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Цёплыя і дзелавыя сус трэчы
ў Бялградзе
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Афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў Сер
бію адкрыў новую старонку узаемаадносін
дзвюх краін

Аўгустоўскі
вядзе ў ЮНЭСКА

Актыўная супольнасць у гарадскім
маштабе
У 2020-м годзе Еўрапейская эканамічная
камісія ААН мае намер правесці Форум мэ
раў, які закліканы забяспечыць унікальную
магчымасць для абмену перадавым досве
дам па ключавых аспектах устойлівага
развіцця гарадоў

18

Археалагічная карта —
пытанне часу
Толькі за апошнія дзесяць гадоў вучонымі
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі
навук адкрыты і дас ледаваны сотні археа
лагічных аб’ектаў па ўсёй краіне
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Падпісны індэкс — 74820.
Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер
«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.
Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.
Падпісана да друку 18.12.2019.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 0,00
Агульны наклад — 1619 асобнікаў
(на беларускай мове — 431).

Шаўковы інфапояс
Рэалізацыя найбуйнейшага транснацыя
нальнага праекта сучаснасці «Адзін пояс,
адзін шлях» адбываецца вось ужо шэсць
гадоў. Адпаведныя прапановы старшыня
КНР Сі Цзіньпін вылучыў восенню 2013-га.
Спачатку гэтая ініцыятыва Паднябеснай вы
клікала недавер, але яна паспяхова
прайшла самую бескампрамісную правер
ку — часам — і паспяхова ўвасабляецца ў
жыццё

Белта
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На сучасныя выклікі і пагрозы
варта рэагаваць адказна

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru
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Час чаю
Без філіжанкі чаю немагчыма ўявіць сабе
наша жыццё: хоць бы раз у дзень абавязко
ва трэба ўдыхнуць духмяную пару і атры
маць асалоду ад чаявання. А між тым да га
рачага танізуючага напою беларусы
прыахвоціліся параўнальна нядаўна: гэтаму
захапленню ў нашых краях — усяго пару
стагоддзяў, з пункту гледжання гісторыі —
дробязь

36
Шчасце,
якое можна піць

46

Магілёў — яго радзіма
Вядомы ў свой час у эмігранцкім асяроддзі
рускай інтэлігенцыі Міхаіл Навумавіч Паў
лоўскі (нарадзіўся ў 1885 годзе ў Магілёве)
у 1920-1930-я гады жыў у Кітаі

52

Кацярына Кавалёва: «Я толькі
пачынаю свой шлях у боксе»
На сёлетнім чэмпіянаце свету па боксе ва
Улан-Удэ Кацярына Кавалёва стала бронза
вым прызёрам. Яна адзіная з беларускай
каманды заваявала медаль на гэтым турні
ры. Хоць трэніравалася Каця перад стартам
толькі пару месяцаў, таму што да гэтага зай
малася кікбоксінгам, дзе станавілася чэмпі
ёнкай свету

56

Паэты планеты
Новая кніга ў серыі «Паэты планеты» —
зборнік вершаў «Выбраныя хайку» класіка
японскай паэзіі Мацуа Басё. Перак лад
чык — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспуб
лікі Беларусь Алесь Разанаў. Адрасуецца
шырокаму колу чытачоў

цуды пад Новы год

панарама

1
`` Наперадзе —
шмат спраў
У краіне пачаў працаваць новы
склад Парламента

Н

а пасаду старшыні Палаты прад
стаўнікоў Нацыянальнага схо
ду абраны Уладзімір Андрэйчанка.
Кіраўніком Савета Рэспублікі ста
ла Наталля Качанава. Старшыня
Цэнтрвыб аркама Лідзія Ярмошы
на па традыцыі адкрывала пер
шую сесію Палаты прадстаўнікоў.
Кіраўнік ЦВК падкрэсліла, што
выбары прайшлі ў адпаведнасці з
Канстытуцыяй і Выбарчым кодэк
сам Беларусі ў спакойнай абстаноў

цы, ва ўмовах свабоды і адкрытасці.
Са 110 выбарчых акругаў не было
ніводнага безальтэрнатыўнага.
Колькасць кандыдатаў па адной
акрузе даходзіла да 8. Цяперашні
склад Палаты прадстаўнікоў так
сама адметны тым, што ў ім значна
ўзрасло жаночае прадстаўніцтва.
Упершыню з моманту стварэння
Нацыянальнага сходу яно склала
40%. Адзначана павелічэнне коль
касці дэпутатаў, якія прадстаўля
юць палітычныя партыі. Іх цяпер
21. Усе дэпутаты маюць вышэйшую
адукацыю, 10 — навуковую сту
пень. 37 чалавек узнагарод жаны
ордэнамі і медалямі. Сярод дэпу
татаў шмат педагогаў, інжынераў,
юрыстаў, медыкаў, эканамістаў.
Ёсць прафесійныя вайскоўцы і ды
пламаты. На першай сесіі сенатары
і дэпутаты вызначылі склад паста
янных камісій, абралі адкрытым
галасаваннем іх кіраўнікоў.
Аляксей Фядосаў
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`` Карысць
зацікаўленага
дыялога

`` эксперты
робяць
Высновы

Прэзідэнты Беларусі і Расіі правялі
перамовы ў Сочы

Навукова-практычная
канферэнцыя «Саюзная
дзяржава: дасягненні,
праблемы, перспектывы»
прайшла ў Маскве.

С

устрэча Аляксандра Лукашэнкі
і Уладзіміра Пуціна ў сочынскай
рэзідэнцыі «Бочаров Ручей», якая
прайшла 7 снежня, запомніцца не
толькі больш чым пяцігадзіннымі
перамовамі, але і сур’ёзным прагрэ
сам у збліжэнні пазіцый. Яна пра
дэманстравала, што Мінск зусім не
спрабуе атрымаць ад Масквы эка
намічныя прэферэнцыі ў аднабако
вым парадку. Нездарма Аляксандр
Лукашэнка недвухсэнсоўна падкрэ
сліў на сустрэчы:
— Не просім нічога, не настой
ваем ні на чым. Мы дамовіліся даў
но, развіваючы наш дагавор: людзі
і суб’екты гаспадарання павінны
мець роўныя ўмовы для жыцця і
працы. Сёння цана на расійскі газ
для Беларусі складае 127 долараў за
адну тысячу кубаметраў. Аднак не
лічба насцярожвае, адзначыў Прэзі
дэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
ў размове з Уладзімірам Пуціным:
«Мы не просім, як некаторыя кажу
ць, танны газ, танную нафту. Галоў
нае, каб роўныя былі ўмовы. Калі
нашы прадпрыемствы купляюць за
200 долараў, значыць, і канкурыру
ючыя прадпрыемствы (у Расіі. —
Аўт.) павінны мець такую ж цану.
У адваротным выпадку мы проста
не замацуем падмурак нашых ад
носін. У сваю чаргу Уладзімір Пуцін
адзначыў узаемавыгадны характар і
гэтай сустрэчы, і саюзнага дзяржбу
даўніцтва ў цэлым: «Хачу выказаць
надзею на тое, што мы і далей будзем
рабіць усё, каб нашы народы і краі
ны адчувалі сваю блізкасць, праця
гвалі збліжэнне перш за ўсё у сферы
эканомікі і ў сацыяльнай сферы, а
таксама атрымлівалі прыкметныя
перавагі ад гэтай інтэграцыі».
Андрэй Піменаў

Я

на была прымеркавана да
20‑годдзя падпісання Дага
вора аб стварэнні Саюзнай дзяр
жавы.
Каля 500 удзельнікаў з Белару
сі ды Расіі прадстаўлялі ўсе галі
ны ўлады, бізнес, акадэмічную
і культурную супольнасць, вя
дучыя СМІ. Акрамя пленарнага
пасяджэння на канферэнцыі раз
глядалі ў Маскве асноўныя вехі
развіцця і дасягненні Саюзнай
дзяржавы.
Д з я рж с а к р а т а р С а ю з н а й
дзяржавы Рыгор Рапота звярнуў
увагу на тое, што такі фармат,
калі для абмеркавання бягучых
пытанняў і вызначэння планаў
на будучыню запрашаецца до
сыць вялікая колькасць навукоў
цаў, экспертаў, дзяржслужачых,
прадстаўнікоў СМІ, выкары
стоўвалася ўпершыню. «Прадка
занні дваццацігадовай даўніны
пра тое, што мы будзем жыць
у шматпалярным свеце, цяпер —
відавочная р эа льнасць. Што
тычыцца новых тэхналагічных
дасягненняў, то ўжо цяпер мы
гаворым пра тое, як робаты бу
дуць замяняць людзей і як лічба
вая эканоміка ўкараняецца ва ўсе
аспекты нашага жыцця. Інакш,
мы павінны казаць пра будучы
ню, аддаючы даніну мінуламу і
цвяроза ацэньваючы сённяшнія
рэаліі», — лічыць Рыгор Рапота.
Як вядома, у снежні 1999 года
быў прыняты і падпісаны Дага
вор аб стварэнні Саюзнай дзяр
жавы Беларусі і Расіі.
Алег Багамазаў
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На сучасныя выклікі
і пагрозы варта
рэагаваць адказна

Белта

У Бішкеку прайшла сесія Савета калектыўнай бяспекі АДКБ. Прэзідэнты Беларусі, Расіі, Казахстана,
Кыргызс тана, Таджыкістана, а таксама Прэм’ер-міністр Арменіі абмеркавалі актуальныя пытанні
ўдасканалення дзейнасці арганізацыі. Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на саміце агучыў
ініцыятывы беларускага боку па развіцці і ўмацаванні як міжнароднай, так і рэгіянальнай бяспекі.
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Абмеркаванне тэмы бяспекі лідары
краін АДКБ пачалі яшчэ да афіцыйнай
сустрэчы на саміце. Прэзідэнт Кыргыз
стана запрасіў сваіх калег на нефармаль
ную вячэру ў дзяржаўнай рэзід энцыі
«Ала-Арча». Такія размовы — добрая
магчымасць загадзя намацаць рашэнні
па многіх пытаннях. Для Беларусі гэта
было важна яшчэ і там у, што па рэг
ламенце з 1 студзеня 2020 года пасад у
генеральнага сакратара АДКБ на трох
гадовы тэрмін зойме Дзяржс акр ат ар
Савета Бяспекі Беларусі Станіслаў Зась.
Варт а адз нач ыць, што асноўн ыя
нам аг анн і АДКБ сёл ет а был і скан
цэнтраваны на пытаннях процідзеян
ня выклікам і пагрозам бяспекі дзяр
жаў, якія ўваходзяць у арг аніз ацыю.
Ад эфект ыўн асц і выр аш энн я гэт ай
задачы шмат у чым залежыць іх суве
рэніт эт і тэрытарыяльная цэласнасць,
выжывальнасць у сучасным свеце. На
чаргов ай сесіі ў Бішкек у былі дадзе
ны падрабязныя ацэнкі міжнароднай
абстаноўкі з боку кіраўнікоў дзяржаў,
міністраў замежных спраў і сакрат а
роў саветаў бяспекі дзяржаў — членаў
АДКБ. На думку экспертаў, сёння гэтая
арганізацыя мае неабходны набор сіл і
сродкаў для прад у х ілення і адбіцця
знешняй агрэсіі, а таксама процідзеян
ня сучасным пагрозам і выклікам бяс
пекі сваіх дзяржаў. У арсенале маюцца
эфектыўныя палітычна-дыпламатыч
ныя рычагі ўплыву на прац эсы, якія
адбываюцца ў свеце і асабліва ў рэгіё
нах, размешчаных у непасрэднай бліз
касці ад знешніх межаў дзяржаў АДКБ.
У самітаў, падобных таму, што ад
быўся ў Бішкеку, ёсць адна асаблівасць.
Праходзяць яны большай часткай у за
крытым для прэсы рэжыме. Бо ў па
радку дня — вельмі тонкія і далікатныя
тэмы: супрацоўніцтва ў сферы дыпла
матыі, абароны і бяспекі. Сесія Савета
калектыўнай бяспекі АДКБ у сталіцы
Кыргызс тана не была вык лючэннем.
Прэзідэнты Беларусі, Расіі, Казахстана,
Таджыкістана, Прэм’ер-міністр Арме
ніі спачатку ў вузкім, а потым у пашы
раным складзе абмеркавалі самыя на
дзённыя пытанні. У сваім выступленні
Прэзідэнт Беларусі асабліва спыніўся
на тых аспектах, якія акт уа льныя для
краіны. Акрамя таго, Алякс андр Лу
кашэнка прадс тавіў канкрэтныя пра
пановы па ўмацав анні міжнар однай
і рэгіянальнай бяспекі. Пасля саміт у
беларускі лідар у кароткай гу тарцы з
журналістамі падкрэсліў, што бачыць
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у АДКБ патэнцыял для садзеяння ста
білізацыі сіт уацыі ў свеце:
— Бурны наш свет. Таму чым больш
арганізацый, якія стрымліваюць гэты
бурны паток, тым лепш. АДКБ — ад
на з сур’ёзных арганізацый, якая будзе
спрыяць стабілізацыі сіт уацыі ў свеце
ўсял як ім і мет ад ам і — інф арм ац ый
нымі, палітычнымі, дыпламатычнымі,
вайсковымі.
На пытанне пра тое, што «калі, не
дай бог, ірване, ці будзе АДКБ як адзіны
кулак», Прэзідэнт Беларусі адказаў так:
— У кожнага — свая зона адказнас
ці. Але калі ірване там, дзе ў нас скан
цэнтраваны ўсе інтарэсы, значыць, мы
буд зем змаг ацц а з гэт ым і выб у х ам і
разам. Гэта адназначна. Дарэчы, лейт
матыў саміт у ў Бішкек у быў менавіта
такі — што мы павінны быць і самі блі
жэй, і заяўляць на міжнароднай арэне,
што мы разам і будзем рэагаваць на гэ
тыя рэчы разам.
Пер амов ы лід ар аў краі н АДКБ у
вузкім складзе працягваліся ледзь ці не
ўдвая даўжэй запланаванага час у. І гэ
та лішні раз падкрэслівае, наколькі ня
проста даецца вырашэнне акт уальных
пыт анн яў у гал іне бяспек і. Дар эч ы,
Прэзідэнты запрасілі да ўдзелу ў пера
мовах і Дзяржсакратара Савета Бяспекі
Беларусі Станіслава Зася, які фактычна
ўжо без пяці хвілін — генеральны сак
ратар АДКБ. Працы на новай пасадзе
ў яго будзе не шмат, а вельмі шмат. Бо
ваенна-палітычнае становішча ў зоне
адказнасці АДКБ і па перыметры ме
жаў арганізацыі складаецца няпростае.
І выклікана гэта нарастаннем глабаль
нага супрацьстаяння паміж вяд учымі
сусветнымі дзяржавамі. Такі расклад
вядзе да дэградацыі ўсёй сістэмы між
народнага прав а. Прэзід энт Беларусі
звярнуў на гэты момант асаблівую ўва
гу, назваўшы спыненне дзеяння Дамо
вы аб ракетах сярэдняй і меншай да
лёкасці неапраўданым і небяспечным.
Менавіт а там у Беларусь выс тупіла з
прап анов ай прын яць шматб аков ую
пал іт ычн ую дэкл ар ац ыю адк азн ых
краін аб неразмяшчэнні ракет сярэд
няй і меншай далёкасці ў Еўропе. Зра
зум ел а, што без адн аўл енн я дав ер у
паміж дзяржавамі ні адну глабальную
праблему вырашыць немагчыма. Прэ
зідэнт Беларусі з гэтай нагоды сказаў:
— З улікам горкіх урокаў гісторыі
Беларусі мы такс ама заклікаем адна
віць шырокі дыялог па пытаннях між
нар однай бяспекі па аналогіі з Хель

сінкскім працэсам. Накіраваць яго на
пераа доленне існ уючых супяр эчнас
цяў ва ўзаемаадносінах паміж дзяржа
вамі на агульнай прас торы ў Еў раат
лантыцы і Еўразіі.
Гэтыя ініцыятывы асаблів а акт у
альныя сёння, на фоне разбурэння ме
ханізмаў кантр олю над узбраеннямі,
адзначыў Кіраўнік дзяржавы:
— Мы фікс уем паэтапнае нарошч
ванне ваенных пат энцыялаў, пашы
рэнне ваеннай інфрас трукт уры ў Еў
рапейскім рэгіёне. Па сутнасці, гаворка
ідзе пра адкрыт ую, а галоўнае — бес
падс таўн ую міліт арыз ацыю заходніх
межаў зоны адказнасці АДКБ.
Яшчэ адна тэнд энцыя сучаснаг а
свет у — рост прат эстнага ру х у і ма
сав ых бесп ар адк аў у шэр аг у краі н.
Прычым, нават у тых з іх, якія лічац
ца паспяховымі. Часта гэта становіц
ца вынікам умяшання знешніх сіл ці
санкцыённай палітыкі, якая прав о
дзіцца на шкоду міжнароднаму праву.
Пазіцыя беларускага боку заключаец
ца ў тым, што толькі прэв ентыўныя
меры могуць папярэдзіць дэстабіліза
цыю абстаноўкі ў асобных краінах і ў
цэлым па перыметры зоны адказнасці
АДКБ.
У гэтым кант эксце Аляксандр Лу
кашэнка спыніўся на сіт уацыі ва Укра
іне, дзе на ўсходзе ўжо пяты год пра
цягваецца ўзброенае супрацьстаянне.
Нас тупс твы канфлікт у даўно выйшлі
за межы гэтай краіны. Менавіта таму
Беларусь вітае прагрэс, што намеціў
ся ў пытаннях выканання мінскіх па
гадненняў і пачатак канс труктыўнага
дыялог у ў рамк ах трохб аков ай кан
тактнай групы.
Да выклікаў ў ваеннай і эканаміч
най сферах апошнім часам дадаліся па
грозы ў кіберпрасторы. А гэта патрабуе
новых падыходаў да супрацоўніцтва ў
галіне інфармацыйнай бяспекі. Адсюль
і ініцыятыв а Беларусі па фармав анні
«пояса лічбавага добрас уседства». Яна
скіравана на разрадку напружанасці ў
інфармацыйнай сферы, усталяв анне
агульных правілаў адказных паводзін
бакоў у вірт уальнай прасторы.
Аляксандр Лукашэнка таксама вы
каз аўся за ўмацаванне міжнароднага
аўтарытэт у АДКБ, пашырэнне яе ўзае
мадзеяння з іншымі арганізацыямі:
— Сіт уацыя вакол зоны адказнасці
АДКБ і на планеце ў цэлым істотна відаз
мяняецца. Перакананы, што наша арга
нізацыя павінна адэкватна і своечасова
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рэагаваць на новыя выклікі і пагрозы,
дэталёва і комплексна аналізаваць ста
нов іш ча, вып рац оўв аць адп ав едн ыя
прапановы ды ініцыятывы. З’яўляю
чыся важным механізмам забеспячэн
ня бяспекі ў Еўразійскім рэгіёне, АДКБ
павінна пас тупальна пашыраць знеш
непалітычны кірунак, умацоўваць свой
міжнародны аўтарытэт.
Разам з тым, узмацненню міжнарод
ных пазіцый будзе садзейнічаць рэалі
зацыя прынятага па ініцыятыве Белару
сі рашэння аб юрыдычным афармленні
стат уса «Партнёра» арганізацыі, а так
сама «Назіральніка» пры АДКБ. Павод
ле меркавання экспертаў, цяпер важна
прыцягн уць да дзейнасці арганіз ацыі
надзейных саюзнікаў. Перш за ўсё для
барацьбы з тэрарызмам, наркапагр о
зай, забеспячэння ваеннай бяспекі.
Між іншым, Кір аўнік беларускай
дзярж ав ы ліч ыць, што для заб есп я
чэння ваеннай бяспекі дзяржаў-членаў
АДКБ разам з планамерным развіццём
ваеннага сегмента арганізацыі захоўва
ецца акт уа льнасць выхад у на прамы і
раўнапраўны дыялог з Паўночнаатлан
тычным альянсам. Такі дыялог існ уе,
напрыклад, паміж АДКБ і АБСЕ. Калі
ўлічыць, што АДКБ і НАТА адказваюць
за забеспячэнне бяспекі на прасторы ад
Ванкувера да Уладзівастока, было б ня
правільна адмаўляць кантакты паміж
імі. Акрамя таго, упэўнены Аляксандр
Лукашэнка, неабходна больш шчыльна
працаваць з ААН і нарошчваць анты
тэрарыстычны патэнцыял АДКБ.
Па выніках саміт у ў Бішкек у быў
прыняты шэраг важных дакументаў у
сферы бяспекі. Падпісаны, у прыват
насц і, План кал ект ыўн ых дзея нн яў
дзяржаў — членаў АДКБ па рэалізацыі
Глабальнай контртэрарыстычнай стра
тэгіі ААН да 2021 года. Прыняты пера
лік дадатковых мер, накір ав аных на
зніжэнне напружанасці ў таджыкскаафганскім прыграніччы. Спецыялісты
адзначаюць, што асноўныя пагрозы
для бяспекі краін АДКБ зыходзяць з
паўночных правінцый Афг аніс тана,
дзе назіраецца актывізацыя тэрарыс
тычных бандф армав анняў. Да гэтых
рэалій трэба быць гатовымі.
Сяр од падпіс аных дак умент аў —
сумесная Заява кіраўнікоў дзяржаў ар
ганізацыі, рашэнне Савета калектыў
най бяспекі аб плане мерапрыемстваў
па святкав анні 75‑годдзя Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне.
Васіль Харытонаў

6

беларусь.belarus
снежань   2019

Цёплыя
і дзелавыя
сустрэчы
ў Бялградзе
Афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
ў Сербію адкрыў новую старонку
ўзаемаадносін дзвюх краін

У

цэнтры сербс кай стал іц ы да гэт аг а час у
чарнеюць руіны будынкаў пасля бамбёжак
як наглядны ўрок усяму чалавецтву пра тое,
што бывае, калі некаторыя палітыкі не чу
юць голас розум у. Югаслаўскую трагедыю
1999 года забыць немагчыма. НАТАўская
авіяцыя па над уманых прычынах бамбіла
мірную краіну. Бялград і сёння не спяшаец
ца рэт ушаваць раны дваццацігадовай даўніны. Прэзідэнт
Беларусі тады апынуўся адзіным лідарам у свеце, які не па
баяўся прыляцець у Бялград, каб у цяжкі час падтрымаць
дружалюбны народ. Мясцовыя жых ары выдатна памята
юць гэты ўчынак. Памятаюць і шануюць. А там у ў чарго
вы раз гасцінна віталі Аляксандра Лукашэнк у як добрага,
надзейнага сябра. Нагода для гэтага прадставілася ў пачат
ку снежня 2019 года, калі Прэзідэнт Беларусі з афіцыйным
візітам наведаў Бялград. Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч
у знак глыбокай павагі асабіста прыязджаў сустракаць бела
рускага лідара ў міжнародны аэрапорт «Нікола Тэсла».
Пачынаўся афіцыйны візіт з уск ладання вянка да ме
марыяльнага комплекс у ў гонар вызваліцеляў Бялграда ад
фашызм у. У брацкіх магілах спачыв аюць астанкі больш
2000 воінаў і партыз ан, якія загінулі ў ходзе Бялградскай
апер ацыі 1944 года. Дар эчы, сяр од іх ёсць і ўраджэнцы
Беларусі. Усяго ў Сербіі знаходзіцца з дзясятак падобных
мемарыялаў. За кожным беражліва даглядаюць. Пасля за
канчэння цырымоніі Аляксандр Лукашэнка пакінуў такі за
піс у Кнізе ганаровых наведнікаў: «У год святкавання 75‑й
гадавіны вызвалення Беларусі ды Сербіі ад фашысцкіх за
хопнікаў мы нізка схіляем галовы перад подзвігам герояў,
аддаўшых свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашых кра
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ін, за мірную буд учыню дзеля нашчадкаў. Шчыра дзяк уем
сербскім сябрам за руплівае захаванне памяці пра слаўныя
сыны беларускай зямлі, якія загінулі, вызваляючы Сербію ў
гады Другой сусветнай вайны».
Досведны дыпламат, Амбасадар Беларусі ў Сербіі Вале
рый Брылёў добра ведае гэт ую краіну і яе народ. У 1998–
2001 гад ах ён ужо ўзначальв аў белар уск ую Амб ас ад у ў
Бялградзе. У інт эрв’ю журналістам ён распавёў, што бела
руска-сербскія адносіны перажывалі розныя часы, былі пе
рыяды ўздыму і спаду:
— Першыя візіты нашых бізнесменаў, першыя пастаўкі,
сумесныя праекты — усё гэта добра развівалася да вядомых
падзей 1999 года. У той цяжкі час мы дапамагалі сербам чым
маглі. Пастаўлялі сюды гуманітарную дапамогу. Да гэтага ча
су сербы памятаюць пра гэта і дзякуюць нас за падтрымку.
Паводле слоў дыпламата, у пачатку 2000‑х гадоў, пасля
прыход у да ўлады ў Сербіі новых людзей, нас тупіла нека
торае зацішша ў двухбаковых адносінах. Аднак з перамогай
Сербскай прагрэсіўнай партыі на чале з Таміславам Ніко
лічам, а затым і з Алякс андрам Вучычам зноў надыйшоў
спрыяльны момант для актывіз ацыі супрацоўніцтва. Да
рэчы, у апошні раз Прэзідэнты Беларусі ды Сербіі сус тра
каліся сёлета ў чэрвені. Тады Аляксандр Вучыч прылятаў
у Мінск на ІІ Еўрапейскія гульні. І тады ж Аляксандр Лука
шэнка агучыў пажаданне дадаць да выдатных палітычных
адносін больш гандлю і эканомікі, каб яшчэ больш умаца
ваць падмурак сумеснай дружбы. Тут ёсць да чаго імкнуцца.
— Нашы адносіны ру хаюцца паступальна, з нарастаю
чай цікавасцю, — падкрэсліў Валерый Брылёў. — Прэзідэн
ты рэгулярна сустракаюцца, па два-тры разы на год, на роз
ных пляцоўках і ў розных фармат ах. Былі дамоўленасці

аб пастаўках рознай прад укцыі, мы ўсе праекты выканалі.
У Бялградзе эксплуат уюцца беларускія аў тобусы і тралей
бусы, створаны сумесныя вытворчасці груз авых аў т ама
біляў і трактароў. На сербскі рынак стаў паступаць метал.
Пастаўляем сюды шыны, хімічныя валокны.
Дарэчы, Сербія — адзіная краіна ў Еўропе, з якой у Бела
русі дзейнічае двухбаковы дагавор аб свабодным гандлі. Але
ў мінулым годзе, напрыклад, таваразварот не дацягнуў на
ват да 150 млн долараў. Валерый Брылёў глядзіць крытычна:
— Прычын заўсёды можна знайсці шмат, але гэта нашы
недапрацоўкі. Тут няма каго вінаваціць: самі ва ўсім вінава
тыя. Дзве эканамічныя сіст эмы розныя. Нам вельмі цяжка
напрацаваць нейкія прарыўныя, маштабныя праекты…
Вялікія рэзервы Валерый Брылёў бачыць у развіцці ту
рызм у. Тым больш што паміж дзвюма краінамі дзейнічае
30‑дзённы бязвізавы рэжым і адкрыты прамы авіярэйс.
— Нас аб’ядноўв аюць не толькі славянскае сваяцтва і
праваслаўныя карані. Беларусам і сербам за сваю гісторыю
давялося перажыць нямала бедаў, выпрабаванняў, войнаў.
Там у мы, як ніх то іншы, цэнім мір, добра разумеем адзін
аднаго і нам лёгка размаўляць, — рэзюмаваў Амбасадар.
Безумоўна, было б выдатна канвертаваць гэта паразу
менне ў новыя сумесныя праекты. Што ж, ёсць усе падставы
меркаваць, што менавіта цяперашні візіт Прэзідэнта Бела
русі ў Сербію стане значным крокам у гэтым кірунку.
У нас сапраўды шмат агульнага. І падчас цяперашніх афі
цыйных перамоў Аляксандр Лукашэнка і Аляксандр Вучыч
не адзін раз гэта падкрэслівалі. Вядома, і ў Палацы Сербіі, і
ў парламенце краіны, і на сумесным бізнес-форуме абмяр
коўвалі ў асноўным эканоміку. Але, як і ў далёкім 1999 годзе,
на гэты раз у Бялградзе таксама гаварылі пра мір. З той пары
беларусь.belarus
снежань   2019
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У мінулым годзе таваразварот паміж
Беларуссю і Сербіяй склаў
148 млн долараў. За студзень — верасень
2019‑га выйшлі на 110,6 млн долараў.
У Сербіі дзейнічаюць лініі па зборцы
трактароў МТЗ і аўтобусаў МАЗ.
Па Бялградзе калясіць больш
за 300 аўтобусаў і 100 тралейбусаў
беларускай вытворчасці.
У Беларусі зарэгістравана 10 арганізацый
з удзелам сербскага капіталу.
выцякла шмат дунайскай вады і шмат што змянілася. Але
нязменным застаецца беларуска-сербскае сяброўства. Прэ
зідэнт Сербіі не мог не прыгадаць той гістарычны візіт 20‑га
довай даўніны. Адказ Аляксандра Лукашэнка быў такім:
— Я абсалютна шчыра хачу сказаць, што, сапраўды, вя
лікае бачыцца на адлегласці. Тады ніх то не думаў пра тое,
што мы здзяйсняем нейкі гераічны ўчынак. Мы ехалі да
сваіх братоў, да сяброў. Калі-небудзь я ў дэталях раскаж у,
што гэтаму папярэднічала, што было потым. Але так скла
лася, што мы не маглі кінуць у бядзе блізкіх нам людзей. Так,
мы не гіганцкая імперыя. Але мы — вашыя людзі, а вы —
нашыя. Там у мы павінны быць раз ам. Потым было шмат
адпаведных мерапрыемс тваў, гуманітарных місій. Многія
спрабавалі нам перашкодзіць з вамі супрацоўнічаць. Але
запланаванае мы тады рэалізавалі.
Так, у Бялградзе на перамов ах у вузкім і пашыраным
фарматах галоўная ўвага надавалася гандлёва-эканамічна
му супрацоўніцтву. Але перад гэтым Аляксандр Лукашэн
ка распавёў, што яшчэ напярэдадні нефармальная вячэра з
Прэзідэнтам Сербіі ператварылася ў сур’ёзную размову пра
сучасныя міжнародныя адносіны. Яны сёння не лепш, чым
20 гадоў таму.
— Не мы ствараем гэтыя праблемы, — заявіў беларускі
лідар. — Але бачыце, як цяпер накатваюць адзін на аднаго,
паводзяць сябе буйныя дзяржавы. Я іх прама называю —
імперыі. Па віне адной з іх ідзе гандлёвая вайна, іншыя ме
раюцца сіламі ў Сірыі. Ад гэтага пакут уеце і вы, бо вялізны
паток, сотні тысяч бежанцаў хлынулі сюды. Пачалі ўжо па
гаворваць пра новы сусветны эканамічны крызіс. Нам гэта
не трэба. Мы, на жаль, удзельнікі усяго гэтага, але віна не ў
нас.
Зрэшты, нягледзячы на ўсе катаклізмы, Прэзідэнт Бела
русі ўпэўнены, што Сербія беднай ніколі не была і не будзе:
— Сербія — гэта пярліна не толькі Балкан, Еўропы, але
і ўсяго свет у. Гэт а выдатная краіна, цудоўныя землі, якія
могуць пракарміць значна больш насельніцтва, чым сёння
жыве тут. І гэта бліскучы, патрыятычны народ. Таму Сербія
заўсёды будзе квітнеючай.
Так, апошнім час ам сербс кая эканоміка знах од зіцц а
на ўздыме. Наша краіна гатовая ўсяляк дапамагаць у гэтым
працэсе дружалюбнай дзяржаве. Аднак Прэзідэнт не хаваў
незадаволенасці зніжэннем двухбаковага таваразварота. І
прычыну гэтага бачыць выключна ў недапрацоўках урадаў.
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— Гэта мы яшчэ разбярэмся, чаму ўрады не разгортва
юцца як трэба. Мы яшчэ пазмагаемся за нашы адносіны і
выведзем іх на больш высокі ўзровень, у тым ліку і ў гандлі.
Мярк уючы па ўсім, Алякс андр Вучыч быў нас троены
не менш раш уча, кал і ставіў планк у ва ўзаемн ым ганд
лі на ўзровень 500 мільёнаў долараў супраць цяперашніх
150 мільёнаў. Але ж для гэтага «штурму» сапраўды ёсць усе
перадумовы. Інвестыцыйнай прывабнасці Сербіі спрыяе яе
выгаднае геаграфічнае становішча. Бялградскі порт — важ
ны лагістычны вузел на Дунаі, гандлёвай арт эрыі еўрапей
скага значэння. Краіна мае рэжымы свабоднага гандлю з ЕС,
ЕАЭС, Турцыяй.
Паводле ацэнак экспертаў, мінулы год стаў лепшым для
Сербіі за апошнія 10 гадоў. Зайздроснымі тэмпамі раст уць
аб’ёмы будаўніцтва і сельскай гаспадаркі. Краіна ўваходзіць
у лік 15 найбуйнейшых вытворцаў віна ў свеце. А яшчэ
на берагах Дуная вырошчваюць шмат кукурузы. Нядзіўна,
што беларуская сельгастэхніка тут знайшла свайго спажыў
ца. Падчас мінулага візіт у пяць гадоў таму Аляксандр Лу
кашэнка прыняў удзел у адкрыцці зборачнай вытворчасці
трактароў малой магутнасці ў горадзе Нові-Сад. Сёння гэ
тае прадпрыемства забяспечвае тэхнікай не толькі Сербію,
але і іншыя дзяржавы Балканскага рэгіёну. А мінскі трак
тарны завод на бізнес-форуме ў Бялградзе заключыў новыя
кантракты на пастаўку сваёй прадукцыі. Беларускія тралей
бусы і аўтобусы сталі неад’емным атрыбутам транспартнай
сіст эмы сербскай сталіцы. Кар’ерныя самазвалы БЕЛАЗ
паспяхова прац уюць на горназдабыўных прадпрыемс твах
у Сербіі ды ў краінах рэгіёну.
Сербскі бізнес таксама камфортна адчувае сябе ў Бела
русі. Самы вядомы прыклад — кампанія «Дана Холдынгс»
і збудаваныя ёю буйныя аб’екты «Маяк Мінска» і «Мінск
Мір».
— Калі ў вас былі няпростыя часы, яны (сербскія бізнес
мены. — Аўт.) прыехалі… Я кажу: для сербаў — калі ласка.
Гэта («Дана Холдынгс». — Аўт.) адна з паспяховых ну і, на
пэўна, адна з найбагацейшых фірмаў нашай планеты, якая
стварае цудоўныя ўзоры ў будаўнічай галіне, — падкрэсліў
Прэзід энт. — І мы даручылі ім стварыць сам ую прас ун у
тую зону, можа быць, і ў Еўропе самую сучасную, — «Мінск
Мір», дзе будуць пабудаваныя і фінансавы цэнтр, і офісныя
памяшканні. Туды ўжо прыйшлі і з Блізкага Усходу, і з Еў
ропы інвестары і гатовыя з імі супрацоўнічаць.
Аляксандр Лукашэнка расказаў журналістам, што на пе
рамовах дасягну та дамоўленасць пра тое, што кампаніі, якія
паспяхова працуюць на еўразійскай прасторы, асабліва ў Бе
ларусі, дапамогуць прасоўв аць прад укцыю Сербіі на кала
сальны рынак ЕАЭС. Менавіта такі ўзаемавыгадны падыход
абяцае поспех у супрацоўніцтве і ў іншых галінах. Вядома, вы
сокі ўзровень даверу на палітычным узроўні мае значэнне. Але
Аляксандр Лукашэнка на перамовах звярнуў увагу на яшчэ
адзін прынцыповы момант — беларусы і сербы ўсе даброты
зарабляюць сваімі рукамі, што называецца, потам і крывёю.
— Асаблів асць нашых адносін у тым, што мы ніколі
не ставілі адзін перад адным папярэдніх умоў. Мы — сябры,
мы проста родныя людзі. І гэта найвялікшая і сумленная ас
нова нашага супрацоўніцтва, — заявіў Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Вучыч адкрыта прызнаў, што ў Сербіі былі
часы, калі некаторыя баяліся сказаць, наколькі цэняць і лю
бяць беларускі народ:

