
Беларусь
часопіс для Вас

 беларусь. belarus

IssN 0320-7544

№07 (1042), ліпень, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

пара фестывальная



Газета 
для суайчыннікаў, 

якую ведаюць 
і чытаюць па ўсім свеце

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

выданне «Голас Радзімы» — на сайце zviazda.by

1

Голас Радзімы  панядзелак, 15 чэрвеня, 2020

У сі ла вым по лі ста ра жыт на га 

На ва град ка на бі раў ся мо цы 

ста ра жыт ны род, які д
аў све ту 

вя лі ка га хі рур га Ва лян ці на 

Вой ну-Яся нец ка га. Ё
н жа, 

не па кі да ю чы хі рур гіч най прак ты кі, 

у са вец кія 30-я стаў свя та ром, 

з 1946 го да вя до мы ў пра ва слаў ным 

све це як ар хі епіс кап 

Сім фе ро паль скі й
 Крым скі Л

у ка. 

У 2000-м го дзе пра слаў ле ны 

як свя ты.

У не ка то
 рых па пя рэд ніх пуб лі ка цыях 

у “ГР” мы зга
д ва лі, ш

то пра фе сар ме ды

цы ны, вя до мы хі рург В
а лян цін Вой на

Яся нец кі (1
877–1961) меў ро да выя ка ра

ні ў Бе ла ру сі. З
 ма тэ ры я лаў, з

ме шча ных 

у ін тэр нэ це, вы ма лёў ва ец ца кан крэ ты
 ка. 

У пры ват н
ас ці, пра зна ка вае для ро ду 

мес ца Яся нец, ш
то ця пер —

 у Ба ра на

віц кім ра ё не, не па да лёк ад Га ра дзі ш
ча. 

Вя до мае, да рэ чы, сва і мі кры ні ца мі. З
а

ад но па спра бу ем ра за брац ца: ча му сам 

бу ду чы свя ты пра свой ра да вод га ва рыў 

вель мі ма ла.

Асаб лі ва 
каш тоў ны для рос  шу

каў тэкст 
Н. П. М

а ге
р “Исто

рия ро да 

ЯсенецкихВой но, пред ков святител
я 

Луки” httрs://s
vrt.ru

/lіb
/sаv

еl2
014/mаgеr.

рdf. 
Маск віч ка На тал ля Пят роў на — 

края знаў цада след чы ца, ува хо дзіць у 

“Общество ревнителей Пра вос лав ной 

куль ту
 ры”. З яе да сле да ван ня вы ні кае, 

што “свя ты ар хі епіс кап і х
і рург п

а па

хо джан ні быў бе ла ру сам, а яго прод кі, 

шлях ці чы Вой наЯся нец кія, жы лі на 

зям лі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га не 

ад но ста год дзе”. Д
а рэ чы, лі та ра ту

р на га 

ге роя Чор на га Вой ну — як удзель ні ка 

паў стан ня 1831 го да —
 мы су стра ка ем у 

ра ма не Ула дзі м
і ра Ка рат к

е ві ча “Ка ла сы 

пад сяр пом тва ім”.

Ча му ма ла хто пра бе ла рус кія ка ра

ні ро ду Вой наЯся нец кіх ве дае? Бо за 

са вец кім ча сам шля хец кае па хо джан не 

Ва лян ці на Фе лік са ві ча маг ло стаць 

пад ста вай для рэ прэ сій, та му пад ля га

ла ўтой ван ню. Да след чы ца пі ша: “Пы

тан не пра яго са цы яль нае па хо джан не 

за да ва ла ся ўла ды ку Лу ку не ад на ра зо ва. 

Адзі нац цаць га доў арыш таў ды вы сы

лак —
 цяж ка і ў

я віць, якім зне ва жэн ням 

пад вяр га ла са вец кая ўла да гэ т
а га цярп

лі ва га й сціп ла га ча ла ве ка: свя та ра, ін


тэ лі ген та, два ра ні на. “Па коль кі зга
д ка 

пра маё два ран скае па хо джан не на дае 

не спры яль ную афар боў ку ма ёй асо бе, то
 

я па ві нен рас тлу ма чыць, што баць ка мой, 

два ра нін, у юнац тве жыў у кур ной ха це 

бе ла рус кай вёс кі ды ха дзіў у лап цях. 

➔
 Ст
ар. 5

Пра венг раў, м
а дзя раў (та кі 

са ма на зоў у на ро да) на Бе ла ру сі 

ве да юць даў нымдаў но. І с
мач

ныя слі вы вен гер кі рас туць у 

на шых са дах, пэў на, з ч
а соў, к

а

лі на ча ле ста ра жыт най дзяр жа

вы, В
я лі ка га Княст ва Лі тоў ска

га, ста яў венгр Bathory Іstv
an. 

Які за
 стаў ся ў гіс

 то рыі Баць каў

шчы ны як вя лі кі князь Стэф́ан 

Ба то́
рый. Ц

і ка вая дэ таль з я
го

най бія гра фіі: у
 ча се служ бы ў 

ка ра ля Чэ хіі д
ы Венг рыі Ф

ер ды

нан да Габс бур га (не дзе ў 1560я 

га ды) ра зам з ім быў у Іта ліі, 

ву чыў ся ў Па ду ан скім уні вер сі

тэ це. Да яко га й наш Фран цыск 

Ска ры на меў да чы нен не. А
 лёс 

ка ра леў ска га служ кі з вен гер

ска га ро ду Ба то
 ры яў склаў ся 

так, ш
то й сам ён сеў на трон: 

ка ра на ва ны быў, сцвяр джа юць 

гіс то ры кі, спа чат к
у як ка роль 

поль скі, а ў хут кім ча се і як 

вя лі кі князь лі тоў скі (чэр вень 

1576га). М
е на ві та пры Ба то

 рыі 

кож ны трэ ці сойм пра хо дзіў у 

Га род ні (ц
я пер Грод на), і

 рэ зі

дэн цыю сваю Стэ фан Ба то
 рый 

тры маў там, у Ста рым за мку. 

Да рэ чы, ця пер ідзе яго вя лі кая 

рэ кан струк цыя, з 
ары ен та цы яй 

на ад крыц цё му зея. І, мо жа, з 

ча сам і ў
 ты

м зн
а ка вым мес цы 

змо гуць пра хо дзіць су стрэ чы, 

пе ра мо вы кі раў ні коў Бе ла ру сі 

ды Венг рыі. Каб пад крэс ліць 

пе ра ем насць даў ніх тра ды цый 

сяб роў ства.

І яшчэ ад ну важ ную ака ліч

насць вар та зга
 даць. У пуб лі

ка цыі пра фе са ра Ада ма Маль

дзі са (“На шы ка ра ні” — ГР, 

28.02.2008) чы та ем: “І вось 

пры хо дзіць но вая, сен са цый ная 

для мя не і, н
е су мнен на, для чы

та чоў “Го ла су Ра дзі м
ы” вест ка: 

сён няш няя наз ва на шай кра і ны 

“па ста ле ла” яшчэ, 
па мен шай 

ме ры, на паў ста год дзя! У
 рэ дак

цыю з вен гер ска га го ра да Ні

рэдзь га за прый шла бан дэ роль 

з “Ву гор скабе ла рус кім слоў ні

кам”, толь кі што вы да дзе ным 

ва ўні вер сі тэц кім ася род ку. 

“Прад мо ва” да яго (спа чат к
у на 

вен гер скай, по тым на бе ла рус

кай мо ве) па чы на ец ца са сцвяр

джэн ня: “Ву гор скабе ла рус кія 

куль ту
р ныя су

 вя зі б
я руць свой 

па ча так у Ся рэд ня веч чы, пры 

тым пер шая фік са цыя тэр мі

на “бе ла рус” на ла цін скай мо

ве звя за на з ка ра на ван нем у 

1217 го дзе ў Га лі цыі ка ра ля 

Каль ма на, сы на ву
 гор ска га ка

ра ля Анд ра ша ІІ. 
Каль ман атры

маў ты тул “ка ра ля бе ла ру саў” 

(Rex Ruthenorum Alborum)”. 

Пры га да ем, што та ды, на па

чат к
у ХІ ІІ 

ста год дзя, Га лі цыі (з
 

цэнт рам у Льво ве) пад па рад коў

ва ла ся й част ка за хоп ле ных ёю 

ця пе раш ніх за ход не бе ла рус кіх 

зя мель —
 аж пад На ва гра дак”. 

Вя до ма ж, ні як не вы ні кае з г
э

та га, ш
то ка ра ні бе ла ру саў —

 з 

Венг рыі. За га ло вак у тэкс та быў 

ін шым. А
д нак на чаль ства та ды 

па лі чы ла, ш
то так бу дзе лепш. 

➔
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Пры пы ніц ца  

ды  

агле дзец ца

Стар. 8

Свя точ ныя 

пры ві тан ні 

ад кра і ны- 

пар ты зан кі

Стар. 3

БЕЛ
ТА

Беларускі 

з Іарданіі

Стар. 7

беЛарУСКі м
ацЯрыК

У гоС ці д
а НаС

ВеСтКі

Не прос та кні гі: 

пом ні кі

Выдзелены дзяржаўныя 

сродкі д
ля закупкі 

ўнікальных кніж
ных 

помнікаў, якія папоўняць 

фонды Нацыянальнай 

бібліятэкі б
еларусі

Нам пра тое па ве да міў на

мес нік ды рэк та ра НББ Алесь 

Су ша. “Са ве та фон ду Прэ зі

дэн та Бе ла ру сі па пад трым цы 

куль ту
 ры й мас тац тва пры няў 

ра шэн не, зго
д на з якім Мін куль

ту ры ў 2020 го дзе са срод каў 

фон ду бу дзе вы дзе ле на больш 

за 3 млн руб лёў, —
 уд

ак лад ніў 

Алесь Аляк санд ра віч. —
 Гро

шы пой дуць на роз ныя па трэ бы, 

звя за ныя з з
а ха ван нем і в

яр тан

нем куль ту
р най спад чы ны кра і

ны. Ся род мэ таў —
 па паў нен не 

фон даў На цы я наль най біб лі я тэ

кі ко
мп лек сам ру ка піс ных і дру

ка ва ных кніж ных пом ні каў”.

Як доб рыя га ту
н кі ві на, так 

з га
 да мі й доб рыя кні гі 

рас т
уць 

у ца не. Г
а вор ка ж

, ка жа А
лесь Су

ша, п
ра вель мі да ра гія

 ды асаб лі

ва к
аш тоў ныя асо

б ні кі. Т
ра пяць 

у НББ ад но з п
ры жыц цё вых вы

дан няў Мя ле ція Смат рыц ка га
, 

каш тоў ны ру ка піс 
та та раў Бе

ла ру сі —
 ха ма іл, пі са ны на б

е

ла рус кап
оль скай мо ве араб скі

мі лі та ра мі. Біб лі я тэ ка атры мае 

комп лекс ар
 хіў ных да ку мен таў з 

роз ных рэ гі ё
 наў Бе ла ру сі, п

ры ві

лей ды гра ма ту
 ка ра лёў поль скіх 

і вя лі кіх кня зёў
 лі тоў скіх — Жы

гі м
он та В

а зы
 й Ула дзі сл

а ва ІV
.

Уні каль ныя да ку мен ты мы 

ўба чым у Му зеі кні гі Н
ББ —

 як 

свед чан не ду хоў най мо цы Ай

чы ны, як зн
ак ша на ван ня ба га

тай на шай гіс
 то рыі.

Ры
гор

Га
рэш

ка

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на па чат ку чэр ве ня ў Па ла цы Не за леж нас ці  

су стра каў аў та ры тэт на га вен гер ска га і еў ра пей ска га па лі ты
 ка, Прэм’ ер-мі ніст ра Венг рыі

Крыніца ёсць пры Ясянцы

Зна ка вы ві зіт Вік та ра Ор ба на

За паваротам —
 Ясянец

У мінскім
 Палацы Незалежнасці с

устрэліся Аляксандр Лукашэнка і В
іктар Орбан

1

Голас Радзімы  пятніца, 26 чэрвеня, 2020

Лепшыя рысы беларускага 

характару праявіліся ў роднай 

сястры рэпрэсаваных пісьменнікаў 

Андрэя Мрыя ды Васіля 

Шашалевіча, якая жыла ўдалечыні 

ад Бацькаўшчыны, за Палярным 

кругам. Дзякуючы ёй зберагліся 

некаторыя важныя дакументы пра 

жыццё братоў, не абарваліся ў часе 

нітачкі роду.
Гэтыя нататкі я прысвячаю светлай

памяці Ксеніі Антонаўны Шашалевіч,

роднаймаёйцёціКсені.Якая, так скла

ліся абставіны, стала другой мамай для

маёйроднай,старэйшайсястрыАксаны,

дачкіАндрэяШашалевіча.АнашзАкса

найтатаўвайшоўугісторыюбеларускай

літаратурыякАндрэйМрый.

Пачнём—адкаранёў.Аксіння (Ксе

нія)Антонаўнапабачыласвету1900го

дзе ў сялеПалуж, калі ў сям’і валасно

гапісараАнтонаШашалевічадыягонай

жонкі былі ўжо дзеці: Антаніна (1888),

Анастасія (…?), Андрэй (1893), Васіль

(1897). (На пачатак ХХ стагоддзя сяло

Палуж, пры аднайменнай рэчцы, было

цэнтрамПалужскайволасціЧэрыкаўска

гапаветаМагілёўскайгуберні.У1910м

сялоналічвала76двароў,былотамамаль

600жыхароў.Паселішчамелапраўленне

воласці,праваслаўнуюцаркву,млынвят

рак,пастаялыдвор.(Цяпер—тэрыторыя

Краснапольскага раёна Магілёўшчы

ны.—Рэд.).СаслоўцёціКсенімнепом

ніцца:нарадзілася4красавіка,хоцьуан

кетах,бывала,пісалай6лютага.Раслаў

сям’івельмібеднай,паколькібацькікар

міцелянесталаў1902годзе.Аледзеткі

ўсе былі дружныя, дапытлівыя й здоль

ныя, а маціўдава ўсё магчымае рабіла,

кабянывучыліся.

(Цікавыяпадрабязнасціпрамаціцёці

Ксені(сваюбабулюЕўфрасінню)падала

АксанаРухінаўлісце(1988год)літара

туразнаўцу Яўгену Лецку: “Калі Антон

Дзяменцевіч паміраў, ён быццам бы ка

заўжонцы,кабянадзяцейневучыла:хай

гаспадараць на зямлі, будуць сялянамі.

Але жонка яго, Еўфрасіння Фамінічна,

зрабіланаадварот.Самаяна,здаецца,—

дачка псаломшчыка, была непісьмен

ная,ды,праўда,мамаказала,штопісаць

неўмела,алеўмелачытацьінаватчыта

лараманы.Янавырашылавучыцьдзяцей

ідлятаго,прадаўшыхату,адправіласяў

Магілёў:хацела“даваць”абедыйтымза

рабляцьнавучэннедзяцей.Аленічогаз

тагоневыйшла.Мабыць,празгодпрый

шлося вярнуцца ў Палуж. ... Давялося

жыцьсям’іамальугалечы.Адзецібылі

ўсездольныя,добравучыліся.Дзяўчынак

непрынятабылотадывучыць.Алеста

рэйшаяпаступілавучыццанасуперакволі

маці.Янавыдатназдалаіспытыўгімна

зію: нейкі “хросны” дапамагаў. Другая

дачка, Анастасія, вучылася дзесьці пры

манастыры.Мамаўспамінала,штоаске

тычнае манаскае выхаванне падарвала

яе здароўе.А была янамастачкайсама

вукам.Выдатныяпрацыяезгарэліўчасе

налёту банды зялёных. Цётка Настачка

ранапамерла.Хлопчыкаўмаціаддалаву

чыцца спачатку ў духоўнае вучылішча,

потым — у семінарыю. Кажуць, што

бацька(АксанаРухінамаенаўвазеАнд

рэяМрыя.—Рэд.)нізаштонехацеўту

дыісці,алежмацінастаяла”.—Рэд.)➔
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Ве лі кан,  

што прыйшоў 
з Бал ты кіСтар. 8

Мірскае  
свята Яе 

Вялікасці  КнігіСтар. 2

БЕ
ЛТА

БЕ
ЛТА

Элі за  
Ажэш ка  

ў мас коў скім 
фар ма це Стар. 5

БеЛАрускі МАцярык

сВе тА По гЛяД

Цё ця Ксе ня ро дам з Ша ша ле ві чаў

Ад Алы да Масквы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паўдзельнічаў у шэрагу 

знакавых імпрэзаў, прысвечаных памяці пра Вялікую Айчынную 

вайну, пра яе ахвяры, пра Вялікую Перамогу

Ксенія Шашалевіч. 1952 г.

“Ніхто не забыты, нішто

не забыта…” У логіку гэтых

простых і бязмежна высокіх

слоўгарманічнаўпісваеццатра

екторыяшляху,якімнезалежная

Беларусьрухаеццаўбудучыню.

Што хаваць: раней больш ува

гі надавалася героям, парадам,

ардэнаносцам вайны, самой

Перамозе.ПотымнаКарцеНа

шайПамяціз’явіласяБрэсцкая

крэпасць, ад якой да перамогі

было яшчэ вельмі далёка. По

тым—Хатынь,іКурганСлавы,

іпартызанскі“Прарыў”наВу

шаччыне.Упарунезалежнасці

Беларусь падняла “Чырвоны

Бераг”наЖлобіншчыне,Мема

рыяльныкомплекс“Трасцянец”

дышэрагіншых“прызабытых”

мясцін. А цяпер вось і вёска

Ала.Кабнікоганезабыць,вар

та й сапраўды развіваць нітач

кі памяці з самай глыбінкі, ад

простых сялянскіх хатаў ды іх

мірных жыхароў, якіх полымя

вайны бязлітасна змяло ў ня

быт—іслядоўнепакінула.

Спачатку ў гэтых натат

каў быў загаловак “Ад Брэста

наМасквы”.Перабіраючыўпа

мяці насычаныя на падзеі дні,

я ўдакладніў: яшчэ раней па

чаўсяшляхПрэзідэнтаўМаск

ву.Пачаўся—зранеймалакаму

вядомай вёскі Ала Светлагор

скагараёна.Даўні,ваеннайпа

рыбольітрагедыяАлысёлета

знайшлі ўвасабленне ў новым

мемарыяле.
Уранні 21 чэрвеня, кры

ху менш за суткі да страшнага

імгнення ў летапісе нашай еў

рапейскай цывілізацыі — да

пачатку вайны — на стужках

інфармагенцтваўз’явіласявест

ка: Прэзідэнт прыме ўдзел ва

ўрачыстайцырымонііадкрыцця

Мемарыяльнагакомлекса“Ала”.

Івосьужовыстраліліўінтэрнэт,

разышлісяпасвецефотаздымкі,

рэпартажызАлы.Мяркую,мно

гія зразумеюць і без перакладу,

якую праўду даносяць вось гэ

тыясловы,напісаныянаплітах

мемарыяла пабеларуску: “Мы

жывём,пакульпомнім.Мыжы

выя,пакульнаспомняць”.

Пасутнасці,натонкіхнітках

чалавечай памяці й трымаецца

нашаеЖыццё.Каліжкамупа

даецца,штогэтанетак,топры

слухайцеся да меркаванняў

Алоіса Альцгеймера, нямецка

гапсіхіятра:гэтаёндаследаваў

вядомуюцяпер нейрадэгенера

тыўнуюхваробу.Навялікіжаль,

некамуяшчэпадаецца:калімы

небудземабцяжарвацьсябепа

мяццюпрамінулае,тонамбу

дзе лягчэй жыць. А ў жаданні

лёгкагажыццянезаўважнагуб

ляеццайсамоЖыццё.

Прэзідэнтпаабяцаўпадтры

маць стварэнне мемарыяла ў

Але ў снежні 2019га: калі су

стракаўся са студэнтамі й вы

кладчыкамі медуніверсітэтаў.

Адказваючынапытанне адной

са студэнтак, якая родам са

Светлагорскага раёна, сказаў:

“Падтрымліваю вашу ініцыя

тыву.Абавязковапрыедунаад

крыццёмемарыяла”.

Прыехаў.Стрымаўслова!

Гісторыя вёскі Ала трагіч

ная.Раніцай14студзеня1944га

нямецкі карны атрад разам з

вайсковай часцю, у якой было

каля 1000 салдат, атачыў Алу,

куды раней сагналі жыхароў

некалькіхвёсак.Людзейзаганя

ліўдамы,якіязатымпадпаль

валі.Тых,хтоспрабаваўуцячы,

расстрэльвалізкулямётаў іаў

таматаў,кідаліўагоньжывымі.

Усяготамзагінула1758мірных

жыхароў,зіх950—дзеці.Зям

ля вёскіАла ёсць наМогілках

вёсак у Мемарыяльным комп

лексе “Хатынь”. Пасля вайны

тампаставіліпомнік:скульпту

русалдата,якістаіцьнакалене

звянком.АсамаАланеадрадзі

лася…
Наступным месцам памяці

на шляху Прэзідэнта ў Ма

скву стаў Брэст. Сотні лю

дзей паўдзельнічалі у начным

мітынгурэквіеме,якіпраходзіў

у Мемарыяльным комплексе

“Брэсцкая
крэпасцьгерой”.

➔
 Стар. 2

24 чэрвеня. Аляксандр Лукашэнка  

вітае ганаровых гасцей Парада Перамогі ў Маскве.

На Парадзе ў Маскве маршыруе сцяганосная група  

зводнай роты ганаровай варты Мінабароны Беларусі

1Голас Радзімы  пятніца, 17 ліпеня, 2020

Лад, су лад насць, зла джа
насць, згар ма ні за ва насць… У 
лю бым зда ро вым ар га ніз ме ад
бы ва юц ца што хві лін на ты ся чы 
роз ных мік ра пра цэ саў — і ўсе 
пад па рад ка ва ныя ад ной вя лі
кай мэ це: жыць. Іх зла джа насць 
і ёсць га ран ты я та го, што на 
хіст кай кла дач цы па між быц
цём і не быц цём — вы жы вем, 
аца ле ем. Гэ так і ў ве лі зар ным 
гра мад скім ар га ніз ме ў свя ты, 
свя точ ныя да ты ад бы ва ец ца 
гар ма ні за цыя ка лек тыў най на
шай свя до мас ці. Каб су поль на 
ўсім нам раз ві вац ца й жыць да
лей.

Маг чы ма, мно гія за ўва жы
лі ці ка выя “су па дзен ні” ў лё
се, гіс то рыі Бе ла ру сі. Ме на ві та 
22 чэр ве ня 1941га, у па ру най
вы со ка га сон ца — Ку паль скую 
па ру! — пры ня ла яна пер шы 
бой са смя рот на не бяс печ ным 
во ра гам. І роў на праз тры га ды, 
23 чэр ве ня 1944га, па ча ла ся 
бе ла рус кая на сту паль ная апе
ра цыя “Баг ра ці ён”, якая за вяр
шы ла ся 29 жніў ня. Гіс то ры кі 
ка жуць: гэ та бы ла са мая маш
таб ная ва ен ная апе ра цыя Вя лі
кай Ай чын най вай ны. У хо дзе яе 
й быў вы зва ле ны Мінск ад на
цыс таў: 3 лі пе ня. Па сут нас ці, у 

Ку паль скую па ру. А яе, мяр кую, 
акрэс лі ва юць да ты: ад 22 чэр ве
ня да 7 лі пе ня. Ад аст ра на міч най 
да ты па чат ку лет ня га сон ца ста
ян ня да хрыс ці ян ска га пас ля ку
паль ска га Дня Свя то га Яна.

Вель мі сім ва ліч на, што й 
Сон ца на шай Не за леж нас ці 
мы ця пер так са ма ўша ноў ва
ем у Ку паль скую па ру: 3 лі пе
ня. Але ж па мя та ем пра важ ны 
юбі лей: што 27 лі пе ня 1990 го да 
Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў 
Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным 
су ве рэ ні тэ це. 30 га доў та му 
БССР бы ла пры зна на як са ма
стой ная дзяр жа ва. І з 1991 па 
1996 га ды га лоў нае на цы я наль
нае свя та — Дзень Не за леж нас
ці — ад зна чаў ся 27 лі пе ня, быў 
пры мер ка ва ны да тае да ты. А на 
рэс пуб лі кан скім рэ фе рэн ду ме 
1996 го да на род пры няў ра шэн не 
свят ка ваць Дзень Не за леж нас ці 
3 лі пе ня, ка лі ад зна ча ец ца Дзень 
вы зва лен ня Мін ска ад на цыс таў. 
І нібыта тры свя ты сыш лі ся ў 
ад но. Іх, ска жам так, энер ге тыч
ны за рад знач на ўзмац ніў ся.

Ку пал ле, Вы зва лен не, Не за
леж насць — вось якая ма гут ная 
трой ца ста іць над на шым Свя
там! Ку пал ле — як знак та го, 
што мы ўбі ра ем у ся бе жыц ця
дай ныя рыт мы Су све ту ў па ру 
най вы шэй ша га га да во га роск
ві ту Пры ро ды. Вы зва лен не — 

як памяць пра вы ха д Бе ла ру сі 
з па ло ну “ка рыч не вай чу мы”. 
Не за леж насць — як знак усве
дам лен ня та го, што ма ем пра ва 
мы пад гэ тым сон цам, на гэ тым 
бе лым све це жыць у сва ёй су ве
рэн най кра і не. Без чу жое апе кі.

За га ды Не за леж нас ці Рэс
пуб лі кі Бе ла русь ад ла дзі лі ся й 
свя точ ныя, мож на ска заць, ры
ту аль ныя дзеі, што паў та ра юц
ца што год з не вя ліч кі мі ўдак лад
нен ня мі 3 лі пе ня. Ура чыс тас ці ў 
ста лі цы па чы на юц ца з па тры я
тыч на га шэс ця “Бе ла русь пом
ніць!”. Так бы ло й сё ле та. Як 
заў сё ды, Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка паў дзель ні чаў у 
народным шэс ці, а ра зам з ім 
і тры яго сы ны, ве тэ ра ны, во
і ныін тэр на цы я на ліс ты. Іш лі 
па Пра спек це Не за леж нас ці 
да Пло шчы Пе ра мо гі кі раў ні
кі дзярж ор га наў, прад стаў ні кі 
куль ту ры, спор ту, ме дый най су
поль нас ці, вы ха ван цы Мінск ага 
ка дэц ка га ву чы лі шча й пі я не ры, 
а так са ма прад стаў ні кі гра мад
скіх ар га ні за цый, мо ла дзі, пра
цоў ных ка лек ты ваў і ду ха вен
ства.

Пры го жыя лю дзі. Каш тоў ная 
тра ды цыя. Сім ва ліч нае свя та!

Іван Ждановіч

Працяг размовы пра тое, як 
дапамагчы юным беларускім 
карыстальнікам “сусветнай 
павуціны” ўмацаваць свой імунітэт 
супраць інфавірусных інфекцый

Пэў на, што ўсе ін тэр нэтка рыс таль ні
кі хоць трош кі чу лі пра ві ру сы, што гу ля
юць на вір ту аль ных пра сто рах “су свет най 
па ву ці ны”. Зма га юц ца з імі кар па ра цыі 
да свед ча ных ІТспе цы я ліс таў, ства ра ю
чы ан ты ві рус ныя пра гра мы. Ад нак па
ста віць ней кія філь тры, рас па зна валь ні кі 
на ўзроў ні ча ла ве чай свя до мас ці су праць 
фэй каў, раз бу раль ных і дэ струк тыў ных 
ідэй — яшчэ больш скла да ная за да ча. 
“Ну ці ж ву чы лі нас баць кі зма гац ца з фэй

ка мі? Уся му не на ву чыш. Але вы ха ван не, 
куль тур ная тра ды цыя, раз віц цё ін тэ ле кту 
ства ра юць ня бач ную лі нію аба ро ны асо
бы. Ка лі яна ёсць, та ды й кі ну ты фэйк 
не ля жа ў свя до масць як ідэя ка ра нё вая, 
асноў ная,” — лі чыць ды рэк тар кам па ніі 
“Сак ра мент ІТ” Ва ле ры Яго раў. Па ча так 
гу тар кі з ім мы па да лі ў № 11 (“Каб не стаў 
ін тэр нэт па ву ці наю” — ГР, 15.06.2020).

“Сіс тэ ма аду ка цыі — стра тэ гіч
ная га лі на для кра і ны”. Тое пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 29 чэр ве ня, ка лі су
стра каў ся са школь ны мі на стаў ні ка мі 
й вы клад чы кі ВНУ, пра фе са ра мі, вы ха
валь ні ка мі дзі ця чых са доў. З усёй кра і ны 
з’е ха лі ся гос ці ў Вы ста вач ны комп лекс, 
які на ста ліч ным пра спек це Пе ра мож цаў, 
пры Па ла цы Не за леж нас ці. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на вя лі кай су стрэ чы з пе да га
гіч ным ак ты вам пра па на ваў аб мер ка ваць 
раз віц цё сіс тэ мы аду ка цыі. За кра на лі ся 
роз ныя пы тан ні: ад но вых пра ві лаў па
ступ лен ня ў ВНУ да мес цаў у ін тэр на тах, 
рос ту за роб каў на стаў ні каў і вы клад чы
каў. Ка жу чы пра важ насць аду ка цыі ў 

на шым ча се, Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 
ува гу й на тую пры ха ва ную не бяс пе ку, 
якую ўяў ляе са бой для юных су час ная ін
фа прас то ра: “Вы ве да е це, што ад бы ва ец
ца з мо лад дзю, якая за ста ец ца самна сам 
з ін фар ма цый най пра сто рай. Я шчы ра 
ка жу: там ёю ўжо зай ма юц ца ін шыя вы
ха валь ні кі, за меж ныя ідэ о ла гі, а ча сам і 
зла чын цы. І тое, што сён ня ад бы ва ец ца з 
не ка то ры мі на шы мі дзець мі, гэ та не толь
кі да баць коў пы тан не, але й да ўсіх нас, 
да ўсёй сіс тэ мы на шай аду ка цыі”. Па сут
нас ці, вы ха ван не мо ла дзі най цес ным чы
нам спа лу ча на з пы тан ня мі дзярж бяс пе кі, 
бу ду чы ні на шай Баць каў шчы ны. “Не бу
дзем зай мац ца сва і мі дзець мі — імі зой
муц ца чу жыя “на стаў ні кі”. Та ды ў гіс то
рыі не за леж най Бе ла ру сі, якую па він ны 
пра доў жыць на шы дзе ці, мо жам па ста
віць кроп ку. На ват тлус тую”.

Ле та, школь ныя й сту дэнц кія ка ні ку
лы — як раз тая па ра, ка лі, ма ю чы больш 
воль на га ча су, школь ні кі й мо ладзь ак
тыў на зда бы ва юць но выя ве ды, до свед, 
ура жан ні ў тым лі ку і ў ін тэр нэтпра сто

ры, у якой іх мо гуць пад сце ра гаць роз ныя 
не бяс пе кі. На пры кан цы пер шай част кі 
раз мо вы Ва ле ры Яго раў раз ва жаў: “Вось 
ця пер вя лі кая праб ле ма ін фап рас то ры — 
фэй кі. Як су праць ста яць ім? Ду маю, 
най леп шы сро дак аба ро ны су праць ін
фа ві ру са — ву чыць ча ла ве ка з ма лен ства 
ана лі за ваць, пе ра пра вя раць, па раў ноў
ваць ін фар ма цыю. Ка лі ты не пры ву ча ны 
тое ра біць гэ так жа, як мыць ру кі пе рад 
ежай (а ця пер і знач на час цей!) — то ты, 
воб раз на ка жу чы, ча ла век без куль тур
нааду ка цый на га іму ні тэ ту. І та му лёг ка 
да ся галь ны для лю бо га ін фа ві ру са. Дзе 
та кія на вы кі на бы ваць? У сям’і, у шко ле, 
у на шым жаб ні ку (ма ец ца на ўва зе пра ект 
Ме га бук. — І.Ж.). Ка лі ёсць на вы кі, то ў 
жыц цё вым пла ван ні, су стрэў шы ней кія 
но выя па ве вы, ін фап лы ні, з’я вы — ты 
змо жаш пра віль на вы ста віць вет разь, 
па пра ца ваць вяс лом, за ры ен та вац ца па 
зор ках ці пры бо рах, аца ніць па ра мет ры 
й сі лу вет ра ці плы ні… Наш Ме га бук — 
“трэ на жор” для ўма ца ван ня на ас фер на га 
іму ні тэ ту асо бы. ➔ Стар. 5

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

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by
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Ён бу да ваў 
куль тур ныя 

мас ты
Стар. 8

Жы ві ў шчас ці, 
Баць каў шчы на!

Стар. 3
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Бе ла рус кае  
Ку пал ле  

на бе ра зе  
Бал тый ска га 

мо ра
Стар. 4

СветаПогляд

Свята

Зімой і летам — з бяспечным інтэрнэтам

Пад сонцам Незалежнасці
Бе ла русь шы ро ка свят ка ва ла Дзень Вы зва лен ня і Дзень Не за леж нас ці — у Ку паль скую па ру

Аляксандр Лукашэнка ў святочным шэсці  
“Беларусь помніць!”

Мінск. 3 ліпеня. Шэсце па праспекце Незалежнасці.
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На першай старонцы вокладкі  
фота БелТА

4 Шэсце. Гулянні. Фантан. салют

8 У памяці — назаўсёды  

Усяго нейкіх дванаццаць дзён паміж 3 ліпеня 
і 22 чэрвеня пры зваротным адліку часу... Гэ
тыя даты, па сутнасці, нельга аддзяліць адну 
ад другой. І калі 3 ліпеня сімвалізуе гонар за 
краіну, яе суверэнітэт, дзень вызвалення бе
ларускай сталіцы ад карычневай чумы фа
шызму, то 22 чэрвеня нагадвае пра траге
дыю, пра чалавечае гора, якое напаткала 
людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны

11 Асабісты ўнёсак 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Пасол Сла ва кіі ў 
Бе ла ру сі Ёзэф Мі гаш уз на га ро джа ны ор дэ
нам Фран цыс ка Ска ры ны 

16 Эка но мі ка вы со ка га па лё ту

У све це 90 кас міч ных дзяр жаў, ся род якіх і 
Бе ла русь. Мы ўсту пі лі ў гэ ты прэ стыж ны 
клуб во сем га доў та му. Між тым гіс то рыя бе

20

ла рус ка га ўнёс ку ў «агуль ны кос мас» знач
на даў жэйшая, а  яго перс пек ты вы ней ма
вер на шы ро кія

18 Пля цоў ка для су пра цоў ніц тва 

У Мін ску прай шло па ся джэн не бе ла рус кай 
част кі арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя
дзен ні VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ў Мін ску і Мін
скай воб лас ці і збя рэ ка ля 500 удзель ні каў 

19 Ка нал, які аб’ яд ноў вае 

Тэ ле ка на лу АНТ — 18. Не змя ня ю чы тра ды
цы ям, у свой дзень на ра джэн ня лю бі мая 
кноп ка за пра шае гле да чоў да эк ра наў: па га
ва рыць пра важ нае, вы ка наць чы юсь ці ма
ру, па смя яц ца і па пла каць з ге ро я мі па пу
ляр ных се ры я лаў. А га лоў нае — па ка заць, 
якім мо жа і па він на быць ця пе раш няе тэ ле
ба чан не

МаГчыМасць 
выратаваць 
біяразнастайнасць, 
аднавіўШы...  балоты
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24 Індустрыя гасціннасці

У англічан ёсць стрыманасць. У  немцаў  — 
педантызм. Італьянцы эмацыйныя. А  бела
русы  — гасцінныя. Менавіта гэтую асаблі
васць нашага нацыянальнага характару 
адзначаюць госці зза мяжы, якія ўпершыню 
прыязджаюць у Беларусь

50

36 Дзе сяць га доў Ула дзі мі ра  
Ка рат ке ві ча

Якія кні гі кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры, са
ма га па пу ляр на га пісь мен ні ка ў кра і не, і якім 
на кла дам вый шлі ў свет з 2010 па 2020 га ды?

44 Быць шчаслівым ці не быць

Эсэ

46 Малая радзіма

Камедыя ў дзвюх дзеях. Працяг

49 Родныя ўзоры 

2 ліпеня ў краіне адзначылі Дзень вышыванкі. 
Наш фотомайстар Анатоль Кляшчук пабываў у 
цэнтры свята, каля сталічнага Палаца спорту,  і 
задакументаваў яго самыя яскравыя моманты

28 Клет кай па пнеў ма ніі

Пнеўманія як ускладненне COVІD19 была ў 
цэнтры пандэміі.  Каб змагацца, урачы наза
пашваюць усе магчымыя сілы і сродкі, уклю
чаючы выкарыстанне найноўшых метадаў 
лячэння

30 Хай б’ец ца сэр ца!

Бе ла рус кія кар дыяхі рур гі пра вя лі ўні каль
ную апе ра цыю дзі ця ці

Коні-леКары

уМенне адлюстраваць 
Гісторыю і сучаснасць
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32

2 беларусь.belarus
ліпень   2020



Ёсць шмат доб рых тра ды цый. На прык лад, па ва жаць 
ста рэй шых, ве даць гіс то рыю, га на рыц ца су час нас цю. Свя
та, якое мы ад зна ча ем у лі пе ні, увасабляе, у тым лі ку, і гэ тыя 
каш тоў нас ці. Трэ ця га лі пе ня — Дзень Не за леж нас ці Рэс пуб
лі кі Бе ла русь. І хай гэ тае свя та вель мі ма ла дое — на ро джа
нае ўся го толь кі на сты ку па пя рэд ня га і ця пе раш ня га ста
год дзяў — яно сім ва ліч нае і грун тоў нае як ні я кае ін шае. Бо 
Не за леж насць і Су ве рэн насць — свя тыя па няц ці. І мы іх цэ
нім, ша ну ем, па ва жа ем. Так, у нас ба га тая гіс то рыя — з больш 
чым ты ся ча га до вым По лац кам, са зна ка мі ты мі вы хад ца мі з 
ту тэй шых зем ляў, якія ў бы лыя ча сы ста лі вя до мыя ўсёй Еў
ро пе, а то і све ту. І мы га на рым ся гэ тым. Але не здар ма ад ным 
з вы то каў, ад ным з пунк таў ад лі ку свя та ста ла вы зва лен не бе
ла рус кай ста лі цы ад фа шыс таў у Вя лі кай Ай чын най вай не. 
Бо гэ та бы ла ге ра іч ная пе ра мо га над ка рыч не вай на цысц кай 
чу мой з бяс пры клад най ах вяр нас цю ў імя сва бо ды. І гэ та блі
жэй, больш зра зу ме ла тым, хто жы ве сён ня ў су час най Бе ла
ру сі, дзе амаль у кож най сям’і за ха ва ла ся па мяць пра бліз кіх, 
якія бы лі на той вай не, і, як час та зда ра ла ся, не вяр ну лі ся з 
яе смя рот ных па лёў у род ны дом. Вось ча му жы вым ува саб
лен нем Свя та з’яў ля юц ца і сі вы ве тэ ран, які бу дзе заў сё ды ў 
сім ва ліч ным страі пе ра мож цаў той вай ны, і ма ла ды во ін, які 
сён ня ста іць на вар це Ай чы ны. Вось ча му ў го нар Дня Не за
леж нас ці — і ва ен ны па рад, і ма ляў ні чы са лют. Гэ та так са ма 
тра ды цыя, якая мае свае пе ра ка наў чыя вы то кі. Зрэш ты, ува
саб лен не свя та — і па спя хо вы сту дэнт, і пісь мен ны спе цы я
ліст на прад пры ем стве, і аў та ры тэт ны на стаў нік… Усе мы, 
ка му да ра гая Ай чы на.

І яшчэ пра сім ва лы па мя ці.
…Гэ тыя да ты вель мі бліз ка раз мяс ці лі ся ў ка лен да ры ад

на ад дру гой: 22 чэр ве ня і 3 лі пе ня. Пер шая на гад вае аб па
чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны, ка лі ра ні цай у 41м мір нае 
жыц цё ў Бе ла ру сі ра зам скон чы ла ся. Гіт ле раў ская Гер ма нія 
на па ла на СССР, і рэс пуб лі ка на за ход няй мя жы ве лі зар най 
кра і ны ад чу ла раз бу рэн не і смерць. Вя до ма, што Бе ла русь як 
ні я кая ін шая кра і на Еў ро пы па нес ла са мыя вя лі кія стра ты ў 
тыя га ды: за гі нуў кож ны трэ ці жы хар на шай зям лі. Але на ват 
ця пер, праз сем дзе сят дзе вяць га доў, да след чы кі сцвяр джа
юць, што не ўсе стра ты ўлі ча ныя. Звы чай на мож на па чуць, 
што ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны на цыс ты зні шчы лі 
628 бе ла рус кіх вё сак з іх жы ха ра мі, 186 так і не бы лі ад ноў
ле ны. Тра гіч ныя ліч бы. Але вы свят ля ец ца, што гэ та толь кі 
вёс кі, якія ўве ка ве ча ныя ў вя до мым на ўвесь свет бе ла рус кім 
ме ма ры яль ным комп лек се «Ха тынь». Да гэ та га ча су ро бяц ца 
ўдак лад нен ні аб тым, коль кі кан крэт на бе ла рус кіх вё сак і іх 
жы ха роў за гі ну ла ў час вай ны.