— Сёння мы ўсюды гаворым пра гэта з гонарам і хочам,
каб вы прыязджалі сюды як мага часцей. Я шмат чаму наву
чыўся ў Прэзідэнта Беларусі. Мы ганарымся нашым сяброў
ствам і шмат у чым можам абаперціся на падтрымку і веды
нашых беларускіх сяброў.
У прыв атнасц і, сербс кі Прэз ід энт раск аз аў, што яго
вельмі цікавіць беларускі досвед у сферы забеспячэння аба
роны і бяспекі. У Сербіі плануецца правесці рэформу арміі,
зрабіўшы яе больш мабільнай. На гэты конт Аляксандр Лу
кашэнка заўважыў:
— Досвед — гэта самае каштоўнае і дарагое. Але досвед
у нас — гэта і ваш досвед. Вы можаце ім заўсёды скарыс
тацца. Нядаўна апублікавалі сусветныя дадзеныя, паводле
якіх Беларусь апынулася на першым месцы ў свеце ў плане
бяспекі. Мы вам гэты досвед можам перадаць.
У ходзе афіцыйнага візіт у ў Сербію Аляксандр Лукашэн
ка сус трэўся таксама з дэпу татамі Народнай скупшчыны.
У сваім выс тупленні Прэзід энт Беларусі закран уў няма
ла вострых праблем сучаснасці. У прыватнасці, Прэзідэнт
звярнуў увагу, што Беларусь свядома выступае на баку Сер
біі па пытаннях, звязаных з яе тэрытарыяльнай цэласнасцю
і суверэнітэтам:
— Наша пазіцыя застаецца нязменнай ужо доўгія гады
і будзе такой і надалей. Менавіта чалавечая салідарнасць,
суперажыванне, якія ідуць ад сэрца, фармуюць культ урную
і ду хоўную агульнасць, з’яўляюцца падм уркам беларускасербскіх адносін. Гэта наша вялікая спадчына, якую мы па
вінны зберагчы і перадаць сваім дзецям і ўнукам. Бо сербы,
як і беларусы, не па чутках ведаюць, што такое вайна, яе
разбуральныя наступствы і незаменныя страты.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў гэтым годзе Беларусь і
Сербія адзначылі 75‑годдзе вызвалення ад нацызму. Жывых
сведкаў той самай страшнай трагедыі ў гісторыі чалавецтва
з кожным годам зас таецца ўсё менш. Там у асабліва важна
захаваць памяць пра герояў і нявінных ахвяраў вайны.
— Гэта трэба зрабіць для нашай жа бяспекі і ў імя мір
най буд учыні Еўр опы і планеты ў цэлым, — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, сёння адбываец
ца нараст анне напружанасці ў адносінах паміж краінамі.
Расхістваюцца асновы глабальнай бяспекі. Павялічваецца
колькасць рэгіянальных канфліктаў. — Таму неабходна вы
ступаць за вырашэнне любых спрэчак выключна мірным
шляхам, на аснове нормаў міжнароднага права, — падкрэс
ліў Кіраўнік дзяржавы. — Але гэтага няма. Усе дзейнічаюць
з пазіцыі сілы. Я пачынаю думаць, ці не пачаўся новы пера
дзел нашай планеты? Калі гэта так, мы добра ведаем, да чаго
гэта можа прывесці. Беларусь распачала ініцыятыву аб аб
наўленні шырокага дыялогу ад Атлантыкі да Уладзівастока
па ўмацаванні мер даверу, бяспекі ды супрацоўніцтва. Лічу,
што Сербія будзе ў лік у дзяржаў, зацікаўленых у абмерка
ванні гэтых праблем. Бо Югаславія ў свой час была адным з
заснавальнікаў Руху недалучэння.
Прэзідэнт выказаў шкадаванне, што на сённяшні дзень
Рух недалучэння існуе фармальна і ніякага ўплыву на буй
ныя дзяржавы не аказвае:
— Кал і буйн ыя гульц ы не мог уць дам ов іцц а, гэт а
не азначае, што малыя і сярэднія дзяржавы павінны сядзець
склаўшы рукі і пакорліва чакаць, пак уль хтосьці з вялікіх
вызначыць іх лёс. Разам мы зможам зрабіць значна больш
на карысць нашых краін і народаў, у імя міру і стабільнасці.

Белта

візіт

На сустрэчы з дэпутатамі

Дарэчы, адказваючы крыху пазней на пытанне пра іні
цыятыву Беларусі наконт запуску новага міжнароднага пе
рамоўнага прац эс у па аналогіі з Хельсінкскім, Прэзід энт
Сербіі Аляксандр Вучыч выказаў меркаванне, што падоб
ныя прапановы вельмі рацыянальныя:
— Голас малых краін будзе станавіцца ўсё больш гуч
ным. Такія сусветныя тэнд энцыі, гэт а будзе адбыв ацца ў
бліжэйшыя 20 гадоў, і ў гэтым пытанні, мне здаецца, і Сер
бія, і Беларусь — на правільным шляху.
Разам з тым, у Мінску вітаюць нядаўняе падпісанне Сер
біяй Пагаднення аб зоне свабоднага гандлю з Еўразійскім
эканамічным саюзам. Яго перавагі Аляксандр Лукашэнка
лічыць відавочнымі:
— Ваш бізнес атрымаў права свабоднага гандлю на пра
сторах вялізнаг а кантынент а. Вы маеце магчымасць без
лімітнага экспарт у шырокай наменклат уры тав араў. Ува
ходам на гэты шматмільённы рынак з’яўляецца Беларусь.
Бязвізавы рэжым, зразумелая лагістыка, прамыя авіязно
сіны ствараюць дадатковыя пераду мовы для пашыр эння
дзелавых кантактаў.
Па выніках перамоў у Бялградзе падпісаны пакет даку
ментаў аб супрацоўніцтве ў розных галінах. У прыватнас
ці, зацверджана міжу радавая праграма ў сферы адукацыі.
Падпісаныя Мемаранд ум аб узаемаразуменні пры ажыц
цяўленні супрацоўніцтва ў галіне інавацый і развіцця ліч
бавых тэхналогій і праграма навукова-тэхнічнага ды інава
цыйнага супрацоўніцтва на 2020–2021 гады. Нацыянальная
акадэмія навук заключыла Пагадненні аб навукова-тэхніч
ным супрацоўніцтве з Сербскай акадэміяй навук і Мініс
тэрствам адукацыі, навукі і тэхналагічнага развіцця Сербіі.
Беларускія і сербскія навукоўцы ў бліжэйшыя два гады пла
нуюць выканаць 10 сумесных навукова-тэхнічных праектаў
у галіне сельскай гаспадаркі ды харчавання, біят эхналогій,
нанаматэрыялаў, лазерных і хімічных тэхналогій. А па выні
ках бізнес-форуму ў Бялградзе беларускія прадпрыемствы
заключылі кантракты на 120 млн долараў.

Уладзімір Веліхаў
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супрацоўніцтва

Ёсць падмурак,
бачыцца
перспектыва
Сацыялістычная Рэспубліка
В’етнам пацвярджае сваю
прыхільнасць да развіцця
двухбаковых адносін з
Рэспублікай Беларусь. У
апошні час гэтыя адносіны
прыкметна актывізаваліся.
Але партнёры лічаць, што
патэнцыял супрацоўніцтва,
асабліва ў гандлёваэканамічнай сферы, яшчэ
вялікі. Нездарма на гэтых
акалічнасцях стасункаў
рабіўся акцэнт падчас
нядаўняга візіту ў Мінск
парламенцкай дэлегацыі
на чале са старшынёй
Нацыянальнага сходу
В’етнама Нгуен Тхі Кім
Нган.
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Што да эканомікі, то дзве краіны
ўжо даўно супрацоўнічаюць у многіх
галінах. Беларусь моцная ў такіх сфе
рах, як машынабудаванне, адукацыя і
камунікацыі, у той час як В’етнам мае
перавагі ў рабочай сіле, тут багатыя
прыродныя рэсурсы, выгаднае месца
знаходжанне. Зрэшты, лічаць эксперты,
спалучаючы гэтыя ды іншыя ўзаемныя
перавагі, можна атрымаць адчуваль
ную выгаду для абедзвух дзяржаў. Ад
нак велізарны патэнцыял в’етнама-бе
ларускага супрацоўніцтва, сапраўды,
яшчэ выкарыстоўваецца не на поўную
моц. Вось і на сустрэчы ў Мінску, пры
маючы гасцей на чале са старшынёй
Нацыянальнага сходу В’етнама Нгуен
Тхі Кім Нган, Прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка адзначыў:
— У нас вельмі добрыя сувязі. Яны
заснаваныя на гісторыі нашых дзяр
жаў. Добрай гісторыі, якая можа быць
гонарам любых дзяржаў і базай для
развіцця адносін… За апошні час мы
шмат зрабілі для таго, каб нашы ганд
лёва-эканамічныя адносіны развівалі
ся больш паспяхова. Я б вельмі хацеў,
каб ваш візіт у Беларусь надаў дадатко
вы імпульс нашаму супрацоўніцтву па
ўсіх напрамках.

Мінск ужо заяўляў пра неабход
насць рэарганізаваць гандлёва-экана
мічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма
краінамі. Прэзідэнтам і Урадам пры
нята рашэнне пераходзіць ад простага
экспарту-імпарту на сумесную выт
ворчасць, перш за ўсё, на в’етнамскай
тэрыторыі. Больш за тое, беларускія
прадпрыемствы маюць значныя маг
чымасці і жаданне больш актыўна
ўдзельнічаць у інфраструктурных,
энергетычных ды іншых праектах, якія
рэалізуюцца ў В’етнаме.
Дарэчы, у адпаведнасці з дамоўле
насцямі, дасягнутымі паміж прэзідэн
тамі В’етнама і Беларусі і выкладзены
мі ў сумеснай заяве па выніках візіту
Кіраўніка в’етнамскай дзяржавы ў
Беларусь у чэрвені 2017 года, гандлё
ва-прамысловыя палаты дзвюх краін
сфармавалі В’етнама-Беларускі дзела
вы савет. Мэта яго стварэння заключа
ецца ў тым, каб пашырыць стасункі ў
галіне інвестыцый, навукі, тэхналогій,
турызму. Савет павінен стаць эфек
тыўным механізмам дыялогу дзелавых
колаў з урадамі абедзвюх краін. Акрамя
таго, гэты орган дапаможа вырашаць
пытанні, якія перашкаджаюць гандлю
В’етнама і Беларусі, будзе садзейнічаць

супрацоўніцтва

У нас вельмі добрыя сувязі. Яны заснаваныя на
гісторыі нашых дзяржаў. Добрай гісторыі, якая
можа быць гонарам любых дзяржаў і базай для
развіцця адносін… За апошні час мы шмат зрабілі
для таго, каб нашы гандлёва-эканамічныя
адносіны развіваліся больш паспяхова.

ліквідацыі тых праблем, з якімі суты
каюцца прадпрыемствы дзвюх краін.
Больш за тое, не спыняючыся на
двухбаковым супрацоўніцтве, В’етнам
і Беларусь могуць служыць плацдармам
для выхаду сваіх прадпрыемстваў, а так
сама партнёраў з трэціх краін, на рынкі
АСЕАН і Еўразійскага эканамічнага са
юза. Спецыялісты заўважаюць, што на
фоне глабалізацыі і ўступлення ў сілу
шматлікіх пагадненняў аб свабодным
гандлі, В’етнам і Беларусь стаяць перад
тварам вялікіх магчымасцяў. Так, яны
маюць добры шанец, каб умацаваць
двухбаковыя адносіны ў гандлёва-эка
намічнай сферы. У працэсе інтэграцыі
В’етнам і Беларусь могуць актывізаваць
узаемасувязі паміж дзелавымі коламі,
што не толькі прынясе ім значную выга
ду, але і адкрые доступ на рынкі трэціх
краін. Так, беларускія прадпрыемствы
здольныя выйсці на рынак АСЕАН і
ўсяго рэгіёну праз В’етнам, у той час як з
падпісаннем пагаднення аб зоне свабод
нага гандлю паміж В’етнамам і Еўразій
скім эканамічным саюзам в’етнамскія
прадпрыемствы могуць выйсці на гэты
велізарны рынак праз Беларусь.
Між тым, за дзевяць месяцаў гэта
га года ўзаемны гандаль Беларусі ды

В’етнама перавысіў 153 мільёны до
лараў супраць 115 мільёнаў за 2018‑ы.
І ўсё ж краінам ёсць да чаго імкнуц
ца. Намеснік прэм’ер-міністра Ігар
Ляшэнка стрымліваючым фактарам
назваў мытныя пошліны ў Асацыя
цыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі,
удзельнікам якой з’яўляецца і В’етнам.
Да прыкладу, па лёгкай прамысловасці
і электратэхніцы пошліны даходзяць
да 50%. Ва ўрадах працуюць над выра
шэннем гэтага пытання.
Дарэчы, у верасні ў В’етнаме адкры
лі зборачную вытворчасць грузавікоў
МАЗ. У будучым годзе прадпрыемства
паставіць сюды буйную партыю тэхнікі
ў так званым трапічным выкананні. У
перспектыве мадэльны шэраг буд зе
пашырацца з улікам патрэбаў рынку.
Акрамя таго, на в’етнамскіх кар’ерах
завяршаюцца выпрабаванні самазва
лаў БелАЗ.
Яшчэ адным пунктам росту можа
стаць сельская гаспадарка. У кожнай
краіны свае перавагі. У В’етнама гэта
мора і морапрадукты, у Беларусі —
лясы, азёры і развітая вытворчасць
мясных, малочных прадуктаў. У на
ступным годзе на в’етнамскім рынку
пачнуць перапрацоўваць сухое малако
з Беларусі. Акрамя таго, в’етнамскі бок
зацікаўлены ў стварэнні новых ма
тэрыялаў, актывізацыі супрацоўніцтва
ў сферы турызму, ва ўзаемных сту
дэнцкіх абменах.
Так, сёння В’етнам і Беларусь
імкнуцца канкрэтызаваць дасягну
тыя дамоўленасці пра ўзаемасувязі.
Каб стварыць трывалую аснову для
эканамічнага супрацоўніцтва, краіны
актыўна развіваюць адносіны ў галіне
культуры, адукацыі, народнай дыпла
матыі і, вядома ж, парламентарызму.
Дасягнутыя вынікі ў двухбаковых ад
носінах кажуць пра тое, што В’етнам і
Беларусь рухаюцца ў напрамку рэаль
нага і эфектыўнага супрацоўніцтва ў
многіх сферах.
Старшыня Нацыянальнага сходу
В’етнама Нгуен Тхі Кім Нган у Мінску

была не ўпершыню. На гэты раз яна пе
радала Прэзідэнту Беларусі Аляксандру
Лукашэнку прывітанне ад Прэзідэнта
В’етнама Нгуен Фу Чонга і запрашэнне
наведаць В’етнам у зручны час.
Развіццё ж міжпарламенцкага су
працоўніцтва Нгуен Тхі Кім Нган аб
меркавала на перамовах са спікерамі
абедзвюх палат беларускага парламен
та Наталляй Качанавай і Уладзімірам
Андрэйчанкам. Зрэшты, і на гэтых
сустрэчах гаворка ішла пра эканоміку.
«Беларусь разглядае В’етнам у якасці
адпраўнага пункта для нарошчвання
эканамічнай прысутнасці ў рэгіёне
Паўднёва-Усходняй Азіі. Аднак узро
вень узаемнага таваразвароту паміж
краінамі не адпавядае існуючаму па
тэнцыялу. Неабходна развіваць ган
даль паміж нашымі краінамі і даво
дзіць эканамічнае супрацоўніцтва да
ўзроўню палітычнага супрацоўніцт
ва», — сказала, у прыватнасці, Наталля
Качанава.
Уладзімір Андрэйчанка адзначыў,
што Беларусь і В’етнам звязваюць гады
сяброўства і ўзаемнай падтрымкі. «Сён
ня прынцыпова важна, каб добры дыя
лог, які развіваецца ў нас усе апошнія
гады, працягваўся, каб мы надавалі яму
дадатковы імпульс», — сказаў ён. Вя
лікую працу ў гэтым плане павінны пра
водзіць і парламентарыі, лічыць спікер.
Так, паводле яго слоў, бакі зацікаўлены
больш увагі надаваць гандлёва-экана
мічнаму супрацоўніцтву, у тым ліку на
рынках АСЕАН і ЕАЭС, узаемадзеянню
на міжпарламенцкіх пляцоўках. «Нам
трэба шукаць новыя формы ўзаемадзе
яння, якія будуць дазваляць развівац
ца нашым эканомікам, развіваць наша
супрацоўніцтва па ўсіх напрамках», —
падкрэсліў Уладзімір Андрэйчанка.
Нгуен Тхі Кім Нган падзякавала
беларускаму боку за цёплы прыём. Яна
адзначыла, што мэта яе візіту — развіц
цё і паглыбленне традыцыйнай друж
бы, шматпланавага супрацоўніцтва
паміж Беларуссю і В’етнамам.
Уладзімір Хромаў
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Шаўковы інфапояс
Рэалізацыя найбуйнейшага транснацыянальнага праекта сучаснасці «Адзін пояс, адзін шлях» адбываецца вось
ужо шэсць гадоў. Адпаведныя прапановы старшыня КНР Сі Цзіньпін вылучыў восенню
2013-га. Спачатку гэтая ініцыятыва Паднябеснай выклікала недавер, але яна паспяхова прайшла самую
бескампрамісную праверку — часам — і паспяхова ўвасабляецца ў жыццё. Мегапраект злучыў усе
кантыненты планеты і прыносіць значныя выгады ўсім яго ўдзельнікам. «Пояс і шлях» стаў адной з найбольш
папулярных тэм у інфармацыйнай прасторы. Кітай актыўна падтрымлівае гэты трэнд, арганізуе паездкі і
сустрэчы журналістаў з розных краін свету. За час рэалізацыі глабальнага праекта было праведзена пяць
штогадовых форумаў супрацоўніцтва СМІ. Сёлета створана інфармацыйная сетка «Адзін пояс, адзін шлях»
(The Belt and Road News Network — BRNN). Нядаўна ў Кітай на грунтоўны семінар BRNN, які быў арганізаваны
Канцэлярыяй Дзяржсавета КНР пры падтрымцы Сакратарыята інфасеткі (аддзела па замежных сувязях і
супрацоўніцтву рэдакцыі газеты «Жэньмінь жыбаа») і Кітайскага ўніверсітэта камунікацый, з’ехаліся
43 прадстаўнікі СМІ з 20 краін Еўразіі, Блізкага Усходу і Заходняй Афрыкі. Як жа развіваецца «Пояс і шлях»?

Пункты росту
Нек альк і слоў пра мег апр ае кт.
Уласна кажучы, гэта ўжо тысячы рэа
лізаваных канкрэтных спраў. «Самай
вял ік ай асабл ів асц ю стала пер ат ва
рэнне ініцыятывы ў фактычныя дзеян
ні. «Адзін пояс, адзін шлях» ужо стаў
брэндам», — адзначыў дыр эктар НДІ
міжнародных спраў Народнага ўнівер
сітэта Кітая Ван Івэй у інтэрв’ю газеце
«Жэньмінь жыб аа». Вельмі важным
з’яўляецца тое, што ініцыятыва тры
вала ўвайшла ў міжнародны дыскурс.
Нап рыкл ад, адп ав едная рэз ал юц ыя
атрымала адабрэнне з боку 193 членаў
ААН, што сведчыць пра паўсюдн ую
падт рымк у сусветнай супольнасці ў
прасоўванні «Пояса і шляху».
У межах глаб альнай задачы рэа
ліз ав ан а вял ік ая кольк асць буйн ых
прае кт аў. На
прыкл ад, у чы
гуначнай сферы
можн а а дз на
чыць узвядзенне
чыг унк і Мам
бас а — Найр о
бі і Адыс-Абе
ба — Джыб уц і.
Ван Івэй Што дат ыч ыц
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ца шашы, прас оўв аецца будаўніцтва
двух аў тадарог па эканамічным калі
доры Кітай — Пакіс тан, а таксама аў
тадарожнага моста Хэйх э — Благаве
шчанск. У сферы марскіх пер ав оз ак
задзейнічаны 42 парты ў 34 краінах
(шэраг з іх — у стадыі будаўніцтва), у
тым лік у ў Грэцыі, Шры-Ланцы і Па
кістане. 8 чэрвеня 2016 года адбылося
афіцыйнае адкрыццё адзінага брэнда
«Рэйс “Кітай — Еўропа”». З тых часоў
колькасць краін, транспартных ліній і
тавараў, што перавозяцца, пас таянна
павялічваецца. Паводле звестак, апуб
лікав аных мініст эрс твам транспарт у
КНР, колькасць чыгуначных рэйсаў па
маршруце Кітай — Еўропа перавысіла
13 тысяч.
Было адкрыта 356 міжнародных па
сажырскіх і таварных авіяліній, коль
касць дададзеных міжнародных павет
раных рэйсаў склала 402, наладжаны
прамыя зносіны паміж Кітаем і 43 кра
інамі ўздоўж «Пояса і шляху», штоты
дзень ажыццяўляецца каля 4500 пра

мых рэйсаў. Важным хабам на шляху з
Паднябеснай у Стары Свет з’яўляецца
Беларусь. Пра гэтае прынамсі сведчаць
вынікі транзіт у праз тэрыторыю на
шай дзяржавы, а таксама развіцця Кі
тайска-беларускаг а інд устрыяльнаг а
парка «Вялікі камень», які Сі Цзіньпінь
назваў жамчужынай Шаўковага шляху.
Апроч транспартнай інфрас трук
туры, станоўчыя вынікі зафіксаваныя
ў розных сферах, у тым лік у ў элект
роннай камерцыі і гуманіт арных аб
мен ах, адз нач ыў Ван Івэй. Як пав е
дам іл і ў Акад эм іі грам адс кіх нав ук
Кіт ая, мярк уе цц а, што да 2020 год а
колькасць паездак паміж Кітаем і кра
інамі ўздоўж «Пояса і шляху» перавы
сіць 85 мільёнаў.

Прапанова на
20 трыльёнаў долараў
Міжн ар одн ы фін анс ав ы фор ум
(МФФ) апубл ік ав аў дакл ад, у якім
прадс таўлены вынікі першага ў свеце
апытання па «Поясе і шляху». Рэспан
дэнтамі выступілі 26 цэнтральных бан
каў прадс таўнічых краін і раёнаў све
ту. Згодна з дакладам, 63% апытаных
лічаць, што «Адзін пояс, адзін шлях»
з’яўляецца важным шанцам, а таксама

мегапраект
адной з асноўных ініцыятыў за апош
нія 10 гадоў. Цікавасць да яе асабліва
прыкметная ў пашыр энні Азіяцкаг а
банка інфрас трукт урных інвестыцый
(АБІІ). Колькасць краін — членаў АБІІ
дасягнула 100.
Як адзначыў намеснік дыр экт ара
Інстыт ута сучасных міжнародных ад
носін Кіт ая Бо Мэнцзы, ініцыятыв а
«Адзін пояс, адзін шлях» з’яўляецца
самым вялікім грам адскім тав ар ам,
прададзеным КНР сусветнай суполь
насці, а таксама міжнароднай ініцыя
тывай па супрацоўніцтве, якая карыс
таецца найб ольшай пап улярнасцю ў
свеце. Згодна з апытаннем МФФ, 92%
цэнтрабанкаў прагназуюць, што ў на
ступныя пяць гадоў праекты ў рамках
глабальнай ініцыятывы змогуць пад
трымаць эканамічны рост унутры кра
ін. Многія рэспандэнты лічаць, што іх
рэалізацыя дадасць не менш чым 1%
да ВУП. Чвэрць апытаных прытрым
ліваюцца яшчэ больш аптымістычных
прагнозаў, чакаючы рост у ў 2–5 пра
цэнтных пунктаў. Выгада — відавоч
ная.
У Пекіне была апублікав ана «Сі
няя кніга: даклад аб будаўніцтве і раз
віцці «Аднаго пояса, аднаго шлях у».
Яна сумесна падрыхт ав ана Даслед
чым цэнтрам Акадэміі грамадскіх на
вук КНР, Даследчым фондам рэфар
мавання і развіцця Cіtіc, Інс тыт у там
Еўразіі Акадэміі грамадскіх навук Кі
тая. У рамках рэалізацыі мегапраекта
«разгорну та новая мадэль супрацоў
ніцтва, актывізаваныя розныя меха
нізмы ўзаемадзеяння, стым улюецца
рэгіянальнае эканамічнае развіццё»,
такую думку ў «Сіняй кнізе» выказаў
дыр экт ар Даследчаг а цэнтра «Адзін
пояс, адзін шлях» пры Акад эміі гра
мадскіх навук Кітая Лі Юнцюань. Як
адзначыў эксперт, ініцыятыва прапа
навала кітайскі праект для глабаліза
цыі новага тыпу.
Таваразварот паміж КНР і краінамі
ўздоўж «Пояса і шлях у» ўжо перавы
сіў пяць трыльёнаў долараў. На думку
шэрага эксперт аў, мярк уемы машт аб
у далейш ым — звыш 20 трыльёнаў.
Як паведаміў дырэктар Эканамічнага
інс тыт у та Нанькайскага ўніверсіт эта
Шэн Бінь, толькі з 2012 да 2017 года
аб’ём прамых інв естыцый прадпры
емс тваў Падн яб есн ай склаў больш
чым 80 мільярдаў долараў. Кіт айскія
прадпрыемс твы актыўна ствар аюць
зоны па гандлёва-эканамічным супра

цоўніцтве, якія галоўным чынам скан
цэнтраваны ў Паўднёва-Усходняй Азіі
і Еўр оп е. Кольк асць зад зейн іч ан ых
кампаній — звыш 4,5 тысячы. У гэтых
зонах створана каля 300 тысяч новых
рабочых месцаў.

Сусветная платформа
Па слов ах дыр экт ар а г аз ет ы
«Жэньмінь жыбаа» Лі Баашаня, падчас
Першага форуму высокага ўзроўню па
міжнародным супрацоўніцтве «Адзін
пояс, адзін шлях» старшыня КНР Сі
Цзіньпін адзначыў, што Кіт ай ство
рыць механізм супрацоўніцтва і плат
форму па гуманітарным узаемадзеян
ні, у тым ліку сетку па інфармацыйным
супрацоўніцтве. Сказана — зроблена.
Інфармацыйная сетка «Адзін пояс, ад
зін шлях» адлічвае сваю гісторыю з сё
летняга красавіка. Тады ў Пекіне прай
шло першае пасяджэнне Савета BRNN.
Ініцыятарам сусветнай платформы па
зносінах СМІ выступіла газета «Жэнь
мінь жыбаа».
Як адз нач ыў у сваі м прыв іт аль
ным лісце Сі Цзіньпін, сродкі масавай
інфармацыі адыгралі актыўн ую кан
структыўную ролю ў працэсе прасоў
вання сумеснага будаўніцтва ў рамках
глабальнай ініцыятывы. Каб прадоў
жыць гэты пазітыўны прац эс, вель
мі важна было своечас ов а стварыць
функцыянальную пляцоўку міжнарод
наг а супрацоўніцтва СМІ. Інф арма
цыйная сетка «Адзін пояс, адзін шлях»
ужо даказала сваю эфектыўнасць. «На

сённяшні дзень у складзе інфармацый
най сеткі ўжо 204 СМІ з 97 краін све
ту», — паведаміў кіраўнік дэпартамен
та знешніх сувязяў «Жэньмінь жыбаа»
Лі Цзічань.