У 1980я га ды бы ла апуб лі ка ва ная та кая тра гіч ная ста
тыс ты ка: спа ле на 9200 вё сак, з іх больш за пяць ты сяч — з 
людзь мі. А ця пер вы свят ля ец ца, што і гэ тыя ліч бы па
тра бу юць пе ра гля ду. У кні зе «Тра ге дыя бе ла рус кіх вё сак. 

1941–1944 га ды» на ву коў
цы апуб лі ка ва лі шмат ра
ней не вя до мых ма тэ ры я лаў, 
якія мя ня юць уяў лен ні аб 
маш та бах ге на цы ду ў той 
вай не. Ад ным з сім ва лаў 
жур бот ных ус па мі наў пра 
яе пара ней ша му за ста ец
ца вы раз «Ні хто не за бы ты, 
ні што не за бы та», які з’яў
ля ец ца ма раль ным ары ен ці
рам для ця пе раш ня га ма ла
до га па ка лен ня.

Так, ёсць і ін шая да та — 
3 лі пе ня, — ка лі ў но вай гіс
то рыі Бе ла ру сі кра і на свят
куе Дзень Не за леж нас ці. 
Гэ та ж і Дзень вы зва лен ня 
Мін ска ў 1944 го дзе ад на цыс таў. Та кі вось сім вал на цы я наль
на га ад ра джэн ня. Ён ува саб ляе той факт, што сва бо да — вы
шэй шая каш тоў насць. Праз прыз му Дня Не за леж нас ці мы 
раз гля да ем гэ тае па няц це ў лі та раль ным сэн се. Та ды, у 40х 
га дах, за сва бо ду гі ну лі на шы су ай чын ні кі, ца ною ўлас на га 
жыц ця ба ра ні лі зям лю ад во ра га. Нездар ма ўжо ў пер шыя дні 
і на ват га дзі ны вай ны бяс пры клад ны ге ра ізм і стой касць па
ка за лі аба рон цы ле ген дар най Брэсц кай крэ пас ці. Сло вы «Па
мі раю, але не зда ю ся», на пі са ныя на ад ной са сцен цы та дэ лі, 
ста лі сім ва лам муж нас ці і са ма ах вяр нас ці ў су праць ста ян ні 
з во ра гам.

Без умоў на, вы то кі сён няш няй дзяр жаў най не за леж нас ці 
і су ве рэ ні тэ ту так са ма зы хо дзяць з та го ча су. 

Жыц цё, між тым, пра цяг ва ец ца. Яно пры но сіць но выя 
па дзеі, якія ад люст роў ва юць су час насць і нават скіраваны ў 
будучыню. Хоць не ка то рыя з іх зноў ма юць сім ва ліч ную ўза
е ма су вязь з мі ну лым. На прык лад, два но выя ме ма ры яль ныя 
комп лек сы на мес цы спа ле ных у га ды вай ны вё сак — «Бор кі» 
ў Кі раў скім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці і «Ала» ў Свет ла гор
скім ра ё не Го мель скай воб лас ці — з’я ві лі ся на кар це кра і ны. 
Тра ге дыю вёс кі Бор кі і на ва коль ных на се ле ных пунк таў на
зы ва юць ад ной з са мых маш таб ных на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. У вы ні ку кар най апе ра цыі 
за гі ну лі больш за 2000 мір ных жы ха роў. Гіс то рыя Алы не 
менш гор кая. Ра ні цай 14 сту дзе ня 1944 го да ня мец кі кар ны 
атрад ата чыў вёс ку, ку ды ра ней пе ра ся лі лі ся жы ха ры 11 блі
жэй шых па се лі шчаў. Лю дзей за га ня лі ў ха ты, якія за тым пад
паль ва лі. Тых, хто спра ба ваў уця чы, рас стрэль ва лі, кі да лі ў 
агонь жы вы мі. Уся го там за гі ну лі 1758 мір ных жы ха роў, з іх 
950 — дзе ці. Пас ля вай ны вёс ка так і не ад ра дзі ла ся.

Але па мяць пра ўсё гэ та, як і пра іншыя трагічныя мо
манты той вайны, за стаец ца на заў сё ды.

ВіКтАр ХАрКоў,
галоўны рэдактар
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П
Па мят ныя ме ра пры ем ствы і свя точ ныя ўра чыс тас ці з 

на го ды Дня Не за леж нас ці прай шлі па ўсёй кра і не. У Мін ску 
ад ной з га лоў ных па дзей ста ла па тры я тыч нае шэс це «Бе ла
русь па мя тае».

…Дождж, які за ра дзіў з са май ра ні цы, ні бы па ўзма ху 
звыш спы ніў ся да дзе ся ці га дзін. У гэ ты час ка ло на з ты сяч 
мін чан і гас цей го ра да на кі ра ва ла ся па ста ліч ным пра спек
це Не за леж нас ці да пло шчы Пе ра мо гі. Гу ча лі па пу ляр ныя 
са вец кія і бе ла рус кія ва ен напа тры я тыч ныя пес ні. У ру ках 
лю дзей бы лі квет кі і парт рэ ты ге ро яўпе ра мож цаў як сім
вал па дзя кі і па мя ці. Ве тэ ра наў, што ру ха лі ся на аў та ма бі
лях, су стра ка ла мо ладзь. І ра зам з ёй — Прэ зі дэнт Бе ла ру
сі. У шмат люд най ка ло не — сы ны Прэ зі дэн та, ве тэ ра ны, 
во і ныін тэр на цы я на ліс ты, кі раў ні кі дзяр жаў ных ор га наў, 
прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый, пра цоў ных ка лек ты
ваў і ду ха вен ства, вя до мыя ар тыс ты і спарт сме ны. По бач з 
да рос лы мі — пі я не ры і ка дэ ты. Гэ та са праўд ная эс та фе та па

мя ці, якая сім ва лі за ва ла моц ную су вязь па ка лен няў. На пе
ра дзе ка ло ны — ша рэн га вай скоў цаў ро ты га на ро вай вар ты 
з 16мет ро вай квет ка вай гір лян дай у ру ках. Яе ўскладалі да 
Веч на га агню на пло шчы Пе ра мо гі. 

На гэтай цы ры мо ніі з на го ды Дня Не за леж нас ці Прэ зі
дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка вы сту піў з 
пра мо вай:

— Па ва жа ныя су ай чын ні кі, да ра гія ве тэ ра ны, па ва жа
ныя гос ці на шай ста лі цы! Да зволь це ад імя бе ла рус ка га на ро
да па він ша ваць усіх вас з Днём Не за леж нас ці на шай Бе ла ру сі! 
Тут, на гэ тым свя тым мес цы мы ад да ем да ні ну па мя ці ге ро ям, 
якія зма га лі ся за на шу зям лю і на блі жа лі гэ ты дзень Вя лі кай 
Пе ра мо гі. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны бе ла рус кі на род 
зра біў гіс та рыч ны вы бар — па ста віў сваю сва бо ду вы шэй за 
сваё жыц цё. Ін ша га вы ба ру і быць не маг ло ў на шчад каў ста
ра жыт на га сла вян ска га на ро да — моц на га, гор да га і не за леж
на га. На ро да, які ні ко лі і ні ко га не за ня воль ваў. На ро да, які 

Шэсце. Гулянні. 
Фантан. салют
3 ліпеня Беларусь адзначала дзень незалежнасці
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сам ні ко лі не быў ра бом. Та му не пры мі
ры мая ба раць ба з за хоп ні ка мі іш ла на 
на шай зям лі з пер ша га і да апош ня га дня 
аку па цыі. Пар ты за ны, пад поль шчы кі, 
мір ныя жы ха ры, якія ім да па ма га лі — 
міль ё ны лю дзей свя до ма іш лі на смерць,  
не жа да ю чы слу жыць на цыс там. У шэ
ра гах Мінск ага пад пол ля з во ра гам зма
га лі ся ты ся чы са вец кіх мін чан. Сот ні 
ге ро яў пад пол ля ў Мін ску бы лі за ка та
ва ны ў пад ва лах СД, рас стра ля ны аль бо 
па ве ша ны. І мы не зной дзем у Еў ро пе ін
шы та кі го рад, у якім ва ўмо вах жорст
ка га аку па цый на га рэ жы му дзей ні чаў 
та кі ма са вы рух су пра ці ву.

Ця пер ме на ві та той час, ка лі трэ
ба, каб яшчэ гуч ней гу ча лі ім ёны Іва на 
Ка ва лё ва, Ісая Ка зін ца, Дзмітрыя Ка
рат ке ві ча, Ула дзі мі ра Амель я ню ка, Іва на Ка буш кі на і мно
гіхмно гіх ін шых. Гэ та са праўд ныя па тры ё ты, рэ аль ныя, 
не пры ду ма ныя ге роі. На шы су ай чын ні кі, якія так ма ла жы
лі, але так шмат змаг лі зра біць для на шай Ай чы ны! Ра зам з 
імі мы стра ці лі ў той вай не кож на га трэ ця га жы ха ра кра і ны. 
Не стам ля ем ся гэ та паў та раць для тых, хто ро біць вы гляд, 
што не ве дае, якую ве лі зар ную ца ну за пла ціў наш на род за 
жыц цё і сва бо ду бу ду чых па ка лен няў. Бе ла русь па мя тае і 
во і наў брац кіх рэс пуб лік, якія пры ня лі апош ні бой на на
шай зям лі. Бе ла русь па мя тае ўсіх, хто вы зва ляў ад фа шыз му 
Пры бал ты ку і Поль шчу, Бал га рыю і Ру мы нію, Венг рыю і Аў
стрыю, Чэ хію і Гер ма нію і за стаў ся там на веч на пад абел іс ка
мі. Мы смут ку ем аб ве тэ ра нах, якіх ужо ня ма з на мі. Да вай
це ж свет лую па мяць усіх ге ро яў Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ўша ну ем мінутай маў чан ня! (Мінута маў чан ня).

Асаб лі выя сло вы па дзя кі Прэ зі дэнт ад ра са ваў ве тэ ра
нам, якія і ця пер усё яшчэ ра зам з на мі:

— Дзя куй вам за тое, што вы ста я лі і аба ра ні лі Ра дзі му! 
Ва ша бяз меж ная муж насць, стой касць і па тры я тызм ста лі 
тым ары ен ці рам, які да па ма гаў і да па ма гае нам тры маць лю
быя ўда ры су час нас ці.

Так, мы ра зам бу ду ем на шу не за леж ную дзяр жа ву. Мы 
га на рым ся сва ёй гіс то ры яй і бе ра жом па мяць аб ге ра іч ным 

мі ну лым. Бе ла русь — мі ра люб ная дзяр жа ва і бу дзе та кой 
заў сё ды. Мы вы сту па ем за дыя лог кра ін і на ро даў, за ўза
е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва вы ключ на на раў на праў най 
асно ве. Але су час ны свет ста но віц ца ўсё больш скла да ным 
і не бяс печ ным. І сён ня мно гія за да юц ца пы тан нем: што бу
дзе заўт ра? Ад каз прос ты: на ша бу ду чы ня за ле жыць толь кі 
ад нас са міх. Ні хто не ў ста не па хіс нуць звон ку тую ста біль
насць і не за леж насць, якія сён ня ў Бе ла ру сі. Толь кі мы мо
жам вяр шыць лё сы свай го на ро да на гэ тай зям лі. Усё за ле
жыць толь кі ад нас. Моц і сі лу дзяр жа вы, не па хіс насць яе 
су ве рэ ні тэ ту вы зна чае на род сва ёй пра цай, адзін ствам і ад
да на сцю род най зям лі.

Пр э зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на тым, што 3 лі пе ня — сім
ва ліч ны дзень. Ды і ўсё жыц цё ча ла ве ка, на яго по гляд, тым 
больш дзяр жа вы, ство ра на з сім ва лаў:

— Гэ та вя лі кі сім ва лізм, які мы на зі ра ем сён ня па ўсёй 
кра і не. Тут, у гэ тай ты сяч най ка ло не ра зам са ста ры мі, ве тэ
ра на мі, па ка лен нем пас ля ва ен ных га доў — на ша мо ладзь. І 
гэ та га лоў ны сім вал сён няш ня га дня. Па мя та йце, па куль мы 
ра зам са сва і мі дзець мі пры хо дзім да ме ма ры я лаў і абел іс
каў, Гас подзь бу дзе з на мі, ён нас заў сё ды змо жа аба ра ніць 
ад бур і ня год. Але як толь кі мы за бу дзем на род ную сцеж ку 
да гэ тых ве ліч ных мес цаў гіс то рыі на шай кра і ны, ча кай це 

бя ду. Дзе б вы ні бы лі: у ма лень кім га
рад ку, не вя лі кай вё сач цы, аг ра га рад ку, 
у аб лас ных цэнт рах або ста лі цы на шай 
Ра дзі мы, — пра яз джа ю чы мі ма, не за
бы вай це спы ніц ца ка ля ма ле неч ка га 
пом ні ка, ка ля ве ліч на га абел іс ка, у вёс
цы Бор кі і Ала Ма гі лёў скай і Го мель
скай аб лас цей, у ле ген дар най Брэсц кай 
крэ пас ці, тут, у цэнт ры на шай ста лі цы, 
не за бы вай це прый сці са сва і мі дзет ка
мі і па клас ці квет ку на гэ тыя ма гі лы, 
па ля вую квет ку! І гэ та нам ад дас ца ў 
на шым жыц ці. Не па він на за рас ці на
род ная сцеж ка. Мы сва і мі дзе ян ня мі, 
сва і мі ўчын ка мі па він ны да ка заць, 
што Бе ла русь па мя тае!

Пас ля за кан чэн ня па тры я тыч на
га шэс ця Прэ зі дэнт цёп ла па гу та рыў з 
ве тэ ра на мі, прад стаў ні ка мі дып ла ма
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тыч на га кор пу са, жы ха ра мі Мін ска, якія прый шлі на ўра
чыс тасць.

— Па куль вы жы выя, вай ны не бу дзе дак лад на, — ска заў 
Кі раў нік дзяр жа вы ве тэ ра нам. Сло вы па дзя кі ён ад ра са ваў 
не толь кі тым, хто за ва я ваў Пе ра мо гу на па лях біт ваў, але і 
тым, хто ад наў ляў кра і ну і га ра ды ў цяж кія пас ля ва ен ныя 
га ды.

— Усё бу дзе доб ра, мы ні ко му ні чо га свай го не ад да дзім, 
але і чу жое нам не трэ ба, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

а на пя рэ дад ні Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы сту паў на ўра чыс
тым схо дзе да Дня Не за леж нас ці. І там так са ма бы лі 
він ша ван ні з га лоў ным дзяр жаў ным свя там, які стаў 

сім ва лам сва бо ды бе ла рус ка га на ро да. На ро да, які пе ра мог 
смерць у са май страш най вай не ў гіс то рыі ча ла вец тва. 

Пра што яшчэ бы ло ска за на? Пра тое, што Вя лі кая Ай
чын ная вай на ста ла вай ной за жыц цё, за са мо іс на ван не на

цыі. Вай ной за мес ца бе ла ру саў у гіс то рыі, за мес ца ма ла дой 
са вец кай рэс пуб лі кі на кар це све ту. Га ды аку па цыі на гляд на і 
жорст ка па ка за лі лю дзям са праўд ны сэнс та кіх па няц цяў як 
бяс пе ка, сва бо да, су ве рэ ні тэт і не за леж насць. Гэ тыя каш тоў
нас ці маг лі быць стра ча ныя на заў сё ды, але бы лі зда бы тыя ў 
дзень вы зва лен ня ста лі цы — го ра да Мін ска.

З тых ча соў змя ні ла ся амаль ча ты ры па ка лен ні бе ла ру
саў. Але па мяць пра ге ро яў, якія па да ры лі бу ду чы ню, жы ве 
ў сэр цах. У ёй шмат бо лю, але яшчэ больш го на ру. У ёй усве
дам лен не, што ўсе мы, су час ныя бе ла ру сы, з’яў ля ем ся нось
бі та мі ге на Пе ра мож цаў.

Так, тое, што ў да лё кім 45м бе ла рус кі на род аба ра ніў 
сваю не за леж насць са збро яй у ру ках, — гэ та сур’ ёз ны ар гу
мент су праць лю бо га ўмя шан ня ў жыц цё кра і ны. Але сён ня 
ма ла пад ха піць гіс та рыч ны Сцяг Пе ра мо гі баць коў і дзя доў, 
з го на рам пра нес ці яго і пе ра даць дзе цям. На ды шоў час аба
ра ніць го нар сця га пе ра мож цаў. Ка лі мы ба чым, што на ват 
на шчад кі на ро даў, вы ра та ва ных 75 га доў та му ад фа шысц
ка га раб ства і ге на цы ду, бу раць пом ні кі са вец кім во і нам і 
ге ра і зу юць на цыс таў, мы ра зу ме ем, што вай на, на жаль, не 
скон чы ла ся. Яна пра цяг ва ец ца ў куль тур най, ін фар ма цый
най, па лі тыч най і эка на міч най сфе рах.

Усве дам лен не та го, што на шы прод кі бы лі вя лі кі мі 
людзь мі, — гэ та тое, што дае кож на му но ва му па ка лен ню 
па чуц цё са ма да стат ко вас ці і го на ру за сваё па хо джан не, ро
біць на цыю моц най і не за леж най. Ме на ві та ге ра іч ныя па дзеі 

мі ну ла га фар мі ру юць на цы я наль ную ідэн тыч насць на ро да і 
аб’ яд ноў ва юць яго.

Та му лю быя спро бы дыс крэ ды та ваць па ка лен не пе ра
мож цаў вар та рас цэнь ваць як за мах на су ве рэ ні тэт, нось бі
там яко га з’яў ля ец ца і бе ла рус кі на род, ад зна чаў Прэ зі дэнт. 
І трэ ба ра зу мець, што на шчад кі і ідэй ныя пас ля доў ні кі тых, 
хто ста яў па ін шую лі нію фрон ту, не па кі нуць спро бы пе
ра пі саць гіс то рыю Дру гой су свет най вай ны або ад даць яе 
за быц цю. Але мы не мо жам, прос та не ма ем пра ва да пус ціць 
гэ та га. Не ма ем пра ва ў імя па мя ці тых, хто ад даў жыц цё 
за сва бо ду бе ла рус кай зям лі, за яе су час насць і бу ду чы ню. 
Гіс то ры яг ра фія Вя лі кай Ай чын най вай ны — гэ та больш за 
260 ла ге раў смер ці, больш за 140 кар ных апе ра цый на тэ ры
то рыі Бе ла ру сі, больш за тры га ды не ча ла ве чых па кут бе
ла ру саў у аку па цыі — у ба ло тах, зям лян ках. Гэ тая па мяць 
уша на ва ная ў больш чым вась мі ты ся чах ме ма ры яль ных 
пом ні каў, у ар хіў ных кі на стужках і да ку мен тах. Яна жы ве 
ў на род най іні цы я ты ве «Бе ла русь па мя тае». І сён ня важ
на не толь кі за ха ваць, але і ад даць га лос нас ці ўсе ар хіў ныя 
фон ды. Гэ та па кет контр ар гу мен таў, які да па мо жа бу ду чым 
па ка лен ням бе ла ру саў за ха ваць ге ра іч ную спад чы ну сва ёй 
кра і ны.

У гэ ты свя точ ны дзень тра ды цый на ўспа мі на юць са
вец кую эпо ху, якая да ла бе ла ру сам маг чы масць упер шы ню 
ў сва ёй гіс то рыі па бу да ваць эка на міч ны пад му рак бу ду чы
ні ле гі тым най дзяр жа вы — рэс пуб лі ку з усі мі на цы я наль
ны мі ат ры бу та мі: бе ла рус кі мі сця гам, гер бам і гім нам. Але 
ў най ноў шы час на ша му па ка лен ню вы паў го нар рэа лі за

ваць аб са лют нае пра ва на дзяр жаў ны су ве рэ ні тэт і не за
леж насць. На шчас це, без кры ві і ўзру шэн няў. І мы зра бі лі 
гэ та, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, вы браў шы шлях пе ра ем нас ці 
па лі тыч ных, куль тур ных і са цы яль ных тра ды цый — свой, 
а не на вя за ны знеш ні мі сі ла мі гіс та рыч ны шлях. Ка лі мы 
хо чам быць су ве рэн ны мі і не за леж ны мі, нам трэ ба іс
ці на гэ та спа кой на, не ўсту па ю чы ў кан флік ты ні з які мі 
су се дзя мі, да лё кі мі або бліз кі мі. І важ на тое, што за га ды 
не за леж нас ці мы здо ле лі за ха ваць у гра мад стве гар мо нію 
роз ных тра ды цый і моў, на ву чы лі ся пры маць і ша на ваць 
да сяг нен ні роз ных гіс та рыч ных эпох, па ва жаць кан фе сій
ны вы бар адзін ад на го, га ва рыць аб на цы я наль най і па лі
тыч най ста лас ці на ша га на ро да. Гэ та зна чыць, мы га то выя 
кан чат ко ва па бу да ваць на шу не за леж ную кра і ну.

Ві да воч на, што шмат вя ко вая гіс то рыя Бе ла ру сі прад вы
зна чы ла яе ду хоў ную бліз касць з брац кі мі на ро да мі, знеш
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не эка на міч ную і знеш не па лі тыч ную шмат век тар насць. Мы 
з’яў ля ем ся не толь кі гіс та рыч ным, але і су час ным цэнт рам 
Еў ро пы. За чвэрць ста год дзя сфар мі ра ва лі ся ў куль тур на і 
ду хоў на адзі ны не за леж ны бе ла рус кі на род. Але час ста віць 
нас пе рад но вым вы клі кам. Вы клі кам, які вы пра боў вае на 
тры ва ласць мно гія дзяр жа вы, са ю зы, а так са ма ад но сі ны 
па між кра і на мі. Свет на мя жы зме ны эпох, якая зноў па дзе
ліць яго гіс то рыю на «да» і «пас ля». І кож ны ду ма ю чы ча ла
век за да ец ца сён ня пы тан нем: якое мес ца ў геа па лі тыч най 
пра сто ры ў най блі жэй шай бу ду чы ні зой ме Бе ла русь?

Ін шы мі сло ва мі, як важ на за стац ца бе ла ру са мі, якія ў са
мыя цяж кія ча сы вы хо дзі лі пе ра мож ца мі. Бе ла ру са мі, якія 
заў сё ды ста ві лі ся з вя лі кай па ва гай да та го, што бы ло зроб
ле на па пя рэд ні ка мі. Бе ла ру са мі, якія заў сё ды аба пі ра лі ся 
на спрад веч ныя тра ды цыі ў куль тур ным, на ву ко вым, вы
твор чым, па лі тыч ным і гра мад скім жыц ці кра і ны. Ме на ві та 

гэ тая пе ра ем насць зра бі ла нас не за леж ным на ро дам, са ма
да стат ко вым і са ма стой ным ў вы ба ры свай го лё су. І сён ня 
як ні ко лі мы па він ны моц на тры маць у ру ках сваё мі ну лае, 
су час насць і, га лоў нае, бу ду чы ню. Мы па він ны за ха ваць су
ве рэ ні тэт кра і ны, яе не за леж насць!

Вя до мы ра сій скі бан кір Гер ман Грэф ме на ві та 3 лі пе ня 
пры ехаў у Бе ла русь з мі сі яй паў дзель ні чаць у ад крыц
ці эфект на га фан та на на ра цэ Свіс лач. Гэ та па да ру нак 

да Дня Не за леж нас ці ад Ашчадбанка Ра сіі і сім вал доб ра га 
су пра цоў ніц тва. А пе рад пры го жай цы ры мо ні яй Аляк сандр 
Лу ка шэн ка знай шоў час, каб аб мер ка ваць з Гер ма нам Грэ фам 
важ ныя эка на міч ныя пы тан ні:

— Мне пры ем на вас ба чыць у Мін ску як ча ла ве ка не абы
яка ва га да раз віц ця Бе ла ру сі. Я вель мі час та ду маю пра на шы 
ста сун кі і па чы наю за да ваць са бе пы тан не: як маг ло так зда
рыц ца, што лю дзі з ад нос на роз ны мі не па лі тыч ны мі на ват, 
а эка на міч ны мі по гля да мі мо гуць вось так бліз ка сыс ці ся і 
на ват сяб ра ваць? Я ра ды на шым ад но сі нам. І па коль кі ў нас 
бан каў скае гэ тае пы тан не рап там паў ста ла, я па чы наю су па
стаў ляць і па раў ноў ваць. Ня даў на я пуб ліч на ска заў пра гэ
та: ёсць жа ў нас ра сій скія бан кі, якія сум лен на і пры стой на 
пра цу юць.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі ак тыў на ўка ра ня юць 
тыя тэх на ло гіі, якія пры ўно сіць гэ ты буй ны ра сій скі банк:

— І заў сё ды вы мне неш та но вае, перс пек тыў нае рас каз
ва е це, што мы по тым па во лі ўка ра ня ем у Бе ла ру сі. Ну і, вя до

ма, сён ня адзін з та кіх іна ва цый ных пра ек таў, які вы на ро ду 
Бе ла ру сі ў Дзень Не за леж нас ці вы ра шы лі па да ра ваць, — гэ
та сіс тэ ма фан та наў.

Гер ман Грэф за ўва жыў, што Ашчадбанк ужо бу да ваў 
фан та ны ў роз ных га ра дах Ра сіі, але та кі — упер шы ню:

— Мы па да ры лі фан та ны мно гім ра сій скім га ра дам на 
пло шчах, але ні ко лі не бу да ва лі фан тан на ва дзе. І атры маў ся 
ён гран ды ёз ным… Мне па да ец ца, што гэ та са праў ды бу дзе ад 
нас з ва мі па да ру нак жы ха рам Мін ска і жы ха рам рэс пуб лі кі.

Гер ман Грэф так са ма да даў, што яму вель мі пры ем на 
быць у гэ ты дзень у Мін ску.

— У мі ну лым го дзе мы пра во дзі лі тут Ашчадбанкі я ду, 
пры яз джа лі больш за 2,5 ты ся чы ўдзель ні каў. І мы з ва мі год 
та му да мо ві лі ся, што 3 лі пе ня ад кры ем тут фан тан, — ад зна
чыў ён.

Пас ля пе ра моў Аляк сандр Лу ка шэн ка і Гер ман Грэф пры
ня лі ўдзел у цы ры мо ніі ад крыц ця свят ла му зыч на га фан та на, 
раз ме шча на га ў аква то рыі Свіс ла чы. Па гля дзець на муль ты
ме дый нае шоў, ана ла гаў яко му ў кра і не яшчэ не бы ло, у мін
скім Пар ку імя Ян кі Ку па лы поз нім ве ча рам са бра лі ся ты ся
чы гле да чоў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што дзя ку ю чы гэ та
му пра ек ту на бя рэж ная Свіс ла чы зай грае но вы мі фар ба мі і 
ста не цэнт рам пры цяг нен ня для мо ла дзі і но вай пля цоў кай 
для рэа лі за цыі ці ка вых пра ек таў:

— Я вель мі ха чу, каб іх бы ло як ма га больш. Ці ка вых, ды
на міч ных, крэ а тыў ных, та кіх, якія зро бяць жыц цё го ра да 
яшчэ больш яр кім. Без умоў на, гэ ты свя точ ны лет ні ве чар на

ле жыць на шай мо ла дзі. Хай ён па до рыць усім вам не за быў
ныя ўра жан ні і ста не па чат кам но вай куль тур най гіс то рыі 
нач но га Мін ска.

Муль ты ме дый ны фан тан ны комп лекс, вы ка на ны ў фор
ме пра ма ву голь ні ка даў жы нёй 90 мет раў і шы ры нёй 16 мет
раў, стаў са мым буй ным у кра і не. Вод ную фе е рыю ўтва ра
юць ка ля двух сот струменяў, па ды ма юц ца яны на вы шы ню 
да трыц ца ці мет раў і мо гуць ства раць раз на стай ныя эфек ты. 
Кан цэп цыя ра зум на га фан та на — гэта так са ма маг чы масць 
«транс ля цыі» асвет ніц кіх пра грам на спе цы яль ным вод ным 
эк ра не.

яшчэ больш эфект ную кроп ку, а дак лад ней, кліч нік у 
свят ка ван ні Дня Не за леж нас ці ў Мінску па ста віў фе
е рыч ны са лют — ма ляў ні чы і кра са моў ны.

Ула дзі мір Ве лі хаў.
Фота БелтА.
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тут змагаліся героі 

22  чэрвеня. Мемарыяльны ком
плекс «Брэсцкая крэпасцьгерой». Тут 
у гадзіну пачатку вайны па традыцыі 
прайшло памятнае мерапрыемства. 
Прэзідэнт Беларусі ўсклаў вянок да Веч
нага агню, хвілінай маўчання ўшанаваў 
памяць мужных герояў, пагутарыў з 
ветэранамі і ўдзельнікамі цырымоніі. 
Брэсцкая крэпасць стала непераадоль
най перашкодай для фашыстаў. Тут 
змагаліся прадстаўнікі звыш трыццаці 
нацыянальнасцяў. І ўсе яны выканалі 
свой святы абавязак. Яны абаранялі 
сваю Радзіму, хоць нарадзіліся за ты
сячы кіламетраў ад Брэста.

Подзвіг Брэсцкага гарнізона стаў 
сімвалам нязломнасці брацкіх народаў 
і агульным здабыткам былых рэспу
блік Савецкага Саюза, перакананы 
Прэзідэнт.

— Але, на жаль, не ўсе грамадзяне 
гэтых цяпер ужо незалежных дзяржаў 
бачаць сябе спадчыннікамі той гераіч
най гісторыі. Вельмі шкада, — заўва
жыў Аляксандр Лукашэнка. — Але я 
глыбока перакананы, што народная 
памяць пераможа і ў нашы дні.

Памяць аб падзеях вайны асаблі
ва важная для таго, каб падобнае ў 
гісторыі больш не паўтарылася, заявіў 
Прэзідэнт.

— Вось таму мы сёння ў раніцу 
прыйшлі сюды — каб ніколі не паўта
рылася тое, што было тут, — сказаў 
ён. — Гэта не проста радавы рытуал. 
Гэта памяць для таго, каб мы з вамі, 
нашы дзеці ніколі не сутыкнуліся з та
кімі праблемамі.

Прэзідэнт адрасаваў словы асаблі
вай удзячнасці ветэранам за тое, што 
яны з гонарам вытрымалі нягоды ва
еннага і пасляваеннага перыяду:

— Пайшлі, глядзяць адтуль (з нябё
саў. — Рэд.) на нас і ацэньваюць нашы 
дзеянні. Мы ім гаворым, што іх ге
раічнае мінулае стала сімвалам нашай 
незалежнасці… Мы дакладна ведаем, 
што іх імкненне да свабоды і спра
вядлівасці, адданасць Радзіме жыве ў 
кожным з нас. І гэта тая спадчыннасць, 
якая робіць суверэнітэт нашай дзяр
жавы бясспрэчным фактарам. Усё, што 
мы сёння маем, хоць і стварылі гэта 
сваімі рукамі, належыць не толькі нам. 
Яно належыць таксама і ім, а яшчэ бу
дучыні — нашым дзецям. Час выбраў 
нас, і мы павінны вырашыць прабле
мы, якія стаяць перад намі.

Звяртаючыся да афіцэраў і салдат, 
якія цяпер нясуць службу на гераічнай 
зямлі, Прэзідэнт адзначыў, што і сам 
служыў у гэтых месцах і добра ведае 
Брэст.

— Вы сёння спадчыннікі перамогі, 
вы стаіце на рубяжы, які не быў адда
дзены ворагу, пакуль быў жывы хаця 

б адзін воін. Ад нас гэтага сёння не 
патрабуецца — але мы павінны быць 
гатовыя да ўсяго. Няхай ваша служба 
будзе мірнай і бяспечнай, — пажадаў 
Кіраўнік дзяржавы. — Я заўсёды па
мятаю і хачу, каб вы, калі давядзецца 
ваяваць, стаялі да смерці тут, а не за 
тысячы кіламетраў на чужых землях і 
тэрыторыях, там нам рабіць няма чаго.

Аляксандр Лукашэнка падкрэ
сліў, што незалежнасць вельмі дорага 
каштуе і яе неабходна абараняць. Раз
маўляючы з ветэранамі, Кіраўнік дзяр
жавы сказаў:

— Дзякуй вам. Вы нам паранейша
му патрэбныя.

Два новыя мемарыяльныя ком-
плексы на месцы спаленых у гады 
вайны вёсак — «Боркі» ў Кіраўскім 
раёне Магілёўскай вобласці і «Ала» ў 
Светлагорскім раёне Гомельскай во-
бласці — з’явіліся на карце краіны. У 
цырымоніі іх адкрыцця таксама пры-
маў удзел Прэзідэнт.

У памяці — назаўсёды
Усяго нейкіх дванаццаць дзён паміж 3 ліпеня і 22 чэрвеня пры зваротным адліку часу...  Гэтыя даты,  
па сутнасці, нельга аддзяліць адну ад другой. І калі 3 ліпеня  сімвалізуе гонар за краіну, яе суверэнітэт, дзень 
вызвалення беларускай сталіцы ад карычневай чумы фашызму, то 22 чэрвеня  нагадвае пра трагедыю,  
пра чалавечае гора, якое напаткала людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны, як і пра бяспрыкладны  
гераізм воінаў, іх самаахвяраванне.

Аляксандр Лукашэнка на памятным мерапрыемстве ў Брэсцкай крэпасці
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доўг перад продкамі 
і нашчадкамі 

Трагедыю вёскі Боркі і наваколь
ных населеных пунктаў называюць 
адной з самых маштабных на тэрыто
рыі Беларусі часоў Вялікай Айчыннай 
вайны. У выніку карнай аперацыі за
гінулі больш за 2000 мірных жыхароў. 
Увасобіць у мемарыяле ўвесь жах тых 
дзён вырашыла група маладых архіт
эктараў.

— Забытыя эмоцыі  — гэта пер
шы крок да забыцця падзей, якія іх 
выклікалі, — кажа Аляксандр Лука
шэнка. — Нават пасля падзення гітле
раўскага рэжыму ідэі фашызму не за
сталіся ў мінулым. Яны жывуць у тых, 
хто бурыць помнікі воінамвызваліце
лям, хто гераізуе здраднікаў і калаба
рацыяністаў, пакланяецца нацысц кай 
сімволіцы. Асобныя дзяржавы і ўрады 
паранейшаму, як гэта было і напярэ
дадні Другой сусветнай, не заўважа
юць, а часам заахвочваюць праявы 
радыкалізму ў грамадстве. А часам — 
тэрарызму. Адкрытага тэрарызму. Не 
шкадуючы нікога. Скажу прама: фа
шызм і нянавісць пад сцягамі дэма
кратыі беларусы на сваёй зямлі пра
пусціць не могуць. І не прапусцяць.

Менавіта на каштоўнасцях свету і 
чалавечага жыцця, паабяцаў Кіраўнік 
дзяржавы, Беларусь прадоўжыць вы
хоўваць і сваіх дзяцей:

— Глыбока перакананы, што дзіця, 
якое ў свядомым узросце хоць бы раз у 
жыцці наведае адзін з беларускіх мема
рыялаў з падобнай гісторыяй, ніколі не 
дапусціць нават думкі пра тое, што на 
зямлі ёсць людзі, не вартыя жыць і быць 
свабоднымі. І кожныя новыя пакаленні 
беларусаў мы будзем гадаваць, перада
ючы ім памяць не толькі пра подзвігі іх 
продкаў, але і пра боль, які зрабіў наш 
народ мацнейшым, навучыў, як ніякія 
іншыя народы, берагчы мір, спакой.

І хоць няма больш мірных людзей, 
чым беларусы, на думку Аляксандра 
Лукашэнкі, цяперашнія рэаліі такія, 
што за спакой у нашым доме даводзіц
ца змагацца. Прэзідэнт пры гэтым ад
значае: нічога небяспечнага і страшна
га, нейкай катастрофы на сёння няма. 
Удакладняе: «Нам пастаянна падкідва
юць, нагнятаючы абстаноўку». Прэзі
дэнт дадаў:

— Ацэньваючы мае дзеянні і ўчын
кі ў гэты вельмі небяспечны момант 

для суверэнітэту і незалежнасці краі
ны, хачу, каб вы разумелі мяне. Што 
зламаць і знішчыць тое, што мы з вамі 
стваралі чвэрць стагоддзя, нікому не 
будзе дазволена. Мы павінны зберагчы 
нашу спакойную і мірную краіну ў імя 
загінулых дзеля гэтага, у імя дзетак, 
якія не бачылі, што такое дзіцячы сад, 
школа… І мы яе зберажом.

З Кіраўніком дзяржавы пагутарыў 
адзін з аўтараў мемарыяла ў Борках 
Іван Артымовіч:

— Дзякуй, што ва ўмовах пандэміі 
далі нам закончыць. Асцерагаліся, што 
не зробім…

Аляксандр Лукашэнка высока 
ацаніў і сам мемарыял, і аўтараў, якія 
працавалі над ім. Апошніх, дарэчы, 
Кіраўнік дзяржавы даручыў прад
ставіць да дзяржузнагарод. Адрэагаваў 
шчыра:

— Я бачыў шмат такіх помнікаў, але 
гэта — душэўны помнік. Я здзіўлены, 
як можна было ў камені і жалезабетоне 
закласці гэтыя ідэі. Тут не трэба нічога 
тлумачыць — бачыш і разумееш.

Адкрыццё мемарыяльнага ком
плексу памяці спаленых вёсак Ма
гілёўскай вобласці ў вёсцы Боркі 
Кіраўскага раёна зрабіла глыбокае ўра
жанне на ўсіх удзельнікаў гэтага мера
прыемства.

Ігар Марзалюк, старшыня Паста
яннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу па адукацыі, 
культуры і навуцы, членкарэспандэнт 
Нацыянальнай акадэміі навук, доктар 
гістарычных навук, прафесар:

— Беларусь і Магілёўскі рэгіён у 
прыватнасці атрымалі яшчэ адно важ

нае месца гістарычнай памяці. Гэты 
помнік бярэ за жывое. Яго асноўны 
канцэпт — гісторыя асабістай траге
дыі знішчаных сем’яў. Ёсць помнікі, 
якія, нягледзячы на ўсю сваю фунда
ментальнасць, не бяруць за жывое. 
Але як за жывое бярэ Хатынь, сапраў
ды так бяруць Боркі.

Асабіста для мяне Боркі заўсё
ды асацыяваліся з адной з самых 
вялікіх кніг беларускай вайсковай 
прозы  — «Карнікамі» Алеся Ада
мовіча, сюжэт аповесці шмат у чым 
пабудаваны менавіта на знішчэнні 
гэтай вёскі. І я адчуў там момант ка
тарсісу. Тым больш што на адкрыцці 
мемарыяла прысутнічалі блізкія мае 
сябры — Алесь Казека, які ўзначаль
вае Магілёўскае аддзяленне Саюза 
пісьменнікаў і які падарыў Прэзідэн
ту паэму «Марыйка», прысвечаную 
сваёй маці, што была родам з гэтай 
вёскі. Яна выйшла замуж за хлопца 
з суседняй вёскі і якраз у дзень спа
лення Борак ішла туды да сваякоў, 
але немцы не прапусцілі яе праз сваё 
ачапленне, што дазволіла ёй вырата
вацца.

Там жа быў эксдэпутат Парламен
та, майстар спорту па вольнай бараць
бе Алег Сакадынец, у якога ў Борках 
былі знішчаныя родныя.

Такія мемарыялы паказваюць усю 
глыбіню трагедыі вайны і ўсю важ
насць і каштоўнасць міру для нашай 
краіны. А значыць, і каштоўнасць су
верэнітэту, магчымасці не ўдзельні
чаць у войнах і чужых канфліктах. 
Боркі — гэта гімн і адначасова рэк
віем.

Падчас цырымоніі адкрыцця Мемарыяльнага комплексу ў вёсцы Боркі
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Мікалай Барысенка, кіраўнік Ма
гілёўскага абласнога гістарычнапа
трыятычнага клуба «Віккру»:

— Мемарыялізацыя такіх месцаў, 
як Боркі, жыццёва неабходная. Тут, 
на тэрыторыі Кіраўскага раёна, сёння 
ўвекавечана памяць вёсак Магілёўскай 
вобласці, сцёртых акупантамі з тва
ру зямлі. 48 з іх так і не адрадзіліся да 
жыцця. Маладым трэба гэта ведаць, 
каб яны запомнілі: даражэй за мір няма 
нічога на свеце.

Дзмітрый Варанюк, член Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу:

— Беларуская зямля прасякнута 
крывёю загінулых. Выдатны мемарыял 
у Борках — сведчанне і напамін усім ця
перашнім, наступным пакаленням пра 
вайну, пра зверствы фашызму. Наша 
задача — захаваць гэтую святую па
мяць аб кожным загінулым і ні ў якім 
разе не дапусціць паўтарэння падобных 
падзей.

нельга дапусціць забыцця 

Гісторыя Алы не менш горкая. 
Раніцай 14 студзеня 1944 года нямецкі 
карны атрад атачыў вёску, куды раней 
перасяліліся жыхары 11 бліжэйшых 
паселішчаў. Людзей заганялі ў хаты, 
якія затым падпальвалі. Тых, хто спра
баваў уцячы, расстрэльвалі, кідалі 
ў агонь жывымі. Усяго тут загінулі 
1758 мірных жыхароў, з іх 950 — дзеці. 

Пасля вайны вёска так і не адрадзілася. 
Стварэнне мемарыяльнага комплексу 
ў гэтым месцы Прэзідэнт паабяцаў 
падтры маць яшчэ ў снежні мінулага 
года падчас сустрэчы са студэнтамі і 
выкладчыкамі медыцынскіх універ
сітэтаў. Тады пытанне на гэтую тэму 
задала адна са студэнтак Гомельскага 
медуніверсітэта, сама дзяўчына родам 
якраз са Светлагорскага раёна. Аляк
сандр Лукашэнка тады паабяцаў пры
ехаць на адкрыццё мемарыяла. І вось 
гэты дзень настаў.

Прэзідэнт падзякаваў усім, хто 
прыняў удзел у стварэнні комплексу. 
Асаблівыя словы ўдзячнасці прагучалі 
ў адрас моладзі:

— Наша моладзь умее рабіць вось 
такія святыя справы. Нам з вамі яшчэ 
шмат чаго трэба зрабіць. У нас нямала 
гераічных гісторый, вартых афармлен
ня ў помніку. І калі нехта ў свеце спра
буе сёння забыць страшныя старонкі 
Другой сусветнай вайны, імкнецца 
зрушыць акцэнты ў пытаннях адказ
насці краін, Беларусь захавае сапраўд
ную гісторыю ў камені.

Свой выступ на ўрачыстай цыры
моніі ў Але Прэзідэнт завяршыў важ
ным пасылам, які агучыў і ў Борках:

— Не расслабляйцеся. Памятайце, 
што вакол яшчэ шмат людзей, якія з 
зайздрасці, зза таго, што ім не пада
баецца наш народ, таму што мы гаво
рым пра сваю незалежнасць, праводзім 
свой незалежны курс, будуць старацца 
абавязкова ўлезці ў нашы справы.

Пранікнёныя словы прагучалі ў 
гэты дзень ад удзельнікаў падзеі.

Алена Жынко, дырэктар сярэдняй 
школы № 2 горада Светлагорска:

— Без слёз у гэтым месцы знахо
дзіцца немагчыма. Здаецца, быццам 
сама прырода злілася з чалавекам у 
смутку, а ў шэлесце бяроз чуецца плач 
загінулых дзяцей і маці.  З’яўлення 
мемарыяла мы чакалі доўга, і тым ра
дасней, што памяць аб ахвярах Алы 
ўвекавечаная належным чынам. Гэта 
ўвасабленне жадання тысяч мясцовых 
жыхароў. Я ўдзячная раённым, аблас
ным уладам, Прэзідэнту за падтрым
ку ініцыятывы ўзвядзення мемарыя
ла. Асабліва радасна, што кожны, хто 
ўдзель нічаў у суботніках, зрабіў унёсак 
у агульную справу. Мемарыял вельмі 
патрэбны тым, хто, на шчасце, не ба
чыў вайны. І ён патрэбны ўсяму свету, 
каб паказаць, што беларусы беражліва 
ставяцца да гісторыі.

Наталля Баўэр, працаўніца завода 
штучнага валакна ААТ «Светлагорск
Хімвалакно»:

— Мала сем’яў, якіх так ці інакш 
не закранула тая вайна. Да прыкладу, 
мой дзядуля быў машыністам цягніка, 
да апошняга дня жыцця рабіў усё, каб 
яго цягнік як мага далей прайшоў на 
захад. Пахаваны дзесьці на тэрыторыі 
Польшчы. На жаль, з кожным днём усё 
менш жывых сведкаў тых страшных 
падзей, і дзякуючы такім мемарыялам 
у нас ёсць магчымасць перадаць па
мяць пра вайну наступным пакален
ням. Тут энергетыка такая моцная, што 
ясна разумееш: мы не павінны дапус
ціць паўтарэння ваеннай трагедыі, мы 
павінны захаваць мір.

Важным для ўсіх назваў Кіраўнік 
дзяржавы комплекс «Ала». Размаўля
ючы з жыхарамі Светлагорскага раёна, 
ён акцэнтаваў увагу:

— Гэта помнік для ўсяго белару
скага народа. І не толькі. Хай сюды 
прыязджаюць і глядзяць, якім духам 
моцны беларускі народ і як ён жыве, 
каб нікому не хацелася намі панукаць.

Дарэчы, у Мінск дзякуючы элек
трыфікацыі чыгуначнага ўчастка 
Жлобін — Светлагорск цяпер можна 
дабрацца з асаблівым камфортам і зэ
каноміць час у шляху. У цырымоніі 
адкрыцця рэгулярнага руху электра
цягнікоў з гэтага райцэнтра ў белару
скую сталіцу прыняў удзел Кіраўнік 
дзяржавы. Праехаў у цягніку асабіста. 
Заслухаў даклад аб развіцці чыгункі. 
Адкрыццё руху электрацягнікоў па
між Жлобінам і Светлагорскам — гэта  
адзін з этапаў рэалізацыі інвестыцый
нага праекта па электрыфікацыі ўчаст
ка Жлобін — Калінкавічы — Барбароў. 
Завяршыць яго плануецца да канца 
2021 года. Праект рэалізуецца сумесна з 
кітайскімі партнёрамі. У выніку, як ча
каецца, выкіды забруджвальных рэчы
ваў у атмасферу знізяцца на 900 тон за 
год. Прэзідэнту далажылі: пры правя
дзенні работ удалося значна нарасціць 
і беларускі складнік. Цяпер ён дасягнуў 
практычна 50 працэнтаў, а закупляецца 
за мяжой толькі тое, чаго не вырабля
юць у краіне.

— Трэба займацца імпартазамя
шчэннем. Гэтая пяцігодка ўся будзе — 
якасць, імпартазамяшчэнне, экспарт. 
Такія асноўныя напрамкі, — падкрэс
ліў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксей Фядосаў.
Фота БелтА.

Мемарыяльны комплекс «Боркі»

Мемарыяльны комплекс «Ала»
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ДДып ла мат уга на ра ва ны гэ тай уз
на га ро дай за знач ны аса біс ты ўнё сак 
ва ўма ца ван не дру жа люб ных ад но сін 
і раз віц цё су пра цоў ніц тва па між Бе
ла рус сю і Сла ва кі яй. Ёзэф Мі гаш на 
ча ле мі сіі Сла вац кай Рэс пуб лі кі ў на
шай кра і не за пом ніў ся бе ла ру сам як 
праў дзі вы дып ла мат, які за клі ка ны на
во дзіць, а не раз бу раць мас ты па між 
на ро да мі. У яго ак ты ве — ар га ні за цыя 
ві зі таў прад стаў ні чых дэ ле га цый Сла
ва кіі ў Бе ла русь. Кан крэт ныя пра ек ты 
ў га лі не тэх на ло гій, фі нан саў, раз віц ця 
гра ма дзян скай су поль нас ці, ві за вай 
па лі ты кі пра па на ва ны сла вац кім бо
кам. І са мае га лоў нае — су вя зі лю дзей.

Ме на ві та на гэ та звяр нуў ува гу Га
на ро вы кон сул Сла ва кіі ў Брэсц кай і 
Гро дзен скай аб лас цях Іван Ко зіч:

— На ша за да ча, на ша мі сія — слу
жыць лю дзям.

Ка жу чы пра су вя зі лю дзей Бе ла
ру сі і Сла ва кіі, вель мі важ на ўліч ваць 
гіс та рыч ны кан тэкст. Тут прыхаваны 
ключ да раз гад кі бліз ка сці і ўза е ма ра
зу мен ня паміж на шымі на ро дамі. Гіс
то рыі на шых дзяр жаў па доб ныя ў тым 
пла не, што ка лісь ці вя лі кія кра і ны вы
ра ша лі лёсы ма лень кіх.

Сла ва кія ста ла асоб най рэс пуб лі
кай пас ля Мюн хен ска га па гад нен ня 
1938 го да, і ў га ды Дру гой су свет най 
вай ны іс на ва ла як за леж ная ад Трэ ця га 
рэй ха Сла вац кая дзяр жа ва. У ад каз на 
ўвя дзен не но вых на цысц кіх па рад каў 
на тэ ры то рыі Чэ ха сла ва кіі раз гар ну ла
ся шы ро кае на род нае ан ты фа шысц кае 
су пра ціў лен не. Яго вы шэй шым пунк
там ста ла Сла вац кае на цы я наль нае 
паў стан не 1944 го да.

Пасол Мі гаш  — сын пар ты за на, 
не па срэд на га ўдзель ні ка SNP (Сла вац

ка га на цы я наль на га паў стан ня). А Бе
ла русь — кра і напар ты зан ка…

Бе ла ру сы і сла ва кі, кож ны пасвой
му, ва я ва лі за не за леж насць і су ве рэ
ні тэт, якія да зва ля юць рас па ра джац ца 
сва ім лё сам. Па цвяр джэн не та му — 
удзел сла вац ка га Пасла ў па ра дзе ў го
нар 75год дзя Пе ра мо гі ў Мін ску.

Вось як ска заў пра гэ та сам Ёзэф 
Мі гаш сла вац ка му вы дан ню Dennіk 
N — Nezavіsly dennіk:

— Праз удзел у свят ка ван ні 75й 
га да ві ны за кан чэн ня вай ны я па дзя ка
ваў і ад даў да ні ну па ва гі бе ла ру сам. Я 
сын пар ты за на, не па срэд на га ўдзель
ні ка SNP. Сва бо да ад фа шыз му — фун
да мен таль ная каш тоў насць для мя не. 
50 міль ё наў за гі ну лых у Дру гой су
свет най вай не за ста нуц ца веч най па
мяц цю для нас і для на ступ на га па ка
лен ня. Да вай це спы нім на цы я наль ны 
фа шызм сён ня, перш чым ён п ра рас це 
ў на шы га ло вы.

Як га во рыц ца, хто мае ву шы, хай 
па чуе… Асаб лі ва за клік спы ніць фа
шызм «перш чым ён п ра рас це ў на шы 
га ло вы». Гэ ты за клік гра ніч на ак ту
аль ны цяпер, ка лі на на шым кан ты
нен це раз ві ва ец ца цы ві лі за цый ны 
кры зіс. На жаль, па няц це «фа шыст» 
у су час най За ход няй Еў ро пе абяз
лі ча на. Гэ та ста ла прос та аб ра зай, 
фа шыс та мі на зы ва юць сва іх пра ціў
ні каў, тых, хто не згод ны. Ле выя — 
пра вых. Пра выя — вель мі пра вых… 
Усё гэ та не бяс печ ная дэ валь ва цыя і 
пе ра менш ван не са праўд на га зла ка
рыч не вай чу мы.

На гэ тым фо не ча ла век, які вый
шаў уша на ваць па мяць за гі ну лых у ба
раць бе з гэ тым фа шыз мам, здзейс ніў 
учы нак з вя лі кай лі та ры, які вы клі кае 
ў па мя ці не смя рот ныя сло вы чэш ска га 
ан ты фа шыс та Юлія Фу чыка — «Лю дзі, 
будзь це піль ныя!».

Гэ та з’яў ля ец ца ня ўхіль най каш
тоў нас цю і для Бе ла ру сі, і для Сла ва
кіі, чыя не за леж насць бы ла аб ве шча на 
1 сту дзе ня 1993 го да і якая ця пер з’яў
ля ец ца раў на праў ным сяб рам Еўраса
юза і НА ТА, а так са ма Шэн ген скай зо
ны і Еў ра зо ны.

Сён ня Бе ла русь і Сла ва кія ма юць 
ро лю мос та ў Цэнт раль наУс ход няй 
Еў ро пе. Бу ду чы чле на мі Цэнт раль на
Еў ра пей скай іні цы я ты вы, на шы кра
і ны імк нуц ца са дзей ні чаць раз віц цю 
ўстой лі вых су вя зяў па між дзяр жа ва мі 
Цэнт раль най, За ход няй і Ус ход няй Еў
ро пы, а так са ма не да пу шчэн ню ства
рэн ня но вых раз дзя ляль ных лі ній у 
Еў ра пей скім рэ гі ё не. Гэ тую сваю мі сію 
дып ла мат Ёзэф Мі гаш вы ка наў без да
кор на.

Ні на ра ма на ва

асабісты ўнёсак
Над звы чай ны і Паў на моц ны Пасол Сла ва кіі ў Бе ла ру сі Ёзэф Мі гаш уз на га ро джа ны ор дэ нам  
Фран цыс ка Ска ры ны

Ёзэф Мігаш
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Ся рэ дзі на ле та. На двор’е пес ціць. 
І ў гэ тыя дні ў Бе ла ру сі паў сюд на — у 
вя лі кіх га ра дах і не вя лі кіх вёсках — 
пра во дзіц ца «Ку пал ле»: ад но з са мых 
лю бі мых лет ніх свя таў у кра і не. Яно 
па пя рэд ні чае не менш лю бі ма му між
на род на му му зыч на му фес ты ва лю 
«Сла вян скі ба зар ў Ві цеб ску». З асаб
лі вым раз ма хам, ду шэў на «Ку пал ле» 
прай шло на шкло ўскай зям лі, у Алек
санд рыі, на ра дзі ме Прэ зі дэн та. Як 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, свя та 
вяр тае нас да вы то каў на цы я наль ных 
тра ды цы й, і «шмат у чым дзя ку ю чы 
гэ тым вы то кам мы бы лі, ёсць і за ста
нем ся бе ла ру са мі — са ма быт ным і не
за леж ным на ро дам».

Што год у лі пе ні Прэ зі дэнт пры
яз джае ў мясціны свай го дзя цін ства і 
юнац тва. Так бы ло і на гэ ты раз, у год, 
які, як ён сам вы ка заў ся, за вяр шае 
тры ло гію ма лой ра дзі мы.

Па тра ды цыі Аляк сандр Лу ка шэн
ка вы сту піў са свя точ най сцэ ны пе рад 
па чат кам кан цэр та. Ён па дзя ліў ся сва
і мі раз ва жан ня мі пра важ ныя рэ чы: 
пра га лоў нае ў жыц ці, пра што ду маў, 
ка лі на кі роў ваў ся да кан цэрт най пля
цоў кі:

— Са мае га лоў нае тое, што час няў
моль на ру ха ец ца на пе рад. Зу сім ня
даў на мы з ва мі пра во дзі лі тут пер шае 
свя та, а сён ня ўжо больш за дзе ся ць на 
гэ тай свя той, доб рай зям лі, на бе ра зе 
гэ тай вы дат най ра кі, якая аб’ яд ноў вае 
лё сы трох сла вян скіх на ро даў: на шых 
ра сі ян, на шых укра ін цаў і бе ла ру саў. І я 
ўсім сэр цам шчас лі вы сён ня ві таць вас 
на гас цін най Алек санд рый скай зям лі.

Прэ зі дэнт быў вель мі ра ды, што 
на свя це са бра ла ся шмат гас цей, ся род 
якіх бы лі і яго зем ля кі:

— Не здар ма ка жуць, што рай для 
кож на га ча ла ве ка там, дзе зна хо дзіц
ца яго сэр ца. Не толь кі маё, але і сэр

цы ўсіх, хто са браў ся тут. Маё сэр ца 
кан чат ко ва і бес па ва рот на ад да дзе на 
гэ тай зям лі і гэ тым лю дзям. Усім бе
ла ру сам. На ша му муд ра му і моц на му 
на ро ду. На ро ду, які за мно гія ста год
дзі сва ёй гіс то рыі пе ра жыў ня ма ла бед 
і ня шчас цяў, але ні ко лі і ні пе рад кім 
не ста на віў ся на ка ле ні. На ро ду, які 
вы дат на ве дае ца ну сло ваў і спраў, які 
вы па ку та ваў пра ва жыць у сва ёй дзяр
жа ве і са ма стой на вы бі раць і вы зна
чаць сваю бу ду чы ню.

Усё, пра што ка заў Прэ зі дэнт, бы ло 
афар ба ва на цёп лай і да вер най ін та на
цы яй. Ён ак цэн та ваў увагу на тым, як 
важ на, ка лі лю дзі сяб ру юць, су стра ка
юц ца, гля дзяць адзін ад на му ў во чы:

— Па гля дзе лі адзін ад на му ў во чы, 
па га ва ры лі са ста рэй шы мі ста ры мі та
ва ры ша мі, на бы лі но вых сяб роў. Мы 
ўдых ну лі на поў ныя гру дзі лет няе, на
поў не нае во да рам мё ду і ка ла соў, якія 
спе юць, па вет ра бе ла рус кіх па лёў. Мы 
па чу лі спеў пту шак, уба чы лі і яшчэ ўба
чым зор нае не ба без га рад скіх аг нёў... 
Та кую вы дат ную маг чы масць вось ужо 
больш за 10 га доў дае нам гэ ты на род
ны фес ты валь з дзіў на цёп лай, доб рай 
і свет лай ат мас фе рай. Сот ні ты сяч гле
да чоў, гас па да ры ра мес ных і фер мер
скіх пад вор каў, бе ла рус кія і за меж ныя 
ар тыс ты, якія імк нуц ца пры ехаць да 
нас (і гэ ты няпрос ты год — не вы клю
чэн не), ста лі не толькі сяб ра мі, а па рад
ні лі ся. Бо шчы рае сяб роў ства і жа дан
не су стрэц ца заў сё ды бы лі мац  ней шым 
за лю быя пе ра шкоды і ад лег лас ці.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўзга даў і пра ін шае свя та, якое аб’ яд
ноў вае сла вян скія на ро ды:

— Гэ та, мож на ска заць, рэ пе ты цыя 
асноў най на шай су стрэ чы, асноў на га 
на ша га свя та, якое ад бу дзец ца лі та
раль на праз не каль кі дзён у вя лі кім 
сла вян скім го ра дзе Ві цеб ску.

А вось як пра нік нё на Прэ зі дэнт га
ва рыў пра Трох год ку ма лой ра дзі мы:

— Азір ні це ся ва кол. Па гля дзі
це, коль кі доб ра га, па трэб на га на мі 
зроб ле на для род най зям лі. Уз га дай
це, якой яна бы ла яшчэ дватры га ды 
та му. А пяць, дзе сяць, чвэрць ста
год дзя... На ша вя лі кая за слу га ў тым, 
што ўжо не ад но па ка лен не бе ла ру саў 
рас це ў па спя хо вай, чыс тай, мір най і 
пры го жай кра і не. Кра і не, якую ства
ры лі мы з ва мі прак тыч на з ну ля, на 
аб лом ках вя лі кай ім пе рыі, імя якой 
Са вец кі Са юз.

Бы лі, ёсць  
і Бу Дзем!
У Алек санд рыі, на ра дзі ме Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у адзі нац ца ты 
раз прай шоў фес ты валь «Ку пал ле», які са браў доб рых сяб роў
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Вя до ма, неш та атры ма ла ся зра біць 
на вы дат на, на ват лепш, чым мы са бе 
ка лісь ці ўяў ля лі. Штось ці — на доб ра. 
А над чымсь ці трэ ба бу дзе яшчэ ня ма
ла па пра ца ваць. Бо мы ж з ва мі цал
кам дак лад на ве да ем: бо хан све жа га 
дух мя на га на ту раль на га хле ба — гэ та 
вы нік доў гай, упар тай і кар пат лі вай 
пра цы. І ні як інакш.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў — так і ў 
дзяр жа ве:

— Пра ца ваць на вы нік, аб’ яд ноў
вац ца пе рад лю бы мі вы пра ба ван ня мі, 

пе ра адоль ваць усе цяж кас ці — вось 
адзі ны спо саб ства рыць най леп шую 
бу ду чы ню для сва ёй кра і ны, для свай
го на ро да. І аба вяз ко ва — толь кі ўсім 
ра зам.

Што мо жа быць ру ха ві ком для та
кіх дзе ян няў? Толь кі са праўд ная лю
боў да сва ёй ра дзі мы, пад крэс ліў Прэ
зі дэнт.

— Са праўд ная лю боў да Ай чы ны — 
ства раль ная. Та му да вай це і да лей ра
зам бу да ваць на шу Бе ла русь спра вяд лі
вай, бяс печ най і моц най кра і най.

А яшчэ вось што ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка:

— Ця пер гэ та вель мі ак ту аль на, 
ка лі пры ўлад ныя лю дзі спра бу юць пе
ра дзя ліць свет, зла маць асно вы, на вя
заць больш сла бым свой лад мыс лен
ня і свой лад жыц ця. Са мае га лоў нае, 
у та кія ча сы трэ ба слу хаць сваё сэр ца: 
яно заў сё ды па дка жа са мы вер ны і 
пра віль ны шлях у бу ду чы ню.

Мі ха лі на Чар ка шы на.
З вы ка ры стан нем ма тэ ры я лаў  

і фота Бел тА.

Аляксандр Лукашэнка. Выступленне перад канцэртам.

 «Песняроў» гледачы прымалі з натхненнем  

Паўсюль у Александрыі панавала радасць



ГГэ тыя буй ныя спар тыў ныя аб’ ек ты 
бу дуць уз во дзіц ца за кошт бяз вы плат
най тэх ні чнаэка на міч най да па мо гі 
Кі тая. Ча ка ец ца, што ста ды ён па бу ду
юць за 40 ме ся цаў, ба сейн — за 36. Для 
ства рэн ня гэ тых збу да ван няў Кі тай 
вы дзе ліць ка ля 240 міль ё наў до ла раў.

Старт бу даў ніц тву аб’ ек таў на пя
рэ дад ні далі пер шы на мес нік прэм’
ермі ніст ра Бе ла ру сі Мі ка лай Снап
коў і Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Цуй Цы мін. 
На ўра чыс тай цы ры мо ніі яны ад зна
чы лі, што гэ тыя аб’ ек ты з’яў ля юц ца 
пры кла дам моц най друж бы па між 
Бе ла рус сю і Кі та ем. «Да моў ле нас ці 
на шых лі да раў ня ўхіль на ўва саб ля

юц ца ў жыц цё і з’яў ля юц ца ўзо рам 
бу даў ніц тва су поль нас ці з адзі ным 
лё сам. Уні каль ныя аб’ ек ты, якія мы 
па чы на ем сён ня бу да ваць і ў пла ні ро
вач ных ра шэн нях якіх бра лі аса біс ты 
ўдзел лі да ры на шых кра ін, бу дуць не 
прос та па каз чы ка мі бе ла рус какі тай
скай друж бы, але і на гляд ным свед
чан нем тэх на ла гіч ных і эка на міч ных 
маг чы мас цяў Кі тая для ўсіх су се дзяў 
Бе ла ру сі, — ад зна чыў Мі ка лай Снап
коў. — Дух спор ту, алім пій скі дух бліз
кі абод вум на шым на ро дам. Та му што 
гэ та — дух раз віц ця, дух парт нёр ства, 
дух сум лен ных спа бор ніц тваў і пе ра
мог. Та кія спар тыў ныя збу да ван ні бу
ду юць для та го, каб на цыя ву чы ла ся 
раз ві вац ца і пе ра ма гаць. Па жа да ем 

но вых пе ра мог на шым спарт сме нам і 
на шым на ро дам».

Пля цоў кі пад бу даў ніц тва аб’ ек таў 
ужо га то выя, ген пад рад чы кі вы бра
ны, ра бо та па тэх ніч най пад рых тоў цы 
гэ тых пра ек таў, ня гле дзя чы на эпі дэ
мі я ла гіч ныя аб ме жа ван ні, не спы ня
ла ся ні на хві лі ну. Мі ка лай Снап коў 
ад зна чыў, што яна бы ла ар га ні за ва на 
ан лайн. Бе ла рус кія і кі тай скія ка ле гі 
ад пра ца ва лі вель мі дыс цып лі на ва на і 
дак лад на.

«Усе ба ко вае стра тэ гіч нае парт
нёр ства, уза ем ны да вер і ўза е ма вы
гад нае су пра цоў ніц тва па між Кі та ем 
і Бе ла рус сю пад трым лі ва юц ца на са
мым вы со кім уз роў ні. Абедз ве кра і ны 
з’яў ля юц ца са праўд ны мі ўсе па год
ны мі парт нё ра мі, якія ра шу ча пад
трым лі ва юць ад но ад на го ў пы тан нях, 
што за кра на юць асноў ныя ін та рэ сы 
і клю ча выя праб ле мы, — ска заў Цуй 
Цы мін. — Гэ та най буй ней шыя на сён
няш ні дзень пра ек ты са цы яль на га за
бес пя чэн ня, якія бу дуць па бу да ва ны 
Кі та ем у Бе ла ру сі».

Удзел у ме ра пры ем стве, якое пры
мер ка ва на да стар ту бу даў ніц тва аб’ек 
таў, так са ма ўзяў мі ністр спор ту і ту
рыз му Сяр гей Ка валь чук, на мес нік 
стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Ар цём 
Цу ран, а так са ма прад стаў ні кі кі тай
скіх ген пад рад чы каў.

На цы я наль ны фут боль ны ста ды
ён раз мес ціц ца на зя мель ным участ
ку агуль най пло шчай 12,48 гек та ра ў 
ме жах Пар ты зан ска га пра спек та, ву
ліц Ва не е ва і Даў га брод скай. Агуль

Для чыс тых 
пе ра моГ
У Мін ску па ча ло ся бу даў ніц тва На цы я наль на га фут боль на га ста ды ё на 
 і ба сей на між на род на га кла са

на цырымоніі
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ная ўмя шчаль насць ста ды ё на скла дзе 
33 000 мес цаў, на ім мож на бу дзе пра
во дзіць ад бо рач ныя мат чы чэм пі я
на таў Еў ро пы і све ту, Лі гі чэм пі ё наў 
УЕ ФА і Лі гі Еў ро пы, а так са ма Су пер
ку бак УЕ ФА. Аб’ ект бу дзе ад па вя даць 
кры тэ ры ям ста ды ё наў 4й ка тэ го рыі, 
згод на з рэг ла мен там па інф ра струк ту
ры фут боль ных ста ды ё наў, тэх ніч ны мі 
рэ ка мен да цы я мі і па тра ба ван ня мі.

Функ цы я наль на ста ды ён уклю
чае на вес, тры бу ну, па мяш кан ні для 
гле да чоў, VІPпа мяш кан не, па коі для 
спарт сме наў і ад мі ніст ра цыі (пад час 
спа бор ніц тваў — для ар га ні за та раў), 
па мяш кан ні для СМІ і пад зем ную ста
ян ку на 150 мес цаў, а так са ма гуль ня
вую зо ну і ін шыя мес цы.

Збу да ван не бу дзе вы ка на на ў сты
ліс ты цы на цы я наль ных сім ва лаў Бе ла
ру сі і Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі, 
якія сім ва лі зу юць сяб роў ства па між 
кра і на мі, а фа сад бу дын ка спра ек та ва
ны ў вы гля дзе пя ці злу ча ных ром баў, 
якія сім ва лі зу юць бе ла рус кія ўзо ры.

Ба сейн між на род на га стан дар ту 
агуль най пло шчай 7,0146 гек та ра бу дзе 
ўзве дзе ны ў ме жах ву ліц Да ма шэў скай, 
Каль ва рый скай, Хар каў скай і За га рад
на га за вул ка. Яго бу даў ніц тва ажыц

цяў ля ец ца кі тай скім бо кам пад ключ 
у ад па вед нас ці з бу даў ні чы мі па тра ба
ван ня мі і нор ма мі КНР і між на род най 
фе дэ ра цыі FІNA. Та кім чы нам, аб’ ект 
змо жа пры няць афі цый ныя між на
род ныя спа бор ніц твы ад чэм пі я на таў і 
пер шын стваў Еў ро пы па вод ных ві дах 
спор ту да чэм пі я на таў све ту па пла
ван ні, скач ках у ва ду, ар тыс тыч ным 
(сін хрон ным) пла ван ні і вод ным по ла.

Шмат функ цы я наль ны спар тыў
ны комп лекс ста не ба зай пад рых тоў кі 
на цы я наль ных і збор ных ка ман даў па 
вод ных ві дах спор ту, для спарт сме наў
ін ва лі даў на цы я наль най і збор ных 
ка ман даў па пла ван ні, а так са ма для 
азда раў лен ня і на ву чан ня пла ван ню 
на сель ніц тва ста лі цы.

Ча ка ец ца, што комп лекс бу дзе па
дзе ле ны на зо ны для спа бор ніц тваў, 
ад па чын ку, раз мін кі і трэ ні роў кі. У яго 
склад ува хо дзяць гля дзель ная за ла з 
тры бу на мі на 6020 па са дач ных мес цаў; 
спа бор ніц кі ба сейн (50253 м) з пе ра
соў ным пан то нам; раз мі нач ны ба сейн 
(50253 м) з пе ра соў ным пан то нам; 
ба сейн для скач коў у ва ду (25255 м); 
ся рэд ні ба сейн (25101,8  м); ма
лы ба сейн (1261,3 м); гід ра ка нал 
(631,5 м); спар тыў ныя і трэ на жор

ныя за лы; ад наў лен чы і на ву ко ваме та
дыч ны цэнт ры.

У бу дын ку бу дуць пра ду гле джа
ны шэсць спар тыў ных за лаў для трэ
ні ро вак спарт сме наў па вод ных ві дах 
спор ту і су час ным пя ці бор’і, у тым 
лі ку ба тут ная, ха рэа гра фіч ная і фех
та валь ная за лы, а так са ма па мяш кан ні 
ад па чын ку для спарт сме наў, ад наў лен
чы цэнтр, ад мі ніст ра цый наофіс ныя 
па мяш кан ні, якія на пе ры яд тур ні раў 
бу дуць пе ра тва рац ца ў па мяш кан ні 
для ар га ні за та раў спа бор ніц тваў: офіс 
Між на род най фе дэ ра цыі FІNA, па коі 
для СМІ, VІPпа мяш кан не, тэх ніч ныя 
па мяш кан ні для за бес пя чэн ня спа бор
ніц тваў і дзей нас ці ад мі ніст ра цыі.

Ад зна чым, што за во сем га доў да 
2015 го да Бе ла русь атры ма ла ад КНР 
ка ля 130 міль ё наў до ла раў. Пас ля та го 
як у 2015 го дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка 
су стрэў ся з Сі Цзінь пі нам, та кую да
па мо гу мы атрым лі ва ем што год на бу
даў ніц тва са цы яль на га жыл ля і га рад
скую інф ра струк ту ру. На ця пе раш ні 
мо мант су куп ная тэх ні чнаэка на міч
ная да па мо га Кі тая на шай кра і не скла
ла больш за паў міль яр да до ла раў.

Да р’я Ла ба жэ віч.
Фота Ганны Занкавіч.

Старт будаўніцтву аб'ектаў дадзены!
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п
а мер ках раз віц ця цы ві лі
за цыі ча ла век пе ра адо леў 
зям ное пры цяг нен не зу сім 
ня даў на. Але Бе ла русь у сва
ім сэр цы вы но сі лі на ар бі ту 

нямала кас ма на ўтаў. Ве тэ ра ны кас міч
ных па лё таў Пётр Клі мук, Ула дзі мір 
Ка ва лё нак, удзель нік апош ніх экс пе
ды цый Алег На віц кі — на шы зем ля кі. 
Бе ла рус кія ка ра ні і ў яго ка ле г — Але га 
Ар цем’ е ва і Антона Шкаплерава, а так
са ма ў пер шай жан чы ныкас ма на ўткі 
Ва лян ці ны Це раш ко вай. Пер шы ў све
це ча ла век, які вы пра ба ваў стан бяз
важ кас ці ў са ма лё цела ба ра то рыі, так
са ма бе ла рус — Ва лян цін Да ні ло віч.

Най ноў шая кас міч ная гіс то рыя 
Бе ла ру сі пі шац ца сён ня. Ця пер у кос

ма се з вась мі ар бі таль ных апа ра таў 
за Зям лёй на зі рае тэх ні ка, ство ра ная 
ў Бе ла ру сі. Раз дзя ляль ная здоль насць 
у два мет ры дае магчымасць вы ра шаць 
мно гія за да чы, уклю ча ю чы і тыя, што 
маюць дачыненне да на цы я наль най 
бяс пе кі. Па спя хо ва прай шлі лёт ныя 
вы пра ба ван ні і пры ня тая ў экс плу а
та цыю і зды мач ная апа ра ту ра з разд
зяленнем у 70 сан ты мет раў. А ў но вым 
спа да рож ні ку маг чы масць раз гле
дзець дэ та лі яшчэ вы шэйшая.

На чаль нік на ву ко вакан струк
тар ска га ўпраў лен ня «Кос мас» ААТ 
«Пе ленг», кан ды дат тэх ніч ных на вук 
Дзміт рый Сі кор скі тлу ма чыць:

— Му раш ку, вя до ма, не ўба чым. 
Але ка лі спа да рож ні кі да юць раздзя

ленне менш за 1 мет ра, мы ўпэў не на 
раз гля да ем аў та ма бі лі, ба чым іх ла
ба вое шкло. А ка лі ёсць раздзяленне 
менш за паў мет ра, мо жам ба чыць лю
дзей, якія ідуць па да ро зе.

Пер шы мі спа жыў ца мі ін фар ма цыі 
з БКА ста лі ва ен ныя, ра та валь ні кі, геа
дэз іс ты і кар то гра фы. А сён ня яе вы ка
рыс тоў ва юць 11 мі ніс тэр стваў і больш 
за 20 ар га ні за цый.

Аэ ра кас міч ная га лі на кра і ны моц
ная тра ды цы я мі, стра ціць якія на ват 
у  скла да ныя ча сы ста наў лен ня су
ве рэ ні тэ ту Бе ла русь да зво ліць са бе 
не маг ла. Лёс на шай кас міч най га лі ны 
вы ра шаў ся ў 2003м, ка лі на на ра дзе ў 
Прэ зі дэн та бы ло па стаў ле на пы тан не, 
ці па трэб на Бе ла ру сі кас міч ная сіс тэ
ма дыс тан цый на га зан да ван ня Зям лі. 
Ды рэк тар УП «Геа ін фар ма цый ныя сіс
тэ мы» На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
кан ды дат тэх ніч ных на вук Сяр гей За
ла ты ўспа мі нае:

— Мы ра зу ме лі, што пра ект ам
бі цый ны і мае вя лі кую па лі тыч ную 
афар боў ку. У  шэ ра гу апа зі цый ных 
вы дан няў бур на аб мяр коў ва ла ся, на
вош та Бе ла ру сі спа да рож нік, да вай це 
лепш па бу ду ем не каль кі ін тэр на таў 
для сту дэн таў. Пы тан няў бы ло шмат: 
у якім кі рун ку ру хац ца, якія ме на ві та 
тэх на ло гіі раз ві ваць?..

Тое, што ру шы ла ўслед за той на
ра дай, паз ней на за вуць пра ры вам і па
чат кам но вай кас міч най эры для Бе ла
ру сі. Прэ зі дэнт за явіў:

— Мы бу дзем ства раць свой спа
да рож нік для вы ву чэн ня, на зі ран
ня за пра цэ са мі на Зям лі. Мы бу дзем 
ства раць на зем ную інф ра струк ту ру. 

Эка но мі ка  
вы со ка га па лё ту 
У све це 90 кас міч ных дзяр жаў, ся род якіх і Бе ла русь. Мы ўсту пі лі ў гэ ты прэ стыж ны клуб  
во сем га доў та му. Між тым гіс то рыя бе ла рус ка га ўнёс ку ў «агуль ны кос мас» знач на даў жэйшыя,  
а яго перс пек ты вы ней ма вер на шы ро кія.
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Бо гэ та вы гад на. Пры чым не толь кі з 
пунк ту гле джан ня імі джу дзяр жа вы, 
але і з пунк ту гле джан ня эка но мі кі.

Пас ля пер шай ня ўда чы з ра сій скім 
ра ке та нось бі там за пуск дру го га бе ла
рус ка га спа да рож ні ка (Беларускага ка
смічнага апарата, БКА) вы клі каў бу ру 
эмо цый і даў старт но ваму віт ку кас
міч най гіс то рыі Бе ла ру сі. По тым ана
лі ты кі, пры чым не толь кі пост са вец
кай пра сто ры, пры зна юць: бе ла рус кі 
лі дар ад ста яў пра ва Бе ла ру сі на эка но
мі ку вы со ка га па лё ту. Сяр гей За ла ты 
ад зна чае:

— Кас міч ная сфе ра ня прос тая, 
яна аба пі ра ец ца не толь кі на ўнут
ры дзяр жаў ныя пы тан ні. І тут па
трэб ныя муд расць і сме ласць Кі раў
ні ка пры маць важ ныя ра шэн ні. Бо 
гэ та ры зы ка, гэ та заў сё ды ры зы ка.

Бе ла рус кі спа да рож нік з апа ра
ту рай, якая да таго ў кос мас яшчэ 
не лё та ла, вый шаў на ар бі ту, ка
лі свае апа ра ты за пус ці лі Кі тай, 
Фран цыя, Аме ры ка. Пра слу жыў 
наш апа рат, да рэ чы, ужо ўдвая даў
жэй за кла дзе ных тэр мі наў, а гэ та 
добры па каз чык. На мес нік стар
шы ні прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі 
ака дэ мік Сяр гей Кі лін тлу ма чыць:

— Фак тыч на мы зэка но мі лі 
яшчэ адзін спа да рож нік за кошт 
тых на пра цо вак, якія зра бі лі ін жы
не ры і на ву коў цы, аб слу гоў ва ю чы 
гэ ты апа рат. Ён вы ка рыс тоў ва ец ца 
для мно гіх мэ таў. Сіс тэ ма раз ві ва
ец ца ў бок шмат уз роў ненас ці, тым 
са мым мы за бяс печ ва ем не за леж
насць Бе ла ру сі ў атры ман ні ін фар
ма цыі з кос ма су.

Па сло вах Сяр гея За ла то га, гле
дзя чы на па спя хо вы за пуск БКА, 
доб рую пра цу яго апа ра ту ры, ра
сі я не за пус ці лі яшчэ пяць спа да
рож ні каў «Ка но пус»:

— Ця пер ра сій ская гру поў ка двух
мят ро вых спа да рож ні каў — ь апа ра
таў. Ня даў на пад пі са на па гад нен не з 
Рас кос ма сам пра тое, што гэ тыя шэсць 
апа ра таў і наш бе ла рус кі бу дуць пра
ца ваць ра зам.

Рас кос мас за ці каў ле ны ў тым, каб 
не  ра біць кож ны апа рат асоб на як 
уні каль ны, а на рэш це на ма цаць маг
чы масць се рый най іх вы твор час ці. 
І ў гэ тым пла не оп ты каме ха ніч ныя 
да сле да ван ні, якія вя дуц ца ў Мін ску, 
мо гуць стаць ас но вай для вы твор час
ці та ко га ро ду се рый ных апа ра таў. Так, 
«Ін тэ грал» ства рае фак тыч на «сят чат

ку» для «во ка» бу ду ча га спа да рож ні ка. 
Ды рэк тар фі лі яла НТЦ «Бел мік ра
сіс тэ мы» ААТ «Ін тэ грал» Аляк сандр 
Кець ко ка жа:

— Мы пра во дзім поў ны комп
лекс работ — ад вы ра бу крыш та ляў 
да іх ман та жу ў мэ та вую апа ра ту ру. 
Пра во дзім вы пра ба ван ні, вы мя рэн
ні: вы со ка дак лад нае аб ста ля ван не дае 
магчымасць вы кон ваць збо рач ныя 
апе ра цыі з дак лад нас цю ў адзін мік рон.

У цэ лым на кос мас у на шай кра і
не пра цу юць больш за 20 ка лек ты ваў. 
Звыш паў сот ні рас пра цо вак вы ка на на 

бе ла ру са мі ў рам ках ад ной толь кі са
юз най пра гра мы «Ма ні то рынгСД». 
На ву коў цы на ву чы лі ся вы зна чаць 
якасць пра цы ра кет ных ру ха ві коў на
ват па спект ры по лы мя ў пра цэ се за
пус ку ра ке та нось бі та! Сён ня ўва га 
на ву коў цаў  скіраваная на  люс тэр кі 
для кас міч най оп ты кі. За гад чык ад дзя
лен ня Ін сты ту та цеп ла і ма са аб ме ну 
імя А. В. Лы ка ва НАН Бе ла ру сі док
тар фі зі кама тэ ма тыч ных на вук Па вел 
Грын чук тлу ма чыць:

— Для дак лад нас ці не аб ход на ра
біць ма сіў ныя вы ра бы. І ка лі на Зям лі 
з гэ тым мож на мі рыц ца, то ў кос ма се 

вы вад кож на га кі ла гра ма каш туе вя
лі кіх гро шай. На ву коў цы даў но шу ка
юць, чым мож на за мя ніць ап тыч нае 
шкло. Адзін з доб рых ва ры ян таў — 
кар бід крэм нія.