«Вялікі камень» —
найлепшы ў свеце
Сус ветн ая фед эр ац ыя сваб од
ных і спецыяльных эканамічных зон
(FEMOZA) назвала беларуска-кітайскі
інд устрыяльны парк «Вялікі камень»,
што пад Мінскам, самай хуткарослай
асобнай эканамічнай зонай у свеце.
Пра гэта паведаміў першы намеснік ге
неральнага дырэктара СЗАТ «Кампа
нія па развіцці індустрыяльнага парка»
Кірыл Карацееў.
Урач ыст ая цырымон ія ўруч энн я
ўзнаг ар од прайш ла дням і ў Манак а
падчас саміт у свабодных і спецыяль
ных эканамічных зон. Пав одле слоў
прэзід энт а фед эрацыі Хуана Тор энт
са, ключ ав ым і пры выз нач энн і пе
рам ожц ы стал і персп ект ыўн асць
«Вялікага каменя» для сусветных інвес
тыцый і імклівыя тэмпы яго развіцця.
У маштабным мерапрыемстве прынялі
ўдзел больш за 400 прадстаўнікоў СЭЗ
Вялікабрыт аніі, Швейцарыі, Бельгіі,
Нідэрландаў, Фінляндыі, Латвіі, Поль
шчы, Італіі, Іспаніі, Грэцыі, Турцыі, а
таксама краін Азіі ды Афрыкі, гандлё
ва-прамысловых палат, органаў дзяр
жаўнай улады, пат энцыйныя замеж
ныя інвестары, эксперты.
Мікалай Літвінаў
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У 2020-м годзе Еўрапейская эканамічная камісія ААН мае
намер правесці Форум мэраў, які закліканы забяспечыць
унікальную магчымасць для абмену перадавым досведам
па ключавых аспектах устойлівага развіцця гарадоў. Хоць
рашэнне найбольш актуальных сучасных праблем, у тым
ліку змяненне клімату, пагаршэнне стану навакольнага
асяроддзя, пытанні сацыяльнай інтэграцыі, знаходзіцца
ў кампетэнцыі мясцовых органаў улады. Прадстаўнікі
гарадскіх адміністрацый Беларусі таксама імкнуцца да
таго, каб іх голас быў пачуты ў міжнароднай супольнасці.

Актыўная супольнасць
у гарадскім маштабе

З
Выканаўчы сакратар
Еўрапейскай эканамічнай камісіі
ААН Вольга Алгаерава
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адачы маючаг а адбыц
ца Фор ум у мэр аў аб
мяркоўваліся на нядаў
няй 80-й сесіі Каміт эта
па гар адс кім разв іцц і,
жылл ёв ым буд аўн іц
тве і землек арыс танн і
Еўр ап ейс кай экан а
мічнай камісіі ААН, якая прайшла ў
Жэнев е ў рамк ах Тыдн я ўстойл ів ых
гарадоў і штогадовага мерапрыемс тва
«Кастрычнік у горадзе». Дар эчы, рэ
гіён Еўрапейскай эканамічнай камісіі
з’яўляецца адным з найбольш урбані
заваных у свеце, дзе амаль дзве трэці
нас ельніцтва пражыв ае ў гар адах. А
таму гарадскія ўлады вымушаны што
дня рэа гав аць на вык лікі, з якімі су
тыкаюцца гараджане. Інакш каж учы,
яны ў адпаведнасці са сваім стат усам
забяспечваюць рашэнні на месцах па

ключавых пытаннях устойлівага раз
віцця.
— Ліч у, што маючы адбыцца Фо
рум мэр аў здольн ы ўзбаг ац іць на
шу практык у — практык у падт рым
кі ўстойл ів аг а гар адс ког а разв іцц я,
жылл ёв аг а буд аўн іцт ва і земл ек а
рыс танн я, якія з’яўл яюцц а найв аж
нейш ым і аспект ам і Пар адк у дня на
перыяд да 2030 года, — адзначала на
сес іі Вык ан аўч ы сакр ат ар Еўр ап ей
скай эканамічнай камісіі ААН Вольга
Алг аер ав а. Яна таксама падк рэсл і
вала, што неабходны актыўны ўдзел
усіх узроўняў улады — разам з грама
дзянс кай суп ольн асц ю, прыв атн ым
сект арам і навуковымі коламі — для
дасягнення Мэтаў у галіне ўстойліва
га развіцця.
Чам у Форум мэраў у 2020-м годзе
будзе, у прыватнасці, прысвечаны вы
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працоўцы тых мераў, якія неабходныя
ў сувязі са зменай клімат у ў гарадах?
Справа ў тым, што сёння гарады спа
жываюць больш за палову ўсёй энергіі
планеты і выр абляюць 70 прац энт аў
вык ід аў парн іков ых газ аў і адх од аў.
Але парадокс у тым, што, з’яўляючы
ся адной з асноўных прычын змены
клімат у, гарады таксама здзяйсняюць
вырашальн ую ролю ў рэаліз ацыі ам
біцыйных дзеянняў у галіне зах аван
ня клім ат у. Ўсё больш акт уа льн ым
становіцца прасоўв анне канкрэтных
мераў па запаволенні глабальнага па
цяплення і адаптацыі да нас тупс тваў
змены клімат у.
Вядом а, што Пар адак дня ўстой
лів аг а развіцця ўключае ў сяб е мэт у
зраб іць гар ад ы і нас ел ен ыя пункт ы
адк рыт ым і, бясп ечн ым і і жыцц я
здольн ым і, якая мае на ўваз е заб ес
пяч энне да 2030-га год а ўсеа гульна
га дос туп у да інк люзіўных і зялёных
грам адс кіх прас тор аў. Вось чам у ў
апошні час усё большая колькасць бе
ларускіх гарадоў свядома становіцца
на шлях менавіта такога развіцця, бе

ручы на сябе абавязацельс твы ў рам
ках розных міжнародных ініцыятыў.
Напрыклад, праект «Зялёныя га
рад ы», які рэал із уе цц а ў Бел ар ус і
Праграмай развіцця ААН у партнёр
стве з Мінпрыр оды пры фінанс ав ай
падтрымцы Глабальнага экалагічнага
фонд у, падт рымл ів ае суп рац оўн іц

тва з Еўрапейскай эканамічнай камі
сіяй ААН, бо гэт а сугучна тым рэка
мендацыям, якія былі распрацав аны
ў дзяржаве для «зялёнаг а» разв іцц я
гар адс кіх тэрыт орый. Няд аўн а, да
рэчы, быў апубл ік ав ан ы друг і дзяр
жаўны агляд ЕЭК ААН па жыллёв ай
гасп ад арц ы і земл ек ар ыс танн і для
Рэсп ублікі Беларусь. Ён прад угледж
вае разв іцц ё пад ых од аў па тэрыт а
рыя льн ам у план ав анн ю на ўзроўн і
гар ад оў са змяш чэнн ем акц энт аў з
вузк аг ал ін ов ай пал іт ык і ў бок сіс
тэмн ай трансф арм ац ыі гар адс ког а
развіцця, вырашэння шырокага кола
праблем па ахов е нав акольнаг а ася
роддзя ў цеснай сувязі з эканамічнымі
і сацыяльнымі задачамі.
Від ав очн а, што нов ая праг рам а
разв іцц я гар ад оў Бел ар ус і пав інн а
аб’я дн аць і скаа рд ын ав аць дзея нн і
дзяржаўных органаў у галіне горада
будаўніцтва, землекарыс тання, транс
парт у, павысіць эфектыўнасць выка
рыс танн я экан ам ічн ых рэс урс аў за
кошт прыхільнасці доўгат эрміновым
мэт ам і збал анс ав ан ай расс тан оўк і
беларусь.belarus
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Старшыня Чавускага раённага
Савета дэпутатаў Анатоль Мацюлін

Анатоль Мацюлін:

У далейшым мы
адназначна
будзем
працягваць
працу па
згуртаванні
мясцовых
жыхароў дзеля
развіцця горада.
Менавіта
ў фарміраванні
актыўнай
супольнасці
я бачу галоўную
ролю мэра
і кіраўніцтва
гарадской
адміністрацыі.
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прыярыт эт аў. Неабходна правядзен
не адп ав едн ай пал іт ык і на нац ыя 
нальным, рэгіянальным і мясцовым
узроўнях. У гэтай сувязі абмеркаван
не ролі гар адоў у дасягненні нацыя
нальных мэт аў устойлів аг а развіцця
на ўзроўн і ААН з’яўл яецц а надз вы
чай акт уа льным. А ўдзел прадс таўні
коў беларускіх гарадоў у Форуме мэ
раў будзе садзейнічаць станаўленню
інс тыт у т аў для каапер ац ыі і суп ра
цоўніцтва паміж гар адамі на міжна
родным і нацыянальным узроўнях.
Праект «Зялёныя гарады» ўжо не
першы год аказв ае падт рымк у прад
стаўнікам беларускіх гарадоў. З тым,
каб найб ольш поўна ўсвядом іць да
сягну тыя поспехі на шлях у павышэн
ня ўстойлів асці гарадског а развіцця,
пераняць досвед калегаў. На гэты раз
Бел ар усь у Швейц арыі прадс таўл яў
старшыня Чавускага раённага Савета
дэп у т ат аў Анат оль Мац юл ін, з якім
нам давялося пагу тарыць.
— Скажыце, якія асноўныя тэмы
абмяркоўваліся ў Жэневе?
— Еўр ап ейс кая экан ам ічн ая ка
міс ія ААН адк рыв ал а «Кастрычн ік
у гор ад зе» прэз ент ац ыя й праг ра
мы «Аб’яднанне намаг анняў у мэт ах
паб уд ов ы «раз умн ых» устойл ів ых
гар ад оў». Гал оўн ая тэм а мер ап ры
емс тваў тыдн я — дас тупн ае жылл ё
і гар адская інфр ас трукт ур а для ўсіх
груп насельніцтва. У 80-й сесіі Камі
тэта па гарадскім развіцці, жыллёвай
гаспадарцы і землекарыс танні пры
нялі ўдзел прадс таўнікі нацыяналь
ных і мясц ов ых орг анаў улад ы з 56
дзярж аў-членаў ЕЭК ААН, а такс а
ма прадс таўнікі прыв атнага сект ара,
адук ац ыйн ых устан оў і грам ад зян
скай супольнасці. Варт а адзначыць,
што ўсе мерапрыемс твы ў ходзе Тыд
ня ўстойлівых гарадоў былі адкрыты
для грамадскасці.
Пар ад ак дня быў шыр ок ім. Аб
мяркоўв ал іс я ўстойл ів ая жылл ёв ая
гасп ад арк а, рынк і нер у х ом асц і, а
такс ам а вык ар ыс танн е стат ыст ыч
ных дадзеных у развіцці «разумных»
устойл ів ых гар ад оў. Асобн ыя кра
ін ы знаём іл і з досведам раб от ы па
пав елічэнні колькасці сацыя льнаг а і
арэнднага жылля, дас тупнага для ўсіх
кат эг орый грам ад зян. Прадс таўн ік і
Жэн ев ы прэз ент ав ал і практ ычн ыя
зах ады па ствар энні жыллёвых умоў
для мігрантаў ды іншых асоб, якія не
маюць уласнага жылля.

— З якімі мэтамі вы ехалі на се
сію? Што вам, як кіраўніку раённай
адміністрацыі, было расказаць пра
сённяшні стан развіцця горада Чаву
сы Віцебскай вобласці?
— Паўг ода там у мне паш часціла
прым аць удзел у Днях гар ад оў тут
жа, у Жэнев е, што дало магчымасць
усвядоміць важнасць датычнасці на
шай дзейнасці, у маштабах Чавускага
раёна, да глаб альных задач устойлі
ваг а развіцця. Скаж у, што тыя мэты
і пад ых од ы, якія паз нач ан ыя між
нар однымі дамов амі (Пар адак 2030,
Нов ая праг рам а разв іцц я гар ад оў,
Жэнеўс кая харт ыя ААН), у поўн ай
меры акт уа льныя і для нас у Чавусах.
Сёння жыллёв ая палітыка ў горадзе
скір ав ан а на заб есп яч энн е дас туп
насці жылля для грамадзян і стварэн
не бяспечных, камфортных умоў для
жыцця. Гэта дасягаецца шляхам пра
дас таўл енн я дзярж аўн ай падт рым
кі пэўн ым кат эг ор ыя м грам ад зян,
а такс ам а шлях ам разв іцц я існ ую 
чых і ствар энн я нов ых мех ан ізм аў
фін анс ав анн я жыллёв аг а буд аўн іц
тва, у прыв атнасці, на камерцыйнай
аснове. Імкнемся прыцягв аць сродкі
з паз аб юдж этн ых крын іц фін анс а
вання і прадас таўляць грам адзянам
доўгат эрміновыя пазыкі на набыццё
жылля. Як правіла, для шматдзетных
сем’яў вылучаюцца зямельныя ўчаст
кі пад буд аўн іцт ва інд ыв ід уа льн ых
жылых дамоў згодна з планам гене
ральнай забудовы.
Хач у адз нач ыць, што сённ я мы
рэал із уе м у гор ад зе так і прае кт як
«Сіст эм а аў т ам ат ыз ац ыі ўлік у вы
даткаванай энергіі і вады», дзяк уючы
яком у актыўна ўкараняецца дыспет
чарыз ац ыя аб’е кт аў жылл ёв а-кам у
нальн ай гасп ад арк і. У вын ік у ў нас
з’яв іл ас я магч ым асць аў т ам ат ыз а
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вана кір ав аць спец ыял із ав ан ым аб
стал яв анн ем, кантр ал яв аць аб’ё мы
рэс урсаспажыв ання і якасць ачысткі
сцёкавых вод. Усё гэта ў канчатковым
вынік у спрыяе эканоміі, скарачэнню
выдаткаў ЖКГ. А значыць, абавязкова
прывядзе да зніж эння кошт у паслуг
для насельніцтва.
Не магу не сказ аць, што адным з
недасканалых месцаў у ная ўнай інф
рас трукт уры гор ад а з’яўл яе цц а не
дас татков а развіт ая сетка водаа двя
дзення ў прыватным жылым сектары.
Праблема гэт ая — няпрост ая, выр а
шаецца з улікам фінанс авых магчы
масцяў нас ельніцтва, бо бюдж этныя
сродкі на дадзеныя віды работ не пра
дугледжаны.
Зрэшт ы, ёсць посп ех і па інш ых
нап рамк ах. Нап рыклад, з мэт ай па
ляпш энн я інфр ас трукт уры для ве
лас іп ед ыст аў мы вяд зем прац у па
зніж энн і з’езд аў на скрыж ав анн ях,
уладк ав анн і дад атков ых вел ап еш а
ходн ых дар ож ак з абс тал яв анн ем
вел ап арк ов ак і месц аў адп ач ынк у
для пешаходаў. Толькі ў гэтым годзе
сумесна з жых арамі ў парках горада
мы ўладкавалі тры зоны адпачынк у з
устаноўкай дзіцячых гульнявых пля
цовак. Рэалізуем перспектыўны план
азелянення горада. У адпав еднасці з
гэтым планам прымяняюцца разна
стайныя формы. У прыватнасці, кам
бін ую цц а розн ыя від ы драўн ян ай,
хмызн яков ай і травян іст ай расл ін
насці, максімальна выкарыстоўваюц
ца асабл ів асц і тэрыт орыі, прыр од
ныя мат эрыялы і аб’екты.

Парадак дня ўстойлівага развіцця ўключае ў сябе мэту
зрабіць гарады і населеныя пункты адкрытымі, бяспечнымі
і жыццяздольнымі, якая мае на ўвазе забеспячэнне да 2030-га
года ўсеагульнага доступу да інклюзіўных і зялёных
грамадскіх прастораў. Вось чаму ў апошні час усё большая
колькасць беларускіх гарадоў свядома становіцца на шлях
менавіта такога развіцця, беручы на сябе абавязацельствы
ў рамках розных міжнародных ініцыятыў.
— Чым яшчэ была адметная па
ездка ў Швейцарыю? Ці атрымалася
наладзіць кантакты з партнёрамі?
— Безу моўн а, так ія мер ап рые м
ствы заўс ёд ы карысн ыя не тольк і ў
частц ы атрым анн я нов аг а досведу,
але і ў плане пашырэння партнёрскіх
узаем аа днос ін. У прыв атнасц і, был і
наладжаны дзелавыя кант акты з мэ
рам горада Вазнясенска Мікалаеўскай
вобласц і Украін ы. Намечан ы план ы
па супрацоўніцтве двух гарадоў.
— Якія агульныя ўражанні аб ра
боце сес іі? З якімі думк амі пак ідалі
Жэневу?
— Сес ія ў чарг ов ы раз звярн у
ла ўваг у на рол ю мясц ов ых орг а
наў улад ы ў ажыцц яўл енн і жылл ё
вай палітыкі, у галіне заб еспячэння
ўстойлівасці гарадскога развіцця, ка
мун альн ай гасп ад арк і і землек ары
станн я, у заб есп яч энн і дас тупнасц і
жылл я для ўсіх грам ад зян. У сваім
выс тупе на сэсіі я прапанав аў уклю
чыць у пар ад ак дня Фор ум у мэр аў
у 2020 год зе пыт анн і адапт ац ыі га
радс кой інфр ас трукт уры да змен ы

клімат у, спецыфікі развіцця гарадоў
шлях ам фарм ав анн я згурт ав ан ай
мясцов ай супольнасці, паглыблення
сув яз яў гор ад а і рэг іён а, а такс ам а
выв уч энн я мех ан ізм аў пав ыш энн я
эканам ічнай акт ыўнасц і менав іт а ў
«зялёных» сектарах эканомікі.
— Ці ёсць ужо відавочныя перс
пектыўныя напрамкі, па якіх Чаву
сы змогуць актывізаваць дзейнасць?
— У далейшым мы адназначна бу
дзем працягваць прац у па згуртаван
ні мясцовых жыхароў дзеля развіцця
гор ад а. Мен ав іт а ў фарм ав анн і ак
тыўнай супольнасці я бач у галоўн ую
рол ю мэр а і кір аўн іцт ва гар адс кой
адм ін істр ац ыі. Абав язк ов а буд зем
прац ав аць з прадс таўн ік ам і розн ых
формаў бізнес у. Стым уляв аць сацы
яльнае прадпрымальніцтва, наладж
ваць нов ыя партн ёрс кія сув яз і па
ключавых экалагічных прыярыт этах,
уключаць у зялёную эканомік у малыя
і сяр эдн ія прадп рыемс твы, прыв ат
ныя кампаніі — у гэтым мне бачыцца
вялікі пат энцыял.
Уладзімір Міхайлаў

Удзельнікі сесіі ў Жэневе
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Археалагічная карта —
пытанне часу
Толькі за апошнія дзесяць гадоў вучонымі Інстытута гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук адкрыты і дас ледаваны сотні
археалагічных аб’ектаў па ўсёй краіне. І ў найбліжэйшы час перад
дас ледчыкамі стаіць задача стварыць археалагічную карту
на падс таве суцэльнага вывучэння ўсёй тэрыторыі краіны.

А

праф ес ар Вольг а Ляўко, ужо наз апа
шаны пэўны матэрыял, які дазваляе не
толькі ставіць пытанні, але і даваць на
іх адказы, набліжацца да сучаснага ра
зумення тых далёкіх гістарычных эпох
ды іх узаемас увязі. За апошнія тры гады
даследчыкамі знойдзена багата матэры
ялу, які неабвержна сведчыць, што сла
вянскі этнас фармаваўся і на тэрыторыі

рх еол аг ам і інс ты
т у т а п р ав ед з ен ы
шыр ок ам ашт абн ыя
выр ат ав альн ыя да
след ав анн і ў зон ах
б уд аўн і цт в а Гр о 
дзенскай і Віцебскай
ГЭС, атамнай стан
цыі, Нежынскага калійнага камбіната,
другой Мінскай кальцавой аўтадарогі,
а таксама падчас добраўпарадкавання
абласных і раённых цэнтраў краіны.
Развіваюцца новыя кірункі — напрык
лад, падводная і архіт экт урная археа
логія...

Як развівалася тэрыторыя Белару
сі ў перыяд Вялікаг а перасялення на
род аў, хто прыб ыв аў на наш ы земл і,
адк уль узяліся славяне, ці паўплывалі
вік інгі на фарм ав анне перш ых дзяр
жаўных славянскіх утварэнняў — вось
толькі некаторыя тэмы, што цікавяць
беларускіх вучоных. Як расказала пад
час ІV Міжнароднага кангрэса гісторы
каў, прысвечанага 90-годдзю Інстыт ута
гісторыі НАН Беларусі, загадчык секта
ра археалогіі ды старажытнай гісторыі
Белар ус і, докт ар гіст арычн ых навук,
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Калі ў нас з’явіліся
славяне?

Вольга Ляўко

паўднёва-заходняй Беларусі. Прычым
выя ўлена дав олі мног а комплекс аў, а
гэта паказвае, што рассяленне насель
ніцтва, якое мае славянскія рысы, было
дастаткова інтэнсіўнае...
Выя ўлены і сіст эм атыз ав аны ра
ней невяд ом ыя помн ік і славянс кай

гіст арычна-культ урнай спадч ын ы ў
Дзяржынскім раёне (комплекс «Васі
леўшчына»). Сенсацыйнымі сталі ад
крыцці Кардона на Шуміліншчыне —
гэты ўнікальны для Усходняй Еўропы
помнік VІІІ—Х стагоддзяў на шляху «з
варагаў у грэкі», на 200 гадоў старэй
шы за шыр окавядом ае Гнёздав а пад
Смаленскам.
У Жытк ав іцк ім раён е адк рыт ыя
самыя старажытныя славянскія мат э
рыялы, якія дат уюцца ІV стагоддзем
наш ай эры і сведч аць, што славян е
з’явіліся на тэрыторыі Беларусі на 200
гадоў раней, чым лічылася дагэт уль.
Праведзеныя за апошнія два гады да
следаванні на тэрыторыі іншых раёнаў
пацвярджаюць гэта адкрыццё.
Уперш ын ю ў айч ынн ай гіст а
рычнай навуцы цалкам даследав аны
ўнутраная пляцоўка і абарончыя ўма
цав анні на гарадзішчы мілаградскай
культ уры каля вёскі Вобчын Люб ан
скага раёна. На археалагічным комп
лексе Асавец у Бешанковіцкім і Сен
ненскім раёнах атрыманы ўнікальныя
касцяныя і бурштынавыя арт эфакты.
Важныя для археалагічнай навукі ма
тэрыялы знойдзены падчас раскопак
каля вёскі Бірулі ў Докшыцкім раёне
і на археалагічным комплексе на рацэ
Менка (у Мінскім раёне).

Навукоўцы ў пошуку
За апошняе дзесяцігоддзе супрацоў
нікамі Інстыт ута гісторыі ўведзены ў на
вуковы абарот сотні раней невядомых
дак ументальных крыніц, што дазволі
ла значна пашырыць тэмы навуковых
даследав анняў, удакладніць ранейшы
змест і ўяўленні па многіх праблемах
гісторыі, археалогіі ды антрапалогіі.
Так, выя ўл ен ы дак ум ент ы, якія
дазволілі ўдакладніць час пас туплен
ня Франц ыск а Скар ын ы ў Крак аў
скі ўніверсіт эт, два раней невядомыя
дак ументы Сімяона Скарыны (сына
Францыска), а такс ама паперы, якія
сведчаць аб сустрэчы Францыска Ска
рыны з Марцінам Лют эрам, аў тограф
і выява асабістай пячаткі беларускага
гуманіста Васіля Цяпінскага.
З 2012 год а сумесна з калег ам і з
Цэнтра напалеонаўскіх даследаванняў
Францыі ладзіцца археалагічная экс
педыцыя на месцы пераправы войскаў
Напалеона цераз Бярэзіну падчас вай
ны 1812 года.
Вае нн ым і гіст орык ам і інс тыт у т а
ўперш ын ю саб ран ы і ахар акт арыз а
ваны комплекс айчынных і замежных
дак умент альных і гіст арыяграфічных
крыніц, якія адлюстроўваюць маштабы
і ступень удзел у беларус аў і жых ар оў
рэспублікі ў войнах і ваенных канфлік
тах ХХ стаг одд зя. Варт а згад аць пра
зборнік дакументаў у шасці кнігах «Кра
іна ў агні». Над гэтым праектам акадэ
мічныя гісторыкі сумесна з расійскімі
калегамі працавалі амаль дзесяць гадоў.

Анатоль К ляшчук

даследаванні

Наогул, за апошняе дзесяцігоддзе
вучоныя інстыт ута апублікавалі звыш
300 кніжных выданняў, больш за чаты
ры тысячы навуковых артыкулаў.
Адзін з інав ац ыйн ых прае кт аў,
якім могуць пахваліцца супрацоўні
кі Інс тыт у т а гісторыі, звяз аны з На
цыян альн ым парк ам «Бел ав ежс кая
пуш ча». Уперш ын ю ў гіст ар ычн ай
нав уц ы выя ўл ен ы шэр аг унік аль
ных гіст арычных, археалагічных, эт
награфічных мат эрыялаў. Да таг о ж
вып рац ав ан ы канк рэтн ыя рэк амен
дац ыі па практ ычн ым вык арыс тан
ні гіст арычна-культ урнай спадчыны.
Як вынік, пап улярны ў турыст аў ку
ток Беларусі пачаў знаёміць гасцей не
толькі з прыроднымі багаццямі, але і
з ту т эйшай гісторыяй. У Белавежскай
пуш чы з’яв іўс я арх еалаг ічн ы муз ей

пад адкрытым небам, аналагаў яком у
яшчэ не было ў суседніх дзяржавах. Га
радзішча позняга бронзавага і ранняга
жалезнага веку, пабудаванае на аснове
навуков ых дас лед ав анн яў, — тольк і
пачатак вялікага праекта. У далейшым
тут можна будзе знаёміцца з пабудо
вамі і прадметамі побыт у розных ар
хеалагічных культ ур, даведвацца пра
мат эрыяльнае і ду хоўнае жыццё ста
ражытнага насельніцтва.
Падчас маштабных работ па добра
ўпарадкаванні радзівілаўскага палаца
ў Нясвіжы даследчыкамі ўпершыню
былі вывучаны канструктыўныя асаб
лівасці планіроўкі профілю рва і сцен
бастыёнаў, на аснов е якіх распраца
ваны і рэалізаваны праекты іх рэкан
струкцыі па стане на ХVІ—ХVІІ ста
годдзі.
Акад эм ічн ым і антр ап ол аг ам і
ўперш ын ю рэк анс труяв ан а абл ічч а
малалетняг а прадс таўніка полацкай
княжацкай дынастыі Рагвалодавічаў,
чые парэшткі былі выяўлены археола
гамі ў кургане ХІІ стагоддзя ў Друцку
Талачынскага раёна. Навукоўцы так
сама выявілі характ эрныя антрапала
гічныя рысы старажытнага і сучаснага
насельніцтва полацкай зямлі. Вучоныя
працягн уць развів аць антр апалагіч
ную рэканструкцыю з выкарыстаннем
сучасных камп’ют арных тэхналогій.
Таксама камп’ютары будуць выкарыс
тоўвацца для стварэння электронных
фонд аў інс тыт у т а — баз дан ых, ар
хів аў, публ ік ац ый, справ аз дач, гра
фічн ых мат эрыял аў, што даз вол іць
павялічыць інфармацыйную забяспе
чанасць даследаванняў.
Алена Дзядзюля
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Аўгустоўскі канал
Не адзін год спецыялісты Беларусі
і Польшчы рыхтуюць дасье, каб
падаць заяўку на ўключэнне
Аўгустоўскага канала і прылеглых
да яго славутасцяў у Спіс сусветнай
гістарычна-культурнай спадчыны
ЮНЭСКА. Ці папоўніць унікальнае
збудаванне з багатай гісторыяй
гэты прэстыжны спіс і як хутка тое
адбудзецца? Пытанне складанае. Яно
не так даўно дэталёва абмяркоўвалася
на міжнародных канферэнцыях
у польскім Аўгустове і беларускім
Гродне. І пакуль застаецца адкрытым.
Што пра гэта думае Уладзіслаў
Цыдзік, член Саюза пісьменнікаў
Беларусі, старшыня Мінскай абласной
арганізацыі «Беларуская федэрацыя
лёгкай атлетыкі», а таксама старшыня
ветэранаў Камітэта дзяржаўнага
кантролю. Ён — адзін з тых, хто стаяў
ля вытокаў адраджэння Аўгустоўскага
канала.
— Я да вас не з пустымі рукамі, з
чаем, — вымавіў чарговы госць рэдак
цыі часопіса Уладзіслаў Станіслававіч,
заходзячы ў кабінет. — А ў яго свая гіс
торыя. Калі хочаце, раскажу.
Мы, вядома ж, пагаджаемся. І пад
духмяны напой, слухаем нашага візаві.
— Кал і я прац ав аў у Кам іт эц е
дзяржкантр олю, то курырав аў і пы
танні прыродааховы. А значыць, меў
па абавязку службы самае непасрэднае
дачыненне да праектаў па экалагічным
ачышчэнні возера Нарач і прылеглых
да яго тэрыт орый. Мы шук ал і: ад
куль бы ўзяць інвестыцыі, дзе знайсці
інвестараў? А паколькі спачатку добра
пачысцілі водаахоўную зону — у пры
ватнасці, ліквідавалі жывёлагадоўчыя
фермы, забаранілі аграрыям ужываць
там хімічныя ўгнаенні — то атрыма
лас я вельм і прыв абн ая, экал аг ічн а
чыстая тэрыторыя. Вось тады я і пра
панаваў кіраўніцтву фірмы «БелАсеп
тыка»: чаму б вам не ўзяць тую зямлю,
каб вырошчваць на ёй лекавыя травы?
Заснавальнік прадпрыемства Андрэй
Крас ільн ік аў нат хніўс я. Мне, вядо
ма ж, прыйшлося таксама прыкласці
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вядзе ў ЮНЭСКА
Праект пабудовы канала
паўстаў на пачатку ХІХ
стагоддзя: патрэбен быў
шлях для прамога вывазу
збожжа ў балтыйскія
парты, абыходзячы
тэрыторыю Усходняй
Прусіі. Ідэя праекта
належыць выхадцу з
шляхетнага гродзенскага
роду князю Францыску
Друцкаму-Любецкаму.
15 лютага 1825 года
праект канала зацвердзіў
расійскі імператар
Аляксандр 1 (увесь
комплекс праекта
захоўваецца ў Расійскім
дзяржаўным
гістарычным архіве ў
Санкт-Пецярбурзе).
Адкрыццё канала
праходзіла ў 1839 годзе.
У ХІХ стагоддзі
беларуская частка
Аўгустоўскага канала і
прылягаючыя да яго лясы
былых Пярстунской і
Пераломской пушчаў
сталі найкаштоўнейшай
экасістэмай. Для аховы
рэдкіх раслін на той
тэрыторыі быў
арганізаваны Сапоцкінскі
заказнік. У самым
Аўгустоўскім канале
водзяцца занесеныя ў
Чырвоную кнігу Беларусі
рыбы — вусач, фарэль,
харыус.
беларусь.belarus
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намаганні, каб мясцовае кіраўніцтва
выдзеліла інв ест ару пад такі праект
зямл ю. У рэшц е рэшт, фірме пер а
далі 40 гектараў — у напрамк у сана
торыя Сосны, гэт а паміж Нар ачч у і
Мядзелам. Вось там, у лесе, значыць,
цяпер так званы Апт экарскі сад, дзе
вырошчваюцца лекавыя травы, экала
гічна чыстыя. Рэгіён проста цудоўны.
Прычым экапраект стаў прыв абным
для турыстаў. І я вазіў у той сад нашых
сяброў з Кітая, ды і не толькі адт уль.
І сам атрымлів аю асалод у — бо там
можна любавацца некранутай прыро
дай, адпачываць, а таксама даведацца
шмат чаго цікавага. А яшчэ прыкупіць
якасны чай.
— Як мы ўжо вед ае м з пап ярэд
ніх размоваў, з вашай працай у Камі
тэце дзяржкантролю звязаны яшчэ
адзін знакавы для Беларусі праект:
адраджэнне Аўгустоўс кага канала.
І паколькі вядома, што рыхтуюцца
дакументы для яго прадстаўлення ў
Спіс сусветнай спадчыны ЮНЭСКА,
то давайце пра яго і пагаворым. Як
Аўгустоўскі канал наогул з’явіўс я ў
полі вашага зроку?
— Яшчэ ў 2003 годзе мы такую ідэю
абгрунтоўвалі, звяртаючыся да Прэзі
дэнта Аляксандра Лукашэнкі: што дзве
краіны разам павінны гэты праект, як
гаворыцца, прасоўваць на міжнарод
ным узр оўні. Мы і польскіх калег аў
падштурхоўвалі: давайце прапрацоў
ваць гэт ую тэму, рыхтавацца разам да
«паход у ў ЮНЭСКА». Але, на жаль,
тады суседзі да такіх прапановаў ста
віліся крыху скептычна. Мабыць, яшчэ
час не прыйшоў. А праз 12 гадоў, дзя
куй Богу, ёсць рух, разуменне, што Аў
густоўскі канал уяўляе з сябе асаблівую
каштоўнасць.
— А што таму разуменню спры
яла?
— Пэўна, у першую чаргу сам ка
нал «галас уе» за сяб е, набыв ае пап у
лярнасць: паток турыстаў усё ўзрастае.
Штогод фікс уецца на беларускім баку
звыш 150 тысяч наведванняў. Дзе та
кое ў Беларусі вы бачылі, каб за кароткі
час, з нуля, што называецца, так стар
тануць? Раней на канал хіба што рыба
кі мясцовыя прыязджалі ды турыстыводнікі на байдарках трохі хадзілі — мы
распытвалі: чалавек 50–70 за год. Там
жа каля шлюз а Курк уль ёсць асобны
ўчастак рэчкі Чорная Ганьча: яна ўлі
ваецца ў канал, потым з яго зноў цячэ
далей.