Ка лі вы раб з ап тыч на га шкла ва
жыць сот ні кі ла гра маў, то з ужы ван
нем но ва га ма тэ ры я лу — не каль кі дзя
сят каў. У ін сты ту це ўда ло ся ства рыць 
пад клад кі для люс тэр каў, якія па сва ёй 
удзель най ма се лепшыя за су свет ныя 
ана ла гі. Рас пра ца ва на і ўні каль нае 
аб ста ля ван не для маг ні та рэ а ла гіч на
га па лі ра ван ня — вы со ка дак лад най 

апра цоў кі вы ра баў.
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

ака дэ мік Сяр гей Кі лін не раз вы
сту паў з між на род ных тры бун. Ка
жа, не за ўва жыць пе ра мен у да чы
нен ні да Бе ла ру сі не маг чы ма:

— Вы дат ны прык лад, які па каз
вае ўзро вень раз віц ця кас міч ных 
да сле да ван няў НАН, — за пу шча ны 
у 2018 го дзе япон скі спа да рож нік 
для да сле да ван ня Мер ку рыя. Ён 
стаў маг чы мым дзя ку ю чы элект
ра маг ніт на му эк ра ну, які ства ры лі 
ву чо ныя Ін сты ту та ма тэ ры я ла
знаў ства НАН Бе ла ру сі.

У ве рас ні 2018га ў Мін ску пра
хо дзіў 31ы між на род ны кан грэс 
Аса цы я цыі ўдзель ні каў кас міч ных 
па лё таў, які са браў 90 кас ма на ўтаў 
з 17 дзяр жаў. На ім Прэ зі дэнт ад ра
зу рас ста віў многія ак цэн ты:

— Шмат бы ло су пра ціў лен ня, 
раз моў. Але тым не  менш мною 
бы лі пры ня ты ра шэн ні перш за ўсё 
та му, што гэ та са мыя но выя тэх на
ло гіі, най ноў шыя тэх на ло гіі, якія 
па цяг ну лі за  са бой цэ лы сек тар 
эка но мі кі. Гэ та спры яе ўзды му Бе
ла ру сі на больш вы со кі ўзро вень, 
та му, каб Бе ла русь уста ла ў шэ раг 
вы со ка раз ві тых, цы ві лі за ва ных 

дзяр жаў. Атам ная энер ге ты ка, кас ма
на ўты ка — гэ та но выя кі рун кі раз віц
ця Бе ла ру сі ўжо ў пе ры яд яе не за леж
нас ці ды су ве рэ ні тэ ту.

Пра ца ваць ра зам з бе ла рус кі мі 
на ву коў ца мі хо чуць Кі тай, Укра і на, 
ПАР. Ра сія раз гля дае па шы рэн не атра
да кас ма на ўтаў — па трэб ныя ін жы
не рыбі ё ла гі, хі мі кі, фі зі кі. На МКС 
мож на пра вес ці мност ва ўні каль ных 
экс пе ры мен таў з удзе лам бе ла ру саў. 
Пе рад на мі га ры зонт ці ка вых і не стан
дарт ных за дач — для раз віц ця бе ла
рус ка га кос ма су. 

Друкуецца паводле sb.by/article/belorusskiy-kosmos
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уУ Мін ску прай шло па ся джэн не бе ла рус кай част кі арг ка
мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ў Мін ску і Мін
скай воб лас ці і збя рэ ка ля 500 удзель ні каў. Пра гэ та па ве да
міў на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Ана толь Іса чан ка.

На дум ку ві цэспі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га Пар
ла мен та, за апош нія га ды Фо рум за рэ ка мен да ваў ся бе доб
рай дыс ку сій най пля цоў кай, дзе су стра ка юц ца пар ла мен та
рыі, гу бер на та ры, біз нессу поль насць:

— У рам ках Фо ру му пра хо дзяць па ся джэн ні сек цый 
на роз ную тэ ма ты ку: сель ская гас па дар ка, бу даў ніц тва, 
пра мыс ло васць. Так са ма на па лях гэ та га ме ра пры ем ства 
прой дзе ма ла дзёж ны фо рум, ад бу дзец ца Са вет дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва, пла ну ец ца пад пі сан не па гад нен няў аб су
пра цоў ніц тве па між рэ гі ё на мі, за клю чэн не ка мер цый ных 
кант рак таў. Але асаб лі васць Фо ру му гэ та га го да — тэ ма на
шай агуль най Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

Сек цыю, пры све ча ную за ха ван ню гіс та рыч най спад чы ны 
і ўма ца ван ню адзін ства брац кіх на ро даў, мяр ку ец ца пра вес ці 
на ба зе На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. Су мес ныя пра ек ты 
як фак тар ста біль на га эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі і Ра сіі 
аб мяр ку юць у Жо дзі не на тэ ры то рыі Бе лА За. Сек цыя «Подз
віг са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не — ас но ва вы
ха ван ня па тры я тыз му і гра ма дзян скай ад каз нас ці» прой дзе 
на ба зе На цы я наль най ака дэ міі на вук. Удзель ні каў сек цыі на 
тэ му «Ства рэн не ўмоў для па вы шэн ня са цы яль наэка на міч
най ак тыў нас ці мо ла дзі ў мэ тах устой лі ва га раз віц ця рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі» пры ме ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі». 
Яшчэ ад на сек цыя, пры све ча ная су праць дзе ян ню ге ра і за цыі 
на цыз му на між на род ных пля цоў ках, прой дзе на ба зе Бе ла
рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай
ны. Пле нар нае па ся джэн не Фо ру му рэ гі ё наў ад бу дзец ца ў 
кан грэсхо ле «Мінск» ста ліч на га «Прэ зі дэнтГа тэ ля».

Мак сім осіпаў

У по лац кі Спа са-Еў фра сін неў скі ма нас тыр вер ні кі  
пры хо дзяць ужо дзе вяць ста год дзяў.  
Ён — най ста рэй шы ў на шай кра і не. 

Мес ца сі лы. Ка лыс ка ду хоў нас ці ды за ха валь нік па
мя ці пра вы то кі дзяр жаў нас ці на бе ла рус кіх зем
лях. А яшчэ — най буй ней шы куль тур ны цэнтр 

і мес ца па лом ніц тва для ты сяч пра ва слаў ных хрыс ці ян. 
Пры клас ці ся да кры жа і ра кі з мо шча мі свя той Еў фра
сін ні за яз джаў Аляк сандр Лу ка шэн ка, ка лі на вед ваў Ві
цеб скую воб ласць. У Свя таКры жаУз ві жан скім са бо ры 
Прэ зі дэнт за па ліў свеч ку ў па мяць пра ня бес ную за ступ
ні цу По лац ка і га лоў ную за ступ ні цу ма нас ты ра.

По лац кі Спа саЕў фра сін неў скі стаў ра пі гі яль ны жа
но чы ма нас тыр быў за сна ва ны ў 1120х га дах. Але га
лоў нае там — на ват не ста ра жыт ны пад му рак, а паса
праўд на му бяс цэн ныя фрэс кі. Ка ля ты ся чы квад рат ных 
мет раў на сцен на га жы ва пі су не вя до мых мас та коў па
чат ку XІІ ста год дзя. З па чат ку 1990х га доў на тэ ры то
рыі Спа саПра аб ра жэн скай царк вы пра цу юць рэ стаў
ра та ры. Усе гэтыя га ды яны пласт за плас том бе раж лі ва 
зды ма юць паз ней шыя рос пі сы, каб ад крыць фрэс кі XІІ 
ста год дзя. Сан ты метр за сан ты мет рам — і ўсё ўруч ную. 
Ужо ад ноў ле ная вя лі кая част ка фрэ сак. Знік лыя аб ліч чы 
зноў зда бы лі яс насць і ко лер.

Пас ля ка рот ка га агля ду стэн даў, якія рас па вя да юць пра 
ход рэ стаў ра цый ных ра бот, Прэ зі дэнт аса біс та агле дзеў 
фрэс кі Спа саПра аб ра жэн скай царк вы. Па гу та рыў так са
ма і з ар хе о ла га мі з По лац ка га дзярж уні вер сі тэ та, якія пра
цу юць над да сле да ван ня мі ста ра жыт ных плас тоў гіс то рыі.

На па мяць пра на вед ван не ма нас ты ра яго ігу мен ня 
ма наш ка Еў да кія пад нес ла Кі раў ні ку дзяр жа вы два аб ра
зы з аб ліч чам пра па доб най Еў фра сін ні По лац кай. Яшчэ 
адзін прэ зент — кні гу, пры све ча ную 440год дзю аду ка
цый ных тра ды цый на по лац кай зям лі, — Аляк санд ру Лу
ка шэн ку ўру чы лі сту дэн тыар хе о ла гі По лац ка га дзярж
уні вер сі тэ та.

Юлі а на Леановіч

пля цоў ка  
для су пра цоў ніц тВа
VІІ Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі пла ну ец ца  
пра вес ці ў ве рас ні

Анатоль ісачанка і старшыня Пастаяннай камісіі Савета  
Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Таццяна Рунец

СВя тое меС цА
Б

еЛ
ТА
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мМа рат Мар каў, стар шы ня праў лен ня ЗАТ «Дру гі на цы
я наль ны тэ ле ка нал»:

— Са мае га лоў нае — хо чац ца ска заць шчы ры дзя куй 
Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі за тое, што дзя ку ю чы яго ра шэн ню 
25 чэр ве ня 2002 го да тэ ле ка нал АНТ упер шы ню вый шаў у 
эфір. А яшчэ мне хо чац ца па дзя ка ваць усім су пра цоў ні кам 
за тое, што яны заў сё ды з го на рам ка жуць: «Я пра цую на 
АНТ!». Амаль трэць з іх ужо больш за 15 га доў мае ўся го 
адзін за піс у пра цоў най кніж цы.

Асоб на я ха чу ска заць дзя куй і па він ша ваць усіх гле да
чоў тэ ле ка на ла. Бо наш гля дач — асаб лі вы. І для мя не важ на, 
што, ня гле дзя чы на тое, што жоў ты — гэ та кар па ра тыў ны 
ко лер АНТ, мы дак лад на — не жоў тая прэ са. А вы, на шы 
гле да чы, вель мі ўдум лі выя і ін тэ ле кту аль ныя. І гэ та не га
ла слоў нае сцвяр джэн не: пра ект «На шы на ві ны» — лі дар па 
рэй тын гу ся род усіх пра грам тэ ле ка на ла і ся род усіх ай чын
ных вы пус каў на ві н. А но выя сур’ ёз ныя пра ек ты «Двое з па
ла ца», «Зда бы так Рэс пуб лі кі», «Ан ты фейк», «Бу дзе да поў
не на», «Па спра вяд лі вас ці» вы не за мя ня е це па пу ляр ным 
се ры я лам, а гля дзі це, аб мяр коў ва е це і ка мен ту е це. На ват у 
ін тэр нэ це, дзе толь кі сё ле та на на шым сай це ёсць ужо больш 
за 50 міль ё наў пра гля даў, а на Youtubeка на ле — больш за 360 
тыс. пад піс чы каў. Так, я дак лад на ве даю (дзя ку ю чы ліч бам 
у рэй тын гах), што наш гля дач заў сё ды раз ва жае «Аб’ ек тыў
НА». Што су бот ні ве чар ён ба віць за «Су бот нім вы пус кам», 
а ў ня дзе лю звя ра ец ца з «Кон ту ра мі». І хай на двор’е клі ча 
на ву лі цу, але спа чат ку ён аба вяз ко ва па гля дзіць «Ме тэа
гід» або па чы тае те лег раммка нал «Ра баў ад ка жа». А яшчэ 
наш гля дач вель мі та ле на ві ты — мы ба чым гэ та па вы пус ках 
пра ек та «Та лент кра і ны». Ка лі яму доб ра, ён спя вае ра зам 
з «Пес няй го да», ка лі фі ла соф ствуе — ад каз вае на пы тан
ні «Што? Дзе? Ка лі?». І зда ва ла ся б, «Ні чо га аса біс та га», але 
на шы пос пе хі — гэ та АСА БІС ТАЯ за слу га кож на га з вас. 
Дзя куй... Ідзем да лей!

ула дзі слаў Ба ла нюк з аг ра га рад ка Ла па ці чы ва рыць 
сыр ка ля вась мі га доў і лі чыць гэ та сва ёй га лоў най 
спра вай жыц ця. У шлю бе з жон кай Ва лян ці най 

Ула  дзі  слаў ужо 
40 га доў. Акра мя 
ру бі на ва га вя сел
ля, шчас лі вая па
ра свят куе сё ле та 
яшчэ два юбі леі — 
свае 65 і 60 га доў. 
Сы ра вар дзе ліц ца 
пе ры пе ты я мі лё
су, якія вы па лі на 
до лю іх сям’і.

— Жон ка ро
дам з с у сед няй 

Па ця ра еў кі, сту дэнт кай па еха ла ад па чы ваць у Аб ха зію, 
ад куль я ро дам. Там мы і па зна ё мі лі ся, а не ўза ба ве па
жа ні лі ся. Пер шыя 12 га доў пра жы лі ў Аб ха зіі. Ка лі там 
ста ла не спа кой на, вы ра шы лі пе ра брац ца ў Бе ла русь. Ду
ма лі, ча со ва, але асе лі ў Ла па ці чах моц на і не шка ду ем 
пра гэ та.

Ула дзі слаў Ба ла нюк пра ца ваў у кал га се збор шчы кам 
ма ла ка — у вёс цы та ды тры ма лі ка ля 120 ка роў. Сям'я 
аб за вя ла ся і сва ім пад вор кам.

— Для мя не сель ская гас па дар ка бы ла ў на ві ну. У Аб
ха зіі жы лі ў га рад скіх умо вах. Але кло пат пра ка ро ву мне 
прый шоў ся па ду шы.

Да сы ра вар ства му жа і жон ку да лу чыла вя до мая ў 
ра ё не сы ра вар Га лі на Та ран, якая не ка лі ў іх гас ця ва ла.

Не ўза ба ве ўсход ная кроў узя ла сваё, і но ва спе ча на му 
сы ра ва ру за ха це ла ся зра біць неш та аў тэн тыч нае. Ён па
ехаў у Су ху мі, каб дас ка на ла да ве дац ца, як ва раць сы ры 
там. І ця пер у яго гаст ра на міч ным ар се на ле — па час тун кі 
з ад жы кай, цу ка та мі, зе ля ні най, кро пам, вэн джа ны сыр, 
з ады гей скай сол лю, з час на ком. Вя до ма, ёсць і бе ла рус кі 
ва ры янт — тва рож ны сыр у са лод кім і са лё ным вы ка нан
ні. Але ві зіт ная карт ка, вя до ма, — су лу гу ні!

Су жон кам, як і гас цям іх гас цін на га до ма, сыр нае ме
ню, пры зна ец ца Ула дзі слаў Ба ла нюк, не да ку чае:

— На ста ле ў на шай сям’і сыр кож ны дзень. Ро бім пі
цу, да да ем у ма ка ро ны, на ват сма жым бе лы хлеб з сы рам, 
па куль той не рас пла віц ца. Гэ та вель мі смач на!

Лю боў Са лаў ё ва

Ка нал, яКі аб’ яд ноў вае Вель мі смач на!
Тэ ле ка на лу АНТ — 18. Не змя ня ю чы тра ды цы ям, у свой 
дзень на ра джэн ня лю бі мая кноп ка за пра шае гле да чоў да 
эк ра наў: па га ва рыць пра важ нае, вы ка наць чы юсь ці ма ру, 
па смя яц ца і па пла каць з ге ро я мі па пу ляр ных се ры я лаў. А 
га лоў нае — па ка заць, якім мо жа і па він на быць ця пе раш-
няе тэ ле ба чан не.

Слаў га рад скі ра ён мно гія лі чаць ста лі цай бе ла рус ка га 
сы ра вар ства. Там пра цуе шмат знаў цаў гэ та га ра мяст-
ва, на ват скла дзе ны гаст ра на міч ны марш рут з мес ца-
мі, дзе ту рыс ты мо гуць па каш та ваць сыр і па гля дзець 
май стар-клас па яго пры га та ван ні. Па спя хо ва пра цуе 
гра мад скі цэнтр хат ня га сы ра вар ства «Сыр ная кра ма»  
і ня ма ла тэ ма тыч ных аг ра ся дзі баў.
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ужо відавочна, што ў выніку як глабальных, так і 
рэгіянальных кліматычных змяненняў у апошнія 
два дзесяцігоддзі на тэрыторыі Беларусі таксама 
адбыўся прыкметны зрух умоў надвор,я. Як адзна

чаюць спецыялісты Інстытута прыродакарыстання Нацы
янальнай акадэміі навук, кліматычная норма ў краіне пера
вышаная на 1,3 ºC. Найбольшы рост тэмпературы адбыўся 
ў зімовыя і веснавыя месяцы.

Між тым змяненне клімату, якое выяўляецца ў Беларусі 
ў асноўным у памяншэнні колькасці ападкаў і павышэнні 
тэмпературы паветра ў параўнанні з кліматычнымі норма
мі, — адзін з ключавых прыродных фактараў, якія ўплы
ваюць на біяразнастайнасць. І, дарэчы, адна з асноўных 

прычын яе страты. Справа ў тым, што парушэнне кліма
тычнай раўнавагі цягне за сабой наступствы для экала
гічнага і воднага балансу тэрыторый, для відавога складу 
флоры і фауны. Змены клімату прыводзяць, у прыватнасці, 
да зарастання адкрытых лугоў і балот трыснягамі і драў
нянахмызняковай расліннасцю. Зарастаюць таксама рэкі 
і азёры, пашыраецца экспансія інвазійных чужародных 
відаў жывёл і раслін, якія выцясняюць абарыгенныя віды.

змяненне клімату выклікае сур,ёзныя наступствы ў 
лясных экасістэмах Беларусі, аснову якіх складаюць 
дрэвы, жыццёвы цыкл іх ахоплівае многія дзясяткі 
і нават сотні гадоў. Сфармаваныя ў «старой» кліма

тычнай абстаноўцы, лясы не здольныя ў кароткія тэрміны 

пераадоленне наступстваў змены клімату —  
у фокусе клопатаў краіны і праграмы развіцця аан

Метамарфозы з кліматам, і як вынік — знікненне тых ці іншых відаў жывёл і раслін — часцяком ідуць плячо 
ў плячо. Хоць чалавек не заўсёды ўсведамляе такую заканамернасць. Але падобныя змены назіраюцца  
ў Беларусі. І чым тут можа дапамагчы, напрыклад, ПРААН? Паспрабуем разабрацца ў гэтым надзённым пытанні.
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адаптавацца да новай рэчаіснасці, як гэта адбываецца ў 
травяных супольнасцях.

Як адзначае Максім Ярмохін, загадчык лабараторыі 
прадукцыйнасці і ўстойлівасці раслінных супольнасцяў 
Інстытута эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай 
акадэміі навук, устойлівае змяненне кліматычных паказ
чыкаў праз змены ва ўзроўні грунтовых вод, праз пажары, 
раз мнажэнне насякомых шкоднікаў і стымуляцыю хвароб 
дрэў тым часам вядзе да самых сур,ёзных перамен у струк
туры лясоў, якія амаль заўсёды маюць форму гібелі дрэва
стояў: частковай альбо поўнай.

Засухі, часціня, інтэнсіўнасць іх таксама павялічыліся 
ў апошнія гады, сталі адной з найбольш неспрыяльных 

формаў уздзеяння на лясную расліннасць, у той час як па
часціліся ўраганы і шквалы. За апошнія 20 гадоў з агуль
най плошчы загінулых дрэвастояў пераважная большасць 
пацярпела менавіта ў выніку ўздзеяння неспрыяльных 
кліматычных фактараў. У асобныя гады — 1992м, 2003м, 
2018м — іх доля дасягала 97 працэнтаў.

— Выклікаючы паслабленне дрэў, засухі ствараюць 
спрыяльныя ўмовы для масавага размнажэння ствала
вых шкоднікаў. Як вынік — масавае ўсыханне ельнікаў, а 
ў апошнія гады і хвойнікаў, што набыло характар экалагіч
нага бедства ў паўднёвых і цэнтральных рэгіёнах Беларусі. 
Пагоршыла сітуацыю і масавая асушальная меліярацыя, 
праведзеная ў 1950 –1980 гадах. У выніку мы ўжо цяпер 
адзначаем зрух мяжы распаўсюджвання такіх ельнікаў у 
паўночным кірунку, — заўважае Максім Ярмохін.

кліматычныя змены прыводзяць да дэградацыі мес
цазнаходжанняў рэдкіх відаў і становяцца асноўны
мі прычынамі скарачэння іх колькасці. У выніку ў 
Беларусі зніжаецца колькасць глабальна пагражаль

ных відаў, у ліку якіх крапчаты суслік, вяртлявая чаротаўка, 
дупель, вялікі вераценнік, вялікі краншнеп, чырвонагало
вая чарнець, лугавы конік, еўрапейская норка, шырокапа
лы рак.

У той жа час на працягу некалькіх апошніх гадоў па 
ўсёй тэрыторыі Беларусі рассяліўся багамол звычайны, які 
раней сустракаўся толькі ў ваколіцах Гомеля. Адзначаецца 
рассяленне па паўднёваўсходняй частцы краіны паўднёва
рускага тарантула.

Алег Барадзін, вядучы навуковы супрацоўнік лабарато
рыі наземных бесхрыбтовых жывёл навуковавытворчага 
цэнтра па біярэсурсах Нацыянальнай акадэміі навук звяр
тае ўвагу: ад змены клімату асабліва пакутуюць жывёлы, 
чый жыццёвы цыкл звязаны з пераходам праз 0 градусаў.

— У апошнія гады на працягу позневосеньскага і ран
невясновага перыядаў пераход праз нуль градусаў можа 
адбывацца ў Беларусі часам па сотні разоў, што прыводзіць 
да парушэння рэжыму зімоўкі, ад якога сур,ёзна пакутуюць,  

Аднаўленне тарфянікаў у Беларусі
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да прыкладу, пчолы і многія жывёлы, якія ўпадаюць у зімо
вую спячку, — гаворыць Алег Барадзін.

Між тым, змяненне клімату спрыяе інвазіі, калі чужарод
ныя віды насякомых хутка павялічваюць сваю колькасць і 
асвойваюць новыя рэгіёны. Сёння навукоўцы рэгіструюць у 
Беларусі больш за 130 відаў чужародных наземных бесхрыб
товых. У выніку пацяплення адбылося засяленне ўсёй тэры
торыі краіны каштанавай моллю, якая ўключана ў спіс сотні 
найбольш небяспечных інвазіўных відаў Еўропы. Хуткімі 
тэмпамі рассяляецца па тэрыторыі краіны божая кароўка 
«гармонія», якая можа выклікаць у чалавека алергічныя 
рэакцыі і ўяўляе з сябе небяспеку для абарыгенных відаў на
сякомых.

Да відаў, не ўласцівых для нашага рэгіёну, адносіцца і 
буйвалавая цыкада — паўночнаамерыканскі від, які ў 60я 
гады завезлі ў Еўропу. У Беларусі гэты від упершыню адзна
чылі ў 2001 годзе пад Мазыром, а цяпер ён распаўсюдзіўся 
практычна да Мінска. А найбольш актыўны распаўсюд ад
быўся за апошнія пяць гадоў.

— Кліматычныя змены прывялі да з’яўлення на тэры
торыі Беларусі такога віду, як залацісты шакал, які раней 
сустракаўся значна паўднёвей і быў характэрны толькі для 
Паўднёвай Азіі, Блізкага і Сярэдняга Усходу. Так, гэта на
туральнае распаўсюджванне, але ў сапраўдных прычынах, 
якія падштурхнулі від да засваення новых тэрыторый, яшчэ 
трэба будзе разбірацца, — падкрэслівае Алег Барадзін.

як адзначаюць эксперты, сён
ня на поўдні Беларусі фак
тычна сфарміравалася новая 
агракліматычная вобласць. У 

свой час там праходзілі асушальныя 
мерапрыемствы, моцна парушыўся 
гідрарэжым. У выніку ўжо сёння ў 
тых месцах назіраецца крытычная 
сітуацыя для гнездавання рэдкіх відаў 
птушак. Нездарма апошняя экспеды
цыя арнітолагаў у рамках праекта 
ПРААНГЭФ «Ветландс», якая дасле
давала поймы рэк Магілёўскай і Го
мельскай абласцей, выявіла там, нап
рыклад, зніжэнне колькасці кулікоў.

— Адсутнасць вясновай паводкі, 
сухая восень і няснежная зіма, памян
шэнне ападкаў у вясновы перыяд у два 
разы ніжэйшае за норму, якая адзна
чаецца з 2015 года, — усе гэтыя факта
ры моцна ўплываюць на размнажэнне 
воднабалотных птушак. Сёння мы 
назіраем зніжэнне колькасці вялікага 
вераценніка, вялікага краншнепа, лу
гавога канька, кнігаўкі. Усе гэтыя віды 
пакутуюць ад змены клімату. Мы на
зіраем, што абсалютна прыдатныя для 
гнездавання месцы не занятыя зза вельмі сухіх умоў, — кажа 
Дзмітрый Жураўлёў, старшы навуковы супрацоўнік сектара 
маніторынгу і кадастру жывёльнага свету навуковавытвор
чага цэнтра па біярэсурсах Нацыянальнай акадэміі навук.

У Беларусі ўжо прымаецца шэраг мер па пераадолен
ні негатыўных наступстваў змены клімату. А да 2022 года 
плануецца прыняць Стратэгію доўгатэрміновага развіцця 

з нізкім узроўнем выкідаў парніковых газаў і Нацыяналь
ны план дзеянняў у галіне адаптацыі да змены клімату.

у рамках Парыжскага пагаднення краіна ўзяла на 
сябе добраахвотныя абавязацельствы па скарачэн
ні выкідаў парніковых газаў не менш чым на 35 пра
цэнтаў да 2030 года, уключаючы абавязацельствы 

па паўторным забалочванні і аднаўленні тарфянікаў, якія 
пацягнуць за сабой памяншэнне выкідаў CO2 у цэлым па 

краіне. Спрыяць выкананню гэтых абавязацельстваў бу
дзе новы закон «Аб ахове і выкарыстанні тарфянікаў», які 
забяспечыць захаванне натуральных балот і назапашанага 
ў іх вугляроду. Распрацоўцы закона спрыялі праекты ПРА
АНГЭФ «Тарфянікі2» і «Ветландс».

Тэма змянення клімату зойме значнае месца і ў новай 
краінавай праграме ПРААН у Беларусі на 2021–2025 гады, 

Чыбіс

Шырокапалы рачны рак
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якая распрацоўвалася сумесна з нацыянальнымі парт
нёрамі. Пры падтрымцы партнёраў па развіцці, уключаю
чы Еўрапейскі саюз і Глабальны экалагічны фонд, на мэты 
адаптацыі краіны да змены клімату і мінімізацыі выкідаў 
ПРААН ужо мабілізавала каля 7 млн долараў ЗША.

Акрамя ўсяго, умацаваць заканадаўства ў галіне про
цідзеяння змяненню клімату ў Беларусі дапаможа новы 
праект ПРААНГЭФ «Падрыхтоўка 7га Нацыянальнага 

паведамлення па рэалізацыі Рамачнай канвенцыі ААН аб 
змяненні клімату і 3й двухгадовай справаздачы Рэспублікі 
Беларусь». Ён закліканы садзейнічаць умацаванню нацы
янальнага патэнцыяла па выкананні абавязацельстваў у 
рамках Парыжскага пагаднення.

Рэалізацыя гэтага праекта дасць магчымасць таксама 
лепш улічваць кліматычныя аспекты пры распрацоўцы 

нацыянальных і галіновых стратэгій і праграм у энерге
тыцы, прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадар
цы. Праект з бюджэтам амаль у 900 тысяч долараў ЗША 
закліканы стаць эфектыўнай платформай для сумесных 
дзеянняў і абмену думкамі паміж органамі дзяржкіраван
ня, навуковымі інстытутамі, прыватным сектарам, гра
мадскасцю і іншымі зацікаўленымі бакамі па неадклад
ным вырашэнні пытанняў захавання клімату і адаптацыі 

да яго наступстваў.

улічваючы геаграфічнае стано
вішча, свае глебавыя і кліма
тычныя асаблівасці, Беларусь 
надае першачарговую ўвагу 

захаванню і аднаўленню балотных 
экасістэм, якія ва ўсім свеце прызна
ныя аднымі з найбольш каштоўных 
і ў той жа час найбольш уразлівых 
натуральных біятопаў з пункту гле
джання дэпанавання вугляроду і 
падтрымання ўстойлівасці біяразна
стайнасці ва ўмовах змянення кліма
ту. Важны ўнёсак у гэты кірунак ужо 
зрабілі міжнародныя праекты ПРА
АН. Напрыклад, праекты «КлімаІст» 
і «Тарфянікі2» пры фінансаванні 
Еўрапейскім саюзам і Глабальным 
экалагічным фондам у партнёрстве 
з Міністэрствам прыродных рэсур
саў і аховы навакольнага асяроддзя 
Беларусі правялі даследчыя работы 
і мерапрыемствы па аднаўленні мес
цаў пражывання рэдкіх відаў птушак, 
паўторнае забалочванне раней пару
шаных балот, аднаўленне адкрытых 
лугавых і балотных экасістэм. Цяпер 

гэтую працу актыўна працягвае праект ПРААНГЭФ «Вет
ландс».

нельга не сказаць і аб тым, што распрацоўваюцца 
новыя метады рэабілітацыі тарфянікаў. У прыват
насці, у рамках праекта «Тарфянікі2» на плошчы 
двухсот гектараў была апрабаваная тэхналогія 

экалагічнай рэабілітацыі дэградаваных тарфянікаў праз 
пасадку на іх чорнай алешыны. Справа ў тым, што чорна
альховыя лясы адыгрываюць важную ролю ў злучэнні ву
гляроду, падтрыманні спрыяльнага воднага рэжыму, пад
трымліваюць рэдкія віды жывёл і раслін, у тым ліку віды, 
якія знаходзяцца пад пагрозай глабальнага знікнення.

Дарэчы, ужо сёлета ў рамках праекта «Ветландс» бу
дзе ўжытая ўнікальная тэхналогія паскоранага аднаўлен
ня нізіннага балота для рэабілітацыі выпрацаванага тар
фяніка «Дакудаўскае». На тарфяніку высеюць насенне 
балотных раслін, што дасць магчымасць на працягу пяці 
гадоў аднавіць асокавае балота і асноўныя біясферныя 
функцыі балотных экасістэм — тую ж кліматычную функ
цыю, а таксама стабілізацыю рэгіянальнага гідрарэжыму.

Так, сёння відавочна, што толькі аб,яднаўшы намаганні 
прыродаахоўных арганізацый, міжнародных донараў, гра
мадзянскай супольнасці і навукі, можна захаваць гармонію 
прыроды ва ўсёй яе разнастайнасці.

Уладзімір міхайлаў

марадунка

На балотах растуць 
адметныя  
расліны
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інДустрыя  
Гасціннасці 
У англічан ёсць стрыманасць. У немцаў — педантызм. Італьянцы эмацыйныя. А беларусы — 
гасцінныя. Менавіта гэтую асаблівасць нашага нацыянальнага характару адзначаюць госці з-за мяжы, 
якія ўпершыню прыязджаюць у Беларусь. «Хлебасольства», уважлівасць і асцярожнасць у дачыненні 
да тых, каго запрасілі ў дом, — у крыві нашых людзей, і тым мы можам з поўным правам ганарыцца.

сар дэч на за пра ша ем!

У Бе ла ру сі, якая мае вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча, 
сён ня не толь кі ста тус важ най тран зіт най дзяр жа вы. Кра і на 
на бы вае ўсё боль шую ту рыс тыч ную пры ваб насць. Бе ла веж
ская пу шча і Мір скі за мак. Уні каль ныя ледаві ко выя азё ры 
Брас лаў ска га краю і Брэсц кая крэ пасць. Цуд ін жы нер най 
дум кі ХІХ ста год дзя — Аў гус тоў скі ка нал і са мая ста ра жыт
ная свя ты ня Бе ла ру сі — Са фій скі са бор у По лац ку. А яшчэ — 
ста ра даў нія ся дзі бы, па ла цы, пер ша быт ныя ля сы з ба га тым 
жы вёль ным і рас лін ным све там, доб ра ўпа рад ка ва ныя га ра
ды і па сёл кі, са ма быт ныя фес ты ва лі ды на род ныя гу лян ні. 
Мы ак тыў на ад кры ва ем свае пры га жос ці све ту: у мі ну лым 
го дзе Бе ла русь на ве да лі 405,5 тыс. ар га ні за ва ных ту рыс
таў — амаль у пяць ра зоў больш, чым 15 га доў та му. Яр кія 
ўра жан ні пра ўні каль ную пры ро ду, гіс та рыч ныя і куль тур
ныя славутасці на ша га краю на доў га за ста юц ца ў па мя ці за
меж ных гас цей, як і спа гад лі васць, шчод расць, гас цін насць 
яго жы ха роў. Ме на ві та гас цін насць ста ла ад мет най асаб лі

вас цю, на цы я наль ным брэн дам кра і ны. Гэ тую ры су ад зна
чаў і Прэ зі дэнт на свя це «Ку пал ле» ў Алек санд рыі ў мі ну лым 
го дзе:

— Мы ж тут з чыс тым сэр цам пра па ну ем кож на му гос
цю свае са мыя каш тоў ныя скар бы — куль тур ныя, ду хоў
ныя, ра мес ныя ды ку лі нар ныя. І да паў ня ем іх зна ка мі тай 
бе ла рус кай гас цін нас цю, якой ні дзе ў све це не зной дзеш. Я 
гэ та ка жу не та му, што я ад сюль і гэ та мая ма лая ра дзі ма. 
Я на ве даў усе кут кі све ту за гэ тыя га ды, і ня ма та ко га гас
цін на га на ро да, як бе ла ру сы. Гэ та — наш брэнд, на ша асаб
лі васць.

Ле тась у тым маг лі пе ра ка нац ца гос ці з Ра сіі, Літ вы, 
Поль шчы, Лат віі, Кі таю, Гер ма ніі, Укра і ны, Вя лі ка бры та ніі, 
Швей ца рыі, ААЭ. Прад стаў ні кі гэ тых дзяр жаў час цей за ўсё 
на вед ва лі на шу кра і ну. Ся рэд няя пра цяг ласць зна хо джан ня 
за меж ных ту рыс таў скла ла 4 дні, а на па чат ку 2000х гос ці 
за трым лі ва лі ся на дзеньдва. Гэ та адзін з вы ні каў маш таб
най пра цы па ства рэн ні ў Бе ла ру сі інф ра струк ту ры гас цін
нас ці.
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Мядзельскі раён, Мінская вобласць



пры го жа ды з гус там 

Раз ві тая ту рыс тыч ная інф ра струк ту ра ад кры вае шы
ро кія маг чы мас ці не толь кі для эка но мі кі кра і ны, але і для 
яе жы ха роў. Кам форт ныя і асна шча ныя су час ным аб ста
ля ван нем здраў ні цы даюць магчымасць ума цоў ваць зда
роўе, ба зы ад па чын ку — зра біць воль ны час на сы ча ным, 
ка рыс ным і за па мі наль ным. Ба га тая гіс та рыч накуль тур
ная спад чы на Бе ла ру сі, уні каль ныя пры род ныя рэ сур сы, 
ма ляў ні чыя ланд шаф ты ў на шай кра і не бы лі пер ша па
чат ко ва. А вось уз ро вень ту рыс тыч на га аб слу гоў ван ня, 
сэр віс пры кмет на ад ста ва лі. Да пры кла ду, на ват у ста лі
цы з 1987 го да, ка лі бы ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю но вая 
гас ці ні ца «Бе ла русь», доў гі час іх было няшмат. Толь кі 
праз 20 га доў (у 2007м) ад кры ла ся рэ спек та бель ная пя
ці зор ка вая «Еў ро па». На не аб ход насць пе ра мен у сфе ры 
ту рыз му яшчэ ў 2004 го дзе звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт. Раз
віц цё ту рыс тыч най га лі ны ста ла прад ме там аб мер ка ван
ня на на ра дзе ў Кі раў ні ка дзяр жа вы 5 ліс та па да. Аляк
сандр Лу ка шэн ка вы ка заў за не па ко е насць тым фак там, 
што вы яз ны ту рызм у Бе ла ру сі ў 17 ра зоў пе ра вы шае 
ўяз ны: «Мы вы во зім ва лю ту, за мест та го, каб яе ўво зіць.  
Гэ та не нар маль нае ста но ві шча, ка лі дзяр жа ва ўклад вае 
вя лі кія срод кі ў ад наў лен не гіс та рыч ных пом ні каў, а ўсё 
гэ та не пры но сіць пры быт каў».

У той час ужо не пер шы год вя лі ся ра бо ты па ад наў лен ні 
гіс та рыч ных аб’ ек таў, у тым лі ку ста ра жыт ных зам каў у Мі
ры ды Ня сві жы. Ад нак зна ём ства з куль тур най спад чы най 
зай ма ла ў ту рыс таў лі ча ныя га дзі ны. Каб за тры маць па да
рож ні каў на больш доў гі тэр мін, па трэб ныя бы лі аб’ ек ты 
інф ра струк ту ры — кам фар та бель ныя гас ці ні цы, су ве нір
ныя кра мы, рэ ста ра ны, ка фэ. Ка ра цей, увесь спектр па слуг, 
які да зва ляе ў кам форт ным рэ жы ме зна ё міц ца з на шай 
кра і най. Пад час на ра ды Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на не да пу шчаль насць сі ту а цыі, ка лі ўдзель ная ва га 
ту рыз му ў агуль ным аб’ ёме экс пар ту па слуг не пе ра вы шае 
1 пра цэнт. У аб’ ёме плат ных па слуг, ака за ных на сель ніц тву 
кра і ны, гэ ты па каз чык скла даў та ды толь кі 0,5 пра цэн та, а 

яго до ля ў ВУП — 0,06 пра цэн та. Пры бы так ад за меж на га 
ту рыз му ў 2003 го дзе вы лі чаў ся 11,5 млн до ла раў ЗША. На 
ад на го ту рыс та пры хо дзі ла ся менш за 200 до ла раў. Пры тым 
што ў све це ту рызм аказ вае знач ны ўплыў на эка но мі ку і 
пры но сіць доб ры пры бы так. Ай чын ная ін дуст рыя гас цін
нас ці па він на бы ла пад няц ца на вы со кі ўзро вень між на род
ных стан дар таў.

Ме на ві та з таго мо ман ту раз віц цё ту рыс тыч най га лі ны 
дзяр жа ва ўзя ла пад апе ку, звяр та юць ува гу ў Мі ніс тэр стве 
спор ту і ту рыз му. У 2004 го дзе пры ня та пер шая На цы я
наль ная пра гра ма раз віц ця ту рыз му ў Бе ла ру сі. У мэ тах 
ства рэн ня спры яль ных умоў для ўзды му ту рыс тыч най 
сфе ры, за да валь нен ня па трэ баў жы ха роў кра і ны ў ад па
чын ку і азда раў лен ні Прэ зі дэнт пад пі саў шэ раг да ку мен
таў. У пры ват нас ці, у чэр ве ні 2006 го да — ука зы № 371 «Аб 
не ка то рых ме рах дзяр жаў най пад трым кі раз віц ця ту рыз му 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» і № 372 «Аб ме рах па раз віц ці аг ра
эка ту рыз му ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Апош ні да ку мент стаў 
пра рыў ным для раз віц ця сель ска га ту рыз му: дзя ку ю чы 
іль гот ным умо вам коль касць аг ра ся дзіб у кра і не вы рас ла з 
не каль кіх дзя сят каў у 2006 го дзе да 2760 на па ча так 2020га. 
За гэ тай ды на мі кай — не толь кі пры ток ва лю ты ў кра і ну ад 
за меж ных ту рыс таў, але і но выя пра цоў ныя мес цы, рост да
хо даў у сель скай мяс цо вас ці. Пад час ра бо чай па езд кі ў Ма
гі лёў скую воб ласць у маі 2009 го да Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу на тое, што сель скі ту рызм дае маг чы масць 
за дзей ні чаць за ня дба ныя вёс кі, ху та ры, уво дзіць у аба рот 
но выя зем лі.

«І са мае га лоў нае: ка лі ў ней кай вё сач цы, якую вы ка рыс
тоў вае прад пры маль нік для раз віц ця аг ра ту рыз му, для бу
даў ніц тва ся дзі бы за ста ло ся на ват дватры ча ла ве кі, то яны 
ма юць маг чы масць аб слу гоў ваць ту рыс таў, атрым лі ва ю чы 
доб рыя да хо ды», — ад зна чыў Кі раў нік дзяр жа вы, да даў шы, 
што та кім чы нам уз ні ма юц ца так зва ныя не перс пек тыў ныя 
вёс кі.