22

беларусь.belarus
снежань   2019

— Іван: Я ў свой час, у 80‑я гады,
з гродзенскімі байдарачнікамі з тур
клуба Камбіната будматэрыялаў ха
дзіў у байдарачны паход па Нёмане.
Добра памятаю: столькі размоў было
пра Чорную Ганьчу і пра тое, якія там
маляўнічыя месцы!
— А так і ёсць! Рэчка тая выцякае
з возера Ханьча. Гэта польская тэрыто
рыя. І да нас цячэ.
— Мы чулі, турысты-пешах од
нікі таксама ў тыя месцы раней ха
дзілі.
— Вядома, было і такое. Мы, на
прыклад, з Жыт амлянскай школы ў
1968 годзе, 12 чалавек, хадзілі ў паход
па заканчэнні 8 класаў. І маршрут быў
пазначаны так: ідзем на Аўгустоўскі ка
нал. Ад Жытомлі 22 км да Гродна, далей
да канала — яшчэ 28. Да Гродна мы ехалі
цягніком, потым пайшлі пешшу — праз
Ласосна, уздоўж Нёмана. Там, дарэчы,
левы бер аг абрывісты, з падмыв амі.
Мы спыняліся каля форта Першай су
светнай вайны, там і заначавалі. Пом
ніцца: надвор’е было добрае, птушкі
вакол спявалі. Далей пайшлі на вёску
Новікі. І ўпершыню ўбачылі дзоты: там
знакамітая Лінія Карбышава праходзі
ла. Гэта я да чаго каж у? На той тэры
торыі вельмі «інфарматыўныя» месцы
для тых, хто цікавіцца гісторыяй. По
тым мы ўбачылі тыя старыя, закінутыя
шлюзы Аўгустоўскага канала. Дарэчы,
яшчэ ў 1939 годзе канал эксплуатаваў
ся, шлюзы працавалі. Там і караблі ха
дзілі. У прыватным музеі на тэрыторыі
вёскі Нямнова можна ўбачыць нават
квіткі на тыя судны — пас ажырскія,
прагулачныя. Як вядома, да 17 верас
ня 1939 года гэта ўсё была тэрыторыя
Польшчы. Ва ўсходняй Польшчы, дарэ
чы, і цяпер населеныя пункты — тыпо
ва беларускія.
— На Беласточчыне жыве і дагэ
туль шмат этнічных беларусаў, пры
чым людзі старэйшага пакалення га
вораць па-беларуску…
— І нават за Беластокам беларусаў
сустрэнеш, якія там даўно жывуць!
— Што ж, такая беларуская гіс
торыя… Давайце з вашага школьна
га юнацтва перанясемся ў наш час. Як
у ім зноў для вас «усплыў» Аўгустоўскі
канал?
— Кал і я прац ав аў у Кам іт эц е
дзяржкантролю, то недзе ў 2003‑м, мо
жа ў верасні, былі мы ў камандзіроўцы
на Гродзеншчыне разам з тагачасным
кіраўніком КДК Анатолем Тозікам. Вось

Пра іншых удзельнікаў
рэканструкцыі
Аўгустоўскага канала,
пра тое, з якім імпэтам
узялося за працу і абласное
прадпрыемства
“Гроднамеліяводгаз”
з яго генеральным
дырэктарам Барысам
Багданцом чытайце ў
№8-2019
менавіта ён і сказаў мне: давай на тва
ёй радзіме зробім што-небудзь добрае.
Я быў начальнікам галоўнага ўпраўлен
ня аграпрамысловага, лесагаспадарча
га і прыродаахоўнага комплексаў КДК.
А мясцовыя орг аны ўлады ў той час
спрабавалі ўжо трохі займацца Аўгус
тоўскім каналам: у 1991, 1992 гадах бы
ло невялікае асваенне сродкаў. На мя
жы прыводзілі канал у парадак: паміж
шлюзамі Кужынец і Валкушак — гэта
на нейтральнай паласе. У нас жа як раз
там мяжа: па рэчышчы Чорнай Ганьчы
і яе прытоку. Можа, кіламетраў 5. Па
лякі тыя шлюзы самі зрабілі. Было та
кое пагадненне. Мы толькі водаскідны
(рэгулятарны) шлюз самі на Кужынцы
рэканструявалі.
Раней была сумесная праграма Бе
ларусі, Польшчы, Літвы і Расіі — мы
правяр ал і «эфектыўнасць прыр од а

спадчына

Іван Ждановіч

Аўгустоўскі канал — штучны
водны шлях, створаны ў ХІХ
стагоддзі. Ён злучыў Нёман з
басейнам Віслы. Яго даўжыня
складае 101,2 км. 18 штучных
збудаванняў дазволілі падымаць і
апускаць судны на розныя ўзроўні
воднай паверхні. Сёння канал
размешчаны на тэрыторыі
дзвюх дзяржаў — Польшчы (каля
80 км, 15 шлюзаў) і Беларусь (21,
2 км, 3 шлюзы). Водны маршрут
канала пачынаецца ў Дэбаве,
а заканчваецца ў Нямнове.
У межах Беларусі Аўгустоўскі
канал асобным рэчышчам злучае
раку Чорная Ганьча з Нёманам і
часткова выкарыстоўвае
рэчышча Чорнай Ганьчы.

ахоўных мерапрыемс тваў па развіцці
міжнароднага турызму ў басейне ракі
Нёман». Спецыялісты 4‑х краін пра
водзілі замеры розных экапараметраў,
абменьваліся інфармацыяй. Як вядома,
і ў Расіі ёсць тэрыторыя пад назвай «ба
сейн ракі Нёман» — у раёне Калінінг
рада. Дык вось, у 2003‑м павінны мы
былі правесці кантрольныя мерапры
емствы. У тым удзельнічалі Падліковая
палата Расіі, Вышэйшая кантрольная
палата Польшчы, Літоўскі дзяржкант
роль і наш КДК. Па выніках аказалася,
што беларуская вада — самая чыстая:
на участк у ніж эй Гродна і да межаў
Літвы і Друскінінкай. Хоць і праблем
нямала мы ў сябе «накапалі». Але нам
трэба было падпісаць вынікі кантроль
ных мерапрыемстваў: агульную спра
ваздачу. Вось тады кіраўніцтва воблас
ці звярнулася з просьбай: дапамажыце

аднавіць Аўгустоўскі канал. Анатоль
Афанасьевіч Тозік вырашыў на месцы
паглядзець, як ідуць там справы. Узяў
мяне, намесніка аблвыканкама, які ку
рыр ав аў аграрн ы сект ар і прыр од у.
Мы паехалі. Убачылі: вароты шлюзаў
паб іт ыя, падм ыв анне кам янёў, сце
нак шлюзаў. Усё зарасло хмызнякамі.
Увогуле, запусценне. У некаторых мес
цах — толькі абрысы, што там цякла
вада.
— Здымкі тады рабіліся?
— Вядома ж! Бо трэба было ўсё ар
гумент ав аць, калі звярт ацца да Прэ
зід энт а з нейк ім і прап ан ов ам і. Мы
разумелі: праект вялікі, трэба яго ада
брэнне. Вось я прынёс здымкі (паказ
вае). Гэта Куркуль, там і гідраэлектра
станцыя невялікая ёсць: на 750 кілават.
Мы там паставілі дзве турбіны — гэта ў
праграму па адраджэнні Аўгустоўскага

канала ўваходзіла. А ў тых месцах і за
паведнік побач. Помніцца, у тую паезд
ку з Тозікам мы нават рыжыкі недалёка
ад шлюза знайшлі. У выніку Анатолій
Афанасьевіч, паў таруся, і сказаў: «Да
вай на тваёй радзіме зробім штосьці
добрае. Рыхт уй ліст». І я падрыхтаваў
ліст ад КДК на імя Кіраўніка дзяржавы.
Прэзідэнт нашу прапанову падтрымаў.
Мы падключыліся і да падрыхтоўкі ад
паведнага ўказа Прэзідэнта: «Аб рэкан
струкцыі…» (№ 2 ад 08.01.2004).
— Якія аргументы прыводзілі?
— Што адр ад жэнн е кан ал а буд зе
спрыяць развіццю аграэкатурызму ў рэ
гіёне. Што Аўгустоўскі — гэта культурнатэхнічны, гістарычны здабытак нашай
краіны. Наколькі я памятаю, падобнага
збудавання каналаў ва ўсім свеце ўсяго ча
тыры. Канал працягласцю 101,2 км злучае
рэчку Бэбжу, прыток Віслы, з Нёманам,
беларусь.belarus
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з выкарыс таннем плыні спадарожных
рэк. З возера Сервы яго падсілкоўванне
вадой ідзе і ў бок Беларусі, і ў бок Поль
шчы.
— В а м д ав од з іл ас я б ыв а ц ь
на польскім баку канала?
— Вядома, на судне там хадзіў. Інф
рас трукт ур у тамт эйш ую выв уч ал і:
можна сказаць, досвед пераймалі. Бо
на нашай тэрыторыі цяпер толькі 21 кі
ламетр Аўгустоўскага канала. Польская
частка і раней была ў эксп луат ацыі:
яны гэт ую водную сістэму для турызму
прыстасавалі. У Аўгустове, гэта гарадок
кшталт у нашага райцэнтра, нават ка
раблі салідныя стаялі: чалавек па 120–
200 на борт бралі. Там развіты парусны
спорт, ходзяць аматары і на байдарках.
Вось як у нас на Мядзельшчыне. І нават
круцей. Там ёсць пры канале аграсядзі
бы — у старадаўнім стылі: можна і ад
пачыць, і паесці. І пажыць. Едуць людзі
з усёй Польшчы. Яшчэ Мазавецкае вая
водства канал перасякае, і там усё яшчэ
больш развіта — як на Браслаўшчыне ў
нас. Дык вось, на польскім баку я ўво
гуле не бачыў нідзе слядоў запусцення
паблізу канала: вакол яго кіпіць жыццё.
Канал працаваў да Аўгустова, уключа
ючы шлюз Куркуль. А кіламетры 2 да
мяжы з Беларуссю ніх то не даглядаў.
Мне нават паказвалі: папа Ян Павел ІІ
да шлюзу Горчыца ў 1999‑м дайшоў па
канале на караблі — далей не змог з‑за
моста над каналам. У гонар той падзеі
там стаіць памятны камень.
— Калі працы пачыналіся на бела
рускім баку, вы ўзгаднялі іх з польскімі
калегамі?
— Само сабой! Бо сэнс адраджэн
ня беларускай часткі канала ў тым, каб
ён запрацаваў на ўсю сваю даўжыню,
каб стаў міжнародным тураб’ектам. Та
му мы папрасілі польскі бок ачысціць
так званае карыта, рэчышча да нашай
мяжы. Прывесці ў парадак прапускны
шлюз Кыжунец і водакідны Валкушак.
А прах адны шлюз Валк ушак — гэт а
ўжо наша задача. Яны блізка там, мет
раў 600 адзін ад аднаго. Палякі гэта зра
білі, у тым ліку і плато для воданакапі
целя. Усё прывялі ў парадак. Але мост,
пра які я згадваў, не дэмантаваны і па
гэты дзень. Там у караблям з высокай
палубай ад нас туды не прайсці, і ад
туль таксама.
— А дэм ант аж мост а ў планах
развіцця Аўгустоўскага канала ёсць?
— Ёсць. Бо зона для развіцця між
народнага турызму створана добрая.
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— А як наконт перавозкі грузаў?
— Не ведаю, ці ёсць у гэтым сёння
сэнс. Грузаперавозкі — гэта ж і адпа
ведная інфрас трукт ура. Калі з экана
мічнага пункт у гледжання выгада ней
кая азначыцца, бізнес яе не ўпусціць.
Дарэчы, мы там, на мяжы, пабудавалі
добрую мытню. Пагранічны пункт про
пуску зрабілі — там спецыялісты заста
вы імя Героя Савецкага Саюза Віктара
Усава працуюць. Хто жадае — можа па
мастку перакідным праехаць на рова
ры. На байдарках можна цяпер па ка
нале праходзіць, у абодва бакі.
— Але вернемся да рэканструкцыі
канала. У якім годзе Прэзідэнт падпі
саў Указ?
— Гэта быў 2004 год, 8 студзеня.
— І што далей рабілі вы?
— Паколькі мой глаўк у КДК адказ
ваў за прыр одаахоўныя мер апрыем
ствы, і наша была ініцыятыва, а я — на
чальнік глаўка, то гэтая справа ў мяне
была на кантролі. Я шмат разоў туды
выязджаў. Асабліва нікога не падклю
чаў, за выключэннем Гродзенскага аб
ласнога каміт эта дзяржкантролю. Мы
перыядычна дакладвалі Кіраўніку дзяр
жавы пра ход працы па рэканструкцыі
кан ал а. Інф арм ав ал і аб прабл ем ах,
заганах, затрымках з праектнай даку
мент ацыяй… Сёння можна сказ аць:
аб’ект быў складаны. Запатрабаваліся
навуковыя пошукі. Былі ў праекта і на
вуковыя кіраўнікі. Памятаю, адзін біё
лаг змагаўся за кожнае дрэва: калі яно
даўняе і яшчэ дужае — захаваць! А дрэ
вы па берагах канала 100 і 150‑гадова
га ўзрост у. Шмат пыт анняў узнікала
па рэканструкцыі кладкі. Бо растворы
раней былі спецыяльныя, на бялках ад

яек, трыв алыя і вільг ацеўстойлівыя.
Патрэбна была і спецыяльная клінкер
ная цэгла. Яна практычна не засвойвае
вільгаці. Мы ўсе гэтыя «тэмы», крокі,
ру хі рэканс трукт ар аў суправ аджалі,
ведалі бягучую сіт уацыю на ўсіх участ
ках аб’екта.
— Кольк і гад оў рэк анс трукц ыя
доўжылася?
— Усяг о тольк і два гад ы! Пал як і
не верылі, што за такі кароткі час мы
зробім гэты канал. Нават смяяліся на па
чатку працы. А свой двухкіламетровы
ўчастак своечасова не зрабілі. Мы свае
працы закончылі ў 2006‑м, а яны толь
кі на мяжы пачалі парадак наводзіць.
Агульны каштарыс работ па ўсёй рэкан
струкцыі на 38 мільярдаў рублёў па тых
грошах пацягнуў, у доларавым эквіва
ленце — каля 18 млн долараў. Мы нават
8 млрд рублёў зэканомілі на праектнай
дак ументацыі. Там у што ўвесь час ка
рэктавалі праекты не ў шкоду якасці.
— І сярод мясцовых уладаў былі
людзі, адк азныя за правядзенне рэ
канструкцыі канала?
— Многа было апантаных: Міхаіл
Камарэц, старшыня райвыканкама,
Анатоль Кароль, галоўны архітэктар
Грод зенскага раёна. Вялікі ўнёсак
зрабілі меліяратыўныя арганізацыі
Гродзенскай вобласці. Выдатна працавалі і студэнты Гродзеншчыны.
— Адкуль ішло фінансаванне пра
екта?
— З некалькіх крыніц.
— Як на ваш погляд: укладзеныя
грошы акупяцца?
— Нес умненна! Бо мы арыентава
ліся, адраджаючы канал, на здаровыя
патрэбы людзей. У розных краінах жы
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вуць тыя, кам у падаб аецца актыўна
адпачыв аць, падарожнічаць па запа
ведных месцах, любавацца некранутай
прыродай. Плыць па каналах, прахо
дзіць праз шлюзы, назіраць жыццё па
бераг ах — гэт а ж так цікав а! Ніякае
кіно, мне здаецца, не параўнаецца па
ўражаннях з «жывымі малюнкамі». Да
таго ж на такім «скрыжаванні» народаў
цікава назіраць навакольнае жыццё —
а гэта ж месца, дзе блізка падыходзяць
адзін да аднаго Беларусь, Літва, Поль
шча. Дарэчы, паміж Літвой і Польшчай
ёсць канал, дзе «з вады ў вад у» судна
пер ацягв аюць валак ушай праз гару.
У тым таксама ёсць свая экзотыка.
Сённ я Аўг уст оўс кі кан ал зап а
трабаваны. Калі людзі гатовыя да нас
ехаць, укладв аць у гэт а свае сродкі,
то падобн ую цікав асць трэб а разум
на падт рымлів аць, выкарыстоўв аць.
А 150 тысяч — салідная лічба! Мы ве
даем, наколькі папулярныя ў турыстаў
Брэсцк ая крэпасць-гер ой, Белав еж
ская пушча, цяпер усё больш турыстаў
едуць у Нясвіжскі ды Мірскі замкі. І Аў
густоўскі канал у гэтым спісе выходзіць
на перадавыя пазіцыі. Думаю, ён ужо
ў топ‑10 самых наведвальных месцаў
Беларусі. Такія аб’екты, як Аўгустоўскі
канал — гэта яшчэ і своеасаблівы твар
сучаснай беларускай дзяржавы. Калі
мы здольныя падобныя аб’екты адра
джаць, аднаўляць тое, што ўяўляе з ся
бе культ урную каштоўнасць еўрапей
скага, сусветнага ўзроўню, калі ўмеем
на годным узроўні вакол іх весці пра
цу — значыць, паказваем сябе свет у, як
кажуць, у лепшым выглядзе.
— Вы ж, мабыць, і чаканы экана
мічны эфект пралічвалі, звяртаючыся
з прапановамі да Кіраўніка дзяржавы?
— Вядом а! Помню, нав ат разлікі
былі: колькі прык ладна грошай «па
кідае» ў нас замежны турыст за адны
су т кі знах од жанн я. Вяд ом а, спад а
рожную інфраструкт уру ў тым рэгіёне
трэба яшчэ «падцягваць», і гэта робіц
ца. У прыватнасці, недалёка ад канала,
у вёсцы Свяцк, рэс таўруецца вельмі
цікавы палацава-паркавы ансамбль Ва
ловічаў. Нядаўна глядзеў пра гэта тэле
сюж эт. Дар эчы, мы такс ама ў нашай
праграме, дум аючы на перспектыву
пра развіццё турыстычнага патэнцыя
лу Гродзенскага рэгіёну, пісалі пра рэ
канс трукцыю маёнтка ў Свяцк у. Гэта
кіламетраў 8 за Сапоцкіна. Пры добрых
дарогах — побач. Наколькі мне вядома,

крэдыт уе праект «Прыёрбанк». Там бу
дзе створана і гасцініца на 50 месцаў.
— Вернемся яшчэ да рэканструк
цыі канала. Усё аднаўлялі ці нешта
прыйшлося змяняць?
— Даводзілася вельмі шмат розных
нюансаў улічваць. Скажам, у пару нерас
ту харыуса (а гэтая рыба, паднімаючыся
ў вярхоўі рэк, аказваецца, выкарыстоў
вае тыя водныя шляхі) біёлагі забара
нялі праводзіць працы на канале. А ён,
як вядома, звязаны з Нёманам: з гэтай
ракі на нашай тэрыторыі пачынаецца.
Дык вось, з тых часоў, як адкрылі канал,
а гэт а быў 1839 год, рэчышча Нёмана
прыкметна сышло ад канала ў бок, і да
таго ж узровень вады ў рацэ апусціўся.
Прыйшлося таму замест трохкамерна
га шлюза Нямнова прыбудоўваць яшчэ
адну камеру — прыкладна якога на кі
ламетр канал надтачылі. І судна трэба
было падымаць, як бы падсаджваць —
інакш яны не змаглі б увайсці ў канал.
А мы там, дарэчы, выявілі драўляную
падлогу пры ўваходзе. Гэт а значыць,
пэўная глыбіня ўваходу для судна павін
на быць, а калі ўваход паглыбіць — усё,
сценкі парушацца. Вось чаму я Віталя
Ільіча Крамко (былы дыр эктар саўга
са «Кастрычнік», чацвёрты Герой Бела
русі. — Аўт.) папрасіў, каб з яго гаспа
даркі камянёў, якія на палях збіраюцца,
прывезлі. Там адлегласць немалая: кіла
метраў 35 у адзін бок. Яшчэ па шлюзу
Нямнова што скажу: цяпер і прыватны
музей ёсць, і хатка наглядчыка шлюза.
А шлюзаў на нашым участку канала ча
тыры: Нямнова, Дамброўка, Валкушак
і Кужынец. Прымежны шлюз Кудрынкі
на польскім баку быў у запусценні.
— Вы яшчэ згадв алі, што былі
праблемы з клінкернай цэглай…
— Так, былі. Купляць у Еўрас аю
зе дорага. Што рабіць? А ў нас цагляныя
вытворчасці нядрэнна развітыя. Збіра

лі ўсіх, нават прадстаўнік Міністэрства
культ уры быў, раіліся. Прыйшлі да вы
сновы: трэба ў Обалі, на Віцебшчыне
рабіць сваю цэглу клінкерную. Звыш
580 тысяч штук такой цэглы спатрэбі
лася, каб прывесці ўсе шлюзы ў пара
дак. Яшчэ з Расіі гліну, якая падыдзе па
тэхнолагіі, прывозілі. А дзе не выяўлялі
пашкоджанняў — пакідалі ўсё, як бы
ло. Гэта значыць, і старадаўняя кладка ў
некаторых месцах яшчэ служыць кана
лу. Дарэчы, мы па ходзе справы даведа
ліся: кожны шлюз меў пры будаўніцтве
канала свайго праектанта. І свайго ін
жынера-афіцэра, які адказваў за пабу
дову. На асобных шлюзах былі нават
шыльды, якія паведамлялі, што шлюз,
напрыклад, у 1827 годзе будаваў унтэрафіцэр вось такі…
— Мож а, нешта цік авае падчас
работ знаходзілі?
— Вядома. Шмат прадмет аў роз
ных часоў Вялікай Айчыннай вайны.
А на Валкушыку ёсць нават сонечны га
дзіннік, з вялікім, больш за метр каме
нем. Але там зона — памежная, і цяпер
экспанат гэты недаступны для турыс
таў. У тых месцах ёсць і пахаванні аба
ронцаў Айчыны, помнік у лесе стаіць.
— Вы сказалі, што яшчэ ў 2007‑м
была ў Камітэце дзяржкантролю іні
цыятыва пра «паход у ЮНЭСКА» з
Аўгустоўскім каналам. Толькі ідэя або
прапрацоўвалі неяк тэму?
— Глыб ока не прапрацоўв алі, але
ідэю агучвалі ў дакументах, у тым ліку
і ў кантактах з польскім бокам. Перш
за ўсё было важна — здаць аб’ект у экс
плуатацыю. Ну а цяпер, па ўсім відаць,
прыйшоў час рухацца далей. І я вельмі
рады, што сёння ў гаспадароў Аўгустоў
скага канала, Беларусі ды Польшчы, па
гэтым пытанні — узаемаразуменне.
Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.
Фота БелТА.
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будзем здаровыя!

Гэта
трэба
бачыць!
У 10-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска адкрылі новы
афтальмалагічны аперблок, абсталяваны па апошнім слове тэхнікі

У

нікальнае для краіны
абс таляв анне, новыя
апер ац ыі ды магч ы
масц і для лек ар аў, а
значыць, яшчэ больш
карысці для пацыен
таў. «Дзясятцы» сёння
ёсць чым пахваліцца!
У яе новым аперацыйным блок у рэа
лізавана тое, чаго ўвогуле нідзе ў краі

не не было, або было хіба што ў адзін
кавых прыватных медцэнтрах.

Калі здзяйсняюцца мары
Два гады ішло машт абнае будаў
ніцтва. Раней на тым месцы, дзе ця
пер разм ясц іл іс я найн оўш ыя зал ы
для аперацый, былі толькі тэхнічныя
памяшканні і голыя сцены. Бальніца

Загадчык аддзялення мікрахірургіі № 2 Уладзімір Рубіс
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абыходзілася сіламі ўсяго толькі двух
аперацыйных, якія і блізка не параў
наюцца з цяперашнімі магутнасцямі. І
гэта пры тым, што на базе клінікі раз
мяш чае цц а Рэсп убл ік анс кі афт аль
малаг ічн ы цэнтр, дзе маюць справу
з самымі складанымі выпадкамі. Тут
вельмі хацелася мець высокат эхнала
гічныя памяшканні для працы. І вось:
сёння ўжо 5 новых аперацыйных за
лаў гатовыя прыняць першых пацы
ентаў.
У дзень у апер ац ыйн ых афт аль
малагічных блоках выконв аюць каля
30 — 35 аперацый у круглас у т ачным
рэжыме — і планавым пацыент ам, і
экс тран ым. Вяд ом а, гэт а пат раб уе і
сур’ёзнай падрыхтоўкі медперсаналу,
і адпав едн ых умоў. Хір ург і рад ы: іх
мара ўвасобілася ў жыццё. А Міністр
аховы здар оўя Уладзімір Каранік пе
рак ан ан ы, што, кал і здзяйсн яю цц а
мар ы дакт ар оў, ды іх пад ап ечн ыя
атрымлів аюць яшчэ больш якасн ую
высокат эхналагічную дапамогу:
— Тут мы бач ым апербл ок, які
спраект ав аны і пабудав аны з улікам
усіх сучасных патрабаванняў, абсталя
ваны брэндав ай апарат урай апошніх
мадэляў. Гэта ўсё дазваляе максімаль
на амбулаторна выконваць аперацыі з
нагоды катаракты, скараціць тэрміны
знаходжання пацыентаў з глаўкомай,
укар ан іць мікр ах ір ург ічн ыя тэхн і

будзем здаровыя!
кі правядзення аперацый на слёзных
шлях ах. Але люб ое абс таляв анне —
гэт а ўсяг о тольк і мет ал, кал і ням а
цеплыні рук і ўменняў медперсаналу.
Камбінацыя жа сучасных тэхналогій
і выс акакласных спецыяліст аў, якімі
заўсёды славілася 10-я бальніца, — за
лог таго, што праца тут падымецца на
якасна іншы ўзровень.
Узвядзенне новага аперблока абы
шлося ў 13,3 мільёна рублёў — сума
была выдзелена з рэсп убліканскаг а і
гарадскога бюдж эт аў. І, як заў важыў
Уладзімір Каранік, пісьменна складзе
нае тэхнічнае заданне і адэкватна пра
ведзены конк урс зак упак прывялі да
таго, што бальніца не толькі атрымала
лепшае абсталяванне, але і зэканоміла
41% ад запланаванага па смеце. У блі
жэйшай перспектыв е — будаўніцтва
асобнаг а буд ынк а для Рэсп убл ік ан
скаг а афт альмалагічнаг а цэнтра, ця
пер ідуць дапраектныя абмеркаванні.

Падставы для гонару
Умов ы тут і сап раўд ы даз вал я
юць выконв аць сам ыя вір

туо зн ыя хір ург ічн ыя ўмяш анн і, аж
да трансплант ацыі орг анаў і тканак.
Скаж ам, пер ас адк а раг ав іц ы цяп ер
буд зе прав од зіцц а на прынц ып ов а
іншым абс таляванні і з зусім новымі
падыходамі. Ёсць у новым апербло
ку і спецыяльнае памяшканне з хала
дзільным абс таляв аннем, дзе можна
стварыць банк орг анаў і тканак для
трансплантацый.
...Адна з самых невялікіх па паме
рах аперацыйных, а якая разнас тай
насць суперс учаснаг а абс таляв ання!
Тут можна праводзіць вельмі шырокі
спектр апер ац ый — ад хір ург ічнаг а
лячэння глаўкомы да лазернай карэк
цыі зроку. І ўсе яны дазволяць скара
ціць тэрміны рэабілітацыі да некаль
кіх дзён, у многіх пацыентаў і зусім не
будзе неабходнасці зат рымлів ацца ў
стацыянары. Акрамя таго, частка хі
рургічных умяшанняў дзяк уючы но
вай апарат уры стане карацей у разы:
з 1,5 гадзіны да 20 хвілін.
Асабл ів ы гон ар лек ар аў — уні
кальны мікраскоп з убудаваным пра
грамн ым заб есп яч эннем. Факт ычна
падчас аперацыі хірург прац уе ў ад
ной звязцы з камп’ютарам. Праграма
апрацоўвае дадзеныя і дазваляе лека
ру зірнуць яшчэ «глыбей», убачыць
сятч атк у пап ласт ов а, пав ед амл яе

ўсе важныя параметры і нават дае пад
казкі па аптымальных дзеяннях, най
лепшых мясцінах для яго ювелірнай
працы. А ўсё, што зручна для доктара,
пацыент у толькі на карысць.
— На працягу года тут будзе пра
водзіцца звыш тысячы высокат эхна
лагічных аперацый, — распавядае за
гадчык аддзялення мікрахірургіі № 2
Улад зім ір Руб іс. — І гэт а не прост а
лічбы, а людзі, якія маюць пат рэбу ў
дапамоз е. У планах — зняць наогул
якую-небудзь чарговасць, бо, на жаль,
афтальмалагічныя хваробы сярод на
сельніцтва вельмі распаўсюджаны.
Дар эч ы, тое, што бач ыць хір ург,
трансл юе цц а не тольк і на агульн ыя
ман іт ор ы ў апер ац ыйн ых — сённ я
ёсць магчымасць назіраць за ўнікаль
нымі аперацыямі ў рэжыме рэальнага
час у і ў студэнтаў. Лепшыя сусветныя
практыкі — як на далоні.
За 9 мес яц аў гэт аг а год а ў 10-й
бальніцы прааперав аныя 4,5 тысячы
пац ые нт аў з афт альм алаг ічн ым і за
хворваннямі. З новым аперблокам гэ
тая лічба, нес умненна, павялічыцца.
Вольга Савіцкая
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Доктар Дзяніс Мазынскі:

«Хадзіце
ў радасці!»

Ён — з тых, хто першым пачаў праводзіць у Беларусі малатраўматычныя і без болю,
на мове медыкаў — інвазіўныя, аперацыі па выдаленні хворых вен: лазерам. А яшчэ ён —
адзіны на сённяшні дзень спецыяліст у краіне, які лечыць менавіта дзяцей з дыягназам
«варыкознае пашырэнне вен». Пра сваіх пацыентаў, пра жыццё па-за медкабінетам
і пра замежныя спецыялізаваныя паездкі — сёння наша з доктарам размова.

Усё будзе добра
Страх, трывогу, хваляванне,
няўпэўненасць — цэлы спектр
эмоцый, як правіла, пражывае
пацыент пер ад апер ацыяй. Ад
яго ў бліжэйшы час мала што за
лежыць, і доктар у гэты момант
становіцца самым блізкім чала
векам. Бадзёрым крокам ён ува
ход зіць у апер ац ыйн ую, надзеў
шы смешн ую розн ак ал яр ов ую
шапачк у хірурга, і звяртаецца
да пацыент а: «Ну, як у нас
справ ы? Усё буд зе доб
ра!» А потым гасцін
ным жэстам запра
шае «адпачыць»
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на аперацыйны стол і дадае: «Праш у
вас, уладкоўвайцеся!». І ніх то не за
думв аецца пра тое, колькі гадзін ад
пачываў напяр эдадні сам докт ар, які
дзяжурыў су ткі, скажам, у аддзяленні
экс транай хірургіі. Тут і цяпер галоў
ны — пацыент: ляжыць на стале ў ад
нар аз овым халаце і ўжо ўсміх аецца,
адчуваючы падтрымку… Такім запом
нілася мне наша першае знаёмс тва з
доктарам Мазынскім.