Да 2014  го да, аб ве шча нага Прэ зі дэн там Го дам гас
цін нас ці, на ша кра і на па ды шла з ту рыс тыч най ін дуст
ры яй, якая ўжо ак тыў на раз ві ва ла ся. Паводле да дзе ных  
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Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, з 2010 го да коль касць  
аб’ ек  таў — срод каў раз мя шчэн ня, са на тор наку рорт ных і 
азда раў лен чых уста ноў, аб’ ек таў ганд лю і гра мад ска га хар
ча ван ня пры да рож на га сэр ві су — вы рас ла амаль на ча ты
ры сот ні адзі нак. На рын кі гас ці ніч ных па слуг прый шлі 
су свет ныя гас ці ніч ныя сет кі, за даў шы вы со кую план ку ў 
сфе ры аб слу гоў ван ня і тым са мым па да гнаў шы на шы гас
ці ні цы да ўка ра нен ня еў ра пей ска га сэр ві су. Толь кі ў Мін ску 
за 2 га ды (з 2012 па 2014ы) ад кры ла ся амаль тры дзя сят кі 
гас ці ніц, у тым лі ку ча ты рохі пя ці зор ка вых. Рых ту ю чы ся 
стаць гас па ды няй важ най спар тыў най па дзеі пла не ты — 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, на ша кра і на ў чар го вы раз пра
дэ ман стра ва ла сваю ад кры тасць і гас цін насць. У 2013 го дзе 
ў Бе ла ру сі бы ла ўве дзе на сіс тэ ма вяр тан ня па да тку на да да
ную вар тасць Tax Free. У 2014м коль касць ар га ні за ва ных 
за меж ных ту рыс таў скла ла больш за 137 ты сяч ча ла век. 
Зра зу ме ла, сваю ро лю ў гэ тым ады граў ха кей ны чэм пі я нат, 
але заў зя та ры, якія ўпер шы ню ад кры лі Бе ла русь для ся бе, 
па вез лі з са бой ма су пры ем ных эмо цый і ўра жан няў, тым 
са мым ня ма ла зра бі лі для па пу ля ры за цыі на шай кра і ны як 
марш ру ту для па да рож жаў. А на ступ ны важ ны для ту рыс
тыч най га лі ны крок — пад пі сан не Прэ зі дэн там на па чат ку 
2017 го да ука за № 8 «Аб уста наў лен ні бяз ві за ва га па рад ку 
ўез ду і вы ез ду за меж ных гра ма дзян» — да даў Бе ла ру сі яшчэ 
боль шай пры ваб нас ці ў ва чах ту рыс таў.

Шэ раг на ступ ных дзяр жаў ных ра шэн няў па бяз ві зе 
(увя дзен не 30дзён на га бяз ві за ва га зна хо джан ня за меж
ні каў у Бе ла ру сі пры ўмо ве іх уез ду і вы ез ду праз На цы я
наль ны аэ ра порт Мінск, аб’ яд нан не бяз ві за вых зон Брэс та і 
Грод на) пры кмет на па вя лі чы лі ту рыс тыч ны па ток.

На прык лад, у мі ну лым го дзе ў па раў на нні з 2018м ту
рыс тыч ны па ток па бяз ві зе вы рас амаль удвая. Сты му лам 
для та кой ак тыў нас ці ста лі ў тым лі ку ІІ Еў ра пей скія гуль ні, 
пад час якіх у Мінск пры бы лі 30 ты сяч ту рыс таў. У лі ку кра
ін, гра ма дзя не якіх час цей за ўсё ка рыс та лі ся бяз ві зам, — 
Гер ма нія, Іта лія, Поль шча, Вя лі ка бры та нія, ЗША, Фран цыя, 
Лат вія, Ні дэр лан ды, Шве цыя, Літ ва.

сты му лы для рос ту 

Паводле ацэн ак Су свет най ту рысц кай ар га ні за цыі, на 
між на род ны ту рызм пры хо дзіц ца 7% су свет на га экс пар ту 

та ва раў і па слуг і 10% су свет на га ВУП. Кож нае адзі нац ца тае 
пра цоў нае мес ца ство ра на ў сфе ры ту рыз му. Та му на ша кра
і на, за бяс пе чыў шы за ка рот кі тэр мін вель мі са лід ны за дзел, 
мае на мер і да лей раз ві ваць ін дуст рыю гас цін нас ці.

Сёлета за кан чва ец ца дзе ян не Дзяр жаў най пра гра мы 
«Бе ла русь гас цін ная» на 2016–2020 га ды. Акра мя но ва га 
да ку мен та, які вы зна чае шлях раз віц ця га лі ны на на ступ
ныя 5 га доў, па ра лель на рас пра цоў ва ец ца На цы я наль ная 
стра тэ гія раз віц ця ту рыз му да 2035 го да. На дум ку экс пер
таў, ад ной з асноў ных мэт бу дзе да лей шае на рошч ван не 
экс пар ту па слуг. Сён ня ў кра і не шмат зроб ле на для та го, 
каб зна хо джан не на шых гас цей на бе ла рус кай зям лі бы ло 
кам форт ным. Ле тась, да пры кла ду, па слу гі па раз мя шчэн ні 
па да ва лі 597 гас ці ніц, гас ці ніч ных і ту рысц кагас ці ніч ных 
комп лек саў.

Са праўд ны бум пе ра жы ва юць аг ра ся дзі бы, якіх у кра і
не ўжо 2760. Гэ та амаль на 12% больш, чым год та му. Сель
скі ту рызм ак тыў на раз ві ва ец ца ўся го 15 га доў, сён ня гэ та 
а дзін з са мых па пу ляр ных ту рыс тыч ных на прам каў. Ча
ты ры га ды та му Бе ла русь за ня ла пер шае мес ца па аг ра
ту рыз ме ў рэй тын гу Natіonal Geographіc Тraveler Awards, 
апя рэ дзіў шы та ко га пры зна на га лі да ра ў гэ тым кі рун ку, 
як Іта лія. У мі ну лым го дзе на шы аг ра ся дзі бы на ве да ла 
амаль 515 ты сяч ча ла век — на 22% больш, чым у 2018м. 
З іх амаль 60 ты сяч ча ла век — гос ці з 78 кра ін, ся род якіх 
бы лі з та кіх эк за тыч ных для нас, як Ма зам бік, Се не гал, 
Бах рэйн. Сён ня, ка лі зза рас паў сюдж ван ня ка ра на ві
ру са ме жы мно гіх дзяр жаў апы ну лі ся ча со ва за крытыя, 
аг ра ся дзі бы, ма быць, ста нуць ка та лі за та рам унут ра на га 
ту рыз му. У Мінс пор ту праг на зу юць 25пра цэнт ны рост 
по пы ту на іх па слу гі з бо ку жы ха роў на шай кра і ны. Чыс
тае па вет ра, пры го жыя пей за жы, на цы я наль ная кух ня і 
маг чы масць да ве дац ца неш та но вае пра на цы я наль ныя 
тра ды цыі мо гуць зра біць воль ны час не менш пры ем ным, 
чым за мор скі ку рорт.

«У апош ні час мы тут час ця ком га во рым пра тое, што 
трэ ба пано вай ад кры ваць Бе ла русь. Не ў тым сэн се, што 
мы — ней кая за кры тая тэ ры то рыя, не, мы ад кры тыя ўся му 
све ту. Амаль 70% та го, што вы рошч ва ем, ідзе на экс парт, 
та му толь кі ў сі лу гэ тых пры чын мы не мо жам быць за кры
тай кра і най. Што та кое Бе ла русь для тых, хто тут не бы ваў, 
якія вы клі кае аса цы я цыі? Дра ні кі, Бе ла веж ская пу шча, доб
рыя да ро гі, зуб ры, гі ганц кія са ма зва лы, шмат функ цы я наль
ныя трак та ры, якас ныя пра дук ты… Але на са мрэч Бе ла русь 
знач на ба га цейшая і ці ка вейшая. Мож на шмат рас ка заць 
пра яе пры ро ду, мас тац тва, тра ды цыі, зна ка мі тых бе ла ру
саў, но выя прад пры ем ствы і су час ныя тэх на ло гі і, пра тое, 
як мы зберагаем гіс та рыч ную па мяць і ча му ву чым сва іх 
дзя цей. Мы хо чам, каб усё гэ та ба чы лі вы на свае во чы», — 
сло вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ска за ныя ім на прэскан
фе рэн цыі для прад стаў ні коў ра сій скіх рэ гі я наль ных СМІ 
амаль ча ты ры га ды та му (у ліс та па дзе 2016га), як шчы рае 
за пра шэн не ўсім, хто хо ча да ве дац ца пра Бе ла русь больш. І 
не важ на, што бу дзе ру ха ві ком гэ та га жа дан ня — ста ра даў
ні за мак, не тры Бе ла веж скай пу шчы аль бо яр кія фе ер вер кі 
ды пры го жыя ме ло дыі рэс пуб лі кан ска га свя та «Ку пал ле». 
Вет лі васць, спа гад лі васць, усмеш кі ды вы дат ны на строй у 
на шай кра і не па до раць кож на му па да рож ні ку.

Лі лія Хлыстун.
Фота БелтА.
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дабрачыннасць

н
Ня даў на мы ад зна чы лі 200 га доў з 

дня на ра джэн ня за ста валь ні цы сяст
рын скай спра вы Фло рэнс Най цін гейл, 
а ра зам і Між на род ны дзень ме ды цын
скай сяст ры, які да яго пры мер ка ва ны. 
Тра ды цыі, за кла дзе ныя ле ген дар най 
фі лант роп кай, у на шай кра і не пра
цяг ва юць су пра цоў ні кі ме дычнаса
цы яль най служ бы Чыр во на га Кры жа 
«Да па мо га» — 147 ме ды цын скіх сяс
цёр мі ла сэр нас ці і 18 ма лод шых сяс цёр 
мі ла сэр нас ці. Яны аказ ва юць да па мо
гу до ма 1500 па да печ ным: адзі но кім 
па жы лым, лю дзям з ін ва лід нас цю, з 
цяж кі мі хра ніч ны мі за хвор ван ня мі 
і псі хіч ны мі расстройствамі. Сён ня, 
ка лі лю дзей па жы ло га ўзрос ту вель мі 
про сяць за ста вац ца до ма, у сяс цёр мі
ла сэр нас ці асаб лі ва на пру жа ная па ра. 
Як змя ні ла ся ра бо та служ бы, рас па вя
ла ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус ка га 
Та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа Воль га 
Мыч ко.

— На шай служ бе сяс цёр мі ла сэр
нас ці ў гэ тым го дзе 56 га доў, і Мі ніс
тэр ства ахо вы зда роўя звяр ну ла ўва гу, 
што гэ та тая сі ла, якая бя рэ на ся бе 
ака зан не ме дычнаса цы яль най да па
мо гі до ма — ні шу па слуг, не пра да
стаў ле ную дзяр жа вай. Вось ча му мы 
пра па на ва лі ўнес ці ў но вую рэ дак цыю 
За ко на «Аб ахо ве зда роўя» маг чы масць 
пад трым кі гэ тай струк ту ры праз дзяр
жаў ны са цы яль ны за каз. На ша ар га
ні за цыя не фі нан су ец ца за кошт бюд
жэ ту, мы іс ну ем на член скія ўзно сы, 
але мед сяст ра не мо жа ва лан цё рыць: 
пра ца па він на аплач вац ца, па трэб
ныя срод кі аба ро ны і на ву чан не. Тыя 
срод кі, якія мы атрым лі ва ем у вы гля
дзе за меж ных гран таў, — сі ту а цыя вы
чар паль ная. Бо сён ня ніводная кра і на 
не  вы ра шы ла ўлас ныя са цы яль ныя 
праб ле мы. Та кая гра шо вая да па мо
га да ец ца толь кі на ней кую на ва цыю, 
на раз віц цё ней ка га кам па не нта, а тут 
мы га во рым пра ру цін ную што дзён
ную пра цу, якой усё больш з го ду ў год, 
бо на сель ніц тва ста рэе, па вя ліч ва ец ца 

коль касць лю дзей, якія адзі но ка жы
вуць, ці з ін ва лід нас цю. Усіх змяс ціць 
у да мыін тэр на ты як мі ні мум не нар
маль на, ды і 80% апы та ных хо чуць за
ставац ца до ма… Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя нас пад тры ма ла: пра па на ва на 
да дру го га чы тан ня ўнес ці змя нен не ў 
но вую рэ дак цыю за ко на.

— У чым асаб лі васць пра цы сяс
цёр мі ла сэр нас ці?

— Акра мя ака зан ня са цы яль ных 
і ме ды цын скіх па слуг, яны да да юць 
у  сваю пра цу ду шэў ны кам па нент. 

Не толь кі сха дзіць па рэ цэпт у па лі
клі ні ку або пры нес ці пра дук ты па
да печ на му, але і мець з ім ча ла ве чы 
кан такт, пры не аб ход нас ці да па маг чы 
па тэ ле фа на ваць, на прык лад, да лё кай 
сва яч цы, на пі саць ліст. Па сут нас ці, 
гэ та азна чае стаць ча ла ве ку сяб рам 
і парт нё рам. Ме ды цын ская сяст ра 
сён ня не толь кі кры ні ца даб ра і пра
да стаў лен ня па слуг, яна ка му ні ка тар 
з на ва коль ным све там, аб’ яд ноў вае 
на ма ган ні ін шых лю дзей, якія мо гуць 
ра біць доб рыя спра вы. Гэ та комп лекс
ны па ды ход да да па мо гі, ка лі мож на 
ін тэ гра ваць у сваю пра цу сац ра бот ні
ка, ле ка ра, ка лі не ха пае кам пе тэн цыі 
ў ся рэд ня га ме ды цын ска га ра бот ні ка, і 
пры цяг нуць ва лан цё раў. Доб ры прык
лад у Ві лей скім ра ё не: ме ды цын ская 
сяст ра, ма ю чы ў сва ім рас па ра джэн ні 
яшчэ дзвюх ма лод шых ме ды цын скіх 

сяс цёр, якіх яна ж пад рых та ва ла, плюс 
ва лан цё раў, змаг ла аха піць пра цай 
больш па да печ ных. І ка лі ў ся рэд нім 
мед сяст ра мо жа вес ці 6 цяж кіх па цы
ен таў, то ў ка ман дзе круг па шы ра ец ца 
да 12.

— Усё гэ та ня прос та не толь кі 
псі ха ла гіч на, але і фі зіч на…

— На шы сёст ры мі ла сэр нас ці па
ста ян на пра хо дзяць на ву чан не. Важ
на, што мы тут мо жам не толь кі вы
ка рыс тоў ваць рэ сурс на шай сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя, але і ву чыц ца ў ка ле гаў 
і парт нё раў з ін шых на цы я наль ных 
та ва рыст ваў. Ка ла саль ная да па мо га — 
до свед Швей ца рыі па раз віц ці ін тэ
гра ва на га па ды хо ду ў пра да стаў лен ні 
па слуг. Не ацэн на ава ло даць та кі мі рэ
ча мі, як кі нэс тэцікс — гэ та ка лі мед
ра бот нік, за хоў ва ю чы ўлас нае зда роўе 
(праб ле ма на шых са ні та рак і мед сяс цёр 
у баль ні цах — ра ды ку лі ты, бо ў шмат
лі кіх са рва ныя спі ны) за кошт пра віль
ных па ды хо даў, да па ма гае не толь кі ў 
абі лі та цыі ча ла ве ка пас ля пе ра не се
най траў мы, але і на ват у рэ абі лі та цыі. 
Пра віль на раз мяс ціць у лож ку, ар га ні
за ваць пра сто ру, раз мяс ціць по ру чань, 
пры ста са ваць кі лім кі… Ужы ван не ін
стру мен таў кі нэ стэ цікс да па ма гае лю
дзям пас ля ін суль таў пе ра сес ці ў ка
лыс ку, што важ на для якас ці жыц ця.

— Як змя ні ла ся ра бо та служ бы 
ва ўмо вах ка ра на ві ру са?

— Сён ня са праў ды ня лёг кі час, бо 
ўмо вы пра цы на да му змя ні лі ся. За
да ча — не пры нес ці ка ра на ві рус у дом 
да на шых па да печ ных, бо ўсе яны — 
гру па ры зы кі. Як толь кі мы атры ма лі 
ін фар ма цыю пра не спры яль ныя эпід
а бста ві ны, устаў вы бар пе рад са мі мі 
медп ра цаў ні ка мі, асаб лі ва ты мі, хто 
60+: ці пра цяг ваць пра цу, бо яны са мі 
так са ма ў гру пе ры зы кі. Та му па жы
лыя су пра цоў ні кі сыш лі хто ў чар го вы 
ад па чы нак, хто за свой кошт, а нех та 
пе ра пра фі ля ваў ся на дыс тан цый ную 
да па мо гу.

Воль га Пасіяк 

кам па нент 
чалавечнасці
Як сёст ры мі ла сэр нас ці Чыр во на га Кры жа абе ра га юць сва іх па да печ ных ад ка ра на ві ру са

Вольга Мычко
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лю бы мо жа стаць до на рам 

Ала ген ныя, гэ та зна чыць до нар
скія ме зен хі маль ныя ства ла выя клет кі 
бу дуць вы ка рыс тоў вац ца для ля чэн
ня пнеў ма ніі. У рэш це рэшт, няма калі 

ча каць, па куль не аб ход ная іх коль касць 
вы рас це з ма тэ ры я лу, узя та га ў са мо га па

цы ен та. Гэ та бу дзе азна чаць стра ту каш тоў
на га ча су. Плюс бія ме ды цын ска га клет ка ва
га пра дук ту для тэ ра піі, які пра па ноў ва юць 
ме ды кі, у тым, што клет кі ад роз ных до на раў 
бу дуць зме ша ныя. Анд рэй Яў ге на віч тлу ма
чыць, што ме на ві та та кі па ды ход раз ві ва ец ца 
ў све це ў апош нія га ды.

Спра ва ў тым, што ў роз ных до на раў 
клет кі ма юць роз ную ак тыў насць. Ка лі вы 
іх змя ша е це, то ў пра цэ се рос ту атры ма е це 
клет ка вую куль ту ру з най вы шэй шым сты му
лю ю чым эфек там.

Су мя шчаль насць до на ра і рэ цы пі ен та ў 
гэ тым вы пад ку не па тра бу ец ца ў ад роз нен не, 

на прык лад, ад ме та ду ля чэн ня імун най плаз
май.

— Лю бы зда ро вы ча ла век мо жа стаць па
стаў шчы ком ства ла вых кле так, не за леж на 
ад та го, ці ёсць ка ра на ві рус ная ін фек цыя, ці 
не. На прык лад, я ўжо стаў та кім до на рам, як 
і мно гія су пра цоў ні кі іму на ла гіч най ла ба ра
то рыі, якая вы раб ляе бія ме ды цын скі клет
ка вы пра дукт. Тое, як мы іх атрым лі ва ем, 
не звы чай на. У прын цы пе, ства ла выя клет
кі ёсць ва ўсіх ор га нах і ткан ках, іх мож на  
ўзяць з роз ных кры ніц, але най больш рас
паў сю джа ныя — тлу шча вая ткан ка і кас ця вы 
мозг. У на шым вы пад ку — ме зен хі маль ныя 
клет кі ўзя тыя з ню халь най аба лон кі но са, бо 
гэ та лёг ка і хут ка. Гэ та пяцімінутная пра цэ
ду ра, амаль без не пры ем ных ад чу ван няў — 
Анд рэй Ган ча роў мо жа га ва рыць пра гэ та з 
упэў не нас цю, бо ён апра ба ваў увесь пра цэс 
на сабе.

Спа чат ку пра во дзіц ца анес тэ зія лі да
ка і нам: прэ па ра там акрап ля юць слі зіс тую 

Клет Кай  
Па Пнеў ма ніі
Пнеўманія як ускладненне COVІD-19 была ў цэнтры пандэміі.  
Каб змагацца, урачы назапашваюць усе магчымыя сілы і сродкі, 
уключаючы выкарыстанне найноўшых метадаў лячэння. Адзін  
з іх — тэрапія ствалавымі клеткамі — быў прапанаваны беларускімі 
навукоўцамі, спецыялістамі Інстытута біяфізікі ды клетачнай інжынерыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У чым сутнасць метаду,  
мы запыталіся навуковага кіраўніка праекта, дырэктара інстытута, 
кандыдата медыцынскіх навук Андрэя Ганчарова.
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навуковы метад

аба лон ку но са, за тым апра цоў ва юць 
ан ты сеп ты кам, а по тым улас на бія
псія — ад шчык ва юць ка ва ла чак слі зіс
тай аба лон кі. Ту рун ду з на фа за лі нам 
за тым змя шча юць у нос, і праз пяць 
мі нут до нар воль ны. У па раў на нні з 
апе ра цы яй па атры ман ні тлу шча вай 
тка нкі, не ка жу чы ўжо пра кас ця вы 
мозг, гэ та эле мен тар на. То бок мож на 
бу дзе па поў ніць за пас ма тэ ры я лу, які 
за тым да па мо жа па цы ен там спра віц
ца з пнеў ма ні яй без ліш ніх цяж кас цяў.

да па мог за чын 

— Сус пен зія кле так бу дзе ўво
дзіц ца ўнут ра вен на. Спра ва ў тым, 
што ме зен хі маль ныя ства ла выя 
клет кі ва ло да юць здоль нас цю мэ
та на кі ра ва на міг ра ваць у лё гач ную 
ткан ку. Яны бу дуць на за па швац ца ў 
лёг кіх — там, дзе ёсць най боль шае 
па шко джан не, рабіць свой унё сак у 
ба раць бу з хва ро бай, а за тым, праз 
два тыд ні, гі нуць — ад іх у ар га ніз ме 
не за ста ец ца і сле ду. Най больш эфек
тыў на пры мя нен не та кой тэ ра піі на 
ста дыі, ка лі імун ная сіс тэ ма рэ агуе 
на ўвар ван не ві ру са. У не ка то рых вы
пад ках яна ро біць гэ та праз мер на ак
тыў на і са ма па чы нае па шкодж ваць 
лёг кія. У гэ ты пе ры яд і па трэб ныя 
ме зен хі маль ныя ства ла выя клет кі. 
Яны ду шаць ак тыў насць тых кле так 
імун най сіс тэ мы, якія ўдзель ні ча юць 
у па шко джан ні тка нак і ор га наў, — 
тлу ма чыць ме ха нізм дзе ян ня та ко га 
ро ду тэ ра піі Анд рэй Ган ча роў.

Важ на, што хут ка му за пус ку ме
та ду да па ма гае за чын, які ўжо іс нуе 
ў Ін сты ту це бія фі зі кі ды кле тач най 
ін жы не рыі НАН Бе ла ру сі. Дзя ку ю
чы вы ка нан ню на ву ко ва га за дан ня 
па ля чэн ні сіс тэм най чыр во най ваў
чан кі пры да па мо зе до нар скіх ства

ла вых кле так ад пра ца ва ная тэх на ло
гія іх атры ман ня і на за па ша ны банк 
кле так, які ўвесь час аб наў ля ец ца. На 
па цы ен тах з чыр во най ваў чан кай бы
лі па ка за ны эфек тыў насць, доб рая 
пе ра нос насць і бяс пе ка пры мя нен ня 
атры ма на га бія ме ды цын ска га пра
дук ту. Так што зноў ку рас пра цоў ваць 
асно ву для но ва га ме та ду не прый
шло ся — яна ўжо ство ра на, і яе пры
ме няць па но вым пры зна чэн ні.

З улі кам сі ту а цыі з ка ра на ві ру сам 
пра ект апе ра тыў на прай шоў дзярж
экс пер ты зу, ухва ле ны Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя і ў блі жэй шыя дні вый
дзе на ста дыю клі ніч ных да сле да ван
няў. Пра ца бу дзе іс ці су мес на з 6й 
мін скай клі ніч най баль ні цай і ка фед
рай пра пе дэў ты кі ўнут ра ных хва роб 

БДМУ пад кі раў ніц твам док та ра ме
ды цын скіх на вук, пра фе са ра Эду ар
да Да цэн кі. Для па чат ку ў пра ект бу
дуць уцяг ну тыя ка ля 20 па цы ен таў. 
Ін тэн сіў ныя клі ніч ныя вы пра ба ван ні 
пра цяг нуц ца не каль кі ме ся цаў, за
тым — на коль кі бу дзе да зва ляць фі
нан са ван не — па цы ен ты бу дуць да
баў ляц ца і на пра ця гу го да.

— За вер шыц ца пра ект у чэр ве ні 
2021га, і яго вы ні кам ста не ін струк
цыя па ўжы ван ні бія ме ды цын ска га 
клет ка ва га пра дук ту пры цяж кіх між
ткан ка вых пнеў ма ні ях. Пас ля гэ ты 
ме тад мож на бу дзе маш та ба ваць па 
ўсёй кра і не. Бо ві рус ныя пнеў ма ніі, 
якія цяж ка пад да юц ца ля чэн ню, ёсць 
прак тыч на заў сё ды: яны мо гуць быць 
вы клі ка ныя на грып і ма сай ін шых 
ін фек цый. Ма ю чы ў ар се на ле но вы 
спо саб, спраў ляц ца з імі мож на бу дзе 
больш па спя хо ва.

Ня гле дзя чы на тое, што бан кі кле
так ёсць па куль не ўсю ды, клет ка выя 
тэх на ло гіі ў Бе ла ру сі раз ві ва юц ца, ар
га ні за цыі пра цу юць з імі, і ка лі мы па
ка жам эфек тыў насць но ва га ме та ду, гэ
та па слу жыць штурш ком да да лей ша га 
раз віц ця ў прын цы пе і да вы дзя лен ня 
фі нан са ван ня для ля чэн ня ства ла вы мі 
клет ка мі на бяз вы плат най асно ве па
цы ен таў з са мы мі роз ны мі за хвор ван
ня мі, — рэ зю муе Анд рэй Ган ча роў.

Юлія Васілішына

да рэ чы 

Яшчэ адзін пла ну е мы пра ект Ін сты ту та бія фі зі кі і кле тач най ін жы не
рыі НАН Бе ла ру сі на кі ра ва ны на ля чэн не фіб ро зу лёг кіх — ус клад нен ні 
пнеў ма ній. Лячыць па цы ен таў пра па ну ец ца з да па мо гай эк за сом, яны 
змя шча юць бія ла гіч на ак тыў ныя рэ чы вы, якія ме зен хі маль ныя ства ла
выя клет кі вы кід ва юць за ме жы ся бе ў пра цэ се свай го рос ту. Іх так са ма 
мож на вы лу чаць і вы ка рыс тоў ваць для тэ ра піі па цы ен таў з фіб ро зам.  
У мно гіх на ву ко вых пра цах апош ніх га доў па ка за на эфек тыў насць та
ко га па ды хо ду.
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унікальна!

Б
ольш за па  ло ву з 
сва іх 13 га доў Аляк
сандр Кост ка пра вёў 
у шпі та лях: з на ра
джэн ня сур’ ёз ныя 
праб ле мы з сэр цам, 
за пля чы ма  — ча
ты ры скла да ныя ад
кры тыя апе ра цыі. 

Ка лі тэр мі но ва спат рэ бі ла ся но вае 
ўмя шан не, ура чы РНПЦ дзі ця чай хі
рур гіі вы ра та ва лі жыц цё пад лет ку, 
пра вёў шы ўні каль ную ма ла ін ва зіў
ную апе ра цыю, за якую да гэ та га ў 
све це ні хто не браў ся.

У аў то рак Аляк сандр Кост ка на
рэш це вы пі саў ся са шпі та ля — як раз 
за ме сяц да свай го дня на ра джэн ня. 

А ў маі ён па сту піў у РНПЦ дзі ця чай 
хі рур гіі ў цяж кім ста не. Усё жыц цё ў 
хлоп чы ка бы лі праб ле мы са зда роў ем, 
апе ра цыі на сэр цы па ча лі ся прак тыч
на з пер шых дзён пас ля з’яў лен ня на 
свет.

— Адзін з страў ніч каў быў не да
раз ві ты, — рас па вя дае за гад чык рэнт
ге на пе ра цый най РНПЦ дзі ця чай хі

хай б’ец ца сэр ца!

Бе ла рус кія кар дыяхі рур гі 
ўпершыню ў свеце  
пра вя лі складаную  
апе ра цыю для падлетка 
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Маленькі цуд 
адбыўся прама на 
аперацыйным стале: 
як толькі прынялі 
сістэму дастаўкі, 
клапан адразу ж 
пачаў працаваць,  
а жыццёвыя 
параметры імгненна 
палепшыліся прама 
на вачах дактароў
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унікальна!

рур гіі Па вел Чар на глаз. — Фак тыч на 
ён не да стат ко ва пра ца ваў, асноў ную 
функ цыю браў на ся бе ін шы страў ні
чак. Та му ў дзі ця ці раз ві лі ся праб ле мы 
з міт раль ным і трох створ ка вым кла
па на мі. Спа чат ку зра бі лі апе ра цыю 
шунтавання і пер шы этап плас ты кі. 
З рос там дзі ця ці не аб ход на бы ло пра
вес ці паў тор нае ўмя шан не.

У Са шы па ча лі ся праб ле мы з трох
створ ка вым кла па нам  — пер ша па
чат ко ва ў ім бы лі сур’ ёз ныя зме ны. 
Па прос ту ка жу чы, ён не да стат ко ва 
пра пус каў праз ся бе кроў, створ кі 
кла па на не стуль ва лі ся, зза ча го яна 
вяр та ла ся на зад пад час ска ра чэн ня 
страў ніч ка. Адзі ны ша нец на вы ра та
ван не — аль бо за ме на кла па на, аль бо 
яго плас ты ка. Але пас ля ча ты рох са
мых скла да ных ад кры тых апе ра цый 
лю бое но вае ўмя шан не  — вя ліз ная 
ры зы ка ды шэ раг не па збеж ных ус
клад нен няў. Cутыкнуліся і з ін шы мі 
скла да нас ця мі.

— У дзі ця ці быў свой, «род ны» 
кла пан, — тлу ма чыць Па вел Чар на
глаз. — Пра цэ ду ры, ка лі но вы кла пан 
ста віц ца ў ра ней ім план та ва ны, у нас 
ужо бы лі. У да дзе ным вы пад ку ра
ней не пра во дзі лі ся хі рур гіч ныя ўмя
шан ні — не ўста лёў ва лі ся бія ла гіч ны 
кла пан або каль цо, якія маг лі б стаць 
ас но вай для фік са цыі пры ла ды. Плюс 
вель мі бліз ка раз мя шчаў ся і ра ней 
ім план та ва ны ме ха ніч ны пра тэз міт
раль на га кла па на.

Пас ля шмат лі кіх кан сі лі у маў бы
ло пры ня та ра шэн не пра вес ці апе ра

цыю эн да вас ку ляр на — зра біць гэ та 
без траў ма тыч на га раз рэ зу груд ной 
клет кі ды без спы нен ня сэр ца. Праз 
пра кол у сцег на вой ве не да ста вач ная 
пры ла да змяс ці ла но вы кла пан у па
трэб нае мес ца. Гэ та му па пя рэд ні ча ла 
вя лі кая пра ца дак та роў, бо раз мяс
ціць ім план ты не аб ход на з юве лір най 
дак лад нас цю, ста ран на вы ме раў шы 
ўсе па ра мет ры. Ма лень кі цуд ад
быў ся пра ма на апе ра цый ным ста ле: 
як толь кі пры ня лі сіс тэ му да стаў кі, 
кла пан ад ра зу ж па чаў пра ца ваць, а 
жыц цё выя па ра мет ры ім гнен на па
леп шы лі ся пра ма на ва чах дак та роў. 
Са ша пе рад са май вы піс кай па дзя ліў
ся сва і мі ўра жан ня мі: ска заў, што ўсё 

ва кол ні бы па свят ле ла, і ён ад чу вае 
ся бе ку ды лепш.

Ка мен тар

Ды рэк тар РНПЦ дзіцячай хірургіі 
Кан стан цін Драз доў скі рас па вёў, што 
ка ле гі ў Заходняй Еў ро пе і ЗША па
цвер дзі лі ўні каль насць апе ра цыі:

— Мы атры ма лі за пра шэн не вы
сту піць з дак ла дам на кан фе рэн цыі 
па кар дыя та ра каль най хі рур гіі ў За
ходняй Еў ро пе во сен ню. Акра мя та го, 
рых ту ец ца пуб лі ка цыя гэ та га вы пад ку 
ў ад ным з вя ду чых су свет ных ча со пі
саў у га лі не дзі ця чай кар дыя хі рур гіі.

Воль га Савіцкая 
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коні-
лекары
Іпатэрапія — лячэбная верхавая язда — 
усё больш папулярная сярод пацыентаў  
з цяжкімі захворваннямі. І калі афіцыйная 
медыцына безнадзейна разводзіць 
рукамі, на дапамогу прыходзяць коні, 
вяртаючы не толькі радасць жыцця,  
але і здароўе.

у 
35 кі ла мет рах ад Мін ска на 70 гек та рах 
зям лі рас кі ну ла ся Green Ranch: вя лі кая 
аг ра ся дзі ба з хос тэ лам і ма лень кі мі гас
цёў ня мі, фут боль ным по лем, пля цоў
кай для дзі ця чых гуль няў у вы гля дзе 
вя ліз на га драў ля на га ка раб ля, кры тым 
ма не жам і стай няй. Ас тат нюю тэ ры
то рыю зай ма юць валь е ры. У іх, ля ні ва 
па мах ва юць хвас тамі і пе ра біраючы гу

бамі, пры воль на шпа цы ру юць ко ні. На не ка то рых на дзе
тыя мас кіт ны мі сет кі, ка гось ці сха ва лі ад пя ку ча га сон ца 
пад на ве сам — бач на, да ко ней тут ставяцца з піетэтам. 
Па між валь е ра мі — вуз кія да рож кі, яны ўтва ра юць цэ
лы ла бі рынт, і не ад ра зу зра зу ме ла, дзе ж «цэнт раль ная 
ву лі ца» з ад мі ніст ра цы яй. Бо я пры еха ла да ве дац ца, як 
тут пра во дзяц ца се ан сы іпа тэ ра піі — рэ абі лі та цыі з да
па мо гай вер ха вой яз ды. Хоць ужо за па ру кі ла мет раў ад 
прэ зен та бель на га бе ла га до ма, пры кмет на га яшчэ зда лёк, 
які ўзвыш аец ца над ма ляў ні чым зя лё ным уз гор кам, я ад
чу ла тэ ра пеў тыч нае ўздзе ян не са мой пры ро ды. Азяр цо з 
чыс тай, як мне ска за лі по тым, ва дой ка ля ран ча, бя роз кі  
ўз доўж зві ліс тай да ро гі… Ні бы ажыў шы краявід, які сы
шоў з кар ці ны мас та ка. Як жа не ха пае такіх эмоцый нам, 
га рад скім жы ха рам!

Блу ка ю чы па пе ры мет ры валь е раў, на рэш це зна хо джу 
кры ты ма неж, дзе су стра каю Воль гу — ін струк та ра па іпа тэ
ра піі. Яна ўжо за кан чвае за ня так са сва ёй ма лень кай па цы
ент кай, а по бач ста іць на ступ ная: пя ці га до вая Кі ра. Воль га 
да па ма гае дзяў чын цы сес ці на ка ня Мар ці на, і мы ў су пра
ва джэн ні ка ня во да Але ны (да рэ чы, кан ды да ткі ў май стры 
спор ту па кан ку ры), ад праў ля ем ся ў ча роў ны лес.

ход ка нём 

Іпа тэ ра пі яй мож на зай мац ца ў лю бым уз рос це і прак
тыч на ўсім. Але пры хваробе нырак — нельга, бо пад час 
яз ды ства ра ец ца да дат ко вая на груз ка на гэ тыя ор га ны.  І 
трэба ўстрымацца тым, у каго ёсць алергія на жывёл ды 
ломкія косці. Не кан такт насць ды эпі леп сія — спрэч ныя 
су праць па ка зан ні. Ка лі праз дзе сяць се ан саў ні я кіх па ляп
шэн няў з бо ку псі ха ла гіч най адап та цыі ня ма, а ў вы пад ку з 
эпі леп сі яй — пры сту пы паў та ра юц ца або ад наў ля юц ца, то 
зай мац ца, на  жаль, нель га.

У Green Ranch на ля чэб ныя се ан сы ў асноў ным пры яз
джа юць дзе ці. За ня ткі пра хо дзяць па аў то рках і чац вяр гах, 
доў жац ца 30 мі нут. Во зяць дзя цей па ста ян на і на пра ця гу 
не каль кіх га доў, та му но ва му па цы ен ту па тра піць ту ды — 
праблемна. Чарга! Найменшаму пацыенту — тры га ды. 
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Хоць рэ абі лі та цыю вяр хом на ка ні пра хо дзіў не як і 70га
до вы муж чы на: у яго бы лі праб ле мы са спі ной.

Воль га ў якас ці ін струк та ра па іпа тэ ра піі ўжо шэсць год 
зай ма ец ца з ма лень кі мі па цы ен та мі, у боль шасць з якіх ды
яг наз ДЦП. У самой — тры вы шэй шыя аду ка цыі: ме ды цын
ская, спар тыў наме ды цын ская і ёсць дып лом іпа тэ ра пеў та, 
які атры ма ла ў Ра сіі: у нас па куль у сіс тэ ме аду ка цыі та кой 
спе цы яль нас ці ня ма. Пы та ю ся, ня ўжо конь здоль ны якас на 
па леп шыць жыц цё пры са мых цяж кіх фор мах ДЦП? У ад
каз Воль га ўсмі ха ец ца, ус па мі на ю чы, коль кі цяж кіх кро каў 
па спя хо ва пе ра адо ле лі яе па цы ен ты.

— Па мя таю шас ці га до вую дзяў чын ку з цяж кім ад на ра
джэн ня ды яг на зам. У на ро дзе пра та кіх ка жуць «не ча ла
век, а га род ні на», яшчэ і з эпі леп тыч ны мі пры пад ка мі. Дзі ця 
было, аб са лют на не пры ста са ва нае да жыц ця, нашы медыкі 
разводзілі рукамі... Але баць кі не паставілі крыж на да чцэ, 
уся ляк сты му ля ва лі яе і фі зіч ную, і ра зу мо вую ак тыў насць, 
ва зі лі на іпа тэ ра пію ў тым лі ку. І вось да 12ці га доў яна ўжо 
маг ла спа кой на раз маў ляць па таб лі цы, тры маць са ма стой
на лыж ку. Дзяў чын ка ста ла кан такт ная, ак тыў ная, пай шла 
ў шко лу на ін клю зіў нае на ву чан не.

Воль га пе ра пы няе апо вед, бо Кі ра, якая спа кой на ся дзе
ла ўвесь час на ка ні бо кам, ста ла ва ро чац ца і неш та спра ба
ва ла ска заць.

— Сес ці на пе рад? Ты хо чаш сес ці на пе рад? Не «так», а 
«Вольга, я ха чу сес ці на пе рад тва рам». Паў та ры, ка лі лас ка.

Пры мне Кі ра, у якой ДЦП, цяг лі ца вая ата нія (ніз кі то
нус) удум лі ва, вель мі па воль на, але вы раз на паў та рае фра зу. 
Мы спы ня ем ся, да ючы дзяў чын цы маг чы масць па мя няць 
по зу, а за тым ра зам з ін струк та рам і ка ня во дам «бя жым» 
га ло пам. Кі ра ўсмі ха ец ца, ве се ла пад скок ва ю чы на Мар ці
не. Яна зай ма ец ца ўжо два га ды і, на мой по гляд, упэў не на 
тры ма ец ца ў сяд ле. Воль га рас па вя ла, што пер ша па чат ко ва 
дзяў чын ка ні як не ся дзе ла і на огул не раз маў ля ла.

— Ча сам мы за хо дзім глы бей у лес: кве тач кі ню ха ем, 
там і ягад кі ёсць, іх мож на па лі чыць. Але гэ та ка лі даж джу 
ня ма. Ка лі зу сім дрэн нае на двор’е — у ма не жы зай ма ем ся. 
Усё не аб ход нае там ёсць: пі ра мід кі, ка лю чыя мя чы кі, па лач

кі — роз ныя пры ста са ван ні для раз віц ця дроб най ма то ры кі. 
На сце нах лі та ры ві сяць. Яшчэ ву чым, у які бок конь па
ва роч вае: на пра ва, на ле ва… Пе ра бі ра ем яго гры ву, ма ца ем 
па зван кі, якія так са ма мож на па лі чыць. До ма на ды ва не, па
га дзі це ся, не так зай маль на гэ та ўсё вы ву чаць.

Быў у Воль гі яшчэ адзін скла да ны па цы ент. Скла да ны 
та му, што акра мя ды яг на зу ДЦП, тэт ра па рэ за (усе ча ты ры 
ка неч нас ці зна хо дзяц ца ў цвёр дым спаз ме, моц на сціс ну
тыя, што ства рае па ста ян ныя бо ле выя ад чу ван ні), 20га до
вы хло пец не ха цеў зай мац ца. Ён не мог на ват ся дзець. Ці 
трэ ба ка заць, як змя ні ла ся яго стаў лен не да ко ней, ка лі змог 
са ма стой на згі нацьраз гі наць ру кі, ад вес ці на гу, каб сес ці на 
ка ня і на ват пра ехац ца без да па мо гі ін струк та ра! А спа чат ку 
на ват ла яў ся, ус па мі нае Воль га, калі прапанавалі вы ка наць 
«не вы ка наль ныя» ка ман ды.

чац ве ра но гі трэ на жор 

У дзя цей з ды яг на зам ДЦП час ты спа да рож нік — сімп
том «пе ра крэст»: так у на ро дзе ка жуць, ка лі пе ра кры жоў
ва юц ца нож кі. Ля чэб ная фіз куль ту ра гэ ты сімп том, вя
до ма, зды мае, але з да па мо гай ка ня пос пеху да ся гаюць 
на шмат хут чэй. Да рэ чы, у звы чай ных зда ро вых лю дзей 
цяг лі цы, што раз ме шча ны ва ўнут ра най па верх ні сцяг на, 
не вельмі пра цу юць. І яны вы дат на раз ві ва юц ца ў «не свя
до мым» ста не, па куль ча ла век едзе вер хам. Інакш прос
та не ўтры ма еш ся ў сяд ле! Усе дзець на ка ні — скла да ная 
звыч ка для лю бо га ча ла ве ка. Пас ля дзе ся ці мі нут най яз ды 
па кру зе ў пер шы раз ад чу ва ец ца боль і на пру жан не ва 
ўсіх прак тыч на цяг лі цах. Хоць, зда ва ла ся б, ся дзіш са
бе кам форт на, ве се ла пад скок ва ю чы… І мож на ўя віць, 
як цяж ка да во дзіц ца дзе цям з ды яг на зам ДЦП! Але па
куль ма лень кі па цы ент зно сіц ца з ін струк та рам, па ба
ках гля дзіць — ар га нізм на пру жа на пра цуе. Утры мац ца, 
па вяр нуц ца, лег чы, устаць — вось ужо прэс і цяг лі цы 
шыі пра пра ца ва ныя. А яшчэ ка сыя цяг лі цы прэ са, спі ны, 
цяг лі цы, якія вы цяг ва юць хры бет нік… Нож ку пе ра кі
ну лі — на пру жы ла ся ма лая га лё нач ная, ча ты рох га ло вая 
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Так праходзіць сеанс іпатэрапіі з інструктарам Вольгай



Падчас трэніроўкі

Стайня

Верхавая язда — занятак для душы і цела

Тут гатуюць ежу для коней

цяг лі ца, паль цы ступ ні. Час та ў дзя цей з ДЦП яны аль бо 
валь гус ныя, аль бо вар ус ныя (віды дэфармацыі ступні). 
А тут да во дзіц ца на гу вы прост ваць асаб лі вым чы нам, 
каб хут чэй яе пад няць — бо хо чац ца даў жэй па ка тац ца! 
Пра цу юць і квад рат ныя цяг лі цы па яс ні цы. Гэ та, да рэ чы, 
канкрэтызуе Вольга, вель мі буй ныя цяг лі цы ў спі не, яны 
ад каз ва юць за рух ног. Не ча ка на, праў да! Мы пры вык лі 
ду маць, што за но гі ад каз вае хры бет нік. Але бы ло пра
ве дзе на да сле да ван не, пад час яко га ў да рос ла га ча ла ве ка 
«ад клю чы лі» аналь ге ты ка мі буй ныя па яс ніч ныя цяг лі цы. 
Но гі ў яго бы лі вы дат на раз ві ты, на хры бет нік і мозг на
ву коў цы не ўз дзей ні ча лі. Тым не менш, пад до след ны не 
змог ха дзіць.

А яшчэ пад час ка тан ня доб ра раз ві ва ец ца ка ар ды на цыя 
і раў на ва га. Ці ка вы факт: за ка ар ды на цыю ад каз вае мозг, 
дак лад ней, ма лы мозг ці маз жа чок, а за раў на ва гу — слы ха
вы апа рат, уся рэ дзі не яко га зна хо дзіц ца вад касць. Дзя ку ю
чы ёй мы і не па да ем з ка ня, і ходзім роўна.

Конь — су раз моў ца 

Дру гі на пра мак іпа тэ ра піі — пра ца з псі хіч ны мі ад хі лен
ня мі, па чы на ю чы ад моц ных стрэ саў і нер во вых зры ваў, за
ікан ня, эну рэ за і за кан чва ю чы ау тыз мам, ар га ніч ны мі па ру
шэн ня мі моз гу. Тут ужо ідзе ак цэнт не на фі зіч ным раз віц ці, 
а на спро бе ўста ля ваць кан такт па цы ен та са знеш нім све там. 
Та кія дзе ці ву чац ца ад да ваць ка ман ду ка ню. Час та ў іх бы ва
юць праб ле мы з гу ка вы маў лен нем, та му ім пры хо дзіц ца ву
чыц ца зно сіц ца «на мо ве та ты і ма мы», каб быць зра зу ме тым. 
А яшчэ та кім дзе цям важ на ўсве дам ляць сваю ў пэў ным сэн се 
знач насць, бо ка лі ся дзіш вы со ка і кі ру еш буй ной жы вё лай, 
ад чу ва еш ся бе моц ным, ад важ ным, хут кім… І са ма стой ным 
так са ма, бо ма ма мо жа сыс ці за 4 км, і ні чо га не зда рыц ца. 
З ча сам ма лень кія вершнікі на ват про сяць ін струк та ра пры
браць ру ку: маў ляў, спраў лю ся са ма стой на. Яны ста но вяц
ца кан такт ныя, да лі кат ныя: аб ды ма юць, гла дзяць, дзя ку юць 
каню, да яко га спа чат ку ста ві лі ся грэб лі ва зза, на прык лад, 
ба га та га слі на ад лу чэн ня або спе цы фіч на га па ху.

Узім ку іпа тэ ра пію не пра вод зяць. Спра ба ва лі, але по
тым ад мо ві лі ся ад гэ тай ідэі: нель га, каб за ня так, на ват ка лі 
ён пры но сіць за да валь нен не, пе ра ўтва ра ўся ў ру ці ну. Ды і 
хо лад на да та го ж, цям нее ра на, шмат не па год ных дзён… А 
так хлоп цы ды дзяў ча ты за зі му па чы на юць су ма ваць і ўвес
ну су стра ка юць сва іх ча ты рох но гіх ле ка раў з рас па сцёр ты мі 
аб дым ка мі.

Іпа тэ ра пія — скла да ная пра ца не толь кі для ма лень ка га 
верш ні ка і яго ін струк та ра, які ад дае шмат фі зіч ных і эма
цый ных сіл, але яшчэ і для са мо га ка ня. Больш за дзе сяць 
па цы ен таў у дзень ён не вы трым лі вае. Лі чыц ца, што лепш 
за ўсіх у та кой спра ве — ка бы ла. Але на прак ты цы яна аказ
ва ец ца больш тэм пе ра мент ная і кап рыз ная. То на строю 
ў яе ня ма, то на двор’е на ка бы лу паў плы ва ла… А ме рын 
(каст ры ра ва ны конь) ва ўзрос це 5–15 га доў — най больш 
пры дат ны ва ры янт. Яму б да лі па ес ці ды па спаць — больш 
для шчас ця ні чо га і не трэ ба. Ёсць ся род спе цы я ліс таў, якія 
ле чаць лю дзей з да па мо гай жы вёл, па вер’е, што ко ні (і не 
толь кі яны) ад цяг ва юць на ся бе «цяж кую энер ге ты ку» па
цы ен таў і ад та го са мі час та хва рэ юць. Але ў вы пад ку з ча ты
рох но гі мі на сель ні ка мі Green Rancho, я ўпэў не ная, усе хут ка 
вяр та юц ца ў строй. Бо іх там лю бяць ды пес цяць.
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на дзіцячай пляцоўцы цікава і дарослым

Першае знаёмства з чацвераногім лекарам

Да новых сустрэч на ранча!

Green Ranch 

Дэн дзі, Ізюм ка, Міс тэр Лё лік… На ран ча 15 клуб ных 
ко ней. Ся род іх — тыя, хто за дзей ні ча ны ў іпа тэ ра піі ды 
ў воль ным пра ка це. Па пя рэд не за пі саў шы ся, мож на пры
ехаць і па ка тац ца, узяць уро кі вер ха вой яз ды. Не ка то рыя 
ко ні ўдзель ні ча юць у са цы яль ным пра ек це — бяс плат най 
шко ле вер ха вой яз ды для пры ём ных дзя цей і тых, хто жы ве 
не па да лёк. Ас тат нія ко ні — пры ват ныя, іх коль касць па ста
ян на вар’ і ру ец ца. Гас па да ры там аран ду юць стай ні для сва іх 
га да ван цаў, пла цяць за до гляд. Улас на, асноў ны да ход — як
раз з па стою пры ват ных ко ней. У цэ лым, утрым лі ваць стай
ню — спра ва не пры быт ко вая. Гэ та хут чэй за ня так для ду
шы. Але клуб ныя ко ні са мі са бе «за раб ля юць на хлеб». Ёсць 
на ран ча і вы ра та ва ныя ад за бою за вод скія асо бі ны, і бы лыя 
спарт сме ны, якія доў гія га ды ве рай і праў дай слу жы лі гас
па да ру, але зза ўзрос ту ста лі не па трэб ны мі. Та кі х да гля да
юць ва лан цё ры з Між на род на га даб ра чын на га та ва рыст ва 
да па мо гі жы вё лам «ЗО О шанс», вя до мыя ў Бе ла ру сі больш 
як «Ка ман да да па мо гі ко ням HeaTR».

Green Ranch ак тыў на па шы ра ец ца. Вось і ка лі я пры еха
ла ту ды, на мес ніца ды рэк та ра па гас па дар цы, якая ку ры руе 
ўсе пы тан ні, звя за ны я з конь мі, а яшчэ ідэй ная на тхняль ніца 
та ко га маш таб на га пра ек та На тал ля Сін ка вец бы ла ў ад’ ез
дзе: у Брэсц кай воб лас ці яе ча каў чар го вы чац ве ра но гі ся бар. 
На тал ля са бра ла ся пе ра вез ці яго да ся бе на Green Ranch — 
да рэ чы, там жы ве ўвесь яе ся мей ны клан — для правядзен
ня іпа тэ ра піі. Са ма На тал ля — ка рэн ная мін чан ка. Але ўсё 
жыц цё ха це ла жыць блі жэй да пры ро ды. І яшчэ яе з дзя цін
ства цяг ну ла да ко ней. Але баць кі не па дзя ля лі лю боў дач кі 
да вер ха вой яз ды, ба ю чы ся, каб тая не па шко дзі ла са бе ча
гоне будзь. У Ві цеб скую ве тэ ры нар ную акадэмію так са ма не 
пус ці лі: не ка міль фо ста ліч най дзяў чы не з’яз джаць ву чыц
ца на пе ры фе рыю. Прый шло ся па сту паць у ме ды цын скі… 
Толь кі пас ля за муж жа, калі знайшла ад на дум цаўама та раў 
ко ней ся род сва я коў му жа, у На тал лі атры ма ла ся рэа лі за
ваць сваю ко ліш нюю ма ру. Але ж га лоў ны ў ся мей ным «кон
скім» біз не се, па яе сло вах, — гэ та свёкар, Мі ка лай Сін ка вец.

Шчы ра ка жу чы, пры ехаць на ран ча мне ха це ла ся яшчэ 
па ад ной, аса біс тай пры чы не. Ка лісь ці ў дзя цін стве я ка та
ла ся на ка ні ў ад ным з дзі ця чых пар каў Мін ска. Не каль кі 
кру гоў «гонару» доў жы лі ся ад сі лы мі нут пяць, але не пры
ем ныя ад чу ван ні ад тра ся ні ны за пом ні лі ся на ўсё жыц цё. 
Уво гу ле, не спа да ба ла ся. З та го ча су я шчы ра не ра зу ме ла 
за хап лен не лю дзей конь мі. І, вя до ма, вельмі здзі ві ла ся, да
ве даў шы ся, што яны яшчэ і ле чаць…

На ран ча, ка лі я ледзь да кра ну ла ся да ко ня, це ла яго 
здрыга ну ла ся, і гэ та мя не ўсхва ля ва ла. Жы вё ліна вель мі ад
чу валь ная! За ха це ла ся су па ко іць яе, па гла дзіць, па ка заць, 
што я — ся бар. Рас па вя ла Воль зе пра свой пер шы не пры ем ны 
до свед. Яна за смя я ла ся, па цвер дзіла, што без прак ты кі вер
ха вая яз да са праў ды мо жа здац ца жорст кай, не кам форт най, 
стрэ са вай. Але ка лі, як той ка заў, асяд ла еш ка ня, а ра зам з ім і 
пе ра мо жаш свой страх, мож на ад чуць не вя до мыя раней эмо
цыі. Так што, да да ла Воль га, вам трэ ба па спра ба ваць яшчэ раз.

За пра шэн не я пры ня ла, і, ду маю, што вяр ну ся — па зна
ё міц ца з но вым сяб рам. Але гэ та бу дзе ўжо зу сім ін шая гіс
то рыя.

Алі са Гюнгер.
Фота аўтара. 
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у
с я  г о  в ы  д а  д з е  н а 
45 кніг на бе ла рус кай 
мо ве, а так са ма ў пе
ра кла дзе на рус кую 
мо ву. Вы хо дзі лі каз кі 
і на ват ко мікс з раз лі
кам на юна га чы та ча. 
Асоб ныя вы дан ні ра

ма наў і апо вес цяў. 18 та моў са «Збо ру 
тво раў у 25 та мах»…

Агуль ны на клад 45  вы дан няў 
склаў 76 760 эк зэмп ля раў. Па сён няш
нім ча се ліч ба ўну шаль ная.

На рус кай мо ве  — уся го пяць 
кніг. Ас тат нія вы дан ні — пабе ла рус
ку. «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» 
вы хо дзі ла шэсць ра зоў. Ад но з вы дан
няў — на рус кай мо ве. «Чор ны за мак 
Аль шан скі» ча ты ры ра зы. «Ка ла сы 
пад сяр пом тва ім» — таксама ча ты ры 
ра зы (ад но з вы дан няў — два та мы ў 
25томным Збо ры тво раў). Пяць ра

зоў — «Хрыс тос пры зям ліў ся ў Га род
ні». Што ці ка ва, і гэты твор, і «Лад дзя 
Рос па чы», «Дзі кае па ля ван не ка ра ля 

Ста ха», «Ка ла сы пад сяр пом тва ім» 
па ба чы лі свет на рус кай мо ве ў но вых 
пе ра кла дах, здзейс не ных кан ды да там 
фі ла ла гіч ных на вук Пят ром Жаў ня
ро ві чам. У па мя ці чы та чоў, хто даў но 
зна ё мы з твор час цю Ула дзі мі ра Ка
рат ке ві ча, — яшчэ пе ра кла ды мас коў
ска га лі та ра та ра Ва лян ці ны Шчад ры
ной.

Ка неш не ж, га лоў най ад мет нас
цю «ка рат ке ві чаў скай» дзе ся ці год кі, 
ка лі га ва рыць пра ўва гу да твор чай 
спад чы ны кла сі ка бе ла рус кай лі та ра
ту ры, стаў вы хад у свет 18 та моў са 
«Збо ру тво раў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві
ча з 25 та моў». Па ча так па кла дзе ны 
ў 2012 го дзе. «Мас тац кая лі та ра ту ра» 
вы пус ці ла пер шы том, ку ды ўвай
шлі паэ тыч ныя тво ры, на пі са ныя ў 
1950–1960х гг. Част ка тэкс таў — на 
рус кай мо ве. Рэ дак та рам то ма вы сту
піў вя до мы бе ла рус кі лі та ра ту раз наў

дзе сяць га доў  
ула дзі Мі ра  

ка рат ке Ві ча

Якія кні гі кла сі ка бе ла рус кай  
лі та ра ту ры, са ма га па пу ляр на га  

пісь мен ні ка ў кра і не, і якім на кла дам 
вый шлі ў свет з 2010 па 2020 га ды?  

На гэ тае пы тан не мы ад ка жам  
з да па мо гай біб лі яг ра фіч ных  

пад лі каў На цы я наль най кніж най  
па ла ты Бе ла ру сі.

Праз твор часць  
Ула дзі мі ра  
Ка рат ке ві ча 
ёсць са праўд ны 
шанец рас ка заць 
све ту пра  
Бе ла русь  
і бе ла ру саў!
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ца, док тар фі ла ла гіч ных на вук Вя ча
слаў Пят ро віч Ра гой ша. «Баць кам», 
іні цы я та рам вы дан ня і першна перш 
збі ран ня «Збо ру тво раў» з’яў ля ец
ца слын ны ка рат ке ві чаз наў ца Ана
толь Ве ра бей. З пер ша га па тры нац
ца ты том на клад кож на га то ма быў 
2000 эк зэмп ля раў. З ча тыр нац ца та
га — 1000 эк зэмп ля раў. А вось 18ы 
том, ку ды ўвай шлі ма люн кі Ула дзі мі
ра Ка рат ке ві ча, — 1200 асоб ні каў.

«Лад дзя Рос па чы» па ба чы ла 
свет ча ты ры ра зы. Ад но з вы
дан няў над звы чай ці ка вае (яго 
ўклаў Глеб Ла ба дзен ка): на ве ла 
прый шла да чы та ча ў 2010 го дзе 
ў вы да вец тве «Медисонт» упер
шы ню (!) у не пад цэн зур ным вы
дан ні. Вер ну та, зня та ў тэкс це 
тво ра 296 (!) цэн зар скіх пра вак.

Та кі ка рот кі агляд пе ра кон
вае, што твор чая спад чы на Ула
дзі мі ра Ка рат ке ві ча, як і ра ней, 
пры цяг вае ўва гу шы ро ка га ко ла 
чы та чоў. Здзейс не ныя ў 2010–
2020  га дах вы дан ні  — вы
ключ на вар тая ўва гі пра
сто ра для да след чыц кай 
ра бо ты па вы ву чэн ні 
жыц ця і твор час ці 
аў  та ра «Ка ла соў 
пад сяр пом тва
ім».

І  я ш ч э 
ш т р ы  ш о к . 
У  2010  го дзе, 

ка лі ад зна ча ла ся 80год дзе з дня на ра
джэн ня Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча, вый
шла ўся го ад на яго кні га. Шмат кніг 
па ба чы ла свет у 2018 го дзе — аж но 
дзе сяць вы дан няў. На коль кі ўра джай
ным бу дзе для ўша на ван ня ў кніж най 
га лі не па мя ці Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
год 2020ы, па ка жа, без умоў на, час.

Ка лі га ва рыць пра са мыя бліз кія 
перс пек ты вы вы дан ня тво раў Ка рат
ке ві ча, то, ка неш не ж, не стае ма са
вых, ты раж ных, раз лі ча ных на юна га 
чы та ча кніг. Ча му б «Зям лю пад бе
лы мі кры ла мі» не пе ра вы даць з фа та
гра фіч ны мі ілюст ра цы я мі су час ных 
май строў? Ды і пуб лі цыс ты ка Ка рат
ке ві ча па тра буе бо лей шы ро ка га рас
паў сюдж ван ня. Ча му б не пе ра вы даць 
асоб на і на рыс кла сі ка бе ла рус кай лі
та ра ту ры пра Мсці слаў? На прык лад, 
у се рыі «Па да рож жа па род ным краі». 
Не су мнен на, та кія вы дан ні ра зы дуц
ца і ся род ма са ва га чы та ча.

Бе ла русь са ма маг ла б вы сту піць 
іні цы я та рам і вы дан ня тво раў У. Ка
рат ке ві ча на ін шых мо вах на ро даў 
све ту. Паэ зію Ян кі Ку па лы пе ра кла
да лі на сто ці на ват бо лей моў. Не дзе 
бліз ка да гэ та га і коль касць моў, на 
якія пе ра кла дзе ны тво ры Яку ба Ко ла
са. Про за і паэ зія У. Ка рат ке ві ча пе ра
кла дзе на ўся го толь кі на двац цаць ці 
кры ху бо лей моў на ро даў све ту. А між 
тым як раз праз твор часць Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча ёсць са праўд ны шанец 
рас ка заць све ту пра Бе ла русь і бе ла
ру саў!..

І яшчэ адзін ас пект пе рад юбі лей
най руп лі вас ці на ка рат ке ві чаў скую 
тэ му. У «Бе ла рус кай Эн цык ла пе дыі 
імя Пет ру ся Броў кі» рых ту ец ца да 
вы дан ня эн цык ла пе дыч ны да вед
нік «Ула дзі мір Ка рат ке віч». Гэткая 
свое асаб лі вая ка рат ке ві чаў ская пер
са наль ная эн цык ла пе дыя. У на шай 
кра і не ёсць та ко га кштал ту вы дан ні, 
пры све ча ныя Ян ку Ку па лу, Фран цыс
ку Ска ры не, Мак сі му Баг да но ві чу. 
А ча му б не вы даць ле та піс жыц ця і 
твор час ці У. Ка рат ке ві ча? Та кія вы
дан ні бы лі ажыц цёў ле ны як ад люст
ра ван не жыц ця пі саў Яку ба Ко ла са, 
Ян кі Ку па лы, Мак сі ма Га рэц ка га, 
Іва на Ша мя кі на… А вось жыц ця піс 
У. Ка рат ке ві ча па куль што не скла дзе
ны і не вы да дзе ны.

У роз ныя га ды вы хо дзі лі кні гі лі
та ра ту раз наў ча га ха рак та ру, дзе асоб
на раз гля да ла ся твор часць Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча аль бо ў су да кра нан ні з 
пісь мен ні ка мі яго па ка лен ня. Аў та ры 
тых ма на гра фій — Ана толь Ве ра бей, 
Ар кадзь Ру сец кі, Аляк сей Не на да вец, 
ін шыя да след чы кі. Ча му б так са ма не 
звяр нуц ца ў юбі лей ны год да іх пе ра
вы дан ня?!.

Кас тусь Ла дуць ка
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л
е нін град ская бла ка
да, дзе б ты ні жыў, 
я к і  м і   б  д а  р о  г а 
мі ні  ва  дзі  ла ця
бе жыц цё, заў сё ды 
бы ла і за ста ец ца ў 
па мя ці. На ват, ка
лі ты зу сім не  быў 

у Ле нін гра дзе, СанктПе цяр бур зе… 
Усё роў на, ад ной чы да ве даў шы ся пра 
муж насць цэ ла га го ра да, на ўрад ці ка
ліне будзь за бу дзеш пра гэ та. Не змо
жаш за быц ца…

Ле нін град і Бе ла русь, СанктПе
цяр бург і Бе ла русь злу ча юць шмат лі
кія мас ты па мя ці. І ў даў но мі ну лых 
ча сах, ка лі ў го рад на Ня ве іш лі за на
ву кай, іш лі, каб стаць ін жы не ра мі, 
ка раб ле бу даў ні ка мі, ва ен ны мі ма ра
ка мі, ва ен ны мі ле ка ра мі, па да рож
ні ка мі, ге ог ра фа мі… Там, у го ра дзе, 
кож ны дзень жыц ця яко га фар мі ра

ваў агуль ную для бе ла ру саў і ра сі ян 
гіс то рыю, ня ма ла бе ла рус кіх ад ра соў. 
Ад ра соў з бе ла рус кай гіс та рыч най 
па мяц цю. З Ле нін гра дам звя за ны ім
ёны на род ных паэ таў Бе ла ру сі Яку
ба Ко ла са, Ян кі Ку па лы. У го ра дзе 
на Ня ве жыў і пра ца ваў ура джэ нец 
Ува ра ві чаў з Гомельшчыны — на род
ны мас так СССР Яў сей Ма і се ен ка. 
Доў гія га ды пра ца ва лі ў Ле нін гра дзе 
пісь мен ні кі, якія на ра дзі лі ся ў Бе ла
ру сі: Ана толь Кір вель, Яў ге нія Ка ва
люк, Іван Са бі ла, Ар кадзь Пін чук… 
А яшчэ — ак цё ры Іры на Ма зур ке віч 
(гэ та яна гра ла ў ад ной з кі на сту жак 
«дзяў чын ку з коскамі» — алім пій
скую чэм пі ён ку Воль гу Кор бут), Ле
а нід Не вя дом скі… І сён ня ў Санкт
Пе цяр  бу р зе  пра  ц у  юць,  ня с уць 
ва ен намар скую служ бу, зай ма юц ца 
роз ны мі доб ры мі спра ва мі мно гія на
шы зна ка мі тыя зем ля кі…

І Вя лі кая Ай чын ная, той дра ма
тызм, тыя вог нен ныя, на поў не ныя 
не вы нос ным бо лем, раз рыў на га ха
рак та ру смут кам, тыя вы пра ба ван ні 
злу чы лі ўсіх на шых прод каў, дзя доў, 
пра дзе даў. Ра сі я не і бе ла ру сы — адзіны 
са вец кі на род, які апы нуў ся на васт рыі 
не ве ра год най сі лы, сі лы фа шысц кай 
агрэ сіі, пад ма ца ва най не дас ка на лай, 
кры ва вараз бу раль най на цысц кай 
ідэа ло гі яй, — змаг лі вы ста яць, вы тры
маць і пад няць на сва іх пля чах Пе ра
мо гу, пад няць Го рад Муж нас ці ды зра
біць на ста год дзі Ле нін град сім ва лам 
ня злом нас ці ча ла ве ча га ду ху.

На пэў на, не вы пад ко ва ў кан цы 
1970х — па чат ку 1980х га доў на ра
дзі ла ся, бы ла вы га да ва на, скла дзе на, 
вы пі са на бе ла рус кім пар ты за нам, 
лі та ра ту раз наў цам, пра за ікам Але

Глы тоК Праў Дзі вас ці — 
на ўсе ча сы
Но вы фі ла кар тыч ны аль бом бе ла рус ка га ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва  
пры све ча ны тэ ме Ле нін град скай бла ка ды ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну

у пошуках страчанага
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сем Ада мо ві чам і рус кім пісь мен ні
камфран та ві ком Да ні і лам Гра ні ным 
агуль ная «Бла кад ная кні га». Сён ня 
гэ ты фа лі янт па мя ці ве да юць у дзя
сят ках кра ін све ту. «Бла кад ную кні
гу» чы та юць у Гер ма ніі ды Чэ хіі, Бал
га рыі ды Іс па ніі, Кі таі ды Япо ніі… 
І мно гія з нас ме на ві та са ста ро нак 
«Бла кад най кні гі» па чу лі го лас Та ні 
Са ві ча вай, усвя до мі лі, што ж зна чы
ла Да ро га Жыц ця, рэ льеф на прад ста
ві лі са бе, што та кое 125 грам хле ба, 
да ве да лі ся, што «на ём ным за бой цам 
гіт ле раў цаў», «во ра гам, за сла ным фа
шыс та мі», быў яшчэ і «бла кад ны го
лад»…

І паш тоў кі, паш то выя карт кі, фа
та гра фіі, ліс ты, са бра ныя бе ла рус кім 
ка лек цы я не рам, лаў рэ а там прэ міі 
Прэ зі дэн та Бе ла русі «За ду хоў нае ад
ра джэн не» Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым, 
паў ста юць пе рад на мі пе ра ка наў чым 
апа вя даль ні кам пра Ле нін град скую 
бла ка ду.

Раз гля да ю чы мност ва яр кіх рэ пра
дук цый, між во лі апус ка еш ся ў тыя да
лё кія ва ен ныя дні, што вы пра боў ва лі 
ча ла ве ка на тры ва ласць. І ду ма еш пра 
тое, дзе ля ча го лю дзі па ку та ва лі, пры
ма лі на ся бе ўвесь ця жар та го ча су. І 
ка лі нам сён ня да дзе на жыц цё — мы 
прос та аба вя за ны ў ча сы ра дас ці аль
бо смут ку па мя таць, якім да лі кат ным 
бы вае мір, як лёг ка раз га ра ец ца по
лы мя вай ны. Вы сту па ю чы на па ра дзе 
ў Мін ску 9 мая 2020 го да Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў: «Пас ля
доў ні кам на цысц кай ідэа ло гіі, за хоп
ні кам з праз мер ны мі геа па лі тыч ны мі 
ам бі цы я мі гіс то рыя да ла ўрок. Яго 
сэнс прос ты і спра вяд лі вы: на род, які 
аба ра няе род ную кра і ну, свае зем лі ды 
бу ду чы ню дзя цей, — не пе ра мож ны». 
У бла кад ным Ле нін гра дзе, на фрон це 
на под сту пах да го ра да на род аба ра няў 
сваю Ра дзі му, пля чом у пля чо агрэ са
рам су пра ціў ля лі ся рус кія і бе ла ру сы, 
укра ін цы і ка за хі, лю дзі роз ных на цы
я наль нас цяў. І па мяць пра іх, па мяць 
пра ва ен ны лёс го ра да на  Ня ве  — 
на ста рон ках фі ла кар тыч на га аль бо ма 
Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва і ў сэр цах сён
няш ніх бе ла ру саў.

Рэ пра дук цыі ста рых паш то вак 
(мно гія з іх — мас тац кія, адлюстроў
ваюць ва ен ныя па дзеі ды по быт ра
да вых га ра джан), фо та здым кі ча соў 
Вя лі кай Ай чын най — быц цам жы выя 
свед кі страш на га, але не за бы та га ча
су. Част ка ілюст ра цый на га ма тэ ры я лу 

ў кні зе, якая вы хо дзіць у Вы да вец кім 
до ме «Звяз да» на пя рэ дад ні Фо ру му рэ
гі ё наў Бе ла ру сі ды Ра сіі, — пісь мы, на
пі са ныя ад ру кі паш тоў кі… Вы раз на 
на дру ка ва нае вы дан не дае магчы масць 
пра чы таць, чым жы лі га ра джа не, іх 
ка рэс пан дэн ты, пра што ду ма лі як ле
нін град цы, так і тыя, хто су пер ажы ваў 
тра ге дыі.

Як і па пя рэд нія кні гі, но вы фі ла
кар тыч ны аль бом Ула дзі мі ра Лі ха
дзе да ва, ад зна ча на га ме да лём «За вя
лі кі ўнё сак у ка лек цый ную спра ву 
Ра сіі» — доб ры па моч ні к у вы ву чэн ні 
са праўд най, праў дзі вай гіс то рыі мі
ну ла га ча су. Ста рыя паш тоў кі, фа
та гра фіі вы сту па юць кра са моў ны мі 
апа вя даль ні ка мі пра да лё кія па дзеі.

Алесь Карлюкевіч 

у пошуках страчанага
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ППас ля зно сін з «ча раў ні ца мі» мой 
і без та го доб ры на строй яшчэ больш 
па леп шыў ся. Па воль на іду чы па ста
ліч ным пра спек це Не за леж нас ці, ад
наў ля ла ў па мя ці ня даў нюю раз мо ву. 
Ус пом ні ла ся фра за: та ле на ві ты ча ла
век та ле на ві ты ва ўсім. Яшчэ да дам: 
шчас лі вы ча ла век шчас лі вы заў сё ды. 
Ме на ві та та кі мі — жыц ця ра дас ны мі, 
па зі тыў ны мі, на ват на тхнё ны мі — мне 

па да лі ся ўдзель ні цы ВІА «Ча раў ні
цы». Але пра ўсё па па рад ку.

Су стрэ лі ся мы з мас тац кай кі раў
ні цай, ды рэк тар кай і ва ка ліст кай ан
самб ля Па лі най Ба зы ле вай, а так са ма 
з ва ка ліст кай і, да рэ чы, шмат дзет най 
ма май Ан жа лі кай Зай ца вай ды трэ
цяй удзель ні цай гур ту — сак са фа ніст
кай, лаў рэ а там спец фон ду Прэ зі дэн та 
па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі 

Да р’яй Баб ко на лет няй тэ ра се ка фэ, 
тры ма ю чы са цы яль ную дыс тан цыю, 
не аб ход ную ў пе ры яд пан дэ міі ка ра
на ві ру са. Па лі на — і ў мас цы, бо яе 
раз мо ва, ска за ла, ста но віц ца вель мі 
эма цый най, ка лі гу тар ка за хо дзіць 
пра лю бі мую спра ву — пра цу ў «ча
роў ным» ка лек ты ве. Мы за мо ві лі са
бе аха ла джаль ныя на поі (быў га ра чы 
поў дзень) і па глы бі лі ся ў рэт ра спек

Першаму ў Беларусі  
жаночаму вакальна-
інструментальнаму  
ансамблю «Чараўніцы» —  
45 гадоў. Пра гісторыю  
яго стварэння, пра 
адраджэнне цераз два 
дзесяцігоддзі распавядаюць 
самі ўдзельніцы творчага 
калектыву.

талент,  
прыгажосць, 
дУшэўнасць...
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ты ву. Мае су раз моў цы згад ва лі, як усё 
па чы на ла ся.

у «ча раў ні цах» толь кі 
дзяў ча ты 

Та ды, у кан цы мі ну ла га ста год дзя, 
быў пе ры яд са праўд на га роск ві ту бе
ла рус кай са вец кай эст ра ды. На ват 
за ме жа мі кра і ны ве да лі, на прык лад, 
удзель ні каў муж чын скіх ВІА «Пес ня
ры», «Ве ра сы», «Сяб ры»…

І вось у 1971 го дзе бе ла рус кі му
зы ка Ге надзь Ля тын скі вы ра шае «раз
ба віць» эст ра ду жа но чы мі га ла са мі і 
ства рае ка лек тыў, у якім вы ка наў цы 
па пу ляр ных і на род ных пе сень іг ра
юць яшчэ і на ін стру мен тах. Гэ та бы
ло га лоў най «ра зы на чкай» гур ту, дзя
ку ю чы якой «Ча раў ні цы» за ста юц ца 
ўні каль ным ан самб лем па сён ня. На 
су час ную сцэ ну акра мя іх ні хто не вы
хо дзіць з трам бо нам, тру бой і сак са
фо нам.

Пер шы ка лек тыў быў зла джа ны 
з вы пуск ніц гро дзен ска га муз ву чы
лі шча. Хоць, ча сам, за пра ша лі ў гурт 
і прос та ха рыз ма тыч ных дзяў чат. Бо 
га лоў нае ў вы ка нан ні, як вя до ма, — 
энер ге ты ка.

За  пер шы пе ры яд іс  на  ван ня 
ВІА — двац цаць га доў — у скла дзе 
«Ча раў ніц» вы сту пі ла не адзін дзя
ся так дзяў чат. Час тая зме на са ліс так, 
як гэ та зда ра ец ца ў жыц ці жа но чых 
ка лек ты ваў, тлу ма чыц ца за муж жам, 
дэ крэ та мі… Тым не менш, сла ва пра 
«Ча раў ніц» ха дзі ла па ўсім све це. Яны 
ез дзі лі з гаст ро ля мі па Са вец кім Са
ю зе, па бы ва лі ў Аф ры цы, у Пхень я не 
(Ка рэя), на най буй ней шым кас ма дро
ме Бай ка нур, на ват ад кры ва лі Лет
нія Алім пій скія гуль ні ў 1980 го дзе ў 
Маск ве. Ма ла хто з су час ных попвы
ка наў цаў мо гуць па хва ліц ца тым, што 
збі ра юць ста ды ё ны.

Ка лі на сту пі лі цяж кія 90я — час 
глы бо ка га эка на міч напа лі тыч на га 
кры зі су — ан самбль рас фар мі ра ва лі. 
Але кож ная з яго ўдзель ніц пра цяг ва
ла зай мац ца твор час цю, хтось ці сы
шоў у пе да га гіч ную сфе ру. А ў 2011м 
ка лек тыў па во лі вы пад ку ад ра дзіў ся. 
Хоць, ка жуць, ні чо га вы пад ко ва га ў 
жыц ці не бы вае.

За слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
На дзея Мі ку ліч за пра сі ла бы лых са
ліс такча раў ніц вы сту піць на сва ім 
юбі лей ным кан цэр це. Дзяў ча ты са
бра лі ся ра зам, пад ня лі ста ры рэ пер

ту ар, ад рэ пе ці ра ва лі па ру вя до мых 
у мі ну лым пе сень і вый шлі на сцэ ну. 
Якое ж бы ло здзіў лен не, ка лі гле да чы 
па ча лі пад пя ваць! Аказ ва ец ца, мно гія 
па мя та лі іх пес ні і з ра дас цю су стрэ лі 
на сцэ не. Ці трэ ба ка заць, што пас ля 
кан цэр та бы ло пры ня та ад на га лос нае 
ра шэн не: ад на віць дзей насць «Ча раў
ніц»! У та кіх вы пад ках ар тыс ты звы
чай на ка жуць: вар та толь кі раз ад чуць 
смак апла дыс мен таў, лю боў гле да чоў, 
ад чуць ад гэ та га эй фа рыю — і ўжо хо
чац ца зноў на сцэ ну.

«бя ля вая, чар ня вая, 
а трэц ця ры жа, 
ку ча ра вая…» 

Ся род тых, хто ад наў ляў ка лек тыў 
у 2011 го дзе, бы ла Воль га Ма ку шын
ская — ва ка ліст ка, вя до мая сва ім вір
ту оз ным вы ка нан нем джа за. Ця пер 
яна ў «Ча раў ні цах» муз кі раў ні ца, але 
пара ней ша му вы кла дае джаз у Бел
дзярж уні вер сі тэ це куль ту ры. А яшчэ 
з пер ша га скла ду ў су час ных «Ча раў ні
цах» Свят ла на Ра гу ла: яна грае на ўсіх 
ві дах сак са фо на і дас ка на ла ва ло дае 
япон скай мо вай. Паз ней, да апош ніх 
«ча роў ных» прад стаў ніц да лу чы ла ся 
На тал ля Лу ка шэ віч — адзі ная ў Бе
ла ру сі трам ба ніст ка, у якой, па сло
вах Па лі ны Ба зы ле вай, спа лу ча юц ца 
і пры га жосць, і пра фе сі я на лізм, і вы
дат ныя ду шэў ныя якас ці.

Бы ло ці ка ва да ве дац ца, чым ад
роз ні ва юц ца пер шыя «Ча раў ні цы» ад 
ця пе раш ніх. Усё ж та кі прай шло — 

ого!  — 45  га доў. Ця пер у гру пе не 
пры трым лі ва юц ца ўзрос та ва га кры
тэ рыю: удзель ні цам з пер ша га скла ду 
за пяць дзя сят, а са мым ма ла дым — за 
двац цаць. Усе з вы шэй шай му зыч най 
аду ка цы яй, трое спя ва юць, трое гра
юць: на сак са фо не, трам бо не і тру бе. 
У 70х вы ка наль ні цам нель га бы ло на
ра джаць пяць га доў пас ля пад пі сан ня 
кант рак ту. Ця пер дзяў ча ты спа кой на 
вы хо дзяць за муж, сы хо дзяць у дэ крэт, 
вы хо дзяць з яго, не спы ня ю чы му зыч
ную кар’ е ру. Са ста ро га рэ пер ту а ру 
за ста ло ся ня шмат пе сень: па ру на род
ных у су час най апра цоў цы і не каль кі 
шля ге раў, якія ве дае і спя вае ўся Бе ла
русь. Ас тат нія но выя — для ма ла до га 
гле да ча, які ў апош ні час стаў ак тыў на 
пад цяг вац ца. «Але пара ней ша му на 
кан цэр тах мы ба чым да рос лых, аду ка
ва ных, са ма да стат ко вых лю дзей, пры
хо дзяць і ся мей ныя па ры», — так ха
рак та ры зуе свай го гле да ча Ан жа лі ка.

Не маг ла не спы таць: як ад чу ва юць 
ся бе «ста ра жы лы» эст ра ды на су час
най сцэ не, пе ра поў не най ар тыст ка мі, 
якія вы гля да юць так, быц цам сыш лі з 
вок ла дак мод ных ча со пі саў. «Алі са, у 
нас ня ма кан ку рэн таў! — Па лі на на ват 
за смя я ла ся, па чуў шы маё пы тан не. — 
Га лоў нае ў на шай спра ве — энер ге ты
ка і да бры ня. Ця пер пра фе сі я на ліз мам 
і знеш нас цю ні ко га не здзі віш. Гэ та га 
ма ла! Мож на вы гля даць без да кор на, а 
ўнут ры быць чэр ствым, абы яка вым. І 
гля дач тое аба вяз ко ва ад чуе. Бо ду шу 
ча ла ве ка не пад ма неш! Да та го ж мы 
не мо жам вы кон ваць пес ні без сэн су. 
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Першы склад гурту «Чараўніцы». 1977 год.



«Ча раў ні цы» — ін тэ ле кту аль ны ан
самбль, і пра гэ та ве да юць. А яшчэ ў 
нас му зы ка заў сё ды па зі тыў ная: пя
ем пра шчас лі вае ка хан не, пры ро ду, 
Ра дзі му… Мы ў пес нях не пла чам — 
толь кі ра ду ем ся».

аў та ры тэт ная эст ра да 

Тое, што пры хіль ні кі, асаб лі ва 
юныя, імк нуц ца ка пі я ваць сва іх ку мі
раў — агуль на вя до ма і зра зу ме ла. Але 
ці ўсе па пу ляр ныя ар тыс ты да кан ца 
ўсве дам ля юць, што ня суць пэў ную 
ад каз насць, не толь кі вы хо дзя чы на 
сцэ ну, але і ка лі зга сае апош ні са фіт? 
Ус па мі наю эпі зо ды, як му зы кі ў экс та
зе раз бі ва лі гі та ру пад кры кі скан ду
ю ча га на тоў пу пры хіль ні каў. Не ка то
рыя «эфект на» ўскры ва лі са бе ве ны на 
ва чах у шмат лі кай пуб лі кі. Аса біс тае 
жыц цё мно гіх ар тыс таў праз рыс тае 
ні бы шкло дзя ку ю чы сац сет кам.

«Ча раў ні цы» так са ма да во лі ак
тыў на зно сяц ца з пры хіль ні ка мі праз 
ін тэр нэт. Мно гія, асаб лі ва пад лет кі, 
на ват за вод зяць з імі друж бу: рас па вя
да юць пра ся бе, звяр та юц ца па па ра
ды, як стаць пры го жай ці як на ву чыц
ца спя ваць, іг раць. А ча сам і прос та 
пі шуць пра тое, як прай шоў іх дзень.