Па той бок шырмы
Памят аю, падчас лаз ернай апера
цыі, без наркозу, пад мясцовым абяз
больв анн ем, пак уль "чаравалі" над
вен ай, увесь час хац ел ас я адс ун уць
белую шырму, якая не давала назіраць
сам прац эс. Майг о твару, зраз умела,
таксама хірургу не было відаць. Там у
ён увесь час размаўляў, задаваў разна
стайныя пыт анні: такім чынам кант
раляваў мой настрой. Здавалася, за ня
доўгія трыццаць мінут мы з Дзянісам
Віктаравічам сталі амаль сябрамі. Ну,
а потым я бадзёра ўстала, амаль скок
нула з аперацыйнага стала і пайшла ў
бліжэйшую кавярню піць каву — хва
ляванні засталіся ў мінулым.
Тым не менш, пра тую белую пера
гародку, якая аддзяляла мяне ад докта

прафесіяналы
ра, я не магла забыцца. Яна нібы куліса,
што прыкрывае сапраўднае жыццё ме
дыкаў. Вельмі хацелася даведацца: як
яны жывуць, пра што думаюць? Якія,
калі час прыёму заканчваецца? І ці заў
сёды доктару ўдаецца захоўваць унут
раны спакой, пазітыўны настрой і пры
язнае стаўленне да людзей? Бо менавіта
такім здаўся мне Дзяніс Мазынскі.
Сустрэцца для інтэрв’ю мы дамові
ліся на пачатку лета. Ды не атрымала
ся: Дзяніс Віктаравіч паляцеў на кан
ферэнцыю ў Швецыю. У ліпені таксама
прыйш лос я пер анесц і сус трэч у. А ў
жніўні ён быў ужо ў Санкт-Пецярбур
зе на майстар-класах. У верасні — у Ка
захстане: там адкрылася новая клініка,
трэба было правесці семінар для мяс
цов ых дакт ар оў, а зат ым і майс тарклас. Пот ым доктар і сам апын уўс я
на аперацыйным стале: арганізм не вы
трымаў звышнагрузкі... Але, як кажуць,
цуды здараюцца пад Новы год: мы су
стрэліся зноў, але ўжо за межамі мед
цэнтра — у адной з кавярняў.

Рэкі, вены, ручайкі…
«Я вылецеў з жыцця амаль на тры
месяцы!» — адразу пачаў Дзяніс Вік
тар ав іч, ніб ы прос яч ы праб ач энн я
за тое, што апошнюю сус трэчу прый
шлося зноў перанесці на нявызначаны
тэрм ін. Прыз нац ца, няз выкла было
бачыць яго апран у тым у паўсядзён
нае ды не ў сценах кабінета. Бар’ер, які
звычайна адчуваецца паміж доктарам
і пацыентам, адразу знік.
— Дзяніс Віктаравіч, думаю, раз
моў пра хваробы вам хапае і на пра
цы. Таму разлічв аю на гаворку пра
ўсё. А на пачатку прашу растлума
чыць: чым адрозніваецца флеболаг ад
ангіахірурга і сас удзістага хірурга?
Вось вы, напрыклад, сябе пазіцыяну
еце як флеболаг і ангіахірург...
— «Анг іа» пер ак лад ае цц а з грэ
часк ай як «сас уд», гэт а знач ыць ан
гіахірургія — гэта і ёсць «сас удзістая
хірургія». Так называецца раздзел ме

Падчас майстар-курса Балтыйскага таварыства флебалогіі

дыц ын ы, які займ ае цц а вянозн ым і,
арт эрыяльнымі ды лімфатычнымі са
судамі. А флебалогія — гэта вузкі на
прамак ангіалоіі, вывучае толькі вены.
— Лячыць якія, мы цяпер ведаем,
можна сёння амбулаторна, без ста
цыянара…
— Менавіта так! І, па-мойм у, гэта
цудоўна. Сучасныя тэхналогіі дазваля
юць прыйсці на прыём, зрабіць апера
цыю ды пайсці далей займацца сваімі
справамі. Усё, як у стаматолага.
— А як выйшлі вы на тэму дзіця
чай флебалогіі?
— Усё пач ын ал ас я на асаб іст ым
энт уз ія зме. Бо першапачатков а я ж
дзіцячы хірург, закончыў педыятрыч
нае аддзяленне ў Белдзяржмедунівер
сіт эце ў 2005‑м, затым прайшоў пер
шасную падрыхтоўк у па сас удзіст ай
хірургіі. Шмат гадоў займаўся флеба
логіяй. Паступова стаў разумець, што
ў дзяцей ды падлеткаў ёсць такія ж
прабл ем ы, як і ў дар осл ых. Але да
18 гадоў іх у нас не прынята абследа
ваць! А, як вядома, калі ёсць прабле
ма, то з цягам час у яна ўзмацняецца.

Я люблю сваю справу.
Атрымліваю задавальненне ад таго,
што камусьці дапамогу аказаў,
калі ёсць вынік — пацыент ачуняў.
Для мяне гэта вельмі важна.

Дык чаго тады чакаем?.. Варыкоз мо
жа пачацца і ў 10 гадоў.
— Цяпер я разум ею, што вы —
першы, хто на гэта звярнуў увагу...
— І пакуль адзіны. У нас тэма фле
балогіі толькі пачынае «раскручв ац
ца», я не падзяляю яе на дзіцяч ую ці
дарослую. Так, хваробы вен былі вы
вуч ан ы даўн о, але мет ад ы ляч энн я
кард ын альн а змян іл іс я, а ў нашым
грамадс тве і па гэты час мала пра тое
ведаюць. Ёсць стэр эатыпы, ілжывыя
меркаванні. Напрыклад, многія меды
кі, а ўжо тым больш пацыенты, лічаць,
што калі выдаліць хворую вену, то стан
другой абавязкова пачне пагаршацца.
Мала хто сочыць за станам сваіх вон
кава здаровых ног. Лічаць: не баліць —
і добра. Таму мы, флеболагі, з дапамо
гай СМІ, на канс ультацыях увесь час
акцэнт уем увагу на гігіене ног.
— У чым яна заключаецца?
— В ы ч ы сц іц е з уб ы д в ойч ы
на дзень? Чам у? Бо гэт а прафілакты
ка карыес у, перш за ўсё. Дакладна та
кую ж прафілактыку трэба праводзіць
і з наг амі. Тут ням а нічог а цяжкаг а,
пра гэт а ўсюд ы гав ор аць і піш уць.
Напрыклад, пры пералёт ах, калі ногі
доўг а знаходзяцца ў неру хомым ста
нов іш чы, апран айце камп рэс ійн ыя
панчохі ці калготкі. Не трэба хадзіць
пад оўг у і на абц ас ах, варт а дав аць
наг ам фіз ічн ую наг рузк у… Ну, і на
ведваць перыядычна флеболага неаб
ходна. Вядомая ісціна: хваробу лягчэй
папярэдзіць, чым потым лячыць.
беларусь.belarus
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— Вы ўжо некалькі разоў параў
налі флеб алог ію з стам ат алог ія й.
У іх ёсць і штосьці агульнае?
— Гэта я так, для разумення: пад
ключаю ваша вобразнае мысленне. Да
стаматолага хадзілі ўсё. Пра зубы — гэ
та зразумела. Яшчэ рэкі, бывае, малюю
пацыентам, ручаі… І лес побач дама
люю (смяецца). Тады чалавек у стано
віцц а больш зраз умела, што адк уль
«цячэ» і куды «выцякае». Ён пачынае
разумець прычыны і наступствы.
— Як у Зах одн яй Еўр оп е ідуць
справы з дзіцячай флебалогіяй?
— Шчыра кажучы, мне пакуль са
мом у не зраз умела. Нейкіх глаб аль
ных даследаванняў на гэт ую тэму ня
ма, публікацый таксама. Мала клінік,
можа пара-тройка на ўсю Заходнюю
Еўропу. Але пры іх ёсць дзіцячыя са
судзістыя аддзяленні.
— А калі параўноўваць якасць ля
чэння той жа варыкознай хваробы ў
нас і за мяжой?..
— Вынікі прыкладна такія ж, калі
ў нас не лепш. Бо мы выкарыстоўваем
самае сучаснае абсталяванне.
— Калі ласка, удакладніце: мы —
гэта хто?
— Я ды мае сябры-флеб олагі: Па
вел Гаўрын і Сяргей Карніевіч. З нас
усё і пачалося ў годзе 2007–2008-м.
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Тры таварышы
— Пасля вучобы я быў размеркава
ны ў 19-ю дзіцячую паліклініку ў Мін
ску. А побач там будынак 19‑й раённай
«дарослай». Там хірургічнае аддзялен
не ўзначальв аў Пав ел Гаўрын. А я ж
прыйшоў маладым спецыяліст ам та
ды, адзін быў на ўсю дзіцячую паліклі
ніку. Ну і бегаў перыядычна да Паўла
Юр’евіча: раіўся, падвучваўся. Увогу
ле, стаў ён маім таварышам, а потым
і лепшым сябрам. А Сяргей Карніевіч
з Паўлам аднак урснікі, яны сябрава
лі. Сяргей Мікалаевіч тады працаваў
урачом у Мінскай абласной клінічнай
бальн іц ы. Увог ул е, я ў іх камп ан ію
ўпіс аўся. Сталі мы «ГАМАК» — нас
калегі так празвалі: склалі ініцыялы
нашых прозвішчаў. Адна медсястр а
часта жартавала: куды ні кінь, усюды
альб о Мазынскі, альб о Карніевіч ці
Гаўрын. Дык вось, неяк сабраліся мы
разам і падумалі, што пара нам заняц
ца флеб алогіяй на якасна новым уз
роўні. З’ездзіў Сяргей Карніевіч у Ры
гу, пагляд зеў, як можн а прав од зіць
аперацыі камфортна і для пацыента, і
для хірурга — з дапамогай лазера. Па
мят аю, першая аперацыя ў Паўла ды
Сяргея доўжылася дзве гадзіны. Мяне,
маладога, тады не паклікалі, са
мі яшчэ хваляваліся. А цяпер
так ая прац эд ур а
па часе займае

хвілін трыццаць, разам з усімі падрых
тоўкамі.
— А чаму Сяргей Карніевіч тады
паехаў менавіта ў Рыгу?
— Там ёсць Балтыйскае таварыства
флеболагаў, прэзідэнт якой — доктар
мед ыц ын ы Улдзіс Маурыньш. У яго
свая клініка, куды мы часта ездзім, па
вышаем кваліфікацыю. Туды запраша
юць спецыялістаў з Англіі, Бразіліі…
Потым Карніевіч стаў віц э-прэзід эн
там гэтай супольнасці ў Беларусі.
— Звернемся да вас: можа навуко
вую працу пішаце на тэму дзіцячай
флебалогіі?
— Усе кажуць: пішы! Бо гэты кіру
нак трэба развіваць. Я пак уль думаю
над гэтым, разважаю. На канферэнцы
ях вучуся, на майс тар-класах. Кожны
раз пра нешта новае даведваюся. Вось,
напрыклад, у Піцеры ў рэжыме анлайн
паказвалі нам, расказвалі пра розныя
нюансы ў ходзе аперацыі. Напрыклад,
як іголка павінна ўваходзіць у вен у:
дзірачкай уверх, уніз ці ў бок…

Чалавечы фактар
— Пра тое, як выбудоўваць дыя
лог з пацыентам, на майстар-класах
таксама расказваюць?
— Гэтаму яшчэ ў вузе вучаць. Дыс
цыпліна тая называецца «Этыка і дэ
анталогія».
— Але, тым не менш, сама не раз
чула, здараюцца канфлікты з пацы
ентамі…
— Ведаеце, у нас кажуць: усе медыкі
падзяляюцца на тры катэгорыі: не дай
Бог, дай Бог і ад Бога. Хто кім стане —
тое невядома. Але іншы раз дакт а
роў у такія рамкі заганяюць!..
Напрыклад, калі я працаваў
у 19 дзіцячай палік лініцы,
паралельна яшчэ адседж
ваў змену ў другой — мін
скай 11‑й дзіцячай. У мя
не атрымл ів ал ас я дзве
змены ў дзень: з 8.00 да
16.00 у адн ым месц ы,
потым з 17.00 да 20.00 —
у іншым. За змену прахо
дзіла да 120 чалавек: адзін
хірург на ўсю паліклініку!
Пасл я сот аг а пац ые н
та пачынаеш ужо выг а
раць, а там жа яшчэ ба
булі сядзяць, дзядулі ды
бацькі, якія забыв аюць
пра тое, што і докт ар —

Калегі-флеболагі: Павел Гаўрын (злева ад Дзянiса Мазынскага),
Сяргей Карніевіч і Вольга Пазнякова
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Вось так праходзяць майстар-класы ў флеболагаў

чалавек, стаміцца можа… Шчыра ка
жучы, не надта прыемна бывае назі
раць адкрыта спажывецкае стаўленне
да нас. Асабліва ў платных медцэнтрах.
І адмовіць не можаш, ба адкрытага ж
хамства няма. Але адчуваеш: ставяцца
да цяб е як да абслугов ага перс анал у.
Таму пасля сямі гадзін мне працаваць
ужо мар альна цяжка. Наогул, меды
цынскай культ уры, скажам так, ніх то
не навуч ыць. Як цябе бацьк і ў дзя
цінс тве выхавалі, такі з цябе доктар і
атрымаўся.
— Можа, у выпадку поўнага выга
рання трэба проста сысці з прафесіі?
— Справ а ў інш ым. Я ліч у, што
перш чым браць люб ог а чал ав ек а
на люб ую прац у, яго трэб а прат эс
тав аць або накірав аць да псіх ат эра
пеў т а. Ёсць розн ыя тэмпер амент ы:
кам усьці не падыходзіць калектыў
ная прац а, нап рыкл ад. І пер ад па
ступленнем у Медуніверсіт эт можна
было б нешт а падобнае прах од зіць
абіт урыент ам. У нас жа ёсць уст уп
ныя экз амены? А чам у б асаблів ас
ці характ ару не праверыць? Я калі ў
Рэспубліканскім атрадзе спецпрызна
чэння Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях служыў (гэта было ў 2009–
2011 гадах, працаваў у выязной медб
рыгадзе), пры пас тупленні праходзіў
псіх алагічныя тэсты. Гэт а нармаль
на, я лічу. А ў дактароў такога няма.
Не ўсе ж прыдатныя, на самай справе.
Паў таруся, у абсалютна любой прафе
сіі важная псіхалагічная прафпрыдат
насць.

І ў агонь, і ў ваду
— Калі ў МНС служылі, каго ра
тавалі?
— Усялякіх… Кожны выезд — эк
страны. Інакш не выклікалі б, правіль
на? Але спачатку мы спецпадрыхтоўку
праходзілі. У нас была матацыклетнавыязная група — каб аператыўна рэ
агаваць на выклік. Селі на матацыклы
і паляцелі. Яшчэ з парашут амі з вер
талёта скакалі. 11 скачкоў у мяне. Усё
сам і раб іл і: скокн ул і, пар аш ут хут
ка згарнулі ды зноў у верталёт — каб
скокн уць яшчэ раз. Мне потым ста
рэйшага лейтэнанта далі.
— З якой вышыні скакалі?
— Ды розн ая бывал а. На сам ай
справе, чым ніжэй — тым больш стра
ху адчуваеш. Калі высока, ёсць час па
баках паглядзець, з ду х ам сабрацца.
А тут не паспеў падумаць — ужо ўніз.
Дарэчы, яшчэ ў МНС супрацьгазы ву
чыліся выкарыстоўв аць. Медыкі па
вінны заходзіць у будынак, які гарыць,
і аказаць дапамогу, калі яна патрэбная
на месцы.
— Былі такія выпадкі?
— Хапала… Дзесьці на раёне, на
ват не памятаю…
— Як можна пра такое не памя
таць? Альбо гэтага было зашмат?
— Дык штосьці дзесьці ўвесь час
адбываецца! Схема аднолькавая: бай
цы ацэньваюць абстаноўку, потым ты
заходзіш у дом, калі пацярпелых нель
га вынесці. А быв ае і такое: напрык
лад, мужчына рабіў рамонт у кватэры:

Лазерная аперацыя доўжыцца паўгадзіны

выразаў перагародку паміж туалетам і
ваннай, ды раптам — армат урай зава
ліла. Мы дас тавалі яго, памятаю, як з
шампура. Ці вось яшчэ выпадак: лю
ты, мінус 20. Траса на Віцебск, 5 км ад
Мінска. Лабавое су тыкненне аў тама
біляў: адзін разарвала напалову, дру
гі — проста ўсмятку. Шмат загінулых:
двое ў адной машыне, пяць — у іншай,
і на дар оз е — яшчэ адзін. Ды за ру
лём — цяж арная жанчына, прычым
на познім тэрміне. Яна жывая, але за
ціснутая, ног не выняць: моцна дэфар
маваны кузаў. На месцы прама паста
вілі ёй кропельніцу, не вымаючы.
— Вы яшчэ і ў мінскім Дзіцячым
хірургічным цэнтры ў той час пра
цавалі…
— І цяпер працую — дзяжурантам.
— У чым сутнасць гэтай працы?
— Звычайн ы докт ар прых од зіць
а восьмай раніцы і сыходзіць у тры,
а су т кі, з дзевяц і ран іц ы да дзевяц і
вечара, і ў выхадныя нясуць вахту —
дзяжуранты. Прымаем пацыентаў, эк
страна аперуем, калі трэба.
— Асаблівыя выпадкі ў ДХЦ так
сама не хочаце ўспамінаць?
— Для вас гэт а, магчыма, цікав а.
А для нас — руціна, увесь час адно і
тое ж. Працуеш і працуеш. Стараешся
быць максімальна эфектыўным і ўсё.
Я люблю сваю справу. Атрымліваю за
давальненне ад таго, што камусьці да
памогу аказаў, калі ёсць станоўчы вы
нік — пацыент ачуняў. Для мяне гэта
больш важна.
— Страчвалі пацыентаў?
беларусь.belarus
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Сяргей Карніевіч — доктар вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, віцэ-прэзідэнт
Балтыйскага таварыства па флебалогіі ў Беларусі

— Усялякае быв ала… Але і рат а
вал і, дзяк уй Бог у, нямала. Асабл ів а
небясп ечн ыя вел ас іп едн ыя траўм ы
лет ам: разр ыв ы сел яз ёнк і, печ ан і,
унутр аны крывацёк… Бо калі дзіця
падае, руль часцей за ўсё ўдарае яго ў
жыв от. Атрымлів аецца моцны і глы
бокі ўдар.
— Дзіця — складаны пацыент?
— Так, бо ён не можа гав арыць, і
за яго ніхто не скажа. Па сімптомах да
водзіцца вызначаць, па аналізах, што
здарылася.
— А калі маленькі пацыент ужо
можа размаўляць? Ды баіцца…
— Ці дарослы не баіцца?
— Дарослы свае эмоцыі кантра
люе…
— Дар ослы прыходзіць адзін. А з
дзіцем заўсёды «світ а». І з імі цяж эй,
чым з ім. Ёсць узнятая мама, якая «пя
ты кут не знаходзіць», нерв овы тат а.
А потым падцягваюцца бабуля з дзя
дулем. І больш працаваць даводзіцца з
імі. Бывае, трэба тэрмінова вырашыць
пытанне пра аперацыю, час ідзе, а ты
стаіш і спрабуеш данесці да бацькоў,
што ў дзіцяці пытанне жыцця ды смер
ці. Зразумела, аперацыя — гэта моцны
стрэс, але калі яна неабходная?! Шмат
час у сых одзіць на тое, каб даказ аць
бацькам, што ты — не ідыё т. Потым
ты выжаты эмацыйна. Пачынаеш паіншам у зносіцца з бацькамі. Вось мы
і вярн уліся да пыт ання пра культ уру
ўзаем аа дносін і выг ар ання на раб о
це. Не, сыходзіць з прафесіі не трэба.
Трэба проста ўмець эмацыйна разгру
жацца.
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— І як вы эмацыйна разгруж ае
цеся?
— На матацыклах катаюся са сва
імі сябрамі. Тымі самымі, што ўвахо
дзяць у наш «ГАМАК». Але без фана
тызм у, я ў клубы не ўваходжу. Цяпер
у мян е чоп ер. Маг у на ім на прац у
прыехаць. Бывае, ад’язджаю з сябрамі
на пару дзён. Без тэлефонаў, без радыё,
ад свет у адрэзаны — ідэальна!
— А з парашутам яшчэ скачаце?
— Ужо не. Мне неяк страшна было.
Падчас вольнага палёт у кожны раз пе
раглядаў жыццё нанова. А цяпер, калі
я «выйшаў са строю» на некалькі меся
цаў, — асабліва. Усё ж такі ў мяне сям’я,
дзеці. Іх яшчэ падтрымліваць трэб а.
У сквош пагуляць люблю. На з’езды,
міжнар одныя канф ер энцыі езджу —
такс ама добрая пераз агрузка: новыя
зносіны, новая інфармацыя.
— Куды ўжо з’ездзілі?
— У Швецыю, Прагу, краіны Пры
балт ык і, Каз ахс тан, Піцер… У Анг
ліі хач у пабыв аць. І ў ЗША. Але гэт а
зат ратн а. У Бос тан е канф ер энц ыя
мне абыдзецца прык ладна ў 5 тысяч
долараў. Я ж сам сяб е фінанс ую. Але
без такіх паездак на міжнародны ўзро
вень не выйдзеш.
— У спартзалу ходзіце?
— А як жа! Там я рэлакс ую. Па
цяг аў жалез а — выцісн уў з сяб е не
гат ыў. Вых од жу спуст ош ан ы, лёгкі
такі. Добра, што ў нас ёсць залы, якія
працуюць 24 гадзіны ў су ткі! Дарэчы,
у спартз але част а бач у праблемныя
ногі. Так і падмыв ае час ам падысці,
даць візітоўку.

Я лічу, што перш чым
браць любога чалавека
на любую працу, яго трэба
пратэставаць або накіра
ваць да псіхатэрапеўта.
Ёсць розныя тэмперамен
ты: камусьці не падыхо
дзіць калектыўная праца,
напрыклад. І перад паступ
леннем у Медуніверсітэт
можна было б нешта па
добнае праходзіць абітуры
ентам. У нас жа ёсць ус
тупныя экзамены? А чаму б
асаблівасці характару
не праверыць?..
— Калі ж вы спіце? Ды наогул — ці
спіце?
— Вядома, спаць трэб а! Дзе пра
цую, там і сплю (смяецца).
— А выхадныя ў вас ёсць?
— Ужо часцей. У няд зел ю — ад
пачынак з сям’ёю. А ўсе хобі — пасля
прац ы. Дар эчы, у мяне саб ака яшчэ
ёсць, чорны лабрадор. Яго, вы ж разу
мееце, выгульваць трэба раніцай і ўве
чары. Яшчэ фільмы паглядзець люб
лю, у кінатэатры пахадзіць… На жаль,
час у на ўсё не хапае.

Зваротная сувязь
— Кажуць, урачы хварэюць хваро
бамі сваіх пацыентаў...
— Не, у мяне з гэтым усё ў парадку!
Мы, флеб олагі, займаемся прафілак
тыкай: носім час ад час у кампрэсійны
трыкатаж, сочым за станам ног.
— Усе хваробы ад нерваў?
— Абс алютна! Ад псіх аэмацый
нага стану. Ёсць фактары, якія схіля
юць да хваробы — гэта гены. А ёсць
тыя, што яе прав ак уюць — псіх ас а
матыка.
— Тады ўзнікае пытанне: наколь
кі глыбока вы цікавіцеся асабістым
жыццём сваіх пацыентаў, калі ўвогу‑
ле цікавіцеся?
— Вы разумееце, у мяне з імі зно
сін ы не адн ар аз ов ыя. Яны ж пры
ходзяць спачатк у на канс ульт ацыю,
потым — каб замацаваць вынікі, мы
ўжо на інш ым узр оўн і маем знос і
ны. Пэўную дыстанцыю, вядома, за
хоўв аю, але, у цэлым, чалав ека ўжо

прафесіяналы
добра разумею, адчуваю. Напрыклад,
прыйшоў інтраверт: увесь у сабе, і пе
дант да таго ж. Прыд умаў саб е неіс
нуючыя праблемы. Пачынаю тлума
чыць, што з ім усё добра, і ногі ў яго
ці ў яе прыгожыя. А яна ці ён не чу
юць…
— І як тады быць? Што робіце?
— Прац ягв аю размову, пер акон
ваю… Мін ут сорак, замест вызнача
ных дваццаці.
— Нея к на адн ым з прыё маў
вы мне мімаходзь сказалі, што ўсё
трэб а рабіць сумленна. Але ж па
няцц е сумл енн я цяп ер у кожн аг а
сваё…
— Не згодн ы: сумл енн е адзін ае
на ўсіх! (Смяецц а.) З іншымі абыхо
джуся так, як абыходзіўся б сам з са
бой. Без падман у. Калі што сказ аў —
зрабіў. Паабяцаў нешт а, нав ат калі ў
шкод у ці страт у для сябе, — стрымай
слова.
— А на якія ахвяры ў працы вы
здольныя пайсці?
— Ды я ж пастаянна іду, бо ўвесь
час даводзіцца падладжвацца: раз у
мею, у кожнага пацыент а свой рытм,
уваходжу ў становішча. Прыйшла не
як бабуля да мяне наогул не па профі
лю, гадзіну час у заняла. Я ёй не дапа
мог. Таму і грошы з яе не ўзяў.
— Ці ёсць у вас жыццёвае крэда?
— Я ліч у, што фарм уляв аць такія
дэвізы — глупс тва. Гэт а ўсё ўмоўна і
знаходзіцца ва ўладзе пэўнай эмацый
най атмасферы вакол цябе ў нейкі мо
мант час у. На сённяшні дзень у мяне
такі настрой, у другі — іншы… Зразу

З сяброўкай па жыцці – жонкай Вольгай
і сынамі Аляксеем (злева) і Фёдарам

Побач з дзіцячым ангіахірургам — прафесар Улдзіс Маурыньш

мела, што трэба, паў таруся, паступаць
па сумл енн і. Трэб а стар ацц а, трэб а
дапамагаць іншым. Каб у канцы жыц
ця не прыйшлося шкадаваць пра тое,
што чагосьці не паспеў.
— Да чаго імкнецеся ў жыцці?
— Да камф ортн аг а існ ав анн я.
Можа, вам падалося, што я гавару
пра грошы? Так, грошы — як паветра.
Гэта не сэнс жыцця, але сродак існа
вання. На жаль, часта яны ствараюць
заг анн ы круг. Але я не пра грош ы.
Камф ортнае існав анне — гэт а стан,
калі ты задаволены саб ой і тым, што
робіш. Калі адч ув аеш аддач у. Сям’я,
бацькі, праца — усё ў гэт ае паняцце
ўключаецца. Хачу працягваць рабіць

сваю справу і каб, усе мае пацыенты
хадзілі ў радасці.
— Марыце, каб дзеці пайш лі па
вашых слядах?
— Пасл я няд аўн іх пад зей у ма
ім жыцці яшчэ раз пераканаўся, што
нельга шмат загадваць наперад. Трэба
жыць тут і цяпер. Вы ўпэўненая, што
ваша заўтра наступіць?
— Як кажуць, няма ніякіх гаран
тый…
— І я не ўпэўнены. Тады навошта
пра гэта думаць? Я хацеў бы, каб дзе
ці мае былі шчаслівыя. Хоць у кожнага
сваё паняцце шчасця…
Гутарыла Аліса Гюнгер.
Фота з асабістага архіва Дзяніса Мазынскага.

Дзяніс Мазынскі і ягоны чопер
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час чаю

На выставе ў Малой зале музея-запаведніка «Нясвіж»

Гэты напой прыйшоў у Беларусь толькі ў XІX стагоддзі

Б

Без філіжанкі чаю немагчыма ўя
віць саб е наша жыццё: хоць бы раз у
дзень абавязкова трэба ўдыхнуць дух
мяную пару і атрымаць асалоду ад ча
явання. А між тым да гарачага танізу
ючага напою беларусы прыахвоціліся
пар аўнальна нядаўна: гэт ам у зах ап
ленн ю ў наш ых края х — усяг о пар у
стагоддзяў, з пункт у гледжання гісто
рыі — дробязь.
Гіст ор ыю пран ікн енн я чайн ай
культ уры на беларуск ую зямлю рас
крыв ае выс тав а «Час чаю» ў Малой
зал е муз ея-зап ав едн ік а «Няс віж»:
звыш 100 прадметаў падрабязна зна
ёмяць як з папяр эднікамі чаю, так і
з традыцыямі яго ўжыв ання нашых
прадзядуль і прабабуль. Абапіраючы
ся на экспанаты і дапамогу курат ара
выс тавы Ірыны Мілінкевіч, паспра
буем сцісла апісаць чайную гісторыю
Беларусі.
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Практыка заварвання чайнага ліс
та прыйшла да нас, як ні дзіўна, толь
кі ў XІX стаг оддзі. XVІІІ стаг оддзе ў
Бел ар ус і — час кав ы, якая шыр ок а
распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе. Гэта
быў нас толькі папулярны напой, што
ў кожн ым доме абавязков а трым ал і
бад зёрл ів ае зерн е. Тад ы Ант он і Ці
зенг аўз у Гродне адкрыў перш ую ка
вярню, а адзін з сучаснікаў пісаў, што
дом без кавы — дом прасцяцкі. Кава
варкі, кавамолкі, бульёткі ды сервізы з
маленечкіх філіжанак у абавязковым
парадку меліся ў любым прыстойным
доме, вядомая кулінарная кніг а «Лі
тоўская гаспадыня» ўключала розныя
рэц эпты падрыхтоўкі кавы. Дар эчы,
кавамолкі таго час у былі даволі вялі
кімі ды магутнымі, бо купляць дарагія
каланіяльныя тавары маглі сабе дазво
ліць людзі забяспечаныя, а бяднейшыя
малолі літ ар альна ўсё, пачынаючы з

жалудоў, пшаніцы і прапражанага га
роху, дабаўлялі жменьку нат уральнага
зерня і атрымлівалі напой, які таксама
назыв алі «кав а». Што тычыцца чаю,
пад ім разумеліся травы, асабліва якія
выкарыстоўваюцца для лячэння. Рым
скі рамонак, пер ачная мят а, мальв а,
чабер, крываўнік, кара крушыны і ду
ба — у ход ішло ўсё, што можна заліць
кіпячонай вадой і выкарыстоўваць для
спатолення смагі і папраўкі здароўя.
Сап раўдн ая ж чайн ая культ ур а
да нас прыйшла ў канцы XVІІІ — па
чатк у XІX стагоддзя — разам з рускі
мі чыноўнікамі, якія прыязджалі на
службу, прывозілі з сабой тульскія са
мавары і сталую традыцыю чаявання:
мужчыны аддавалі перавагу шклянкі
ў прыгожай сярэбранай падшклянцы,
дам ы — парц ал ян е з імп ер ат арс кіх
зав одаў. Чайны ліст прадав аўся не ў
звыклых для нас папяр овых пачках,
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а ў прыгожых бляшаных скрынках —
сёння так пакуюцца толькі дарагія па
дарункавыя гат ункі.
Чай у XІX стагоддзі пілі некалькі
інакш, чым цяпер: у яго дадав алі паангельску малако, а таксама малінавы
і вішнёвы сіроп, чырвонае віно. Этног
раф Мікалай Нікіфароўскі прыводзіць
спецыфічны беларускі выраз «сліўкі ад
шалёнай каровы». Так называлі каньяк
або ром, які падлівалі ў чай (за адс ут
насцю замежных напояў выкарыстоў
валі хатнія настойкі).
Пас тупов а з’яўл яюцц а серв із ы з
мноства розных прадметаў, якія ўклю
чаюць звыч айн а два чайн ік а — для
чорн аг а і зялён аг а чаю, смят анн ік і,
шчыпчыкі для цукру, сітцы, філіжанкі
і сподкі: усё, што трэба для шматлюд
нага чаявання, на якое збіраюцца гос
ці ці цэлая сям’я. Маладым на вяселле
дарылі звычайна сервіз на дваіх — так
званы «тэт-а‑тэт», а для халасцякоў
ужыв аўся спецыя льны чайны наб ор
пад назвай «эгаіст» — на адну персо
ну, каб смакаваць напой ў ганарлівай
адзіноце.
Самав ар, асаблів а ў халасцяцкай
гаспадарцы, часта замяняўся на буль
ётк у — металічны пос уд для кіпеню,
які пад аг рав ал і пры дапамоз е спір
тоўкі. Тым больш бульоткі выкарыс
тоўвалі і пры падрыхтоўцы кавы, гэта
значыць у нашых дамах яны ўжо бы

Сапраўдная ж чайная культура да нас
прыйшла ў канцы XVІІІ — пачатку
XІX стагоддзя — разам з рускімі
чыноўнікамі, якія прыязджалі на службу,
прывозілі з сабой тульскія самавары
і сталую традыцыю чаявання: мужчыны
аддавалі перавагу шклянцы ў прыгожай
сярэбранай падшклянцы, дамы —
парцаляне з імператарскіх заводаў.
лі — і выйшлі пасля з ужытк у раз ам
са спіртоўкамі ў гады, калі падаражэла
«палів а» для гэтых прыс тас ав анняў.
Але пакуль спірт быў танны, звыклая
бульё тка цалкам дазваляла абысціся
без дар аг ог а самав ар а, ды і ў звар о
це была куды прасцей. А вось калі ў
мод у ўвайшлі вырабы тульскіх май
строў, у нашых продкаў спачатк у ха
пала неспадзяванак. Гісторык-этног
раф Ігнат Ходзька ў 1826 годзе нават
піша аповяд пра нейкую панну Сала
мею, якая набыла самав ар ды ён вы
бухнуў пры спробе хатніх управіцца з
навамоднай прыладай. Самавар кра
нуў гасцей кіпенем ды яшчэ насыпаў
попел у і вугляў на раскошны чуб яе
прыхільніка, пана асэсара. «О, дзева!