Дзяў ча ты з ан самб ля ра зу ме юць, 
што для мно гіх яны — аў та ры тэт, і та
му імк нуц ца да ваць кан цэр ты не толь
кі ў вя лі кіх, але і ма лень кіх га ра дах і 
вёс ках Бе ла ру сі. Каб сва ім аса біс тым 
пры кла дам па каз ваць, як мо жа вы
гля даць жан чы на ў пяць дзя сят га доў, 
пра што мо жа спя ваць шмат дзет ная 
ма ма… «Мы ад кры тыя гле да чам: зно
сім ся пад час вы сту паў, рас каз ва ем ад
на пра ад ну. Хо чам, каб яны ад чу ва лі 
на шу цеп лы ню, на доў га за ра джа лі ся 
па зі тыў най энер ге ты кай».

Не як вы сту паў ан самбль у вё сач
цы. Пе рад па чат кам кан цэр та спя

вач кам ня ўзнак па ка за лі на дзяў
чын ку, якая ста я ла вод даль. Маў ляў, 
з ня шчас най сям’і. «Ча раў ні цам» не 
спа да ба ла ся, што на дзяў чо па ве сі лі 
клі шэ. Але ні чо га га ва рыць не ста лі. 
Пас ля кан цэр та дзяў чын ка, на тхніў
шы ся пес ня мі ды му зы кай, па да ры ла 
кож най удзель ні цы па пры го жым кан
вер це, вы ка на ным у тэх ні цы кві лінг (а 
гэ та вель мі кар пат лі вая пра ца!). І да
да ла: за пі шы це свае са мыя за па вет
ныя жа дан ні і ўкла дзе це іх у гэ тыя 
ча роў ныя кан вер ты — усё споў ніц ца! 
«Яна на столь кі за ра дзі ла ся энер ге ты
кай! — ус па мі нае Па лі на. — Уба чы ла, 
якім вя лі кім і пры го жым, аказ ва ец ца, 
мо жа быць свет! Вось для гэ та га мы і 
спя ва ем. А яшчэ, ні ко лі ні на кім не 
стаў це крыж! Асаб лі ва на бу ду чым 
па ка лен ні».

«Ча раў ні цы» час та пры ма юць  
удзел у даб ра чын ных кан цэр тах. Не як 
пе рад Но вым го дам па тэ ле фа на ва ла 
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ім кі раў ні ца Па ла ца куль ту ры з Ма
ла дзеч на і па пра сі ла паў дзель ні чаць у 
ак цыі: ку піць цу кер кі ад імя гур ту. Іх 
по тым збі ра лі ся раз ве сіць на га лоў най 
ёл цы у го ра дзе і за тым пуб ліч на ўру
чыць ка муне будзь з дзя цей мяс цо ва га 
до маін тэр на та. Але «Ча раў ні цы» вы
ра шы лі па да рыць цац ку і не ад на му, а 
ўсім дзе цям. «Стаю ў кра ме і ду маю: 
25 мы шак боль шых або 35 мен шых? 
Му чу ся, вы ра шыць не ма гу. Па ды
хо дзіць пра да вец, пы та ец ца, у чым 
мая ды ле ма. Ка лі да ве да ла ся — ад да
ла мне бяс плат на яшчэ 10 ца цак. Яна 
бы ла гас па ды няй кра мы, са ма ж ма
ма ча ты рох дзя цей. Мя не тое да слёз 
кра ну ла. Бо мно гія на огул труб ку кі
да юць, ка лі іх про сяць паў дзель ні чаць 
у даб ра чын нас ці», — рас па вя дае Па лі
на. Да рэ чы, та ды ў Ма ла дзеч не ха це лі 
на ват рэ пар таж зра біць пра да бры ню 
«Ча раў ніц», але даб ра дзей ні кі ка тэ га
рыч на ад мо ві лі ся: яны пе ра ка на ныя, 
што доб рыя спра вы трэ ба ра біць ці ха, 
каб ні хто пра іх не ве даў.

ес ці, спя ваць, ка хаць…

Энер гіі і за па лу «Ча раў ніц» ха пае 
не толь кі на пес ні ды зно сі ны з пры
хіль ні ка мі. У кож най — раз на стай
ныя хо бі. Ан жа лі ка Зай ца ва вы пя кае 
тар ты амаль пра фе сій на! Па лі на Ба
зы ле ва, пе ры я дыч на змя ня ю чы ла
бу тэ ны на гу мо выя бо ты, блу кае па 
ля сахба ло тах з му жам у по шу ках 
дзі чы ны. Са ма не па люе — шка да зве
ра. А ры бу ла віць лю біць. Свят ла на 
Ра гу ла — пры хіль ні ца зда ро ва га ла ду 
жыц ця: доў гае жыц цё ў Япо ніі ві да
воч на паў плы ва ла на яе све та по гляд. І 

на рэ пе ты цыю заў сё ды пры яз джае на 
ве ла сі пе дзе. Да р’я Баб ко — фа нат ка 
скай джам пін га (ско кі на ба ту це), на
ват атры ма ла ад мыс ло вы сер ты фі кат. 
На тал ля Лу ка шэ віч за хап ля ец ца вы
яў лен чым мас тац твам і спра буе пі саць 
кар ці ны. Воль га Ма ку шын ская, ня гле
дзя чы на ўсе за ва я ва ныя ёю пра фе сій
ныя вяр шы ні, пра цяг вае па глыб ляц ца 

ў вы ву чэн не джа за вай тэ мы, і, бы вае, 
га дзі на мі пе ра кла дае ін ша моў ныя 
тэкс ты для сва іх сту дэн таў. «А яшчэ 
яна за ка та ла сло ік з агур ка мі! — з го
на рам за ка ле гу ка жа Да р’я. — Трэ ба 
хут чэй ехаць да яе ў гос ці!» 

У блі жэй шых пла нах «Ча раў ніц»… 
«па шыць спад ніч кі трошкі вы шэй». 

Не ча ка на! Мы, вя до ма, смя ем ся, і 
дзяў ча ты ў той жа гу ма рыс тыч най 
та наль нас ці тлу ма чаць: трэ ба ж ад па
вя даць ча су! Пы та ю ся на пры кан цы: 
што наконт Еў ра ба чан ня? Аказ ва ец
ца, «Ча раў ні цы» ту ды і не спра ба ва
лі пра біц ца. Ну, не жа да юць «ста яць 
у чар зе», ка лі імі бы лі ўжо са бра ныя 
ста ды ё ны. «А тыя, хто «жжёт», ска ча і 
бе гае — «за» лю бую іні цы я ты ву. У нас 
ёсць не каль кі пе сень на анг лій скай 
мо ве, якія мы ні ко му не па каз ва лі. Бо 
па ўмо вах Еў ра ба чан ня кам па зі цыя 
не па він на ні дзе да гэ туль гу чаць. Так 
што… Ча му б і не?» — па гляд ва ю чы 
ад на на ад ну ка жуць Ан жа лі ка і Да р’я.

…Кро ча чы пад пя ку чым лі пень
скім сон цам па са мым доў гім пра
спек це Мін ска, я раз ва жа ла, якую ро
лю ады гры вае не мyзыка, а муз?ыка. 
Не пес ня, а вы ка наў ца. Пры зна ю ся, 
ра ней не за дум ва ла ся над тым, на
коль кі важ ная асо ба са мо га ар тыс та 
з яго све та по гля дам, каш тоў нас ця мі, 
пры яры тэ та мі. Але па тра піў шы ў вір 
ста ноў чай энер гіі гэ тых ча роў ных, 
ду шэў ных дзяў чат (ну і хай ім ужо 
за…), у чар го вы раз пе ра ка на ла ся: 
шчас це за раз лі вае. Не здар ма ж ка
жуць, з кім па вя дзеш ся, ад та го і на
бя рэш ся. Так што я жа даю вы дат ным 
са ліст кам гэ та га па пу ляр на га ан самб
ля доў гіх га доў і роск ві ту. З юбі ле ем, 
ча раў ні цы!

Алі са Гюн гер.
Фо та з ар хі ва ВІА «Ча раў ні цы».

Чарнічны торт Анжалікі Зайцавай

Анжаліка і яе сям'я — на сцэне разам

Дар'я Бабко захапляецца скайджампінгам

Паліна Базылева вядзе імпрэзу  
з кабіны верталёта
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За вак ном кры чаць чай кі... У Бе

ла ру сі — цу доў нае ле та. І ад чу ван не, 
ні бы та зу сім не да лё ка бе раг мо ра, не 
па кі дае на пра ця гу ўся го пра цоў на га 
дня, ства рае асаб лі вы яго во дар. Па
ста ян ны гул дру кар ні, што да но сіц ца 
да 9га па вер ха До ма прэ сы, дзе раз
мя шча ец ца на ша рэ дак цыя, вяр тае ў 
рэа ліі, пад ах воч вае ада рвац ца ад ма
ні то ра і ду маць пра урба ніс тыч ныя 
дэ цы бе лы, пра пей заж за вак ном... Ён, 
да рэ чы, пры го жы. Ад ной чы мы з ка
ле гам га ва ры лі, што так і хо чац ца яго 
сфа та гра фа ваць.

Ох, ужо гэ ты наш яго вя лі касць 
мозг! Ня стом ны пра цаў нік. Усё фік
суе, пра па нуе... Вунь та лер ка для кас
міч най су вя зі бач ная... За ёй уда ле чы ні 
но выя гма хі. Аб ло кі...

Ня стом ныя чай кі га рад скія ўсё 
кры чаць... А я ўпар та чап ля ю ся за тое, 
што ў мя не ўнут ры: за пры ем ны фон. 
Ён ства ра ец ца га ла са мі пту шак, ус па
мі на мі пра мо ра, ку ды ўлет ку не ля чу 
ў ад па чы нак. І пі шу пра тое, што мне 
па да ба ец ца...

Дык што?..
Мне па да ба ец ца ся дзець за сва ім 

ра бо чым ста лом і сту каць па кла ві я
ту ры кам па. На зі раць за тым, як дум кі 
вы яў ля юц ца ў сло вах на эк ра не ма ні
то ра, і па ра лель на асэн соў ваць чу жую 
сен тэн цыю, якая за пом ні ла ся. Вось 
яна: жыц цё — гэ та пра цэс, а не гон ка. І 
каш тоў насць жыцця не ў да сяг нен нях, 
а ў тым, з якім ад чу ван нем вы пра чы
на е це ся ра ні цай і з якім кла дзе це ся 
спаць. Хо ра ша ска за на! Мне ім па нуе.

Сён ня і я пра чну ла ся з ад чу ван нем 
шчас ця. У сне ў мар скіх хва лях пла ва
ла... Доб ра, ду маю: се ра та нін з да фа
мі нам у нор ме. Уклю чаю ўнут ра на га 
на зі раль ні ка: ні дзе ні чо га не ба ліць, не 
ко ле, не стра ляе, у гор ле не пяр шыць, 
нос не за кла дзе ны, па хі ад чу ваю. У 
цэ лым — зда ро вая! Шчас це! І ма ле ча
ка ра на ві рус, так мне хо чац ца ду маць, 

ужо прай шоў ся ў ма ім це ле, без сур’ ёз
ных для мя не на ступ стваў, як і ў це лах 
60000 у Бе ла ру сі «афі цый на» ачу ня
лых. Трэ ба ж яму не дзе эва лю цы я на
ваць, гэ тай іс то це, якая па да ры ла і нам 
но выя эва лю цый ныя маг чы мас ці, у лі
ку якіх не толь кі дбай нае мыц цё рук, 
але і ге не ра ван не ад чу ван ня шчас ця ў 
жорст кіх умо вах пан дэ міі.

Так, мая ра ні ца вы дат ная. Вы ра
та ва ны ры жы двух га до вы Яцэк, на
шча дак цэй лон скіх ка тоў, што дзень 
ус кок вае на ло жак — па ві тац ца: тык
нец ца ха лод ным мок рым но сам у маю 
шча ку, вы дае ка рот кі гук, маў ляў, ну 
на рэш це яна абу дзі ла ся... І спя ша ец ца 
па сва іх ка ці ных спра вах. У валь е ры за 
вак ном на ран ішнім со ней ку ла шчац
ца двое яго ста рэй шых сяб роў — кот 
Марс і кош ка Ашка. Яцэк пра ні кае ту
ды на сва бод ную тэ ры то рыю і ню хае 
па вет ра. Яго но сік па цеш на трым ціць. 
Гэ тую звыч ку ён атры маў у спад чы ну 
ад сва ёй ма ці, трох ка ля ро вай Ай шы, 
якая па тра пі ла ў вёсцы пад ко лы аў
та ма бі ля і не вы жы ла. Усе ка ты ўтрох 
вы да юць смеш ныя гу кі, ка лі га лу бы на 
вы сту пе над пад’ ез дам сне да юць ба то
нам, які з дру го га па вер ха кі дае су сед.

Ра ніш няе не ба чыс тае. Пра гля дае 
скрозь гус тыя шаты дрэў: та по ляў, ліп, 
каш та наў і бя роз, па са джа ных га доў 60 
та му на ва сё ла мі пя ці па вяр хо вых да
моўхру шчо вак. Гэ тыя аст раў кі за бу
до вы ў Мін ску, як на на шым Ла гой скім 
трак це і ву лі цы Ка лі ноў ска га, па та на
юць у зе ля ні не — з’я ва не рэд кая.

І аса біс та мне, якая на ра дзі ла ся і 
жы ла ў пры ват ным укра ін скім до ме са 
сва ім два ром і са дам, тут жыць кам
форт на. Шмат зе ля ні ны, квіт не ю чых 
кус тоў яз мі ну, бэ зу — шмат кіс ла ро ду 
і пры ем ных во да раў. Чым не шчас це? 
Ды і пе ра кі нуц ца па рай слоў з су се
дзя мі па пад’ ез дзе так са ма пры ем на ў 
наш час «ан лайн», ка лі ву чац ца праз 
ін тэр нэт і там жа су стра ка юц ца, а ка лі 

і не ку ды бя гуць, то з па ска рэн нем, не 
за ўва жа ю чы адзін ад на го.

Ра ні ца пра цяг ва ец ца. І ку бак дух
мя най ка вы пас ля ка рыс най «аў сян кі
сэр» з вель мі ка рыс ным але ем «гхі» ўз
мац няе пры ем нае ад чу ван не ўнут ры. 
Вось яны, тыя дроб ныя ра дас ці, якія 
ку ды важ нейшыя за буй ныя, як трап
на вы ка заў ся пра тое Рэй Брэд бе ры ў 
сва ёй апо вес ці «Ві но з дзьму хаў цоў».

Лёг кі ма кі яж, і я ўжо га то вая іс ці 
на су страч но ва му пра цоў на му дню.

Мне па да ба ец ца, што наш офіс у 
До ме прэ сы не да лё ка ад до ма. На аў
то — пят нац цаць мі нут. Хут кім кро кам 
дай сці — 45. Хі ба не пад ста ва ад чу ваць 
ра дасць ад та го, што не мар ну еш час, 
чар ты ха ю чы ся, у проб ках, або з цяж
кас цю да га ня еш ады хо дзя чы трам вай, 
на ха ду апра на ючы мас ку?

Яшчэ на го да па ра да вац ца: су стрэ
ча ў ліф це са ста рэй шым па па са дзе ка
ле гам. Ві та ем ся. І ён, хто ў ін шыя дні 
стро гі і за мкнё ны, сён ня вет лі вы, ад
кры ты для зно сін. Пе ра кід ва ем ся па
рай сло ваў, па жа даў шы адзін ад на му 
доб ра га дня. І я ўсце ша на, раз ва жаю 
пра тое, як стэ рэа ты пы і шаб ло ны аб
мя жоў ва юць на шу сва бод ную пра яву 
ў са цы яль ных кан так тах. Мы ха ва ем 
свой вя сёл ка вы на строй, усмі ха ю чы ся 
толь кі злёг ку, каб не бян тэ жыць на ва
коль ных...

Аса біс та мне вель мі па да ба ец ца 
ўсмі хац ца. Так іду звы чай на па ка лі
до рах До ма прэ сы да свай го ка бі не та, 
або ад туль вы хо джу, ка лі, ска жам, трэ
ба зай сці да ка лег у су сед ні па кой, ці 
прос та па мыць ру кі. І ўся ляк «за мы каю 
на за мок», не даю пра ры вац ца ў свя до
масць ход кім фра зам на кшталт «улы
баться прос то так — глупо», «толь ко 
бла жен ные всё время счастливы», «для 
ра дос ти нужен повод», «смех без при
чи ны — признак дурачины». Коль кі 
та кіх «кры ла тых» вы ра заў скоў ва юць 
псі хі ку ча ла ве ка! Яны на вя за ны нам 

быць шчаслівым 
ці не быць  Эсэ
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яшчэ з дзя цін ства, спа да рож ні ча юць 
по тым па жыц ці. Толь кі з га да мі па
чы на ем скрозь іх пра дзі рац ца, як праз 
гус ты хмыз няк. А вы браў шы ся на пра
стор, ча сам з бо лем вы цяг ва ем глы бо
ка за се лыя ка люч кіклі шэ... Не ка лі ад 
ад ной ра зум най, ін тэ лі гент най, на чы
та най да мы я па чу ла: жыц цё — гэ та 
ве лі зар ная па ку та. Па мя таю, як мя не 
здзі ві лі яе сло вы: да ма ж бы ла цал кам 
«па спя хо вая». За му жам за вя до мым 
пісь мен ні кам, двое дзя цей, ква тэ ра ў 
цэнт ры Мін ска... Уво гу ле, знеш нія аб
ста ві ны яе жыц ця і мер ка ван ні пра па
ку ты ні як не су мя шча лі ся. Я ра зу мею, 
што та кую вы сно ву яна маг ла зра біць 
на пад ста ве ней кіх вель мі аса біс тых, 
глы бо кіх, унут ра ных пе ра жы ван няў. 
Хво рас ці, на рэш це. Са ма, ка лі за хва
рэю, губ ляю здоль насць вы цяг ваць ся
бе ў ра дасць і не ад чу ваю шчас ця. І не 
ма гу атрым лі ваць аса ло ду ад мо ман та 
«тут і за раз». Гэ та, пры зна ю ся, ня лёг ка, 
на ват ка лі ўсве дам ля еш: наш унут ра ны 
стан і на строй — вы нік толь кі на ша га 
вы ба ру. У тым лі ку і стан зда роўя. Бо да 
не зда роўя, памой му, кож ны з нас пры
хо дзіць не вы пад ко ва.

Да та го ж, цяж ка атрым лі ваць аса
ло ду ад жыц ця, ка лі, на прык лад, у на
ві нах чу еш: ка ра на ві рус у све це за браў 
ты ся чы жыц цяў, там раз біў ся са ма лёт, 
а ў ЗША — тар на да і па гро мы, ва Укра
і не — па топ, а дзесь ці га ла да юць дзе
ці... Жа хаў, як ве да ем, у све це ха пае.

Зра зу ме ла, што мы не мо жам са
маў хі ліц ца ад ін фар ма цыі. Але вось 
што ка жуць на гэ ты конт псі хо ла гі з 
сай та tserf.ru:

«Ка лі ў вас ёсць звыч ка кож ны 
дзень чы таць на ві ны, ка лі не га тыў
ная ін фар ма цыя цал кам за хоп лі вае 
вас, ка лі вы эма цый на ўклю ча лі ся ў 
яе — то вы «за сы на е це», гэ та зна чыць: 
пе ра ста я це зай мац ца сва ім улас ным 
жыц цём. Ад на спра ва — прос та гля

дзець на ві ны, каб быць да свед ча ным 
і ве даць, што ад бы ва ец ца ў све це, і 
зу сім ін шае — апус кац ца ў гэ тую ін
фар ма цыю, пе ра жы ваць, тур ба вац ца 
і ак тыў на ж аб мяр коў ваць яе з усі мі 
зна ё мы мі. Па мя та е це: ку ды вы на кі
роў ва е це сваю ўва гу — ту ды сы хо дзіць 
і ва ша энер гія. Але ці вар та мар на ваць 
энер гію, эма цый ныя і ду шэў ныя сі лы 
на тое, каб да ве дац ца пра ўсе пад ра
бяз нас ці чар го вай ка та стро фы, ка лі вы 
ўсё роў на ні чым не мо жа це да па маг чы 
па цяр пе лым?».

Я ра зу мею, ус пры маю боль лю дзей. 
І мно гія род ныя мне лю дзі ўжо сыш лі 
з жыц ця. Сы хо дзяць па роз ных пры
чы нах і бліз кія, і сяб ры. Вось ня даў на 
сяб роў ку юнац тва па ха ва лі... Усе мы 
пра жы ва ем па доб ныя дра ма тыч ныя 
мо ман ты. Але жыц цё пра цяг ва ец ца. І 
зноў пры хо дзіц ца збі раць ся бе па част
ках пас ля стрэ саў. Хто ве дае цац ку Ла
ша рык, той зра зу мее, пра што я ка жу. 
У гэ тыя мо ман ты збі ран ня ўспа мі на еш 
пра ней ра лінг віс тыч нае пра гра ма ван
не, пра яго прос тыя тэх ні кі, з да па мо
гай якіх цяг неш ся бе ў ра дасць — у 
свет ін шых віб ра цый, дзе лю дзі ад чу
ва юць ся бе шчас лі вы мі. Це ла і ро зум 
не слу ха юц ца, здрад лі ва вяр та юц ца 
ў мі ну лае. Ус па мі ны ду шаць. Але ты 
пра яў ля еш упар тасць, бо ве да еш ца ну 
ўнут ра на му ста ну, ка лі лёг ка ды ха ец
ца і пра цу ец ца, ка лі свет на во кал на
бы вае пры ем ныя ад цен ні. Яго фар бы 
та ды больш яр кія і на сы ча ныя на ват 
у па хмур ны дзень... Яшчэ на ма ган не, 
і яшчэ, і ты зноў воль ны: па чы на еш 
ад чу ваць ці хае шчас це. І зда ец ца, ужо 
ні што не змо жа твой на строй азмро
чыць. Але рап там зда ра ец ца ней кая 
дроб ная не пры ем насць: ка ле га стук не 
дзвя ры ма, ці раз драж нё на ад ка жа на 
пы тан не, ці су тык неш ся з ней кай не
ча ка най праб ле май — і па не сла ся ду
ша... Але, на жаль, з раю...

«Эма цый ныя арэ лі» ў кан так тах 
па між на мі і ў сем’ ях, у со цы у ме — з’я
ва ня рэд кая. І раз гой два юц ца яны ад 
плю са да мі ну са, ды так, што наш унут
ра ны стан рэз ка змень ва ец ца. І та ды ні 
пра ра дасць, ні пра шчас це га вор ка іс ці 
не мо жа, бо мы так моц на па глы ну лі ся 
знеш ні мі аб ста ві на мі!.. А ка лі праб ле
мы вы ра шац ца, па чы на ем здзіў ляц ца, 
за да ем пы тан не: і на вош та мы та кое 
вя лі кае зна чэн не ім на да ва лі?

Вось і атрым лі ва ец ца, што лю бая 
дро бязь мо жа вы біць нас з ка ля і ны. 
Як та му су праць ста яць — ме то дык 
мност ва. Бы ло б жа дан не і здоль насць 
пры мна жаць ра дасць у ду шы, зда бы
ва ю чы ка рысць з лю бой сі ту а цыі.

Вы хо дзіць, што мы са мі вы бі ра ем: 
ці быць нам шчас лі вы мі, ці не быць.

Ка лі ў 1996 го дзе мы з му жам абы хо
дзі лі пеш шу Бе ла русь уз доўж дзяр жаў
най мя жы, то за да ва лі лю дзям пы тан
не: што та кое шчас це. Яны ў боль шас ці 
сва ёй ад каз ва лі — зда роўе. Акра мя та го, 
га ва ры лі і пра жыц цё выя рэ чы, якія ро
бяць нас шчас лі вы мі: пра сяб роў ства, 
ка хан не, сям’ю, дзя цей... Адзін хлоп чык 
і зу сім ад ка заў, як фі ло саф: шчас це — гэ
та прос та жыць. А ці шмат у све це пад
стаў для шчас ця, пы та лі ся мы. Ды коль кі 
за ўгод на: ры бал ка, па ля ван не, фа та гра
фа ван не, яз да на ро ва ры... Уво гу ле з ма
лень кіх ра дас цяў мож на са браць цал кам 
пры стой нае шчас це. І мы, лю дзі, у сва ім 
да яго імк нен ні па доб ныя. Вось толь кі 
ўтрым лі ва ем гэ ты стан пароз на му. Ка
му шан цуе, а ка му — так са бе.

Як ра яць псі хо ла гі, у кож ным ёсць 
до сыць мес цы для ра дас ці, а ка лі рап
там яго ма ла, то трэ ба тэр мі но ва вы
нес ці ліш няе.

Дык да вай це па спра бу ем! І бу дзем 
усе шчас лі выя!

А чай кі за вак ном усё кры чаць...
Ва лян ці на Жда но віч.

Фо та аў та ра.

нагоды для радасці, якія заўсёды з намі
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Пра цяг
Па ча так у №6

Дзень дру гі

Тая ж ква тэ ра. Аку рат на пры бра
ная ку шэт ка. На тум бач цы да га рае 
свеч ка. На рас кла дан цы спіць МА ША. 
На пад ло зе ва ля ец ца яе ма біль нік, 
уклю ча ны на хва лю ра дыёнавін.

РА ДЫЁ. Па ча так га дзі ны прад
стаў ляе кра ма жа но чай бя ліз ны «Рад
ну ля». На ві ны! Як па ве дам ля юць су
свет ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
курс са май па пу ляр най крып та ва
лю ты за апош нія дні аб ва ліў ся амаль 
на трыц цаць ад сот каў. Гэ та па дзен не 
яшчэ раз па цвер дзі ла с цвяр джэн не 
экс пер таў, што крып та ва лю та — 
нішто ін шае, як вір ту аль ная фі нан
са вая пі ра мі да… У га рад скім па сёл
ку Жгунь За рэ чан скай воб лас ці ма ці 
пры му сі ла свай го ма ла лет ня га сы на 
з’ес ці зной дзе ны ў яго на свай, у вы
ні ку ча го дзі ця па мер ла. Уз бу джа на 
кры мі наль ная спра ва. І да су свет ных 
на він. У аст раў ной дзяр жа ве ка ра

леў стве УрЛа гаш, дзе не каль кі дзён 
на зад ад бы ла ся спро ба дзяр жаў на га 
пе ра ва ро ту, узя ты пад вар ту ка роль 
УрЛа га ша Ры чард альМа ба ба ІІІ, і 
ўся яго сям’я за вы клю чэн нем ста
рэй ша га сы на, які на ву ча ец ца ў ад
ной з кра ін Цэнт раль най Еў ро пы. Як 
за явіў у тэ ле зва ро це да на цыі кі раў
нік пе ра ва ро ту і кі раў нік аба рон на га 
ве дам ства бры гад ны ге не рал Чом бэ, 
га вор ка ў ка ра леў стве УрЛа гаш ідзе 
пра лік ві да цыю зла чын ных эле мен
таў ва кол ка ра ля Ры чар да альМа ба
бы ІІІ — тыя здзяйс ня юць зла чын
ствы, якія вы клі ка юць са цы яль ныя 
і эка на міч ныя праб ле мы ў кра і не. 
Ка ра леў скай сям’і, па сло вах ге не
ра ла Чом бэ, ні чо га не па гра жае, яна 
зна хо дзіц ца ў бяспечных умовах. Як 
мяр ку юць ана лі ты кі, ка роль Ры чард 
альМа ба ба ІІІ ад ра чэц ца ад прас то
лу на ка рысць свай го ста рэй ша га сы
на, які зна хо дзіц ца ця пер за мя жой у 
ад нос най бяс пе цы. Вар та ад зна чыць 
так са ма, што ка ра леў ства УрЛа гаш 
мае ў сва ім рас па ра джэн ні шах ты, 
дзе зда бы ва ец ца зо ла та, пла ці на, 

хром, ні кель і ал ма зы. А ця пер — аф
ры кан скія рыт мы!

Му зы ка. З’яў ля ец ца Га бі.
Га бі (тан цуе і спя вае).
Ме тель ей пе ла пе сен ку:
— Спи, Ма шень ка, байбай!
Мо роз снеж ком уку ты вал:
— Смотри, не за мер зай!
Мо роз снеж ком уку ты вал
— Смотри, не за мер зай!
З’яў ля ец ца АТЭ ЛА. У ру ках ляль

ка Га бі і ней кія ней ма вер ныя квет кі. 
Квет кіму тан ты. Га бі зні кае.

АТЭ ЛА. (спя вае ўра чыс та).
Хэпі бёз дай тую ю!
Хэпі бёз дай тую ю!
Хэпі бёз дай, на ша Ма ша!
Хэпі бёз дай тую ю!
МА ША (пра чы на ец ца). Ча го гэ та 

ты?
АТЭ ЛА. Хэпі бёз дай тую ю... Атэ

ла він ша ваць Ма ша. Шчас лі вы дзень! 
Ма ша на ра дзіў ся.

МА ША. Ааа ... (Па каз вае на 
квет кі.) А гэ та што?

АТЭ ЛА. Флаў эрс... Кве та.... Для 
Ма ша.

малая 
раДзіма

Камедыя ў дзвюх дзеях

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

АТЭЛА — Ён
МАША — Яна
ГАБІ — Лялька

Аляксей Дудараў

тэатр і жыццё
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МА ША. Дзя куй. (Раз гляд вае.) Што 
гэ та за квет кі?

АТЭ ЛА. Атэ ла не ве даць.
МА ША. Дзе ты іх узяў?
АТЭ ЛА. Бе раг. Рэч ка. Шматшмат 

флаў эрс...
МА ША. Му тан ты.
АТЭ ЛА. Му тан та, му тан та...
МА ША. Жу дасць!
АТЭ ЛА. Жу дя, жу дя! (Па дае ляль

ку.) Га бі... Шмат пла каць па Ма ша, ха
дзіць сю ды, га ва рыць больш не быць...

МА ША. Гэ та ты мне пры нёс?
АТЭ ЛА. Га бі для Ма ша.
МА ША. Гэ та не Га бі! Гэ та ней кая 

пласт ма са вая ко пія ва шай пра сты тут
кі! Ты зра зу меў?!

АТЭ ЛА. Зра зу меў. Га бі — пра сты
тут ка.

МА ША. Сам ты!
АТЭ ЛА. Сам я...
МА ША. Па пу гай.
АТЭ ЛА. Па пу гай.
МА ША. Пра бач.
АТЭ ЛА. Пра бач.
МА ША (бя рэ ляль ку). Дзя куй. 

Кра нуў. Але ў мя не бы ла не та кая 
ляль ка. Ста рая. Вось у гэ тым мес цы 
на ла кот ку трэ шчын ка бы ла... пле
чы кі аб па ле ныя. Яна бы ла зроб ле на 
з плас ты ка. Плас тык доб ра га рэў. 
Ней кі ду рань вы ра шыў пад па ліць. 
Та та па спеў за ту шыць. (Па каз вае на 
ляль ку.) А дзе ты яе ўзяў? Ня ўжо ў 
го рад зма таў ся?

АТЭ ЛА. У га ра ды, у га ра ды...
МА ША. Ты ез дзіў у го рад?
АТЭ ЛА. Пла ваць у го рад.
МА ША. Ча гоо?

АТЭ ЛА. Пла ваць. Грош — рот. По
бач з флаў эрс рас пра на цца і пла ваць. 
На да ро га жан дар.

МА ША. Ну, ту пі ла! Ну, аб ар мот! 
Рэч ку пе ра плыў?

АТЭ ЛА. Ага, ейс!
МА ША. У ле дзя ной ва дзе?!
АТЭ ЛА. Га бі пла каць.
МА ША. Ду рань, ты ж мог па та

нуць!
АТЭ ЛА. Га бі пла каць.
МА ША. Ну, паль ма... Поў ная паль

ма! Стоп! А ад куль у ця бе гро шы?
АТЭ ЛА. Сты пен дыю.
МА ША. Так што, тва ёй сты пен дыі 

на кві ток у гэ тую ва шу... як яе...
АТЭ ЛА. Пе хе тэ рыя...
МА ША. ...Пе хе тэ рыю не ха пі ла, ці 

што?
АТЭ ЛА. Ма ла сты пен дыя. Кві ток 

многа.
МА ША. Да ра гі.
АТЭ ЛА. Да ра гі, да ра гі...
МА ША. І ты, зна чыць, усю сваю 

сты пен дыю на мя не вы дат ка ваў? Ры
цар! Прос та Дон Кі хот!

АТЭ ЛА. Сер ван тэс...
МА ША. Угу. Ну і што ця пер ра біць 

бу дзеш, ідаль га пры пы ле ны?
АТЭ ЛА. Спо ведзь ра біць. Дуль сі

нея слу хаць — дон Кі хот Атэ ла па ка
ян не прынес ці.

МА ША. Ну, ва ляй.
АТЭ ЛА. Ма ша, пра ба чэн не дай...
МА ША. Ты спа чат ку ў гра хах сваіх 

паспавядайся, а ўжо по тым... на ад
пу шчэн не прэ тэн дуй! Грэш ны, 
сын мой?

АТЭ ЛА. Ма ла сты пен
дый — мно га грэх.

МА ША. Гэ та зра зу
ме ла. Да лей.

АТ Э  Л А .  Ш т о 
ёсць Га бі?

МА ША. Дык гэ
та хто ка ец ца, ты  
ці я?

АТЭ ЛА. Ты з я.
МА ША. Я з ты. Га бі ёсць ляль ка. 

Ляль кага лыш, якую мне па да рыў 
мой баць ка. Яна бы ла са мной усё 
жыц цё. Усё жыц цё бы ла ка ля мя не. 
Гэ та бы ла мая са мая лю бі мая цац
ка. Я ні ко лі з ёй не рас ста ва ла ся! Я... 
у юнац тве... Ну, дур ная ж бы ла яшчэ 
зу сім! Жы ла не так, як та ту ха це ла ся 
б, як ён гэ та ба чыў... Ды што там ка
заць... Ён мя не адзін вы хоў ваў. У мя
не пра рэ за ўся пер шы зубік, ка лі ма
ма пай шла. Ён адзін мя не і на ру ках 
на сіў, і каз кі рас па вя даў, і ка лы хан кі 
спя ваў... (Спя вае.) «Ме тель ей пе ла 
пе сен ку: Спи, Ма шень ка, байбай...» 
Не па він ны му жы кі нас за ка лых ваць! 
Не іх гэ та спра ва... «Мороз снеж ком 
уку ты вал...» І жан чы ны вас не па він
ны кі даць! Ні пад якім вы гля дам! На
ват ка лі смерць за яў ляе свае пра вы! 
Вы ж дур ні! Вы ж ня шчас ныя! Вы ж 
без да па мож ныя! Ней кае дзе вя ці га
до вае дзяў чо снег прыкры ваў, каб 
цёп ла бы ло. І вось ад ной чы, ка лі мы 
яшчэ жы лі тут, ён па клі каў мя не да 
ся бе і па пра сіў: да чуш ка, ка лі я за гі ну, 
пры ходзь на маю ма гі лу ра зам з Га бі. 
Толь кі ра зам з Га бі... Я па смя я ла ся. А 
ён за гі нуў! Нас ад сюль вы се лі лі, Га бі 
за браць не да зво лі лі, а ён за гі нуў!!! 
Ра та ваў тут ін шых, а ся бе не ўра та
ваў! І я толь кі ця пер зра зу ме ла, што 
яму не Га бі па трэб на бы ла, не ляль ка, 
а я... Я! Я! Я! (Уз дых ну ла.) Але толь кі 

Працяг будзе.

тэатр і жыццё

Фота носіць ілюстрацыйны характар

кветка-мутант і лялька  
ва ўяўленні дызайнера
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ра зам з Га бі... І ве да еш, Атэ ла... Слу
хай, а як ця бе твая ма ма клі ка ла?

АТЭ ЛА. Аці.
МА ША. І ве да еш, Аці, я і цяпер не 

вар тая быць на яго ма гі ле... ад на. Та
му і пры еха ла па Га бі... А яе ня ма. Ка му 
яна спат рэ бі ла ся? Ён па ха ва ны тут, за 
го ра дам. Раз у год да зво ле на туды на
вед вацца. Ні ра зу не бы ла. Ні ра зу...

АТЭ ЛА. Ма ша, бы вай...
МА ША. Ну і ку ды ця бе зноў па ня

се?
АТЭ ЛА. Ня ма! Ня ма! Я не ёсць 

ехаць, не ёсць ха дзіць! Я пра сіць, ты — 
да ра ваць.

МА ША. Ка го?
АТЭ ЛА. Атэ ла.
МА ША. За што? За ляль ку?
АТЭ ЛА. За ляль ка.
МА ША. Ды не па рся ты! Нар маль

ная цац ка. Але на пра сты тут ку па доб
ная, не крыў дуй.

АТЭ ЛА. Атэ ла да ра ваць за Га бі.
МА ША. Таак... Гэ та ты яе ўсёткі 

яе сцягнуў?
АТЭ ЛА. Я сцягнуць.
МА ША. На які яна та бе зда ла ся!
АТЭ ЛА. Іс пы та зда ла ся, на Пе хе тэ

рыя ля таць — грош ня ма. Тут міг ран та 
быць нель га... Плыць сю ды, жыць сю
ды... Тут зо на, жан да ра ня ма, міг ран та 
зо на жыць мож на.

МА ША. Дзе Га бі?!
АТЭ ЛА. Жыць мож на, ха лад ры... 

Як гэ та?
МА ША. Ха лад ры га.
АТЭ ЛА. Ха лад ры га вя лі кі. Ха ла

Ха ла, дры гадры га! Вя лі кі дры га ха ла!
МА ША. Да лей.
АТЭ ЛА. Цёп лы ес ці трэ ба, гар ба ты 

піць трэ ба, ру ка грэць трэ ба, вог ні шча 
мець трэ ба...

МА ША. Таак...
АТЭ ЛА. Дро вы мок расы ра... вог

ні шча не хо чуць... Га бі чыхпых! Пых
чых! Пры го жа!

МА ША. Спа ліў, зна чыць?
АТЭ ЛА. Сцягнуў...
МА ША. Спа ліў маю лю бі мую 

ляль ку як ведзь му ў ся рэд нія вя кі? На 
вог ні шчы!

АТЭ ЛА. Не ведзь ма! Не ўсе па ліць. 
Нож ка трош кі чыхпых, пыхчых, руч
ка трош кі чыхпых, пыхчых ...

МА ША. Га лоў ка трош кі чыхпых ...
АТЭ ЛА. Га лоў ка...
МА ША. Жу дасць!
АТЭ ЛА. Ма ша мо жа за бі ваць Атэ

ла.
МА ША. Яшчэ ча го! Зза ляль кі?

АТЭ ЛА. За Га бі... Чыхпых...
МА ША. Ага. Я та бе чыхпых за Га

бі, а мне ся кірбаш ка за ця бе.
АТЭ ЛА. Я міг ран та!
МА ША. І што з та го? Ка лі міг ран

та, зна чыць, мож на ўсё? Не ўся ка му 
міг ран та чыхпых мож на ра біць. Так 
та му і быць. Мо жа быць, гэ та на ват і 
да леп ша га. Што б Га бі ра бі ла на та та
вай ма гі ле? Аба вяз ко ва знай шоў ся б 
якіне будзь вы ра дак і зра біў ёй чых
пых. Прос та так. Ад ня ма ча го ра біць. 
Ты хоць ча ёк са бе на ёй за кі пя ціў.

АТЭ ЛА (ха пае но вую ляль ку). Хай 
гэ та ёсць Га бі!

МА ША. Здрас це! Каб ней кая чу
вір ла фар ба ва ная на сі ла імя ма ёй лю
бі май ляль кі? Усё! Пра еха лі і за бы лі ся. 
Яна — там. Ра зам з ім.

АТЭ ЛА. Там. Ра зам.
МА ША. А ў мя не Дзень на ра джэн

ня! Як ад зна чаць бу дзем, міг ран та ня
шчас ны?

АТЭ ЛА (ха пае свой бу кет і спя вае).
Хэ пі бёз дай тую ю!
Хэ пі бёз дай тую ю!
Хэ пі бёз дай, на ша Ма ша...
МА ША. Пры бя ры іх! Пры бя ры! 

Мне на іх гля дзець страш на.
АТЭ ЛА (вы кід вае квет кіму тан

ты ў форт ку).
МА ША. У ця бе штоне будзь па

жраць ёсць?
АТЭ ЛА. Ёсць. Кан сер ва. Су хар.
МА ША. Ну, ты гур мааан... (Ша

рыць ў ся бе ў за плеч ні ку.) Мог бы за
мест гэ тай пласт мас кі бу ты лек ша пан
чы ка пры нес ці.

АТЭ ЛА. Шам пан чык ня ма.
МА ША (да стае з за плеч ні ка ма

лень кую бу тэ леч ку шам пан ска га). А 
гэ та што?

АТЭ ЛА. О... О... Як гэ та? О! Апу
пець!

МА ША. Пу пей. І за ад но ке лі хі 
вазь мі. Яны ў сер ван це, ка лі толь кі ты 
ім «чыхпых» не зра біў.

АТЭ ЛА. Ке ліх не чыхпых! Ке ліх не 
чыхпых!