Чаму ты ведаеш пра сілу пара столькі,
колькі не ведалі найвялікшыя філоса
фы сто гадоў там у? І чам у не ведаеш,
што вось-вось будзе выбух!» — руй
нуецца Ходзька. Аднак ужо праз два
дзесяціг оддзі іншы этногр аф Пав ел
Шпілеўс кі ў сваі м «Вандр ав анн і па
Палесс і і Белар уск ам у краю» не ад
нойчы згадвае прыдарожныя карчмы,
у якіх штодзённа, без прыгод і апёкаў
можна напіцца чаю.
І ўсё ж такі толькі ў савецкія гады
чай становіцца па-сапраўднаму маса
вым напоем, з’яўляецца ў кожнай ха
це: той самы, што шмат раз оў апеты
ў літ арат уры і фільмах — у гранёнай
шклянцы і з лустачкай цытрыны.
Ірына Аўсеп’ян
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пераднавагодні настрой

Шчасце,
якое можна піць
Імправізацыя
на «чайную» тэму
Ці любіце вы чай так, як люблю яго я? Вядома ж, хто б вы ні былі, ведаю:
вам падабаецца гэты напой толькі так, як падабаецца вам. А можа і зусім ён
вам не даспадобы, таму што вы — каваман. Разумею: вы — іншы, вы цэлы
сусвет, мною неспазнаны. У вас прыхільнасці свае, звычкі, перавагі... І я таксама
разумею: чай ці гарбата — гэта асабістае. Асабліва пад Новы год.

А

Але калі вы знойдзеце ў маёй ім
правізацыі нешта вам блізкае, буду
рада: недзе далёка ў свеце, а можа і зусім
побач, скажам, за маёй офіснай сцен
кай, яшчэ адна роднасная душа ўдыхае
водар добрага чаю, з кожным глытком
адчуваючы багацце яго смаку — го
рыч, слодыч, даўкасць… Ну, нездарма
ж, хоць і не так даўно, 15 снежня ў све
це сталі адзначаць міжнародны дзень
чаю. І мы, беларусы — не выключэнне.
Ладзім і праводзім чайныя фестывалі, і
нават чэмпіянаты.
Філіжанка чаю за маніторам, калі
за вакном туманны бясснежны сне
жань, чамусьці выклікае асацыяцыі з
туманным Альбіёнам, не перашкаджае
працаваць. Наадварот, натхняе на па
глыбленне ў «тэму»… Прызнаюся,
папярэдні тэкст маёй калегі «Час піць
чай» і падахвоціў паглыбіцца ў разва
жанні пра мой асабісты раман з чаем.
Як ні дзіўна, усведамленне цудоўнага
напою да гэтага моманту суцэльна ў
маім жыцці чамусьці не выяўлялася.
Так, я ведала: чай карысны, мне гэты
напой даўно падабаецца, я яго п’ю,
адна ці з мужам і сябрамі, дэгустуючы
розныя гатункі. А вось каб гаварыць
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пра раман з ім… Неяк раптам разам
ўспомнілася многае, у той час, калі
змястоўны інфармацыйны тэкст пра
чай рыхтаваўся ў нумар. Ажыла мая
пачуццёвая памяць, абудзілася. Як
быццам яе, нібы глебу вясной, узаралі
конным плугам пад пасадку бульбы…
Ды так, што водар самага першага май
го чаю, як і ўзаранай цёплай зямлі, калі
даводзілася бываць у вёсцы, я адчула
да лёгкай галавакружнасці. Ды неяк
падумалася пра чай па-новаму. Свежа,
прыемна…
…Гарадок Ваўчанск, што ў Хар
каўскай вобласці… Бальнічная пала
та… Перада мной глыбокая талерка
без якіх-небудзь прынтаў, з таннай
парцаляны з вадкасцю. Так-так, та
лерка з вадкасцю. Я не ведаю яшчэ,
што гэта чай. Мне тры гады. Мацнею
пасля нейкай кішэчнай інфекцыі. Ад
чуваю голад. Дзіўлюся: толькі што вы
скрабала лыжкай з талеркі бульбяное
пюрэ, а цяпер з яе ж вялікай алюмініе
вай лыжкай зачэрпваю вадкасць. І
адчуваю саладкаватае шчасце, якое
можна піць. Гэта шчасце называюць
чаем. Дзяўчынкі старэйшыя смяюц
ца, сёрбаючы «шчасце» з гранёных

шклянак. А мне са
шклянкі — нельга.
Маўляў, апячэш
ся або разаб’еш:
маленькая…
Памятаю, як
санітарка пры
брала талерку
па с л я п ю р э і
прынесла такую
ж… з вадой бур
штынавага коле
ру. Вада дыміцца,
пахне незнаёмым.
Лыжкай набіраю вад
касць і выліваю зноў у
талерку. Дзяўчынкі дзьмуць,
я ўслед за імі. Чай хоць і салодкі,
але зусім не падобны да таго, што мне
давалі дома — з малінавым варэннем…
Так, заварка ў доме бывала не часта:
за савецкім часам чай, асабліва індыйскі,
быў у дэфіцыце. Я памятаю тыя малень
кія пачкі: індыйскага чаю са слонікамі,
якога практычна не было ў крамах, і
грузінскага № 36 — з зялёнай налепкай
і надпісам «Первый сорт». У маім са
вецкім дзяцінстве чай пілі ў асноўным
грузінскі. А індыйскі часам з’яўляўся ў
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якасці падарунка да свята ад цёткі Зіны,
якая працавала ў гандлі. Памятаю, як
улетку бацька пасля абеду, сыходзячы
да тэлевізара, часам, звяртаючыся да
мамы, казаў: «Марыя, зрабі мне чайку з
заваркай, трускалак дадай"… Аднойчы
я паспрабавала татаў чай. І зразумела,
чаму яму ён так падабаўся: са свежай
ягадай. Яе водар акультурвае, сказала
б, «пласкаваты» смак грузінскага чаю.
Такі водар уласцівы сучасным, не эліт
ным гатункам чаю з ягаднай аддушкай.
А вось індыйскі мы пілі ў чыстым яго
выглядзе, часам упрыкуску з
варэннем — вішнёвым,
малінавым, абрыко
савым… І, вядо
ма, з трускалак.
Усе ягады тыя
вадзіліся ў на
шым вялікім
садзе. А калі
Юрый Гага
рын злятаў у
космас, а по
тым пабываў на
прыёме ў англій
скай каралевы ды
з’еў пасля выпітага чаю
лімон, парушыўшы
этыкет, тата з за
давальненнем
пасмейваючы
ся, адпраўляў
у рот лімон, і
прыгаворваў:
і мы, як ка
сманаўты… А
мама любіла
піць чай «паанглійску »:
з ма лаком і
цукрам. Пазней,
калі я вучылася
ў Кіеўскім універ
с і т эц е , п ры в о з і л а
бацькам чай вышэйша
га гатунку з тымі самымі
індыйскімі слонікамі. У сталіцы
Украіны купіць яго было лягчэй, чым у
правінцыі.
Даўно ўжо бацькоў маіх няма:
Чаркашына Міхаіла Стэфанавіча,
ветэрана Вялікай Айчыннай вайны,
і яе ўдзельніцы — Марыі Пятроўны
Чаркашынай. Засталася памяць. І,
кажучы па-руску — послевкусье. У
тым ліку і ад сумесных чаяванняў.
Мае бабулі Каця, а таксама Аграфе
на, якая прыязджала да нас у госці са

сваёй вёскі Рубежнае, пілі чай заўсё
ды са сподачкаў. Даўно ўжо іх няма ў
продажы: нагадваюць маленькія су
павыя талеркі невялікага дыяметра і
борцікам пад вуглом крыху больш за
90 градусаў. Імі карысталіся ў сем’ях з
вельмі сціплым дастаткам. Пагугліш
і, на жаль, не знойдзеш такіх узораў.
Гэтыя сподкі прадаваліся асобна — не
пад кубкі. І тых філіжанак, з найтон
кай, амаль празрыстай малочнага ко
леру парцаляны на тонкай ножцы з за
латой аблямоўкай і вензелямі, я больш
у сваім жыцці не сустракала. Толькі ў
дзяцінстве. Чай у іх быў асаблівым. І
сябе я, седзячы за круглым сталом з
белай скацеркай і з той філіжанкай у
руцэ, асаблівай адчувала таксама. Так
эстэтычна паілі нас гарбатай бабулі
ў сям’і майго аднакласніка Сярожкі.
Ды абавязкова з агрэставым варэн
нем ў маленькіх разетках. А бабуль у
яго, майго суседа па парце, было аж
чатыры, чаму я, першакласніца, вель
мі здзіўлялася. Як і белым фартухам,
якія кожная бабуля апранала перад
тым, як накрыць стол для абеду. І вы
яўляючы матэматычныя здольнасці,
а хутчэй пачуццё гумару, пыталася ў
Сярожы: у цябе што, дзве мамы і два
таты, калі чатыры бабулі… Памятаю,
мы тады весела смяяліся. А калі сталі
старшакласнікамі, Сяргей расказваў:
яго бабулі, чатыры родныя сястры
выйшлі з дваранскага саслоўя — усе
былі настаўніцамі ў мінулым, бо вучы
ліся ў гімназіі. Толькі адна з іх выйшла
замуж і нарадзіла Сярожкінага тату. І
варэнне з агрэста ў яго сям’і называлі
царскім, і варылі яго цётачкі прама ў
двары — у вялікім медным тазе, а нас
частавалі пенкай ад варэння. Тое пяш
чотнае мінулае — незабыўнае.
Мне таксама не забыць і асаблі
вы смак чаю ў школьным буфеце, і ў
спартыўных і піянерскіх лагерах, дзе
я бывала на летніх вакацыях. Як ні
дзіўна, мне той чай падабаўся. Як і чай
у цягніках у фірмовых падшклянках,
цёмны, пякучы. Той чай у цягніках —
наогул асобная тэма. Упершыню яго
прадэгуставала ў падлеткавым узрос
це, як ехалі са старэйшай стрыечнай
сястрой Валянцінай у госці да цёткі
Ані ў Паўлаград Днепрапятроўскай во
бласці. Мне тады спадабаўся найбольш
падшклянак, які, здавалася, дадаваў
значнасці звычайнаму чаю.
Цяпер ні для каго не таямніца,
што сакрэт прыгажосці чаю ў цягніку,

Чай — гэта смак, эстэтыка і прыгажосць

Чай у падшклянках у цягніку за савецкім
часам — наогул асобная тэма

Хто хадзіў у турпаходы, той ведае смак чаю
з сунічніка, чарнічніка ды іншых зёлак —
з дымком і добрым настроем
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стрымна. Стан быў жудасны і настрой
такі самы. І чамусьці думалася пра пу
стыню, дзе людзі могуць загінуць ад
смагі. Вада ў зялёнай ціне здрадліва па
блісквала ўздоўж дарогі. Але мы ведалі:
яна не прыдатная да ўжывання. Так бы
мовіць: як яе вып’еш, як гаворыцца ў
вядомай казцы, «козлікам станеш».
Да вёскі Сіманавіцкі Млынок мы
выйшлі, калі сонца хілілася за лес, і,
убачыўшы справа ад дарогі дом, адра
зу ж пайшлі да яго. У гаспадыні папра
сілі вады. Мабыць, выгляд у нас быў
такі змучаны ад абязводжвання, што
яна, акрамя вады, прапанавала выпіць
яшчэ чаю і перакусіць. Паставіла на

стол аладкі, свежыя агуркі. Заварыла
чай, наліла яго ў велізарныя кубкі. Вось
тады, пасля таго чаю, я адчула шчасце.
Як у тым далёкім дзяцінстве, калі была
галодная пасля хваробы.
Што да паходжання чаю, то існуе
мноства міфаў і легенд пра тое. Боль
шасць даследчыкаў прызнаюць ра
дзімай чаю — Кітай. Вядома, што ён
з’явіўся каля пяці тысячагоддзяў назад
і стаў неверагодна папулярным і ў Пад
нябеснай, і ва ўсім свеце.
А што ж пра чай чуваць у белару
саў? Яны здаўна вывучалі, збіралі і за
варвалі травы. І ў многіх дамах можна
было знайсці мяшэчкі з засушаным ча
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гэта ўсяго толькі дробка пітной соды,
дабаўленая ў чайнік з заваркай. Сода
зберагае насычаны колер чаю нават
пры паўторным заварванні. Зусім ня
даўна правяла эксперымент: дадала ў
свежазавараны чай трохі соды. І, цуд,
трапіла ў дзяцінства: смак быў знаёмы,
амаль забыты. А ўлічваючы, што сода
ў разумных колькасцях — прадукт ка
рысны, суцешылася думкай, што ў са
вецкія гады ні правадніцы ў цягніках,
ні кухары ў сталовых ніякім чынам
здароўе наша не падрывалі. А можа
і зусім содавае «нашэсце» пачалося з
чыіх-небудзь добрых намераў: маўляў,
дадамо трохі соды, бо карысна…
Калі вы нарадзіліся ў СССР, то мо
жаце ўспомніць і так званы «сыры»
чайны напой. Гэта былі такія невялікія
брыкецікі, ад якіх можна было па кава
лачку адламваць і есці. Прычым нека
торыя з маіх аднагодкаў спрасаваную ў
пліткі сумесь дзікіх гатункаў яблыкаў,
груш і ягад з рафінаднай патакай па
глыналі з задавальненнем.
Так, чай для мяне — гэта паэзія. І
каб у тым пераканацца, я здзейсніла
невялікае інтэрнэт-падарожжа. Якіх
толькі афарызмаў і глыбокіх па сэнсе
ў вядомых пісьменнікаў і паэтаў вы
казванняў не знойдзеш пра чай! Да
прыкладу, у Рэя Брэдберы ў яго знака
мітай аповесці «Віно з дзьмухаўцоў»
чаем можна вымераць сяброўства.
Вось як ён пра гэта піша: «Тысяча га
лонаў чаю і пяцьсот печываў — цалкам
дастаткова для адной дружбы». Яшчэ
мне спадабаліся выслоўі, якія сабра
ла нехта Людміла Сянкевіч-Валегава.
(https://www.proza.ru/).
Не магу не ўспомніць і чай, які зда
рыўся ў маім жыцці як сродак ната
лення смагі. А смага была велізарная.
Адбылося тое ў 1996 годзе ў Прыпяц
кім ландшафтна-гідралагічным за
паведніку, па якім мы з мужам ішлі
амаль цэлы дзень падчас пешаходнага
падарожжа ўздоўж Дзяржаўнай мяжы
Беларусі. Ішлі па асфальтавай дарозе,
якая вяла праз дікія, непралазныя лясы.
Уздоўж дарогі быў забалочаны канал.
Стаяла спякота, што не ўласціва для Па
лесся ў канцы ліпеня. Даводзілася ісці ў
вятроўках з капюшонамі, сляпнёў у тых
месцах у летнюю пару — вялікае мнос
тва. Яны бязлітасна кусалі твар, шыю,
далоні. Адбіваліся ад гэтых стварэнняў
лапаткай, адмахваліся ручнікамі… І
вады нам у той дзень не хапала, выпілі
яе ўжо да абеду, таму піць хацелася ня

Дэгустацыя на чайным фестывалі ў Беларусі. Сакавік, 2019 г.

У добрага чаю — загін,
як на скураных ботах
татарскага конніка, ён
круглы, як падгрудак у
бычка, разгортваецца,
як туман, які
ўздымаецца над
лагчынай, паблісквае,
як возера пад лёгкім
ветрам, і ён вільготны
і мяккі, як зямля,
толькі што арошаная
дажджом.
Майстар чаю з Паднябеснай Лу Ю,
які напісаў кнігу «Чайный канон»
(паміж 760 і 780 гг.), гэта першае
ў гісторыі сачыненне пра чай

борам, сунічнікам, чарнічнікам, мятай,
Іван-чаем.
Чай мы, вядома ж, п’ем. І чайную
культуру фармуем. Менавіта такую,
каб чаяванне ўспрымалася як нешта
самастойнае, а не толькі «пасляслоўе»
да трапезы.
Ян Баршчэўскі, да прыкладу, у сваім
творы «Драўляны Дзядок i кабета Iн
сэкта», у якім апісвае жыццё Паўноч
най Беларусі 30‑х гадоў ХIХ стагоддзя,
малюе карціну ўкаранення чаю ў побыт,
усклікаючы: «…Даўней гарбата была
лекамi ад галавы, цяпер без яе i жыць
не могуць, якiя перамены ў свеце!»
«Што кажух — то не вата, што чай —
то не гарбата», — пісаў Максім Гарэцкі,
калі павучаў свайго ў той час яшчэ мала
дога калегу па пяры Міхася Лынькова,
як трэба ствараць вытанчаную бела
рускую літаратурную мову з «простай
мовы». У выніку, як пісалі мае калегі, у
спрэчцы перамагло сяброўства: не па
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наго чайнага фестывалю ў Беларусі. А
фішкай леташняга быў яшчэ і Нацыя
нальны чайны чэмпіянат, пераможцаў
якога вызначалі міжнародныя суддзі.
Чай з Тайваня, Кітая, Індыі ды ін
шых краін можна цяпер набыць і ў спе
цыяльных крамах. У некаторых ёсць і
чайныя пакоі, дзе можна прыемна пра
весці час. Нядаўна ў Мінску адкрыўся і
Чайны Домік Буды. Яго захавальнікам
выступае тыбецкі манах. У Гродна,
дарэчы, адкрыта першая ў Беларусі
«Чайная школа». Яе заснаваў Віталь
Мацукевіч. Ёсць чайныя астраўкі для
душэўных зносін, пакуль нешматлікія,
і ў іншых рэгіёнах Беларусі.
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між пісьменнікамі, але між словамі. І
«гарбата», і «чай» трывала ўвайшлі ва
ўжытак — з розных бакоў, сваімі шляха
мі. Але мала хто адмыслова задумваўся,
як і калі патрапіў у Беларусь гэты дзіўны
напой. Ды тое, што мае суайчыннікі да
чаю не абыякавыя, і да кавы таксама —
факт бясспрэчны. І такі ёсць прыклад:
Аляксандр Яўневіч, саўладальнік «Ори
ми Трэйд» і «Максидома», чайны маг
нат Расіі, нарадзіўся ў 1959 у Беларусі,
у Шуміліне. Адтуль пераехаў у Бешан
ковічы, вучыўся ў мясцовай сярэдняй
школе, але з 7‑га класа як вучань, які
падаваў поспехі ў матэматыцы, быў
залічаны ў завочную матэматычную

Віцэ-прэзідэнт карэйскай чайнай асацыяцыі Вільям Лі
знаёміць з чайнай культурай Паўднёвай Карэі

школу пры Ленінградскім дзяржаўным
універсітэце.
Увогуле да «чайнай» тэмы ў краіне з
кожным годам цікавасць расце!
Калі вы наведайце мінскую чайную
студыю Алёны Вялічка, атрымаеце
масу задавальнення. Вось як аргані
затары сябе пазіцыянуюць: «Чайная
студыя — гэта адно з самых першых
у горадзе чайных месцаў, дзе можна
замовіць чайную цырымонію, прайсці
навучанне ў чайнай школе або наве
даць майстар-клас, наведаць чайныя
мерапрыемствы… Наш падыход —
гэта якасць, душэўнасць і філасофія
ўсвядомленага і радаснага стаўлення
да жыцця. Мы рады тым людзям, якія
хочуць пазнаваць новае, мы шукаем
заўсёды аднадумцаў і адкрытыя да су
месных праектаў, якія могуць нам быць
цікавыя…». Дарэчы, менавіта спада
рыня Алена — арганізатар ужо не ад

Набірае абароты і вытворчасць
чаю. Да прыкладу, «Кампанія Валео
Вита» запускае новую гандлёвую мар
ку натуральнага травянога чаю «Дзед
Кіпрэй». А яго комплекснай распра
цоўкай займалася брэндынгавае аген
цтва Fabula. На Віцебшчыне, ад прад
прыемства «Калина» ў Аршанскім
раёне, з’явіліся ў продажы тры лінейкі
чайнай прадукцыі. У студзені пачаўся
выпуск чорнага чаю ў чыстым выгляд
зе і з расліннымі фруктовымі дадатка
мі. Яго вытворчасць, абяцаюць, будзе
развівацца і далей. Сыравіна ж пас
таўляецца з Індыі. Сёння на прадпры
емстве выпускаюць пакетаваны чорны
чай у індывідуальных упакоўках: з ча
борам, мятай, рамонкам, шыпшынай.
У верасні пачалі вытворчасць яшчэ
адной навінкі: на аснове рамонка ў
камбінацыі з лекавымі травамі пад ган
длёвай маркай «Ромашково». А «Мин

Чалавек, які не выпіў чаю,
знаходзіцца ў разладзе з Сусве
там (японская прыказка).
Шчасце заўсёды — у про
стых рэчах. У такіх, напры
клад, як выхадны, нядзельны
чай ці проста спакой у тваім
сэрцы…
Цёплымі бываюць не толь
кі чай, пальчаткі, коўдра…
Цёплым бывае ўсё — гутаркі,
погляды, лісты, людзі… Гэта
тое асаблівае адчуванне, якое
дае нам сілы жыць, верыць, ма
рыць, любіць…
Цудоўна, калі табе ёсць для
каго заварваць другую філі
жанку чаю.
Чай — гэта велізарны свет,
змешчаны ў маленькі кубак.
Чай — заўсёды добрая ідэя.
Не шукайце нагоды, проста
пачастуйце чаем…
У любой незразумелай сіту
ацыі пастаў чайнік.
Замерзла душа? Завары
чай.
Чай — гэта як абдымкі.
Толькі ў кубку.
Калі на вуліцы непагадзь,
і няма жадання выходзіць,
то філіжанка чаю — проста
шчасце… І гэтае шчасце мож
на піць…
— Ты будзеш чай з лімонам
ці з мятай?
— А можна я буду піць яго
з табой?
Калі ўсё не зразумела, і ўсё
ўжо само ў сабе, і не залежыць
ад цябе, трэба проста спыніц
ца і выпіць чаю. Само ўсё рас
кладзецца, само наладзіцца.
Я не магу зрабіць так, каб
табе стала лепш, але я магу
заварыць табе чаю.
Вы чай з чым будзеце піць? З
варэннем ці з лімонам?
— З задавальненнем!
Чай — самыя даступныя і
танныя лекі, якія лечаць, не
выварочваючы вашу кішэню.
Зрабіце сабе сёння разгруз
ны дзень — не грузіце сябе!
Лепш выпіце чаю…
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Рашэнне адзначаць Міжнародны дзень чаю менавіта 15 снежня
было прынята пасля неаднаразовага абмеркавання ў многіх
міжнародных арганізацыях і прафсаюзах у плыні Сусветнага
грамадскага форуму (World Social Forum), які праходзіў
у 2004 годзе ў Мумбаі (Mumbai, Індыя) і ў 2005 годзе
ў Порце Алегра (Porte Allegre, Бразілія). Дарэчы, у гэты дзень
была апублікаваная Сусветная Дэкларацыя Правоў работнікаў
чайнай індустрыі.

Чай па-турэцку — гэта асалода,
душэўнасць, гармонія

Беларускія травяныя чаі гарманічна
ўпісваюцца ў агульнаеўрапейскі трэнд
здаровага харчавання
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ская овощная фабрика» і грузінская
кампанія «J. J. J. Сompany» абяцаюць
наладзіць у Беларусі фасоўку і продаж
грузінскага чаю. Адпаведнае парт
нёрскае пагадненне бакі падпіш уць
на пятым пасяджэнні Міжурадавай
Беларуска-Грузінскай камісіі па экана
мічным супрацоўніцтве, якое прой
дзе ў Тбілісі 20–21 сакавіка 2020 года
(https://agronews.com/by/ru/news/).
Так што, чаем сёння мы не аб
дзеленыя. Дарэчы, і чай індыйскі, які
нагадвае той самы, савецкага перыя
ду — са слонікамі, як прывітанне з 70‑х
мінулага стагоддзя, купіць сёння мож
на, калі моцна пастарацца.
Усё большую папулярнасць набы
ваюць і так званыя фітачаі. Вось нядаў
на ў рэдакцыю зазірнуў чарговы госць
і прынёс у якасці гасцінца фітачай пад
назвай «Мядзельская таямніца». У яго
складзе травы: Іван-чай, меліса, квет
кі календулы, лісце шалфею і маліны.
Аказалася, што гэты духмяны напой з
«Аптэкарскага саду». Гэта, дарэчы, су
часны экскурсійна-турыстычны ком
плекс, які быў пабудаваны ў Беларусі
ў 2014‑м на тэрыторыі нацыянальнага
парку «Нарачанскі» (Мінская вобласць,
Мядзельскі раён, ля возера Нарач). Там
вырошчваюцца і культывуюцца многія
лекавыя расліны.
Прадаецца ў Беларусі таксама турэц
кі чай, прыхільніцай якога я ў цяпераш
ні час сябе таксама лічу. Па выхадных
мы з мужам абавязкова п’ем так званы
«чай-бардак». У перакладзе з турэцкага
«бардак» азначае — шклянка. Хто бы
ваў у Турцыі, той ведае: чай у гэтай со
нечнай краіне — у вялікай пашане. І не
палюбіць «turkish tea», па-мойму, про
ста немагчыма. Што адбылося і з намі,
калі адпачывалі сёлета ў пасёлку Алю
дэніз, што ў турэцкім рэгіёне Фетхіе.
Піць чай па-турэцку — гэта значыць
паглыбляцца ў неспасціжны космас
смаку, абудзіць свае рэцэптары, тыя
самыя, якія існуюцьу клеткавых мем

бранах нюхальных нейронаў і адказ
ваюць за выяўленне малекул паху. Чай
па-турэцку — гэта гармонія ў душы,
сардэчнае прыманне таго, хто падзяляе
з табой чаяванне. Гэта яшчэ і вельмі
прыемныя тактыльныя адчуванні, калі
дакранаешся да тонкіх сценак шклянкі
грушавіднай формы. Ну нездарма ж
псіхолагі кажуць, што фактура прадме
таў, да якіх мы дакранаемся, уплывае на
нашы меркаванні і ўчынкі.
Турцыю практычна немагчыма
ўявіць без чаю, які падаецца ў так зва
ных шклянках з «тонкай таліяй». У
адрозненне ад іншых краін, чаю там
п’юць шмат і ў любы час сутак. У тым
мы таксама пераканаліся, бываючы
на турэцкіх курортах. «Чай — гэта
страсць, якая заўсёды з табой, калі ты
жывеш у Турцыі і не толькі», — кажа пе
ракладчык і этнограф Булат Нагманаў.
Ён вучыўся ў Анкарскім універсітэце,
гаворыць, што нават ведае турак, якія
носяць прозвішча Чай. Напэўна, што
іх продкі займаліся альбо вырошчван
нем, альбо продажам гэтага напою.
Калі верыць статыстыцы, то кож
ны жыхар Турцыі ў сярэднім спажы
вае каля сямі кілаграмаў чаю ў год. У
адным са знакамітых чайных дамоў
Анкары ў зімовы час выкарыстоўваец
ца кілаграм чаю на тыдзень, а летам —
каля 600 грамаў.
Вядома ж, у Беларусі чаю п’юць у
разы менш. Да прыкладу, у 2014 годзе
па дадзеных інвестыцыйна-даследчай
кампаніі AVI Investment Company было
выпіта чаю больш чым на $ 66 млн. Пры
тым штогод выдаткі на чай ў грашовым
выяўленні павялічваюцца. Што цікава:
для нашай краіны, як прагназуе гэтая
кампанія, характэрна імкненне да
агульнаеўрапейскага трэнду здаровага
харчавання, у які гарманічна ўпісва
юцца травяныя і зялёныя чаі. Гэта мы
ў цяперашні час і назіраем.
Што будзе далей? Будзем піць чай!
Валянціна Ждановіч

Прэм’е р ы, прае кт ы

Брава,
вялікі!
Як і належыць галоўнаму тэатру краіны, Вялікі тэатр Беларусі ў снежні парадаваў
гледачоў насычаным пераднавагоднім рэпертуарам. На прэс тыжную сцэну вярнуў
ся балет «Стварэнне свету» у пастаноўцы Валянціна Елізар’ева, мастацкага кіраўніка
тэатра, народнага артыста СССР, уладальніка медаля ЮНЭСКА «Пяць кантынентаў».
Шмат станоўчых эмоцый падарыў прыхільнікам оперного мастацтва і традыцый
ны Мінскі міжнародны Калядны оперны форум — самы маштабны праекта тэатра.
sb.by

Сцэна са спектакля «Стварэнне свету»
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Я
Свежае дыханне

Як вядома, балет «Стварэнне све
ту» быў пас таўлены больш за сор ак
гадоў там у, у крас ав ік у 1976 год а. З
тых часоў імя 28‑гадов ага Валянціна
Еліз ар’ев а ў прыхільнікаў балет у на
было важкасць. Уваг а да пас таноўкі
таксама была прыцягну та і імем кам
паз іт ар а Андр эя Пятр ов а, вядом аг а
публіцы як аўтара выдатнай музыкі да
кінафільмаў «Службовы раман» і «Во
сеньскі марафон». А да балет у кампа
зітар Андрэй Пятроў напісаў музык у
па мат ыв ах пап ул ярн ых мал юнк аў
франц узскага мастака Жана Эффеля.
У яго біблейская гісторыя Адама і Евы
расказ ана ў гумарыстычным ключы.
Яшчэ вядомы факт: для Вялікаг а тэ
атра Андрэй Пятроў спецыяльна ства
рыў музычн ую рэдакцыю спект акля.
Натхніўшыся зад умай Валянціна Елі
зар’ев а, ён, як нам распавяла Алена
Балабановіч, вяд учы рэдактар??прэсцэнтра Вялікаг а тэатра, нав ат дапіс
ваў нейкія фрагменты. А на прэм’еры
ў Мінску ў 1976 годзе, вінш уючы ар
тыстаў і пас таноўшчыкаў, кампазітар
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У цэнтры балетнай дзеі — Адам і Ева (Канстанцін Геронік і Ірына Яромкіна)

не мог схаваць сваіх эмоцый і сказаў,
што гэты спект акль можна назваць,
бадай, сам ым удал ым з усіх, што на
той момант існавалі ў Савецкім Саюзе
і за мяжой. А вось што казаў Валянцін
Елізар’еў: «Калі я пазнаёміўся з музыч
ным матэрыялам, мне ён падаўся вель
мі глыбокім. І я думаў, як можна рас
крыць гэт ую тэму глабальна, надаўшы
ёй сусветны характар. Як адважыцца і
расказаць пра чалавецтва ў цэлым, пра
тое, што яго можа чакаць у будучыні «.
На шчасце, мне ў тыя гады ўдалося
пабываць на прэм’еры. І яна адбілася ў
памяці як нешта грандыёзнае. Забыць
тое «Стварэнне свет у» немагчыма. Так,
вядома, дэталі не помняцца, але адчу
ванне, што ты стаў сведкам нараджэн
ня чаг осьц і ген ія льнаг а, зас танецц а
на ўсё жыццё. Мастацкія палотны на
задніку сцэны ў стылістыцы Чурлёні
са (украінскі мастак Яўген Лысик) так
сама помняцца. І авангардная па тых
час ах муз ык а такс ам а. Дырыжор —
Уладзімір Машэнскі. «Стварэнне све
ту»-1 — гэт а, вядома, была «бомб а».
Інш ым і слов ам і, узр уш энн е. У тыя
часы традыцыйнага атэізм у адкрыты

апов ед аб прыг ажосці несмяр отнаг а
ках анн я, якое рат уе свет, пра Бог а і
Д’ябла, расказ аны мов ай пластыкі —
гэта было больш, чым смела. І прынес
ла велізарны поспех тэатру. Памятаю,
як глядзела балет — уся ў слязах — на
адным дых анні. Мне імпанав ала тое,
як выр ашана была ў спект акл і тэм а
ках анн я, якую ўвас абл ял і неп ар аў
нальн ая Людм іл а Бржаз оўс кая-Ева
і надзвычай прыг ожы Юрый ТраянАдам. Тэма прагучала ў не традыцый
ным — не біблескім — варыянце. Ева
ў Елізар’ева ратавала Адама ад Д’ябла
(Віктар Саркісьян) і яго прыспешнікаў.
Пам ят аю, як размов ы пра «Ства
рэнне свет у» доўгі час не сціхалі. Чаго
тольк і муз ык аз наўц ы-праф ес іян ал ы
і каз алі: і нав ат арскі спект акль, і ад
крыццё ў хар эаграфіі, і нов ая мов а…
Такс ам а ў тыя час ы пасл я спект акл я
хадзілі чуткі, што спектакль закрыюць:
тэма такая далікатная… Але нічога па
добнага не здарылася. Наадварот: пас
ля трыумфальнай прэм’еры Валянціну
Елізар’еву прысвоілі званне заслужана
га дзеяча мастацтваў БССР і далі ква
тэру. І Валянцін Мікалаевіч змог пера

Прэм’е р ы, прае кт ы
ехаць з сям’ёй з Ленінграда ў Мінск. Так
тэатр на доўгія гады набыў у яго асобе
ўнікальнага харэографа-пастаноўшчы
ка. Спектакль пайшоў з аншлагамі, стаў
паспяхова пракатвацца на гастролях…
Цікав ая гісторыя адбылася пасля
гастр оляў у тыя даўнія гады ў Поль
шчы. Пра тое цяпер напераб ой, спа
сылаюч ыс я на Еліз ар’ев а, пасл я аб
ноўленаг а балет у «Ствар энне свет у»
расказв аюць журналісты, у прыв ат
насці, часопіс Вялікага тэатра «Парт
ер». Пасля паказу балет у «Ствар энне
свет у» на сцэн е Вял ік аг а тэа тр а ў
Варш ав е да Вал янц ін а Еліз ар’ев а з
віншаваннямі падыходзілі шматлікія
віп-перс он ы. Адн ой з іх быў поль
скі кардынал Караль Вайтыла. Цёпла
ўсміхаючыся, ён падышоў да Елізар’е
ва, паціснуў яму руку і коратка сказаў:
«Дзякуй вам за Бога». Літаральна праз
некаторы час кардынала таг о абр алі
Рымскім Папам, якога ўвесь свет ведае
як Яна Паўла Другога.
— Сучаснага чалавека заўсёды бу
дзе хваляваць біблейская тэма, закра
ну т ая ў спект аклі, — каз аў Валянцін
Елізар’еў у той час, як пачаў у лістападзе
сёлета працаваць над новай версіяй ба
лета. — Бог стварыў чалавецтва, а ўжо
яно, у сваю чаргу, стварае сучасны свет,
у якім павінна жыць надзея, існаваць
гармон ія… Рабл ю нов ую аў т арс кую
рэдакцыю балет а, там у што разумею:
паставіць спектакль у тым выглядзе, у
якім ён існаваў дзесяцігоддзі, мне ўжо
нецікава. Ды і ў тэатры змяніліся пака
ленні артыстаў, вось ад іх індывідуаль
насцяў і творчых магчымасцяў і буд у
адштурхоўвацца, каб глыбей раскрыць
тэм у чалав ека і чалав ецтва ў цэлым.

Вярн уцца да гэт ай працы мне цяпер
неверагодна цікава…
Так ён і зрабіў. «Ствар энне свет у»
сёння — гэт а моц і прыг ажосць. Так і
хочацца сказаць: брава, Елізар’еў! Бра
ва, Вялікі! Фінал спект акля гучыць як
рэквіем — трагічна і ўрачыста, нагадва
ючы пра тое, што жах аў і войнаў у су
часным тэхнагенным свеце дастаткова.
Што можа выратаваць ад іх чалавецтва?
Надзея, гармонія, яднанне… І каханне
як вел із арн ая кашт оўн асць у гэт ым
тленным свеце. Так, нас і ўжо з немалым
з жыццёвым досведам, па-ранейшам у
зачароўвае каханне Адама і Евы, (асаб
ліва прыгожа яно прагучала ў першым
акце), і яго супрацьстаянне Сусветнаму
злу — Д’яблу і яго памагатым.
На генеральным прагоне бліск уча
танцавалі вядучыя партыі Канстанцін
Гер онік — Адам, Ірына Яромкіна —
Ева, Бог — Антон Краўчанка, Д’ябал —
Іван Савянкоў. Складаныя скачкі —
піруэты, кабрыолі, рэвальтады, іншыя
танцавальныя рухі ў мужчынскіх пар
тыях вык лік ал і зах апленне. Тэхн ік а
выканаўцаў была на вышыні. Зрэшты,
як і артыстызм. Кожны з іх нёс сваю
думку, за кожным выкананнем — свая
гісторыя. Грунтоўны, салідны, поўны
годнасці ды безумоўнай любові да лю
дзей — Бог у Краўчанкі. Вясёлы, лёгкі,
гарэзлівы, трохі наіўны і вельмі чысты
ў сваёй адкрыт асці свет у Адам Гер о
ніка. Першы акт новага балет у выра
шаны Еліз ар’евым у ду х у біблейскай
легенды, як калі б гэт ую гісторыю за
раджэння чалавецтва мы распавядалі
маленькім дзецям — ледзь-ледзь з гу
марам, ледзь-ледзь не ўсур’ёз, з допус
кам кшталт у: я ведаю тое, што нічога

не ведаю. Тамму не страшны і Д’ябал,
які існуе як дадзенасць таксама з спа
кон вякоў. Па-акцёрску прыцягальны
ён у Савянков а ў сваёй яркай харак
тарнасці, які чамусьці выклікаў у мяне
ў перш ым акце асац ыяц ыі з фраз ай
Гётэ, вытлумачанай Міхаілам Булгака
вым у рамане «Майстар і Маргарыта: я
частка той сілы, што вечна хоча зла, і
вечна здзяйсняе дабро… У су тыкнен
ні з ім мужным робіцца чалавецтва. А
Ірына Яромкіна — няйначай як проста
сама ўвасобленая адухоўленая жаноц
касць ужо з момант у нараджэння і да
ўсведамлення ёю сваёй місіі вырат а
вальніцы свет у.
За дырыжорскім пультам — Вяча
слаў Чарну ха-Воліч, які з нядаўніх ча
соў працуе галоўным дырыжорам Адэ
скага тэатра оперы і балета, уладальнік
медаля Францыска Скарыны. Дарэчы,
вось што сказаў маэстра незадоўга пе
рад прэм’ерай (https://bolshoіbelarus.
by/):
«Для таго каб ацаніць маштаб гэтай
пастаноўкі, трэба вярнуцца ў тое гра
мадства, у якім мы жылі, у грамадства,
у якім любая згадка пра Бога была пад
забаронай, у той час, калі былі зачы
неныя храмы ўсіх канф есій і рэлігій.
Тэма Стварэння свет у — з Богам, анё
ламі, дэманамі, пеклам і раем — была
вельмі смелай. Гэта быў неверагодны
крок, як з боку кампазітара, так і з боку
харэографа. З’яўленне гэтага спектак
ля стала рэвалюцыяй, якая адбылася ў
нашай свядомасці. Гэта азнаменавала
канец эпох і тат ал іт арызм у і атэі зм у
і вярт анн е ўсіх нас да вечн ых каш
тоўнасцяў — культ урных і тэалагіч
ных. Неабходна ўсвядоміць, наколькі
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(Балг арыя), Рык Фурм ан, Адам Дзі
гель (ЗША), Вераніка Брук (Ізраіль),
Вінчэнца Канстанца (Італія). Радавалі
сваімі талентамі і нашы зоркі — Акса
на Волкава, Анастасія Масквіна, Анд
рэй Валенцій, Маргарыта Ляўчук, Ілля
Сільчукоў.
Дар эчы, перад адкрыццём Фору
му Вялікі тэатр зладзіў для амат араў
оперн аг а маст ацт ва яшчэ адзін га
ла-канцэрт — «Маладыя галасы опе
ры». У ім прынялі ўдзел 15 саліст аў,
якія спяваюць на вядомых сусветных
оперных пляцоўках. У розныя гады
яны сталі лаўр эат амі і пераможцамі
на Мінскім міжнародным Калядным
конк урсе вакалістаў. Дарэчы, на тра
дыцыйнай прэс-канферэнцыі з наго
ды Х Форуму быў і армянскі бас Саргіс
Бажбеук- Мелікян, які стаў перамож
цам у 2017 годзе. А пер амог ён дзя
куючы бліскуча выкананай арыі хана
Канчака ў оперы Аляксандра Барадзі
на «Князь Ігар». І на гэты раз саліст
спяв аў выдатна. Публіка прав одзіла
яго авацыямі.
На прэс-канф ер энц ыі Сарг іс га
варыў пра Вял ік ім тэатр з асабл ів ай
цеплынёй і ўдзячнасцю. Маўляў, гэт а
тэатр з цудоўнай аўрай, у які хочацца
вярт ацца: «У выс тупленнях на вашай
сцэне адчуваю дамашнюю ўтульнасць
і неверагодны прыліў сіл». Саргіс так
сама сказаў, што ў снежні павінен быў
ляцець у Лос-Анжэлес з сольным кан
цэртам, але адмовіўся ад выгоднай пра
пановы на карысць Мінска. Тут, кажа,
публіка так цёпла, так душэўна прымае.
Да таго ж, прызнаўся, у ім цячэ кроў яго
прадзеда -беларуса, там у яму так кам
фортна ў нашай краіне. А што тычыцца

мінскага конкурс у, то, па словах Саргі
са, ён вельмі шан уецца тэатральнымі
агентамі і дырэктарамі оперных дамоў
па ўсім свеце. Так і ёсць. Бо пасля пе
рамогі на Калядным конкурсе ў Мінску
наш госць атрымаў прапанову папра
цав аць у Нямецкай оперы ў Дзюсель
дорф е, запрашалі яго Мілан, Цюрых,
Парыж. І гэт а не адзінкавы прыклад:
шмат хто саліст аў-пер аможцаў мін у
лых гадоў і лаўрэатаў сёння прац уюць
на вяд учых оперных пляцоўках свет у.
На канф ер энц ыі праг уч ал а такс ам а,
што Вялікі тэатр, на гэты раз абмяжоў
ваюч ыс я тольк і Фор ум ам, ад правя
дзення конкурс у маладых вакалістаў у
будучыні адмаўляцца не збіраецца.
І яшчэ цікавую вестк у пав едаміў
журнал іст ам намесн ік генер альнаг а
дыр эктара тэатра Уладзімір Рылатка:
задоўга да пачатк у Форум у прадс таў
нікі 17 краін купілі квіткі на спектак
лі. Таксама цікавая навіна з яго вуснаў:
ужо 40 квіткоў замоўленыя на оперу
«Вілі» Джакама Пучыні, прэм’ера якой
чакаецца ў маі. Як рэжысёр-пастаноў
шчык фант астычнай легенды выс ту
піць зас луж ан ая арт ыстк а, лаўр эат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі оперная
дзіва Аксана Волкава. А заказ паступіў
ні многа ні мала — з Аўс трыі! Больш
за тое, заказчыкі просяцца на сус трэ
чу з саліст амі пасля спект акля. Вось
наколькі наш Вялікі стаў тэатрам, за
патрабаваным у свеце сярод аматараў
оперы. Дарэчы, дзяк уючы і Форум у, і
гастролям.
Меў рацыю Уладзімір Рылатка, ка
лі казаў журналістам: гэты юбілейны
форум — самы «галасісты» з усіх па
пярэдніх. Сапраўды: ажно 30 салістаў

Сцэна з оперы «Севільскі цырульнік». Нацыянальная опера Украіны.

У ролі Кармэн — Аксана Волкава

смелыя былі тады маладыя маст акі,
якія стварылі гэтае палатно і вынеслі
яго на падмосткі Мінска, гор ада до
сыць спакойнаг а і канс ерв атыўнаг а.
Гісторыя, апіс аная ў «Ствар энні…»,
дастаткова бунтарская…
Чым каштоўная тая гісторыя для
нас? На гэтае пытанне, безумоўна, кож
ны адкажа сам. Мне яна яшчэ нагадае,
наколькі далікатнае наша чалав ечае
жыццё, якое пад пагроз ай разбур эн
ня набывае ўсё большую значнасць, і
наколькі яно малое перад непазнанай
таямніцай быцця: чаму свет спакон вя
коў не можа існаваць без супрацьвага
вага ліх а… Як гаворыцца, тое — пы
танне пыт анняў. Але гэт а, вядома ж,
тэма ўжо іншага спектакля.

І зноў форум! Юбілейный!
Лепшыя выканаўцы з адзінаццаці
краін — Грэцыя, Ізраіль, Італія, ЗША,
Сербія, Эстонія, Латвія, Польшча, Гру
зія, Балгарыя, Украіна — пад заслону
адыходзячага года радавалі нас сваім
майс тэрс твам падч ас гранд ыё зн аг а
гала-канцэрт у, які завяршыў Х Мінскі
міжнародны оперны форум. Сярод іх
былі тыя, якіх мы, прыхільнікі гэтага
феерычнага праект у Вялікага тэатра,
добра ведаем. Зрэшты, як і дырыжора з
Італіі — Джанлука Марчано мы віталі
як старога добрага знаёмага. Ну а спя
валі для нас Надзея Кучар (Беларусь),
Ганна Банд ар энк а, Зміцер Граб оўс кі
(Украіна), Нана Дзіздзігуры (Грузія),
Яніс Алейніс (Латвія), Хэлен Лэпала
ан (Эстонія), Агнэшка Рэхліс (Поль
шча), Любіца Вранэш (Сербія), Анге
лас Самарцыс (Грэцыя), Іва Станчаў
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з розных краін радавалі, натхнялі нас.
Не без гонару паўтаруся, і ўжо не раз
пісала пра высокі ўзровень культ уры ў
мінскай публікі. Добразычлівай, добра
выхаванай на якасных оперных творах
з удзелам зорак — Аксаны Волкавай,
Уладзіміра Громава, Кацярыны Галаў
лёвай, Станіслава Трыфанава, Андрэя
Валенція, Юрыя Гарадзецкага. Адзна
чу і Маргарыт у Ляўчук, Ірыну Кучын
скую, а таксама Март у Данусевіч.
Адк рыв аў ся фор ум 12 снежн я
эпічнай операй Аляксандра Барадзіна
«Князь Ігар», прэм’ерай цяперашняга
сезону. Пас тавіла спектакль рэжысёр
Гал ін а Галкоўс кая, дырыжор Аляк
сандр Аніс ім аў, маст ак-сцэн огр аф
-народны мастак Расіі Вячаслаў Оку
неў. Галоўныя мужчынскія партыі вы
конв алі Сяргей Мурз аев, заслужаны
артыст Расіі, лаўр эат Нацыянальнай
тэатральнай прэміі «Залат ая маска»,
у мін ул ым вяд уч ы сал іст Вял ік аг а і
Марыі нс каг а тэа тр аў, у цяп ер ашн і
час — саліст Парыжскай оперы і мас
коўскага тэатра «Новая опера», а так
сама Саргіс Бажбеук-Мелікян. А вось
як выказ алася Галіна Галкоўская пра
сваю прац у для «Партера» (№ 10): «У
оперы Барадзіна ёсць шмат тэм — па
трыятызму, здрады, любові і вернасці,
хітрасьці. У 90‑я, калі опера ставіла
ся ўпершыню, былі высвечены толькі
пэўныя грані, а зараз надышоў іншы
час, і я як пас таноўшчык высвечв аю
інш ую грань… Опер а заканчваецца
тым, што Ігар вярт ае цц а з палон у і
гатовы сабраць новае войска. У кам
пазіт ар а гучыць найм агутны матыў
пра тое, што славяне павінны аб’яд
нацца…».

Дар эч ы, найлепш ы прыклад, які
мац уе гэт ы тэз іс — удзел у Фор у
ме Нац ыян альн ай оперы Украін ы з
іскр ам ётн ай опер ай Джаак ін а Рас і
ні «Севільскі цырульнік». Гэты тэатр
упершыню наведаў Мінск! Ды яшчэ са
сваім аркестрам! Дырыжыравала Ал
ла Кульбаба, народная артыстка Украі
ны. А дырыжор-пастаноўшчык — Мі
кал ай Дзяд зюр а. Прыз наюс я, 14‑га
снежня мы сталі сведкамі відовішч
нага спектакля, у якім гучалі сапраў
ды выдатныя галасы выканаўцаў. Вір
туознымі вакальнымі партыямі, якія
суправаджаліся авацыямі, паваротамі
сюжэт у ў ду ху традыцыйнай опернай
стылістыкі Італіі мы атрымлівалі аса
лоду ад спектакля. Што і казаць: Укра
іна — краіна спеўная, тое ўсім вядома.
Наогул, нашы браты-славяне. А сама
каты, плазменныя маніторы, светла
выя мечы, сучасныя офісныя касцю
мы!.. Чаго толькі ні было з атрыбутыкі,
уласцівай сучаснасці! Можна сказаць
нават, што камічная гісторыя разгорт
валася на сцэне па-за часам і прас то
рай. Разс тараўся рэжысёр-пас таноў
шчык Анатоль Салаў‘яненка, народны
артыст Украіны. Разам са сцэнографам
спектакля Андрэем Злобіным і маста
ком па касц юм ах Ганн ай Іпацьев ай
перанёс нас у нейкую мадэрнавую ат
масферу без якой-небудзь канкрэтыкі.
І ўсё, што там адбывалася адбываецца
і ў нашы дні: хто што выбірае — пры
творс тва, ханжаств а, разлік, або лю
боў, пяшчот у і вернасць.
У праг рам е Фор ум у ярк а гуч ал і
оперы з рэперт уару Вялікаг а тэатр а
«Прынц эс а Тур андот» Джак ам а Пу
чыні з удзелам Томаса Пола з Аўстрыі

Гэты юбілейны
форум — самы
«галасісты»
з усіх папярэдніх.
30 салістаў
з розных краін
радавалі
і натхнялі нас.
(прынц Калаф) і Клаўдзіі Канг з Карэі
(рабыня Ліу), «Лят учая мыш» Іаг ана
Штрауса і «Кармэн» Жоржа Бізэ. Пар
тыю Хазэ выканаў саліст «Метраполі
тен-опера» Адам Дзігель, адзін з леп
шых тэнараў ЗША. У ролі тар эадора
Эскаміллі — саліст Латвійскай нацыя
нальнай оперы і Міхайлаўскага тэатра
Яніс Апейніс, тройчы лаўрэат конкур
су «Лепшы саліст оперы». Ну і бліску
ча сябе сярод іх паказала наша Аксана
Волкава ў ролі Кармэн, дзякуючы якой
гэтыя салісты ў Мінск і прыехалі. Пра
тое яна сама распавяла журналіст ам
падчас прэс-канферэнцыі.
Ну, а гранд ыё зн ы гал а-канц эрт
18 снежня, пер асягн уў усе нашы ча
канні: прайшоў на адным дыханні. Бы
лі авацыі, крыкі «брав а», шыкоўныя
букеты… І наша велізарная глядацкая
ўдзячнасць усім тым, хто ўкладваў сі
лы, энергію ў тое, каб гэтае выдатнае
свята адбылося.
Валянціна Ждановіч.
Фота прадастаўлены Вялікім тэатрам Беларусі.

Гала-канцэрт — 2018
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Паэты
планеты
«Да чысціні беласнежнай...»: Мацуа Басё гучыць па-беларуску

Н

ов ая кніг а ў серыі «Паэты плане
ты» — зборнік вершаў «Выбраныя
хайк у» клас ік а японс кай паэз іі
Мац уа Басё. Перакладчык —
лаўр эат Дзярж аўнай прэ
міі Рэсп убл ік і Бел ар усь
Алесь Разанаў. Выдавец
кая анат ац ыя да збор
нік а, які, нес ум ненн а,
з’яўляецца падзеяй у беларускім мастацкім
перакладзе, досыць лаканічная: «Мацуа Ба
сё (1644–1694) — японскі паэт, адзін са ства
ральнікаў хайку, які зрабіў неацэнны ўклад
у развіццё эст этыкі гэтага паэтычнага жан
ру. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў».
Так, хацелася б верыць, што і беларус
кая кніг а (здае цц а, першая ў гісторыі на
шай нацыянальнай літарат уры) Мац уа Басё
сапраўды знойдзе шмат чыт ачоў. Калі, зра
зумел а, чыт ач ы знойд уць кніг у, бо нак лад
зборніка ўсяго толькі 250 асобнікаў. «Сюды,
калі ласка!..» —/Знайшоў у гарах/мне месяц
прыт улак». «Заткалася неб а/дажджом — не
спаткацца/дзвюм зоркам цяпер».
Легендарны японскі паэт заклаў традыцыі
нов ай японскай паэзіі болей як на 200 гадоў.
Меў шмат вучняў пры жыцці. Яго спасціжэнню
сус ветн ых з’яў, самой філас офіі жыцц я пры
трымліваліся многія і многія маст акі слов а ў
Японіі ды іншых краінах планеты. Мац уа Басё
чытаюць і цяпер. Пра гэта сведчаць таксама і
выданні яго кніг на рускай мове.
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Дарэчы, сёлета, калі можна было б ад
значыць 375 гадоў з дня нараджэння Ма
цуа Басё, варта было б згадаць і нашу зям
лячку — Веру Маркаву (1907–1995), якая
нарадзілася ў Мінску. Вера Мікалае ўна
Маркав а — руская паэт эса і пераклад
чыца, даследчыца японскай класічнай
літ ар ат ур ы. У 1931 год зе сконч ыл а
японскае аддзяленне ўсходняга факуль
тэта Ленінградскага ўніверсіт эта. Пасля
Вялікай Айчыннай вайны пер ае хала ў
Маскву. У 1950‑я гады пачала пераклад
чыцкую прац у. Большая частка перакла
даў Веры Марк ав ай звяз ана з японс кай
літ ар ат ур ай. У 1987 год зе над рук ав ал а
зборнік японскіх вершаў «Зімовы месяц»,
куд ы ўвайш лі і пер аў вас абл енн і Мац уа
Басё.
«Знямогся ў дарозе:/блукаю ў снах/спя
котнаю пусткай». «Змагла — разагнала/сяб
роўская гамана/імглу надвячорка». «Ства
райцеся, на мой стары твар/не падобныя
вершы!../Першы сак уры цвет».
Мац уа Басё — адзіны японскі паэт, чыя
творчасць прадс таўлена ў серыі выдаўца
Зміцера Коласа «Паэты планеты». Мо з ча
сам мы паб ач ым кніг і вершаў Арыв ары-на
Нарыхір а, Ёса Бус она, Ісікавы Так уб ок у, Іто
Сац іо, Кур ас авы Акінам ар о ды іншых япон
скіх паэт аў у перакладзе на беларуск ую мову?
Будзем спадзявацца. Пачатак жа пакладзены.
Сяргей Шычко

суайчыннікі

Магілёў —
яго радзіма
Вядомы ў свой час у эмігранцкім асяроддзі рускай інтэлігенцыі
Міхаіл Навумавіч Паўлоўскі (нарадзіўся ў 1885 годзе ў Магілёве) у
1920-1930-я гады жыў у Кітаі.

З

біраючы мат эрыялы для кні
гі «Дар ог і да Падн яб еснай»
(выйшла ў Мінску напрыкан
цы 2019 года), прысвечанай
усемагчымым фактам яднан
ня Беларусі ды Кітая, я абмінуў такога
чалав ека, як Міх аі л Навумавіч Паў
лоўскі. А між тым, дарэмна...

З біяграфіі
нашага суродзіча
Бацька Міхаіла — Навум Паўлоў
скі меў урачэбн ую практык у ў Магі
лёв е. Хац я і была за плячым а ўсяг о
толькі фельдшарская адукацыя. Сын
з юнацт ва зах апіўся рэв алюцыйны
мі ідэямі, быў актыўным удзельнікам
партыі эсэраў. Маладога чалавека вы
слалі ў Сібір, адк уль ён здолеў у 1911
год зе ўцяч ы. Пат рап іў у Франц ыю.
Атрымаў вышэйшую інжэнерную аду
кацыю. Па адных дадзеных — у Льежэ
(Бельгія), па другіх — у Францыі. Пас
ля Лютаўскай рэвалюцыі Міхаіл Паў
лоўскі вярнуўся ў Расію.

Сл уж ы ў пер ак ла дч ык ам пры
франц узк ім мін істры Альб есц е То
ме, які быў камандзіраваны з Парыжа
для перамоў з Часовым урадам. Пасля
наш зямляк узначаліў Вышэйшы савет
забеспячэння саюзных армій пры Ча
совым Сібірскім урадзе. 29 лістапада
1918 года экс транным цягніком гене
рала Болдыр ав а адправіўся з Омска
на ўсход. У канцы лістапада 1918 года
па загаду адмірала Калчака быў арыш
тав аны. Пасля вызвалення, 6 сакаві
ка 1919 года, выехаў ва Уладзівасток.
Увайшоў у склад рэдакцыйнай калегіі
пазапартыйнай штодзённай дэмакра
тычнай газеты «Вечер».
Пасля ліквідацыі Далёкаўс ходняй
рэсп ублікі эміграв аў у Кіт ай. Жыў у
Шанх аі. Займаўся прадпрымальніц
твам. Пас таўляў у Кіт ай чыгуначнае
абс таляв анне і тэхнік у. У кніз е эміг
рант а Марка Вішняка наш суайчын
нік згадв аецца як ініцыят ар усталя
вання помніка А. С. Пушкіну ў Кітаі.
Вось што ён піша (назва кнігі — «Гады
эміграцыі. 1919–1969»): «Вым ушаны
адысці ад палітычнай дзейнасці, ён
не згубіў цікаўнасці да палітыкі, але
стаў займацца ў асноўным грамад
скімі ды філантрапічнымі справамі і
набыў надзвычайную папулярнасць
сярод «рускіх кітайцаў» у звязк у, у
прыватнасці, з усталяваннем пом
ніка Пушкіну ў 1937 годзе». Размо
ва — пра помнік класік у рускай
паэзіі, які ўсталяваны ў Шанхаі ў
1937 годзе.
У 1930-я гад ы Міх аі л Нав у
мав іч пер ая зд жае ў Франц ыю.
У 1937–1939 гг. выд ае час оп іс

Помнік А.С. Пушкіну ў Шанхаі

«Русскія записки». Праўда, рэдагуюць
яго інш ыя дзеяч ы эмігр ац ыі. У вы
хадн ых дад зен ых чам усьц і паз нач а
на: «Парыж–Шанхай». Той самы Марк
Вішняк сведчыць, што Паўлоўскі быў
ініцыят арам і выдаўцом часопіс а, але
забараняў на вокладцы, у выхадных да
дзеных ставіць яго прозвішча. Міх аіл
Паўлоўскі таксама паспрыяў выданню
кніг некаторых рускіх эмігр ацыйных
пісьменнікаў — у прыватнасці, Надзеі
Тэфі, Барыса Зайцава. Дарэчы, цікавым
падаецца і такі факт: у 1890-я гады На
дзея Тэфі жыла са сваім першым му
жам у маёнтку пад Магілёвам. Сярод яе
твораў ёсць верш «З Міцкевіча».
У 1949 годзе Міхаіл Паўлоўскі вы
даў манаграфію «Кіт айска-рускія ад
носіны». Вядома, што прац у над тво
рам ён пачаў яшчэ ў час жыцця ў Кітаі.
Памёр Міхаіл Навумавіч у 1963 годзе.
Алесь Карлюкевіч
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Убачыць Парыж.
І... скарыць яго.
Міжнародны выставачны праект «Надзя.
Да 115‑годдзя з дня нараджэння Надзеі
Хадасевіч» — з прыватных збораў
Францыі і калекцыі Нацыянальнага
мастацкага музея Беларусі, — які быў
прадстаўлены ў Мінску, стаў не толькі
прыкметнай культурнай падзеяй сталіцы,
але і нагадаў ісціну пра тое, што сапраўднае
мастацтва не мае межаў, па сутнасці сваёй
яно інтэрнацыянальнае.
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Т

ак, у гэт ым год зе споўн іл ас я
115 гадоў з дня нараджэння вядо
май мастачкі, ураджэнкі Беларусі
Надзеі Хадасевіч-Лежэ, чыя роля
ў маст ацт ве двацц ат аг а стаг од
дзя і культ урных узаемаадносінах
у эпоху жалезнай заслоны неацэн
ная. З’яўляючыся своеасаблівым,
рознабакова праявіўшым сябе аў тарам — стан
ковы жывапіс, графіка, мазаіка, — яна каласаль
ную ўвагу надав ала пыт анням пап улярыз ацыі
творч ай спадч ын ы адн аг о з найб уйн ейш ых
франц узк іх маст акоў першай палов ы ХХ ста
годдзя Фернана Леж э, выс тупала ініцыятарам і
арганізатарам выстаў савецкіх мастакоў у Фран
цыі, аказв ала падт рымк у суайчыннікам. Пасля
віз іт у ў канц ы 1960‑х — пачатк у 1970‑х гадоў
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Надзея
Лежэ была
ініцыятарам
і арганізатарам
выстаў савецкіх
мастакоў
у Францыі,
аказвала
падтрымку
суайчыннікам.
Наведаўшы
Савецкі Саюз,
падарыла
музеям розныя
прадметы
мастацтва.
Нацыянальны
мастацкі
музей Беларусі
атрымаў ад яе
ў якасці дару
факсімільныя
рэпрадукцыі
з карцін вядомых
еўрапейскіх
майстроў,
унікальную
калекцыю
злепкаў
скульптур
і рэльефаў,
кераміку Пабла
Пікаса, працы
Фернана Лежэ.

у Савецкі Саюз і, у прыватнасці, у Беларусь, На
дзея Хадасевіч-Леж э зрабіла некалькі найкаш
тоўнейшых падарункаў расійскім і беларускім
муз ея м. Нап рыкл ад, Нац ыян альн ы маст ацк і
музей Беларусі атрымаў у дар факсімільныя рэ
прад укцыі з карцін вядомых еўрапейскіх май
строў — усяго 360 прадмет аў. Яшчэ праз нейкі
час тут таксама прымалі ўнікальную калекцыю
злепкаў скульпт ур і рэльефаў — 173 экспанаты,
а таксама кераміку Пабла Пікаса. Пазней Надзея
Хадасевіч-Леж э паднесла ў дар музею свае гра
фічныя творы і працы Фернана Лежэ.
Адн ым слов ам, далёк а не выпадков а, што
цяперашняя выс тава праходзіла менавіта ў На
цыянальным мастацкім музеі Беларусі, дзе гле
дачы здолелі пазнаёміцца не толькі з творчасцю
Надз еі Хадас евіч-Леж э, але і з яе дзейнасцю ў
сферы пап ул ярыз ац ыі сус ветнаг а маст ацт ва.
У экспазіцыі было прадс таўлена больш за пяць
дзясяткаў твораў — жывапіс, малюнкі, літагра
фія і шаўкаграфія — як з французкіх прыватных
збораў, у тым ліку спадчыннікаў мастачкі, так і,
нат уральна, з калекцыі самога Нацыянальнага
маст ацкаг а муз ея. Экспанаты дазвалялі ўсеб а
ков а прадс тавіць творчасць Надз еі Хадас евіч,
уявіць яе розныя стылістычныя этапы і жан
равую разнас тайнасць, адч уць грамадзянскую
пазіцыю маст ачкі. Частк у экспазіцыі складалі
творы Фернана Лежэ і Пабла Пікаса, падораныя
музею.
Варта адзначыць, што выстава ладзілася На
цыянальным мастацкім музеем пры падтрымцы
амбасады Францыі ў Беларусі. Праект такс ама
стаў магчымы, дзякуючы праграме Еўрапейска
га саюза МОST.
Такім чынам, у Нацыянальным мастацкім —
зліццё супрэматызму і кубізму ў фармаце карцін
Над зі Хад ас ев іч-Леж э. Акрам я таг о, сённ я яе
назвалі б выдатным піяршчыкам і дыпламат ам
у сферы маст ацтва. Для дзяўчыны з вёскі пад
Докшыцамі, што ў Віцебскай вобласці, не існава
ла жалезнай заслоны падчас станаўлення краіны
Сав ет аў. Нав ат пераехаўшы за ідэямі ў Парыж

у 20‑х гадах, Надзя зас тавалася камуністкай. І ў
далейшым з трапятаннем ставілася да СССР.?Та
му перадала ў Нацыянальны мастацкі музей Бе
лар ус і кер ам ік у свайг о сябр а Пік ас а. А яшчэ
адправіла сюды ж чатыры сотні факсімільных
рэпрад укцый сусветнага жывапіс у. Марыла ад
крыць у Віцебску Музей музеяў.
Нікаля Ценье, унук маст ачкі Надзі Хадасе
віч-Леж э: «Надзя част а распавядала пра Бела
русь, каз ала, што любіць і шан уе сваю родн ую
краіну. Асабіста мне падабаецца тое, як яна праз
супрэматызм адлюстроўвала і рэвалюцыйны, і
савецкі час. Асабліва здзіўляюць спалучэнні ко
леру».
Вось і на выставе тое, што дарыла музею са
ма Надзя, разб авілі супрэм атызм ам. Дар эчы,
на так ую геаметрыю яе натхняў беларускі ар
намент.
Яшчэ пры жыцці ў Надзі Лежэ была ўсяго ад
на персанальная выстава ў Мінску. 15 мазаічных
пано — ноў-хаў для савецкага мастацтва — экс
панавалі ў Палацы спорт у. Дарэчы, мурал яе му
жа, Фернана Леж э, меў усе шанцы быць на фа
сад зе Пал ац а. Але ад ідэі адмов іл іс я: зан адт а
абс трактна выглядаў спорт. Хаця прадс таўніц
тва савецкага Аэрафлота ў Францыі ўпрыгожылі
такой мазаікай.
Дар эчы, пано самой Надзі ёсць на фас адзе
Нацыянальнаг а муз ея Фернана Леж э. Ідэя ка
мунізму толькі зблізіла яе з мэтрам французкай
Акад эміі сучасных мастацтваў. Яны пражылі ў
шлюб е тры гады, а ўжо пасля смерці Фернана
Леж э Над зя кір ав ала ўзвяд зеннем яго перс а
нальнага музея і, дарэчы, запрасіла на адкрыц
цё дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея
Беларусі Алену Аладаву. Варта заўважыць, што
яны част а пер апісв аліся з наг оды маючых ад
быцца выс таў і заўс ёды віншав алі адна адн у з
Новым годам.
Жан Дзескуб Дю Шат энэ, калекцыянер: «Сён
ня ў Францыі многія працягв аюць адкрыв аць
для сяб е Надзю Леж э. Людзей натхняе тое, як
яна змагла стаць паспяховай у капіталістычнай
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краіне. Надзя — дзіўная мастачка: яна
стварыла поп-арт у пасляваенныя га
ды. І цяпер у Еўропе яе працы толькі
набіраюць папулярнасць».
Так, на цяперашняй выставе ў кам
паніі яе карцін была і графіка мужа.
Упершыню экспанав алася шпалера,
створ ан ая па эск із ах Ферн ан а Ле
жэ. «Мая выс тав а будзе вельмі хут
ка…» — пісала Надзя яшчэ ў 1960‑х
у Мінск. Алена Аладава вельмі хацела
павесіць такую афішу ля ўваходу ў му
зей. І вось ужо ў ХХІ стагоддзі тут экс
панав аліся 52 працы зямлячкі, якая
ўбачыла Парыж і… скарыла яго.
Святл ан а Прак оп’ев а, заг адч ы
ца адд зел а Нац ыян альн аг а маст ац
каг а муз ея Бел ар ус і: «Макс ім альн а
на выс тав е быў прадс таўл ен ы і су
прэм ат ызм, і «нов ы рэал ізм», які
распрацоўв аў Фернан Леж э, і які як
адлюстр ав анне нат ур альна ўвайшоў
у творчасць Надзі Лежэ»
Між інш ым, пад гэт ы машт абн ы
перс анальны паказ у муз еі нав ат дэ
манц ір ав ал і эксп аз іц ыю зах одн яг а
мастацтва. Пакінулі толькі вітрыны з
кер амікай тав арыша Надзі — Пабла
Пікаса.
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Нікаля Ценье, унук Надзі Хадасе
віч-Леж э: «Тут у Мінску я адчуў, што
беларускі такія ж, як Надзя — валя
выя, энергічныя і пазітыўныя».
Да вернісажу прамы нашчадак па
рыжс кай муз ы род ам з бел ар уск аг а
Зембіна зазірнуў «дадому». У мяст эч
ку каля Барысава — бабуліна імянная
галерэя з невывазнымі мазаікамі. Ва
рыянт адной з іх — гуашшу — партрэт
Марка Шаг ала, дарагог а сэрц у Надзі
чалавека.
Ва ўсіх ён быў перш ы нас таўн ік.
Хадасевіч лічыла сваім кумірам Казі
міра Малевіча з яго «Чорным квадра
там». Аднак родапачынальнік нов ага
мастацтва расчараваў Надзю, сказаў
шы аднойчы, што яно — мастацтва —
«скончылася»…
Жан Дзеск уб Дзю Шат энэ: «Доўгі
час Над зя Леж э нез ас луж ана зас та
валася ў цені мужа. Цяпер мы яе ад
крыв аем нанав а. Надзя Леж э — гэт а
Беларусь. Асабліва яе творчасць пада
баецца жанчынам».
Так, сённ я наш а суа йч ынн іц а,
ураджэнка Віцебшчыны Надзея Ха
дас ев іч-Леж э вяд ом ая не тольк і як
жонка аднаго са знакамітых мастакоў

Францыі — Фернана Лежэ. Яна і сама
была рознабакова адоранай асобай.
Куратар выставы ў Мінску Святла
на Пракоп’ева адзначыла, што задача
гэт ага міжнароднага праект а — мак
сімальна поўна і шырока прадс тавіць
творчасць мастачкі гледачам.
— Надзея Пятроўна звярталася да
розных стылявых напрамкаў. Можна
прасачыць яе творчы шлях ад ранніх
раб от, звяз ан ых з суп рэм ат ызм ам,
праз кубізм, пурызм, сацрэалізм… Па
сведчанні наш чадкаў, ёю было ство
рана і пер ададзена ў СССР 82 маз а
ічн ых пан о. Спец ыя льн а да наш ай
выс тавы мной прав едзена даследчая
праца і выяўлена месца знаходжання
толькі 29 маз аік, шэсць з іх — у Зем
біне. На жаль, некаторых маз аік ужо
не існ уе. Гэт ая выс тав а павінна была
стаць — і стала — адкрыццём. Бо яна
ўпершыню прадставіла жывапіс і гра
фіку мастачкі ад 20‑х да 80‑х гадоў ХХ
стагоддзя.
Зах ав ал іс я звестк і пра тое, што
звязв ал а Надз ею Хад ас ев іч-Леж э
і Пабла Пік ас а. Яна апісв ал а, што
канс ультавалася ў яго, а ён канс уль
тав аўс я ў яе. Вяд ом а, што Пік ас а

мастацтва
прадставіў свае творы на знакаміт ую
выс таву-продаж, якую Надзея арг а
ніз ав ала ў 1945 годзе ў дапамогу ва
еннапалонным і пацярпелым у гады
Вялікай Айчыннай вайны сав ецкім
грамадзянам. Майс тар бязвыплатна
прад ас тав іў свае творы, і яны был і
прададзеныя. Цікавы і той факт, што
па эскізах Надзеі Хадасевіч-Лежэ вя
домы куцюр’е П’ер Кард эн стварыў
брошкі з каштоўных металаў.
Надзея спрабавала свае сілы ў роз
ных напрамках творчасці, таму кожны
наведнік выс тавы ў Мінску мог знай
сці тут прац у, якая выклікала водгук
у яго душы.

У ТЭМУ
Мары здзяйсняюцца
У 1904 годзе ў вёсцы Асяцішша Ві
цебскай вобласці ў шматдзетнай сям’і
Хад ас ев іч нар ад зіл ас я дзяўч ынк а,
якую назвалі Надзеяй. У дзяцінс тве,
даведаўшыся, што Парыж — гэта мес
ца, дзе робяць сап раўдн ыя маст ак і,
марыла пра тое, што стане менавіт а
такой мастачкай і будзе жыць у гора
дзе сваёй мары. Суседскія дзеці, якія
вед ал і пра Над зін ы мары, смяял іс я
над ёй, але дзяўчынка хацела, каб ма
ра ажыццявілася: нав ат некалькі ра
зоў уцякала з дом у, але яе здымалі з
цягніка.

Калі пачалася Першая сусветная
вайна, сям’я пераехала ў расійскі га
рад ок Бял ёў Тульс кай губ ерн і, дзе
Надзя пачала займацца балетам і ма
ляв аннем. У 15‑гадовым узросце яна
дав едалася, што ў Смаленску адкры
ліся мастацкія майс тэрні, куды з’еха
ла, ніког а не папяр эдзіўшы. Там яна
вучылася жывапіс у ў вядомых супрэ
матыстаў Уладзіслава Стржамінскага і
Кацярыны Кабро. Там жа адбылося яе
знаёмства з Казімірам Малевічам.
Але праз два гад ы Над зея вык а
рыстала магчымасць стаць бліж эй да
Парыжа і з’ехала ў Варшаву са знаёмай
сям’ёй, у якой першы час працав ала
гувернанткай. Ёй давялося жыць пры
кляшт ары, потым яна стала мадыст
кай. Але вось цуд: дзяк уючы талент у,
дзяўч ын у зал іч ыл і ў Акад эм ію мас
тацтваў. Там яна пазнаёмілася са Ста
ніславам Грабоўскім, за якога выйшла
зам уж. Але ў яе па-ранейшам у была
мэт а: Парыж! Угав арыўшы мужа пе
раехаць туды, яна, нарэшце, выканала
сваю мару.

Хроніка біяграфіі
Над зя, скар оная стылем Ферна
на Леж э, хацела вучыцца менавіт а ў
яго — у Акад эміі сучасных маст ац
тваў. І гэтаму было наканавана спраў
дзіцц а. А вось шлюб сыш оў на ні
што: пасля разв од у Станіслаў з’ех аў
з Францыі. Жанчына зас талася адна
з дачкой на руках. Каб мець сродкі,

падз арабляла ў пансіёне прыбіраль
шчыцай. На жыв ап іс час у зас тав а
лася вельмі мала, тым не менш, яна,
толькі вызваліўшыся ад клопатаў, ад
разу бегла ў студыю.
Кал і пач ал ас я Друг ая сус ветн ая
вайна, Фернан Леж э з’ех аў з жонкай
у ЗША.?Надзя не пакінула Францыю,
удзельн ічала ў ру х у Суп рац ів у: збі
рала вопр атк у для ваеннапалонных,
прыт уліла англійскую дзяўчынку.
Пасл я вайн ы Ферн ан Леж э вяр
нуўся на радзім у, і Надзя працягн у
ла прац ав аць яго асіст энтк ай. Кал і
маэ стр а аўд ав еў, ён прапанав аў па
плечн іц ы рук у і сэрц а. Нов ас печ а
ная спадарыня Леж э адр аз у ж заня
лася уладкав аннем сямейнаг а кутка:
наб ыл а ў прыг ар ад зе Парыж а дом,
стварыл а там майс тэрн і для сяб е і
мужа. На жаль, шчасце было нядоў
гім: у 1955 год у пасл я пер анес енаг а
інфаркт у вядомы мастак памёр, пакі
нуўшы ўсе свае грошы жонцы. У па
мяць пра мужа Надзя вырашыла па
будаваць персанальны музей мастака
Фернана Лежэ ў Бьо. Калі яна падары
ла яго Францыі, яе ўзнагародзілі Ор
дэнам Ганаровага легіёна.
А ў Зембін Надзя Лежэ ўпершыню
прыехала ў 1959 годзе. Адсюль родам
яе маці, з якой французкай мастачцыкамуністцы не забаранялі весці пера
піску. Але да таго час у маці ўжо памер
ла. Спынялася мастачка ў доме ў сваёй
сястры Яўгеніі Вашкевіч.
Веніямін Міхееў
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кАЦЯРЫНА кАВАЛЁВА:

«Я толькі
пачынаю
свой
шлях
у боксе»
Размова пра
жорсткасць
жаночага
спорту і працу
з каралеўскай
сям’ёй у Бахрэйне

Н

а сёлетн ім чэмп іянаце свет у па бокс е
ва Улан-Удэ Кац ярын а Кав ал ёв а ста
ла бронз авым прыз ёрам. Яна адзіная з
беларускай каманды зав аяв ала медаль
на гэтым турніры. Хоць трэнірав алася
Каця пер ад старт ам толькі пару меся
цаў, там у што да гэт аг а займалася кік
боксінг ам, дзе станавілася чэмпіёнкай
свет у. Кавалёва мела поспех і прызнан
не і ў ММА (змешаныя баявыя мастацтвы. — Аўт.), а пачы
нала сваю кар’еру ў спорце наогул з карат э і таэквандо. Яе
жыццёв ая гісторыя цікав ая не толькі з пункт у гледжання
спорт у. У дзяцінс тве Каці часам даводзілася хадзіць на трэ
ніроўкі пешшу па восем кіламетраў у адзін бок, з 14 гадоў
яна пачала падпрацоўваць, каб фінансава дапамагаць сваёй
сям’і. У 18 дзяўчына ахоўвала гаражы ў адным з не самых

52

беларусь.belarus
снежань   2019

стыль жыцця
спакойных раёнаў Магілёв а, потым працав ала
ахоўнікам у розных мінскіх установах, а пазней
з’ехала ў Бахрэйн і трэніравала там членаў кара
леўскай сям’і. Пра гэтыя перыпетыі свайго жыц
ця Кацярына Кавалёва расказала ў інт эрв’ю.

«Дзяўчаты вельмі агрэсіўныя,
пачуцця спагады няма»
— Кацярына, першы чэмпіянат свету па
боксе адразу стаў для вас медальным. Задаво
леныя сабой?
— Я ліч у, што за кароткі перыяд падрых
тоўкі паказ ала максім ум таго, што магу зра
біць на сённяшні момант. Але гэта не мяжа, я
толькі вуч уся. У нейкай ступені задав оленая
турн ір ам, бо стала больш камф ортна адч у
ваць сябе на рынгу, для мяне гэта важна. Ніко
га нагамі ўжо не б’ю (усміх аецца), прывыкаю
да правілаў.
Пасл я чэмп іянат у свет у дав ед алас я, што ў
мяне пер алом рук і, адч ула хруст яшчэ падчас
паядынк у, потым з’явіўся боль. Аказалася, што
траўм у атрымала яшчэ за два тыдні да чэмпія
нат у свет у на зборах у Стайках. Тады доктар па
глядзеў руку, усё было нармальна, але аказалася,
што гэт а быў сур’ёзны пералом, косці не разы
шліся, а ўпіліся адна ў адну і зрушыліся пад вуг
лом. Урачы кажуць, што цяпер ужо позна штось
ці рабіць, у тым ліку ламаць косці зноў, нейкі час
давядзецца пахадзіць з лангеткай, а затым зноў
прыс тупім да трэніровак.
— Мед аль на чэмпіян ац е свету ў пер ад
алімпійскі год заўсёды дае пэўныя надзеі. Ці не
крыўдна, што вага, у якой выступаеце, пакуль
не ўваходзіць у алімпійскую праграму?
— Я част а дум аю наконт алімпійс кай вагі.
Чыста тэарэтычна магу схуднець да патрэбных
73 кілаграмаў і трапіць на Гульні, але што ад мя
не зас танецца... Буд у на рынгу замест канат аў
(смяецц а). Хто сочыць за маёй кар’ерай, ведае,
што доўгі час я важыла каля 107 кілаграмаў, на
цяперашнім чэмпіянаце свет у была ўжо 91-92, і
так скінула даволі шмат.
— Пасл я ваш ага пер ах од у з кікб окс інга і
ММА ў бокс прайшло не так шмат часу...
— Я зав яз ал а з кікб окс інг ам і змеш ан ым і
адзінаборс твамі ў 2017 годзе, у 2018-м не трэні
равалася, аднаўлялася пасля траўмы. Затым тры
месяцы трэнір ав алася ўжо ў бокс е ў Турцыі, у
вяд ом ым клуб е «Фен ерб ахч э». Пасл я прые з
ду ў Беларусь папрацав ала яшчэ пару месяцаў
і паехала на чэмпіянат свет у. Галоўнай прычы
най пераход у з кікб оксінг а ў бокс была траўма
калена.
Два гады там у ўрачы параілі мне завязв аць
са спорт ам, пасля чаг о практычна на год я па
грузілася ў сур’ёзн ую дэпрэсію. Я была на пік у
сваёй кар’еры, мяне ўсюды запрашалі, цікавіліся
мной, я выйграла чэмпіянат свет у, трэнір ав а

Я знайшла сілы і на чарговым прыёме ў
доктара задала пытанне: «А што
наконт бокса? Там жа нагамі біць
нельга, гэта значыць, па калене мяне
ніхто не ўдарыць». Ён сказаў, што я
самая дзіўная спартсменка,
якую бачыў.
лася з вядомымі байцамі, і тут увесь гэты свет
разбурыўся.
Дзесьці ў глыбіні сяб е я знайш ла сілы і на
чарговым прыёме ў доктара задала пытанне: «А
што наконт бокс а? Там жа наг амі біць нельг а,
гэта значыць, па калене мяне ніхто не ўдарыць».
Ён сказ аў, што я сам ая дзіўн ая спартс менк а,
якую бачыў. Было складана, бо маімі асноўнымі
відамі спорт у былі карат э і таэквандо, нав ат у
кікбоксінгу я вельмі часта выкарыстоўвала свае
ногі, а вось рукі ў мяне заўсёды былі ніякія. А
тут атрымліваецца, што ў 28 гадоў я стала зай
мацца іншым відам спорт у. Шчыра скаж у, што
самым складаным у гэтым пераходзе было пра
пуск аць удары на трэн ір оўк ах, прых од зіл ас я
больш зас тавацца ў зале, штосьці ўвесь час ад
працоўв аць. Але пра свой пераход не шкад ую,
усё так цікава складваецца, я выдатна разумею,
што толькі пачынаю свой шлях у бокс е. У ка
мандзе бачаць, што я прагрэсірую вельмі хутка,
цяпер пер аязджаю ў Мінск, каб трэнір ав ацца
беларусь.belarus
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тут ужо на пас таяннай аснов е ў Сярг ея Алякс андравіча
Пыталева.
— Мног ія адзнач аюць, што жаночы спорт больш
жорсткі, чым мужчынскі, гэта адносіцца да бокса?
— Вядом а, гэт а кашм ар. Я чакала ўбачыць раз умны,
тэхнічны бокс, а там проста мясарубка. Калі дзяўчаты па
чынаюць псіхаваць на рынгу, ужо не наносяць удары, а кі
даюцца, як кошкі. Вельмі агрэсіўныя, пачуцця спагады ня
ма. У адрозненне ад мужчынскага бокса, дзяўчаты любяць
парушаць правілы, я была ў шок у, але некаторыя спраба
валі нав ат біць па патыліцы. Мне здаецца, калі б у нас не
было шлемаў, то і валасы б выдзіралі адна адной.
— Болевы парог у вас ужо, вядома, паніжаны?
— Так, я ж баксіравала з пераломам. На рынгу выпра
цоўв аецца адр эналін і боль адч ув аеш не так. За кар’еру ў
мяне пакутавалі не толькі рукі, ногі, але і твар, вясной бы
ла сур’ёзная аперацыя — выпадкова зламалі нос. Ад удару
ён сышоў уніз, таму ўздымалі косткі, заадно зламалі стары
пералом. Гэта мяне, вядома ж, не спыняе, ды і родныя ўжо
прывыклі, змірыліся. У сям’і мой выбар і маё рашэнне заў
сёды паважаюць.

«Я і выводзіла людзей,
і разнімала, і выносіла»
— Неяк вы прызнаваліся, што хацелі біцца з самага
дзяцінства, адкуль такое жаданне можа ўзнікнуць у дзі
цяці?
— Кал і мне был о сем гад оў, брат а адд ал і на бокс, я
крычала: «Тата, я таксама хачу!» Таму што ў брата былі та
кія класныя пальчаткі, груша, прыгожы шлем, прыгожыя
фоткі на рынгу. А мяне вадзілі на акрабатык у, якую я ўсё
жыццё ціха ненавідзела. Тата казаў, што дзяўчынка павін
на займацца альбо акрабатыкай, альбо танцамі. Я плакала,
маліла. А потым бацькі развяліся, і ў мяне была сур’ёзная
размова з мамай, яна мяне пачула і адвяла не на бокс, вя
дома, але хоць бы на карат э.
Доўгі час я ім займалася, але заўсёды хацела паспраба
ваць што-небудзь больш жорсткае: кікб оксінг або тайскі
бокс. Мне сказ алі, што гэт а не алімпійскія віды спорт у,
маўляў, паспраб уй таэквандо. Пас праб ав ала і нав ат па
вінна была паехаць на адб орачны турнір да Алімпіяды ў
Лондане ў 2012 годзе, але ў мяне тады здарылася сур’ёзная
траўма. Гэты турнір, дар эчы, выйграла ўкраінка, якую я
перамагала літаральна за некалькі тыдняў да гэтага адбору.
— У сваім мінулым інтэрв’ю вы адзначалі, што ў дзя
цінстве часам даводзілася хадзіць на трэніроўкі пешшу...
— Мяне і брата мама выхоўвала адна, грошай не хапа
ла, у нейкія перыяды іх не было нават на праезд, таму і ў
дождж, і ў снег хадзіла на трэніроўку пешшу. У нейкі мо
мант не было магчымасці плаціць за заняткі карат э, пра
гэта ведаў мой трэнер Уладзімір Анатолевіч Тарасенка. Ён
мне як бацька, там у ўсё роўна дазваляў трэнірав ацца. З
14 гадоў я пачала падпрацоўв аць, каб дапамаг аць сям’і.
У той час у Магілёв е дзесьці на пустцы за мост ам была
неасветленая тэрыторыя гар ажоў, і я яе ахоўв ала. Маё
жыццё тады выглядала так: тры дні і тры ночы я была ў
Магілёве. У 19.00 прыходзіла на гаражы, у сем раніцы сы
ходзіла на трэніроўку. Потым вярталася дадому ці зас та
валася ў зале спаць на матах, бо ў 16.00 у мяне была другая
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трэніроўка. Пасля яе ішла назад на гаражы. Астатнія тры
дні я ездзіла ў Мінск, дзе трэніравалася тры гадзіны рані
цай і тры гадзіны ўвечары. Так жыла месяцаў сем-восем,
потым матацца туды-сюды надакучыла, таму зас талася ў
Мінску, мне прапанавалі работ у ў ахове вядомай устано
вы «Журавінка», трэба было кантраляваць прахадны рэ
жым, пазней пас тавілі мяне на пасад у начальніка аховы.
Там я і выводзіла людзей, і разнімала, і выносіла.

«Людзі ігнаравалі, не дазвалялі
дочкам трэніравацца ў мяне»
— Падчас траўмы, калі нельга было трэніравацца, вы
паехалі працаваць у Бахрэйн?
— У той момант у Мінску быў крызіс, абрушылася ва
лют а. Сябры паклікалі ў Бахр эйн папрацав аць трэнерам,
але думалі, што я не паеду, бо там тады былі ваенныя дзе
янні. А ў мяне да іх было толькі адно пытанне: «Мора там
ёсць?» Бо докт ар параі ў для майго калена і галёнкі соль і
вад у. Працавала там трэнерам у прэс тыжным фітнес-цэнт
ры, трэніравала высокапас таўленых людзей. Гэты востраў
вельм і маленьк і, а квал іфік ав ан ых спец ыял іст аў не так
ужо шмат, там у да мяне прых од зіл і член ы кар алеўс кай
сям’і, уключаючы ўнучак і дачк у караля, гэта значыць, са
му прынцэс у. Яны трэніраваліся не тры разы на тыдзень,
вядома, але пару разоў у месяц прыходзілі.
— У жанчын там ёсць цік ав асць да бая вых від аў
спорту?

— Фітнес-цэнтр, у якім я працав ала, меў стат ус між
народнага, там трэніраваліся людзі розных нацыянальнас
цяў, таму ў мяне былі змешаныя класы, дзе разам займалі
ся мужчыны і жанчыны, а таксама толькі жаночыя групы.
Калі прыходзілі веруючыя жанчыны, цалкам закрыв аўся
ўвесь паверх, апускаліся спецыяльныя жалюзі, каб ні адзін
мужчына не мог убачыць маю вучаніц у без мус ульманска
га ўбору.
Калі я трэніравала змешаныя класы, думала, божа, ча
му вы такія слабыя, мужчыны вечна скардзіліся, што ім
цяжка, прапускалі заняткі. А вось жаночыя класы, як у ар
міі, выконвалі ўсе мае заданні, працавалі да апошняга.
— Як да вас, еўрапейскай дзяўчыны, ставіліся ў Бах
рэйне?
— З гэт ым было склад ана, асабл ів а перш ыя нек аль
кі месяцаў. Былі моманты, што людзі мяне ігнаравалі або
не дазвалялі сваім дочкам трэніравацца ў мяне. Гэта было
крыўдна. Спатрэбілася некалькі месяцаў, каб зарэкаменда
ваць сябе як добрага трэнера.
— Што вас больш за ўсё здзіўляла ў арабскім свеце?
— Я талерантны чалавек і разумею, што ў іх краіне трэ
ба жыць па іх правілах. У мяне там была нават свая абая,
такая спецыяльная шаўков ая накідка, бо хадзіць з аголе
нымі нагамі непрыстойна. У арабскіх краінах вельмі шмат
прыезджых з глыбінак, у якіх яны і жанчын асабліва не ба
чылі, там у рэакцыя можа быць вельмі розная, могуць пе
раследаваць, напрыклад. Таму насіла абаю ў мэтах уласнай
бяспекі. Узрушала мяне там толькі адно, што дзяўчаты з
традыцыйных сем’яў не бачаць свет. ХХІ стагоддзе, магчы
масцяў шмат, а з-за нейкіх старых перакананняў людзі самі
сябе абмяжоўваюць.

Дар’я Лабаж эвіч.
Фота з асабістага архіва Кацярыны Кавалёвай
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свята на падыходзе

цуды пад Новы год
У адной з залаў Нацыянальнага
гістарычнага музея распушылі
штучныя лапы розныя
ёлкі: у стрыманых белых і
класічных чырвона-залатых
колерах, у сціплых белых
і блакітных шарыках і ў
стракатым савецкім рэтрастылі. А яшчэ тут некалькі
соцень ёлачных цацак з усіх
куткоў свету, галерэя Дзядоў
Марозаў, інтэрактыўны
калядны гарадок, міні-кірмаш
і майстар-клас па роспісе
навагодніх цацак. Усё гэта —
часткі выставачнага праекта
«Музей ёлачных цацак», якім
нас парадаваў музей.

А

сновай экспазіцыі, зла
джанай па прынцыпе ма
гічнага лабірынта гісторыі
шкляных ёлачных цацак ад
сярэдзіны ХІХ стагоддзя
да нашых дзён, стала прыватная ка
лекцыя сталічнага прадпрымальніка.
Сярод экспанатаў ёсць сапраўдныя ра
рытэты — напрыклад, дакладная копія
цацкі, падоранай Папу Рымскаму Іаа
ну Паўлу ІІ і занесенай у Кнігу рэкор
даў Гінеса як самая вялікая зробленая
ўручную ёлачная цацка, альбо вялізны
сярэбраны шар з Венскага балю ў Бу
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дапешце. На кожным стэндзе — свае
сюрпрызы: вось цацкі шклянога прад
прыемства з Польшчы; а вось парца
лянавыя цацкі з Нідэрландаў у стылі
славутай дэлфцкай парцаляны, вытан
чаныя калядныя ўпрыгажэнні з Чэхіі і
мануфактурныя цацкі з Германіі; а вось
12-сантыметровыя шары «Санта-Эр
мітажа», на кожным — рэпрадукцыя
славутага палатна: Ван Гог, Далі, Шыш
кін, ёсць і «Зялёны скрыпач» Шагала, і
«Чорны квадрат» Малевіча. Што ціка
ва, мастак, які робіць тыя рэпрадукцыі,
дае пісьмовае абяцанне не паўтараць
ніводнай з іх на працягу 10 гадоў.
З другога боку — суцэльная экзо
тыка: керамічныя статуэткі вешчу
ноў, саламяныя і сплеценыя з пацерак
упрыгажэнні з Афрыкі і Аўстраліі,
кідкія чырвоныя з золатам ліхтарыкі і
стужкі з Паўночнай Карэі, амерыкан
скія Санта-Клаусы і цукровыя палач
кі-трысцінкі, скандынаўскія дабра
душныя алені, традыцыйныя цацкі з
Ірана, Егіпта, Перу, Новай Зеландыі,
Антыгуа і Барбуда. Напрыканцы — на
вагоднія віншаванні на беларускай, як
з паштовак і газет 1970-х, так і з сучас
ных ёлачных упрыгажэнняў, зробле
ных рукамі беларускіх майстроў.
— Некалькі гадоў таму, калі мы
ўпершыню выстаўлялі калекцыю,
якраз тут, у гістарычным музеі, яна
мела вялікі поспех — было каля 30
тысяч наведнікаў. І ў многіх лагічна
ўзнікала пытанне: а дзе ж нашы, бела
рускія ёлачныя цацкі? Таму давялося
заняцца не толькі іх збіраннем, але і вы

творчасцю, — кажа арганізатар праек
та, калекцыянер і дырэктар айчыннай
фабрыкі навагодніх цацак «Грай» Ан
дрэй Бягун. Агулам ягоная калекцыя
ёлачных цацак налічвае каля дзвюх
тысяч упрыгажэнняў, але дакладную
лічбу назваць немагчыма, бо збор што
год як папаўняецца новымі экспаната
мі, так і пазбаўляецца некалькіх выпад
кова разбітых цацак. Уладальніка часта
распытваюць пра самы дарагі экспанат,
але ён задае сустрэчнае пытанне: з чым
параўноўваць? «Я імкнуся прывозіць
новыя цацкі з кожнага падарожжа, і
ўсе яны па-рознаму каштуюць». Самы
мі дарагімі ў душэўным сэнсе называе
цацкі з дзяцінства.
— З чаго раіце пачаць экскурсію?
— Перш за ўсё, як ствараюцца на
вагоднія цацкі: хто і як выдзімае шары,
чым іх фарбуюць, хто прыдумляе ма
люнкі. Маленькім, думаю, прыйдзец
ца цікавы калядны гарадок, дзе шмат
што рухаецца і грае музыка, старэй
шым будзе даспадобы навагодняя фо
тазона, дарослых могуць прывабіць
успаміны дзяцінства — фотакопіі са
вецкіх навагодніх паштовак, старыя
цацкі альбо калекцыя Дзядоў Маро
заў — вось гэты цёмнаскуры СантаКлаус, напрыклад, прывезены з Ганы,
а таго, які нагадвае Буду, па-мойму, я
сустрэў у Інданезіі. Некаторыя з «дзя
доў» ужо ва ўзросце, і мы стараемся па
магчымасці іх не рэканструяваць, каб
захаваць дух эпохі».
Вікторыя Целяшук.
Фота Ганны Занкавіч.

Фотапогляд Ганны Занкавіч на экспазіцыю ёлачных цацак. Нацыянальны гістарычны музей
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