АТЭ ЛА (пры но сіць ке лі хі, ад кры вае 
бу тэ леч ку. З’яў ля ец ца Га бі.)

ГА БІ (тан цуе і спя вае).
Ме тель ей пе ла пе сен ку:
— Спи, Ма шень ка, байбай!
Мо роз снеж ком уку ты вал:
— Смотри, не за мер зай!
Мо роз снеж ком уку ты вал
— Смотри, не за мер зай!

Зацямненне 
Працяг будзе.

тэатр і жыццё
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роДныя 
ўзоры
2 ліпеня ў краіне адзначылі Дзень 
вышыванкі. Наш фотамайстар Анатоль 
Кляшчук пабываў у цэнтры свята,  
каля сталічнага Палаца спорту,  
і задакументаваў яго самыя  
яскравыя моманты.



трэ ба ска заць, што ў 70я га ды ма ла дыя мас та кі, якія 
прый шлі ў жы ва піс, ад роз ні ва лі ся аб вост ра най зор
нас цю. Яны сме ла ад маў ля лі «бяз дум ную» фік са цыю і 

«ла ка ван не рэ ча іс нас ці». Для іх бы ла ха рак тэр ная рас ка ва
насць і фі ла са фіч насць мыс лен ня. А ў твор час ці ўзні каў — 
сін тэз но вых мас тац кіх кан цэп цый і на цы я наль ных тра ды
цый. Яны пра яві лі па вы ша ную ўва гу да ўнут ра на га све ту 
ча ла ве ка, да ге ра іч най і тра гіч най гіс то рыі Ай чы ны. Іх па
лот ны пе ра паў ня ла лю боў да Бе ла ру сі, жыц ця, ча ла ве ка. Да 
гэ та га па ка лен ня на ле жыць і мас так Ге ор гій Лой ка.

Ма ля ваць ён лю біў з дзя цін ства. Да дзе ныя ад пры ро
ды па чуц цё ко ле ру, кам па зі цыі, як аб са лют ны слых, вы
яў ля ю чы ся бе, не да ва лі спа кою, па тра ба ва лі выхаду. Ён з 
за да валь нен нем на вед ваў сту дыі вы яў лен ча га мас тац тва 
мас та коўпе да го гаў Сяр гея Кат ко ва і Ула дзі мі ра Вяр соц
ка га. Ка лі споў ні ла ся адзі нац цаць га доў, усё вы зна чы ла ся 

Падстаў для таго, каб расказаць пра 
мастака і педагога Георгія Лойку, на маю 
думку, больш чым дастаткова. Дзеля 
гэтага, мяркую, хапіла б аднаго таго факту, 
што менавіта сёлета яму было прысвоена 
высокае званне «Заслужаны дзеяч 
мастацтваў Беларусі». А творчая  
біяграфія Георгія Лойкі пачыналася  
яшчэ ў далёкія сямідзясятыя гады  
мінулага стагоддзя.
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кан чат ко ва — Ге ор гія пры вя лі ў пер
шую Мін скую га рад скую мас тац кую 
шко лу. По тым бы ло Мін скае мас тац
кае ву чы лі шча, ву чо ба ў вя до мых 
на ўсю Бе ла русь мас та коў Аль гер да 
Ма лі шэў ска га і Ле а ні да Шча мя лё ва. 
Ме на ві та Аль герд Ма лі шэў скі па ра іў 
юна му Ге ор гію не за кан чваць ву чы
лі шча, а пас ля 4га кур су па сту паць 
у Бе ла рус кі тэ ат раль намас тац кі ін
сты тут. Жы ва піс на га ад дзя лен ня 
та ды ў ін сты ту це не бы ло і да вя ло
ся тры маць іс пы ты на ад дзя лен не 
ін тэр’ ера і аб ста ля ван ня. Эк за ме ны 
бы лі па спя хо ва здадзены, але на пер
шым кур се Ге ор гій Лой ка зра зу меў, 
што гэ тая спе цы яль насць — не для 
яго. Ха цеў пе ра вес ці ся ў Мас коў
скі мас тац кі ін сты тут імя Су ры ка
ва, па дум ваў аб пра ця гу ву чо бы ў 
Віль нюсе ці Ры зе. Ад нак на па чат ку 
дру го га го да яго на ву чан ня ў мін скім 
ін сты ту це з роз ных ад дзя лен няў бы
ла ўсё ж та кі сфар мі ра ва на гру па 
жы ва піс цаў, у якую ўклю чы лі і Ге ор
гія. Спе цы яль ныя дыс цып лі ны та ды 
вя лі та кія мэт ры як Вік тар Гра мы ка, 
Мі ха іл Ліў шыц, Іван Ахрэм чык. Але 
най боль шы ўплыў на ма ла до га мас
та ка зра біў На тан Во ра наў, які быў у 
кан цы ву чо бы і кі раў ні ком яго дып
лом най кар ці ны «На аба ро ну рэс пуб
лі кі».

Та кім чы нам, усё ста ла на свае мес
цы. Ге ор гій знай шоў «свой» ма тэ
ры ял: па лат но, пэнд злі, алей ныя 
фар бы, «сва іх» пе да го гаў — пра іх 
і сён ня ўспа мі нае з вя лі кай удзяч
нас цю і цеп лы нёй.

Яшчэ на дру гім кур се ін сты
ту та ён пры няў удзел у рэс пуб
лі кан скай вы ста ве з ма ляў ні чым 
«Аў та парт рэ там»: піль на, з па
воль ным роз ду мам, са скры жа
ва ны мі на гру дзях ру ка мі ўзі раў
ся ма ла ды мас так у на ва коль ны 
свет, у шмат ко лер ную плынь 
быц ця, перш чым на нес ці маз кі 
на ня бач нае гле да чу чыс тае па
лат но…

Праз шэсць га доў Ге ор гій 
Лой ка на пі саў яшчэ адзін аў та
парт рэт. Па аў тар скім ува саб лен
ні ён быў у чымсь ці род нас ны з 
пер шым. Ад нак у псі ха ла гіч най 
ха рак та рыс ты цы воб ра за ўжо 
вы свят ля ец ца боль шая ўпэў не
насць у са бе, ад чу ва ец ца на бы ты 
до свед ра зу мен ня жыц ця. Гэ та му 
спры яе і дэ ка ра тыў ны фон, які 

ар га ніч на ўва хо дзіць у жы ва піс ную 
апо весць пра ча ла ве ка, да паў ня ючы 
яго ўнут ра ны свет.

па ка лен не Ге ор гія Лой кі ўвай
шло ў мас тац тва ў той час, ка лі 
праў да лі чы ла ся кра е ву голь ным 

ка ме нем. Зрэш ты, не ад ра зу, а па сту
по ва вы свет лі ла ся, што ад ной праў ды 
ў жы ва пі се не да стат ко ва. Не ўсе та кі 
кры тэ рый ад чу ва лі вост ра, але мно гія 
з ад на год каў і кры ху больш ста рэй шых 
ка ле гаў па ча лі по шу кі ін шых шля хоў. 
Ад бы ва ла ся гэ та не заў сё ды свя до
ма, хут чэй ін ту і тыў на. Стан дарт ных 
за ха даў тут не бы ло, і Ге ор гій Лой ка 
ра зам з ін шы мі ру хаў ся па вы бо іс тай 
твор чай да ро зе «воб мац кам». Вы свет
лі ла ся, што са мае га лоў нае і цяж кае ў 
по шу ку — гэ та па знан не са мо га ся бе, 
сва ёй ча ла ве чай пры ро ды, сут нас ці. 
Да па маг лі пра цяг лыя па езд кі па сель
скіх ра ё нах рэс пуб лі кі і на пра мыс ло
выя бу доў лі.

Пас ля пос пе ху дып лом най ра бо ты 
на вы ста ве сту дэн таў мас тац кіх ВНУ 
СССР Ге ор гій Лой ка быў па кі ну ты 
на ка фед ры ін сты ту та пе да го гам. Усё 
склад ва ла ся найлепшым чынам, ад нак 
у твор чым пла не моц ны ўплыў На та
на Во ра на ва зра біў ма ла до му мас та
ку не леп шую па слу гу. «Ле нін град скі» 
во ра наў скі жы ва піс тры маў Ге ор гія ў 
па ло не, не да ючы маг чы мас ці знай сці 
ў мас тац тве сваё ўлас нае «я», хоць на

стой лі выя спро бы вы рвац ца з гэ та га 
ко ла бы лі.

Ішоў час, іш ла ня бач ная для ін шых, 
але важ ная для Ге ор гія пра ца. Раз ня
во ліц ца, ады сці ад уплы ву жы ва пі су 
На та на Во ра на ва, ад чуць ся бе сва бод
ным у ко ле ры, ка ла ры це яму да па маг
ла двух ме сяч ная па езд ка на Ку бу, дзе 
Ге ор гій на пі саў два дзя сят кі сва бод
ных і рас ка ва ных эцю даў. Так зва ныя 
«со неч ныя» фар бы — жоў тыя, ру жо
выя, чыр во ныя — зда бы лі ў іх вост рую 
пра ніз лі васць, якая на да ла ма люн кам 
неш та тра пят кое. Свет лая ча ла веч
насць пра ніз ва ла не толь кі жан ра выя 
сцэн кі ку бін ска га жыц ця, але і эк за
тыч ныя пей за жы, на поў не ныя со неч
ным свят лом.

А вось ад ной з пер шых буй ных 
ра бот пас ля вяр тан ня на ра дзі му ста
ла кар ці на «Пры зыў», у якой Ге ор гій 
Лой ка су мя шчае роз на ча савыя па дзеі: 
па каз вае рэ аль ную гру пу юна коў
пры зыў ні коў на ме даг ля дзе і дае рэт
ра спек ты ву, звя за ную з тэ май Гра ма
дзян скай і Вя лі кай Ай чын най вой наў. 
Кан крэт на га сю жэ ту ня ма: ге ра іч ная 
і тра гіч ная гіс то рыя Ай чы ны нібыта 
ба чыц ца знут ры ва чы ма ма ла дых лю
дзей, якія ідуць на служ бу ў вой ска.

на огул «ран ня му» Лой ку ўлас ці вая 
знеш няя звы чай насць сю жэ таў і 
простасць кам па зі цый ных рас

пра цо вак. Зрэш ты, ня рэд ка па дзей ная 
за вяз ка або па збаў ле нае дра ма
тыч на га раз віц ця апі сан не слу
жаць ўся го толь кі мя жой, так бы 
мо віць, аба лон кай змес ту кар ці ны. 
А асноў ны яе сэнс рас кры ва ец ца 
ў агуль ным на строі, у му зы цы ма
люн ка. Пры гэ тым над звы чай уз
рас тае ро ля вы раз ных маг чы мас
цяў жы ва пі су.

— Не па раў наль на важ на тут і 
тое, як жы ва піс «пра цуе на воб
раз», уз дзей ні чае на гле да ча, вы
клі ка ю чы ў яго ўспры ман ні пэў
ны ход дум кі, — рас кры вае свае 
твор чыя па ды хо ды та го ча су, 
як, улас на, і сён няш ня га, Ге ор гій 
Лой ка. Усё гэ та ён ўліч вае ў сва іх 
пра цах. Ска жам, кар ці на «Пар ты
зан ская клят ва». Коль кіне будзь 
раз гор ну та га дзе ян ня ў ёй не 
ад бы ва ец ца, дэ та лі ад люст ра
ва ны ску па і не склад ва юц ца ў 
пас ля доў нае апі сан не, якое час
та слу жыць у жы ва пі се асаб лі вай 
фор май сю жэт на га апо ве ду. На
ма ля ва на вя лі кая гру па пар ты зан 
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са збро яй, на фо не — лес. І ўсё! А між 
тым у кар ці не ёсць са праўд ны дра ма
тызм, які да сяг нуў куль мі на цыі. Та кое 
ад чу ван не ство ра на вост рым кант рас
там маўк лі ва га не ру хо ма га бар во ва
чыр во на га ле су, на кі ра ва на га ў за ры ва 
не ба, і ўсхва ля ва ны мі су ро вы мі твара
мі лю дзей, якія да юць клят ву вер нас ці 
Ра дзі ме. Лес — ме та фа ра. А пар ты за
ны, кам па зі цый на «пры ціс ну тыя» да 
ніж ня га краю па лат на, та му і зда юц ца 
ве ліч ны мі, што ў іх буль ко ча і пуль суе 
пра га помс ты во ра гу, пра га пе ра мо гі.

Асобкам у твор час ці Ге ор гія Лой кі 
ста яць па лот ны, пры све ча ныя На ва
по лац ка му хі міч на му кам бі на ту. У 70х 
ён не ад на ра зо ва на вед ваў гэ ты «гі гант 
вя лі кай хі міі», пі саў ін дуст ры яль ныя і 
парт рэ тныя эцю ды, ра біў шмат лі кія за
ма лёў кі і на кі ды, па хо дзе кам па ну ю чы 

эс кі зы бу ду чых кар цін. Пра ца за ха пі ла 
яго.

— Не ўсё ў мя не атры ма ла ся, — ус
па мі нае той час мас так, — але пра ца ваў 
з вя лі кай ці ка вас цю. Спра ба ваў ула віць 
сэнс, рас крыць пад тэкст, аб агуль ніць і 
вы явіць у тэх ніч ных ма ты вах ра ман
ты ку, но вую паэ тыч ную пры га жосць.

На пэў на, са май знач най з гэ та га 
цык ла з’я ві ла ся кар ці на «Ман таж ні кі 
На ва по лац ка га хі міч на га», што экс
па на ва ла ся на вы ста ве «Ма ла досць 
кра і ны». Мас так здо леў уба чыць у ін
жы нер най фан та зіі аду хоў ле насць 
твор ча га та лен ту, а пра мыс ло выя кан
струк цыі ўспры няў і па ка заў як не ад’

ем ную част ку ча ла ве ча га све ту, род
нас ную яму сва ім ха рак та рам, сва і мі 
ды на міч ны мі фор ма мі.

На огул воб раз ныя па ра ле лі і ме та
фа ры, ха рак тэр ныя для кар цін Ге ор гія 
Лой кі пра хім кам бі нат («Ар хі тэк ту ра 
вя лі кай хі міі», «Ман таж тру ба пра во
да», «Пра цоў ны дзень па чаў ся», «Рыт
мы На ва по лац ка») ва ло да юць свое
асаб лі вым ра ман тыч ным ла дам і 
раз ма хам. Ні што тут не на гад вае 
ўтуль насць хат ня га ін тэр’ еру ці дры
мот ны спа кой ці хіх кут коў пры ро ды. 
Сі лу э ты, кон ту ры і агрэ га ты тэх ніч ных 
збу да ван няў ма юць сваю ха рак тэр ную 
вы раз насць.

— Мая га лоў ная за да ча бы ла ў 
тым, — рас па вя дае мас так, — каб аду
хаў ляць гэ тае пра мыс ло вае ася род
дзе, па ка заць тэх ні ку і яе ін жы нер ны 

склад нік вост ра і ды на міч на: як но вую 
рэ аль насць, якая па тра буе асаб лі вых 
пры ёмаў ува саб лен ня.

тво ры, зробленыя ў твор чых па езд
ках па рэс пуб лі цы, вя до ма, не па
срэд на звя за ныя з рэ аль ны мі ўра

жан ня мі. Але больш глы бо кая сут насць 
 тых ра бот за ста нец ца не зра зу ме лай, ка
лі трак та ваць іх толь кі як дзён нік мас
та ка. Ас но ва  тых па лот наў скла да ец ца ў 
імк нен ні ма ля ваць Ай чы ну і яе лю дзей. 
Та му та кія дак лад ныя на тур ныя парт
рэ ты вяс коў цаў, та му так рэа ліс тыч на 
праў дзі выя эцю ды да кар цін «Вар та выя 
да рог», «Па між ба я мі», «Свя та ў кал га
се», «Пе рад сяў бой». У свой час гэ тыя 

і ін шыя па лот ны Ге ор гія Лой кі на вы
ста вах вы клі ка лі асаб лі вую ці ка васць. 
А сён ня мно гія з іх зна хо дзяц ца ў экс
па зі цы ях му зе яў кра і ны.

У са мым кан цы 70х мас так пра
цуе ма ла. Ён ужо не за да во ле ны тым, 
што пі саў учо ра. Па воль на, з цяж
кас цю ідзе пра ца над кар ці най «Не 
па він на паў та рыц ца», выспяваюць 
за ду мы на пі саць кам па зі цыю, пры
све ча ную рэ ва лю цы я не ру Іва ну Пу
лі ха ву. Шмат да во дзіц ца пра ца ваць у 
ін сты ту це. Акра мя ўлас на пе да га гіч
най дзей нас ці ён па спя хо ва ру ха ец
ца ў рэ чы шчы рас пра цоў кі ме то ды кі 
ма люн ка.

І вось на та кім фо не па лі ніі Са ю за 
мас та коў СССР Ге ор гію прад ста ві ла
ся маг чы масць па ехаць у Іс па нію. Тая 
па езд ка і па слу жы ла свое асаб лі вым ім

пуль сам да сур’ ёз ных зме наў, пе ра ўтва
рэн няў у яго твор час ці.

Што ж ура зі ла яго ў Іс па ніі, дало 
сты мул, штур шок да пра цы? Су стрэ ча 
з вя лі кім мас тац твам Эль Грэ ка, Ве ла
ске са, Мурыльа, Гойі і ад на ча со ва асту
джэн не да не ка то рых сла ву тых тво раў 
і ім ёнаў. За хап лен не іш ло, вя до ма, у 
роз ных плос кас цях ра зу мен ня, але ад
но бы ло га лоў ным — усве дам лен не аў
тар скай сут нас ці мас тац тва.

Для ся бе Ге ор гій Лой ка зра біў «ад
крыц цё», якое ра ней бы ло толь кі хрэс
та ма тый ным тэ зі сам: вя лі кія мас та кі 
на ват рэ лі гій ныя сю жэ ты пе ра но сі лі на 
су час ную гле бу, тым са мым пад крэс лі
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лі глы бі ню ча ла ве ча га ду ху. У той жа 
час ён за дум ва ец ца і над спе цы фі кай 
воб раз най мо вы.

Але прай шло яшчэ ня ма ла ча су, 
перш чым з та ко га спла ву іс пан скіх 
ура жан няў, піль на га вы ву чэн ня ся бе 
і сва іх ка ле гаў па чаў ся но вы пе ры яд у 
твор час ці мас та ка.

Пер шай пра цай у гэ тым шэ ра гу 
з’я ві ла ся кар ці на «Квін тэт», пры све
ча ная ма ла дым му зы кам сту дэнц ка га 
ан самб ля. У ёй воб раз нае дзе ян не на
бы вае свет лыя лі рыч ныя ін та на цыі і 
паэ тыч ную за вер ша насць.

Да стат ко ва поў на вы ка заў ся мас
так і ў кар ці не «Ян ка Ку па ла ў Ляў ках. 
1941 год». Апош ні раз бачыць паэт ле
ці шчы ў чэр ве ні 41га, ку ды пры ехаў 
з па ла ю ча га Мін ска. На пе ра дзе вай на, 
змрок, не вя до масць, але Ян ка Ку па ла 

пара ней ша му скі ра ва ны ў бу ду чы ню, 
за стаецца са ўдзель ні кам та го, што ад
бы ва ец ца.

— Ка лі я станаўлюся за маль берт, 
то да вя ра ю ся больш ру хам ду шы, — 
шчы ра ка жа Ге ор гій Лой ка.

І гэ та азна чае, што заў сё ды ідзе 
доў гая, на пру жа ная ўнут ра ная пра ца. 
Як і грун тоў нае ўсве дам лен не эма
цый на га сю жэ ту кар ці ны. Прын цып 
злу чэн ня ў ме жах ад ной плос кас ці па
лат на роз ных па дзей, звя за ных адзі
най ду хоў най пра сто рай, вар’ і ру ец ца 
Ге ор гі ем Лой кам у мно гіх яго тво рах. 
Пры гэ тым мас так заў сё ды імк нец
ца, каб кам па зі цый ная па бу до ва і ўся 

плас тыч ная пар ты ту ра па лат на атры
ма лі не ілюст ра цый нае, а воб раз нае, 
экс прэ сіў нае і псі ха ла гіч нае зна чэн не. 
Вось і кар ці на «Не па він на паў та рыц
ца» па бу да ва на па ме та дзе раз на стай
ных ча са вых ма ты ваў. І аб’ яд нальнай 
ас но вай слу жыць для іх не рэ аль
насць кан крэт на га дзе ян ня, та го, што 
ад бы ва ец ца на ва чах, а скраз ная воб
раз ная ідэя.

Па доб ны пры ём быў вы ка ры ста ны 
мас та ком яшчэ ў «Пры зы ве», а за тым у 
кар ці не «Па мяць», у якой нібы гу чыць 
пе ра кліч ка ця пе раш ня га па ка лен ня і 
тых, хто ах вяр ным подз ві гам ва ен ных 
га доў за слу жыў вы со кае пра ва зліц ца 
на веч на з Ра дзі май.

не су мнен на, асаб лі вае мес ца ў яго 
твор час ці зай ма юць  пей за жы. 
Ме на ві та ў гэ тым жан ры з гра

ніч най лі рыч най са ма ад да чай мас так 
да ся гае злу чэн ня пра нік нё най спа вя
даль нас ці з аб’ ек тыў най пры род най 
сут нас цю.

— Ка лі я пі шу пей заж, — дзе ліц ца 
твор чы мі сак рэ та мі мас так, — то ня
рэд ка да даю, па вя ліч ваю або па мян
шаю асоб ныя яго дэ та лі. Але гэ та не 
вы праў лен не па мы лак пры ро ды, гэ та 
прос та не аб ход на для ўзмац нен ня май
го твор ча га ўспры ман ня. Таго па тра буе 
мая за ду ма, маё ўспры ман не све ту.

І, са праў ды, Ге ор гій Лой ка ста віц ца 
да на ту ры, як скульп тар да не апра ца
ва най глы бы мар му ру: ён вы ка рыс тоў
вае яе ў якас ці пер ша сна га ма тэ ры я лу 

кам па зі цый. Кож ны эле мент яго пей
за жаў мае свой рэ аль ны пра та тып. 
Але, папер шае, усім дэ та лям мас так 
на дае закон ча ную фор му, якая вы зва
ле ная ад вы пад ко ва га, рас плы віс та га, 
і атрым лі вае ў кож ным вы пад ку свой 
«воб раз», сваё на блі жэн не да мас тац
кай за ду мы. Падру гое, усе дэ та лі тут 
аб’ яд на ныя і скла да юць ар га ніч нае цэ
лае — як «свой свет» аў та ра.

Роз ныя фор мы ко ле ра вай па бу до
вы пей заж ных па лот наў Ге ор гія Лой
кі. У «Апа ле най зям лі Ла гой шчы ны», 
ва ўсіх ад но сі нах са май аб агуль не най 
пей заж най рэ чы, па ну юць кант рас ныя 
спа лу чэн ні вя лі кіх дэ ка ра тыў ных мас 
ко ле ру — жоў тых, лі ло вых, ка рыч не
вых, зя лё ных, бу рых. Ася род дзем, якое 
аб’ яд ноў вае фор мы і фар бы, тут з’яў
ля ец ца со неч нае свят ло, вы лу ча юц ца 

буй ныя фор мы зя лё ных дрэў, па лёў, 
уз гор каў, бла кіт на га не ба схі лу з мяк
кай сму гой аб ло каў. З воб ра зам шмат
па кут най ла гой скай зям лі спа лу ча ец ца 
зме на на дзей, тры вог, ус па мі наў.

Шчы рае па чуц цё за мі ла ван ня пры
га жос цю зі мы за ха пі ла мас та ка ў пей
за жы «Зі мо вая да ро га». Бель сне гу ў 
спа лу чэн ні з аран жа вым да хам хля ва 
і цём начыр во ным ле сам вы клі ка юць 
ура жан не пра ніз лі вай све жа сці.

А вось на кар ці не «За цві ла віш ня» 
бачым буянне вес на вай пры ро дай, па
се ку — ты по ва бе ла рус кі ку ток. Мас так 
пра ца ваў па на тур ным эс кі зе, зроб ле
ным на во зе ры На рач. І по тым, у май
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стэр ні, па куль яшчэ асляп ляль нае ўра
жан не не знік ла, пе ра даў на па лат не 
той жыц ця ра дас ны на строй.

Да рэ чы, у боль шас ці пей за жаў 
Ге ор гія Лой кі па нуе ін та на цыя раз
ва жан няў, а ка лі су зі ран ня што дзён
нас ці, то аба вяз ко ва пра нік нё на га. 
Дыя па зон ад цен няў спа кой най, за
ду мен най лі ры кі да во лі шы ро кі.Яе 
асноў ная ін та на цыя не мя ня ец ца, што 
б мас так ні па каз ваў — ра ніш ні лес у 
ха лод ным ту ма не, бляк лае люс тэр ка 
во зе ра, блед ны жаў ток сон ца над ра
кой, ад чай ную ма ла дую тра ву на Бя рэ
зі не, за ла тыя воп лес кі май скай но чы, 
бла кіт ных ко ней, якія ку па юц ца ў цёп
лым ве ча ры, свін цо вы ця жар хма ры, 
зві ліс тыя га лі ны дрэў…

Та кая ка мер ная аб ме жа ва насць 
твор ча га дыя па зо
ну — ме жы ін ды ві
ду аль на га ўспры
м а н  н я  м а с  т а  к а 
Лой кі, яго свай го 
ро ду «пра ві ла гуль
ні», якое па ві нен 
зра зу мець і пры
няць гля дач. Тым не 
менш, у стры ма нас
ці пей за жаў аў та ра 
за  кла  дзе на грун
тоў ная раз на стай
насць ад чу ван няў 
і раз ва жан няў. Але 
яны не кры чаць, не 
рвуц ца на аван сцэ
ну. У поў най ме ры 
яны рас кры ва юц ца 
тым гле да чам, якія 
здоль ныя за ся ро дзіц ца і паглыбіцца ў 
гэ ты ці хі і быц цам бы маўк лі вы свет. І 
та ды мно гае на блі зіц ца, ажы ве, на поў
ніц ца асаб лі вым сэн сам.

Вы раз ная кан цэп цыя мас та ка, 
звя за ная з асэн са ван нем жыц
цё вых з’яў і пры ро ды, пра соч

ва ец ца так са ма ў яго раз на стай ных 
на цюр мор тах, да якіх Ге ор гій Лой ка, 
хоць і не вель мі час та, звяр таў ся ў 
сва ёй твор час ці. На прык лад, у «Во
сень скім на цюр мор це» пры цяг вае 
ві да воч ная каш тоў насць прад ме таў. 
Ко ле рам, шчыль нас цю фар бы мас так 
ма дэ люе аб’ ём ныя вы раз ныя фор мы. 
Адзі най фак ту рай «ле піць» ён прад
ме ты ў на цюр мор це «У май стэр ні». 
Ад па лот наў «Па ля выя квет кі» і «На 
бал ко не» ўзнікае та кое па чуц цё, што 
пры сут ні ча еш пры ней кім цу дзе ўва
саб лен ня. А ў ін шых на цюр мор тах — 

«Гла ды ё лу сы», «Ра ні ца», «Ра бі на», 
«Бу кет. Квет кі ма ёй зям лі» — ба чыш 
толь кі лёг кія ад цен ні ка ла ры ту. Ад
чу ван не та кое, ні бы пер шы ўспа мін 
дзя цін ства па да рыў табе мас так.

За па мі на ец ца на цюр морт, пры
све ча ны па мя ці паэ та Мак сі ма Баг
да но ві ча. Сі ня во кая ноч. Пад свеч нік 
з пад па ле най свеч кай на ста ле. Збор
нік вер шаў «Вя нок». У збан ку — бу кет 
пра ніз лі ва сі ніх ва сіль коў, а ў не бе зза 
хмар та ям ні ча вы гляд вае за ла ты дыск 
ме ся ца. Дзіў ным па чуц цём нач ной ці
шы ні і спа кою вее ад гэ та га па лат на.

Без умоў на, з ча сам аў тар ская па
літ ра Ге ор гія Лой кі пры кмет на па шы
ра ец ца. Ён усё час цей звяр та ец ца да 
сю жэ таў, якія вы хо дзяць за ме жы ла
каль най знач нас ці, рас пра цоў вае тэ мы 

гла баль ных маш та баў, дра ма тыч ных 
кан флік таў. Раз ры ва ю чы пры гэ тым 
ча са выя счап лен ні, жы ва пі сец пе ра
адоль вае кан крэт насць асоб най з’я вы, 
кан крэт насць пэў на га ча су. Адзін ка вы 
факт аў тар заў сё ды імк нец ца пад няць 
да аб агуль нен ня.

Здоль насць мас та ка ла ка ніч на пе
ра даць ню ан сы ча ла ве ча га пе ра жы
ван ня мож на ўба чыць у ран нім «Парт
рэ це жон кі», у «Парт рэ це дзяў чы ны ў 
чыр во ным», у парт рэ тных эцю дах да 
вя лі кіх кар цін роз ных га доў. Па ка заць 
са мае іс тот нае ў ча ла ве ку, ла дзе яго ду
шы, па ста віць у глы бо кае спа лу чэн не 
бія гра фію асо бы і жыц цё бя гу ча га ча
су — вось за да ча, якую ба чыць пе рад 
са бой мас так кож ны раз, ка лі бя рэц ца 
за парт рэт.

Так, Ге ор гій Лой ка пасвой му 
трак туе су час насць, сцвяр джа ю чы не 

толь кі пры га жосць, гар мо нію ча ла ве
ка і пры ро ды, але і тры вож ную го рыч 
ус па мі наў, звя за ных з імі раз ва жан
няў. Ме на ві та аб гэ тым — аб тра ге дыі 
Чар но бы ля — кар ці на «Па ка ян не». 
У цэнт ры кам па зі цыі — крыж з це
лам рас пя та га Хрыс та, над га ла вой 
яко га — … знак Чар но бы ля. Ля пад
нож жа кры жа за мест біб лей скіх ге ро
яў — жы ха ры па кі ну тых вё сак, якія 
тра пі лі ў зо ну Чар но бы ля. Яны сы
хо дзяць на заў сё ды з род ных мяс цін, 
па кі да ю чы ля пад нож жа кры жа свае 
ня хіт рыя да ры, про ся чы ва Уся выш
ня га пра ба чэн ня за гра хі свае, за ступ
ніц тва і мі ла сэр нас ці. Асэн са ван не 
веч на га сю жэ ту быццам аб’ яд ноў вае, 
сін тэ зуе ка нец і па ча так, боль Хрыс та 
і боль лю дзей…

лой ка на ле жыць да тых май строў, 
у якіх го лас твор ча га сум лен ня 
гу чыць у ду шы мац ней за спа

кусу без мя цеж на га даб ра бы ту. Па воль
на, ча сам па кут лі ва ён раз віт ва ец ца са 
сва ім твор чым мі ну лым і нібы пе ра хо
дзіць у ін шую, ка лі мож на так ска заць, 
ірэ аль ную ду хоў ную пра сто ру.

— Я не пры маю ў твор час ці рэ
ва лю цый ных пе ра ва ро таў, — ка жа 
мас так. — І мой зва рот да не фі гу ра
тыў на га мас тац тва — як унут ра на вы
па ку та ва ны эма цый ны пра цэс. Гэ та 
прос та маг чы масць га ва рыць з гле да
чом, бу дзіць яго ўяў лен не не лі та ра
тур ны мі пад каз ка мі, а са май сут нас цю 
жы ва пі су.

Перш чым пры сту піць да сва іх но
вых экс пе ры мен таў, ён вы ву чыў твор
часць Кан дзін ска га, Ма ле ві ча, за ка на
мер нас ці іх аб стракт ных спа лу чэн няў, 
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тэ о рыю. А па ра лель на іш ло глы бо кае 
вы ву чэн не іко ны. Хрыс ці ян ская фі ла
со фія — шмат вя ко вая і жы вая. Асаб
лі вая ду хоў насць ста ла сі лай, якая 
змя ні ла мно гае ў твор час ці мас та ка. 
Ме на ві та гэ тая сі ла пры му сі ла яго па
сту по ва ад мо віц ца ад знеш няй фа бу лы 
за да дзе най тэ мы, па глыб ля ю чы ўнут
ра ную энер гію па чуц цяў і ду мак.

Ба дай, па чат кам у рас пра цоў цы гэ
тай тэ мы з’я ві ла ся се рыя з пя ці па лот
наў «Уваск ра сен не». Вы бу доў ва ю чы 
сю жэ ты з та кі мі праб ле ма мі, як вяр
тан не пом ні каў ду хоў най куль ту ры, 
мас так звяр та ец ца ва ўсіх кам па зі цы ях 
да пры ёму су па стаў лен ня на цюр мор
таў (па ля выя квет кі ў ва зах, па літ ра, 
пад свеч нік) з куль та вы мі прад ме та мі 
і збу да ван ня мі (цэрк вы, іко ны), якія 

вяр ну лі ся з ня бы ту ў на ша жыц цё вае 
ася род дзе, стаў шы не ад’ ем най част
кай ча ла ве ча га іс на ван ня. Гэ ты свя до
ма аб ме жа ва ны «рэ пер ту ар» да зво ліў 
Лой ку за ся ро дзіць ува гу на вы ве ра
нас ці кам па зі цый лі та раль на да сан
ты мет ра.

Бы ло б зу сім не да рэ чным і бес сэн
соў ным за ня ткам імк нуц ца пе ра каз
ваць сю жэ ты апош ніх ра бот Георгія 
Лой кі. У іх, улас на ка жу чы, і ня ма ні
я кіх сю жэ таў. Гэ та не апа вя дан ні, не 
на тур нае ад люст ра ван не рэ ча іс нас ці. 
А фан та зіі, на пер шы по гляд, вель мі 
дзіў ныя, і якія не ма юць дак лад на вы
зна ча на га ад ра су.

Ад нак ад рас ёсць. Ге ор гій Лой
ка на зы вае свае апош нія цык лы «Ім
пра ві за цы я мі», «Бал тый скі мі аса цы
я цы я мі», «Ме та мар фо за мі». Гля дач, 
раз гляд ва ю чы іх, ад чу вае ся бе да

лу ча ным не прос та да эмо цый, якія 
мас так ад чуў, не да тых з’яў жыц ця, 
якія ва кол нас што дзён на, а да са мых 
глы бін ных та ям ніц све ту. Па знан не 
ўсіх  тых та ям ніц не да ся галь нае. Але 
шлях да мэ ты ад кры ты. Ча ла век ні
ко лі не раз га дае свет да кан ца, ні ко
лі не зра зу мее свай го пры зна чэн ня, 
сэн су свай го іс на ван ня. Усё гэ та — не 
аб са лют ныя іс ці ны, якія ў апош няй 
сва ёй ін стан цыі не да ся галь ныя. Але 
рух да іх ад бы ва ец ца, на блі жэн не да 
іх — бяс кон цы пра цэс. Ге ор гій Лой
ка ў гэ тым пра цэ се. Зра зу ме ла, не ён 
яго па чаў, не ён пер шым уклю чыў ся ў 
яго сва ёй твор час цю. Ён аба пі ра ец ца 
на спад чы ну ін тэ ле кту аль на га жы ва
пі су ста рых май строў, у тым лі ку Се
за на, які акрэс ліў пе рад са мім са бой 

вы со кія ідэа лы і ўсё жыц цё па ку та ваў 
ад не маг чы мас ці іх рэа лі за ваць, і мас
та коўаван гар дыс таў XX ста год дзя. З 
 тых тра ды цый Лой ка і спра буе атры
маць чыс тую ідэю, ас тат няе ад кід вае, 
шмат у чым спа слаў шы ся на ўлас ны 
шлях.

Шлях гэ ты акрэс ліў ся ў кан крэт
най фор ме ў цык ле «Ім пра ві за цыі на 
тэ му пра ва слаўя». Па ме ры та го як 
Ге ор гій Лой ка з дзіў най ад ва гай і ры
зы кай ішоў на пе рад, кан чат ко вая мэ
та ру ху ста на ві ла ся ўсё больш пэў най. 
І —  не да сяж най. Зра зу ме ла, мас так 
не спа дзя ваў ся ад ка заць сва ім жы ва
пі сам на най скла да ней шыя пы тан ні 
ча ла ве ча га быц ця, звя за ныя з хрыс ці
ян ствам і яго асноў ным і най ста рэй
шым на прам кам — пра ва слаў ем. Але 
свое асаб лі вы мас тац кі эк ві ва лент гэ
тай за да чы быў сфар му ля ва ны ў тым 

ідэа льным жы ва пі се, да яко га бы ла так 
на кі ра ва ная ўся яго на ту ра.

Гэ ты ідэ ал пра ду гледж ваў та кую 
сту пень «рас прад меч ван ня» прад ме
таў, якая ад кры ва ла маг чы масць іх аб
са лют на га аду хаў лен ня. Свят ло пе ра
ма га ла ко лер, што са мо па са бе ста ві ла 
пад су мнен не жы ва піс як род твор час
ці з да па мо гай фар бы і ко ле ру.

Тая «гар мо нія на краі», якой вы ка
на ны пяць кам па зі цый «Ім пра ві за цый», 
злу чае ў са бе і ней кія су праць лег лас ці: з 
ад на го бо ку, не па хіс насць, з дру го га — 
хісткасць. Свет Лой кі не па руш ны як 
ідэя, не па руш ны сва ёй звыш ча ла ве чай 
ма гі яй як ней кая ня ўхіль насць, якая іс
нуе ні бы не па во лі мас та ка, а ў сі лу ней
кіх агуль ных за ко наў. З ін ша га бо ку, ён 
мо жа раз ва ліц ца як кар тач ны до мік, ад 

до ты ку да сён няш няй 
рэ аль нас ці. Ці ж гэ та 
не сім вал су час нас ці? 
Спаз наць усю бяс кон
цасць жыц цё вых уза
е ма су вя зяў  — у  тым 
мас так ба чыў сваю за
да чу. І гэ та адзін ства ён 
шу каў праз ад чу ван не 
воб ра заў. Лой ка ні бы 
на кід вае на ма люн кі 
шмат ко лер ную тка
ні ну, по кры ва, зпад 
яко га пра гляд ва юць 
асоб ныя фраг мен ты 
ар х і  т эк  т у  ры,  ікон
ныя аб ліч чы, за ла тыя 
ме даль ё ны  — част ка 
сха ва на га ад гле да ча, 
пе ра ме не на га све ту. 

Ства ра ю чы та кія кар ці ны, якія на
гад ва юць га бе ле ны, май стар быццам 
за пра шае гле да ча пры сут ні чаць ці то 
пры на ра джэн ні вя до мых прад ме таў 
з ха о су фар баў, ці то, на ад ва рот, пры 
раз бу рэн ні эле мен таў рэ аль нас ці, зні
ка ю чых ў бяс фор мен най ма ляў ні чай 
сты хіі. Па ста ян нае ба лан са ван не на 
гэ тай ня ўстой лі вай мя жы на ра джэн
ня і раз бу рэн ня, па чат ку і кан ца ства
рае асаб лі вую с кі ра ва насць у твор час ці 
жы ва піс ца.

гэ тыя кар ці ны нель га на зы ваць ні 
рэ аль нас цю, ні сном аль бо фан та
зі яй. Ма быць, яны на гад ва юць той 

ка рот кі пра ме жак па між сном і явай, 
ка лі рэ аль ныя па дзеі, ус па мі ны, прад
ме ты, асо бы па чы на юць сы хо дзіць ад 
ра зу мо ва га ўспрымання, рас плы вац ца, 
змеш вац ца, утва ра ю чы раз мы тую ма
за і ку — паў рэ аль ную, паў фан тас тыч
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ную, нібы пе ра не се ную жы ва піс цам на 
па лат но.

Ге ор гій Лой ка па ку та ваў, су мня
ваў ся, амаль усля пую ішоў па пустой 
да ро зе, пы та ю чы ся ў ся бе: пра цуе ён 
над мі ра жа мі ці ўсё ж гэ та са праўд ныя 
тво ры мас тац тва. Але зва рот най да ро гі 
ня ма. Да ўча раш ня га рэа ліз му ў ста рым 
за цёр тым ра зу мен ні гэ та га сло ва ня ма 
вяр тан ня. Гэ тая дум ка да Ге ор гія Лой
кі, вя до ма, прый шла не рап тоў на. Яна 
трывожыла яго даў но, асаб лі ва пад час 
за меж ных па ез дак, на вед ван няў му зе
яў і кар цін ных га ле рэй. Яна пры хо дзі
ла, ка лі ён га дзі на мі ўгля даў ся ў воб раз, 
здзіў ля ю чы ся та му, што шмат вя ко вае 
ся рэд ня веч ча ў Еў ро пе не ўцяг ва ла гля
да ча ў кар ці нувоб раз, а нібы вы штур
хоў ва ла яго з яе. Але та ды ён, вы ха ва ны 
ў стро га рэа ліс тыч ных тра ды цы ях, на 
ўзо рах рус кай кла сі кі, пры ву ча ны ілю
зор на ба чыць свет, але не раз ва жаць з 
на го ды ўба ча на га, яшчэ не ве даў, як па
кі нуць усё гэ та ў мі ну лым, і вы рвац ца 
на ін шыя бе ра гі.

У цык ле па лот наў «Ме та мар фо зы» 
Ге ор гій Лой ка на дае ка ля ро вым фор мам 
ха рак тар, не звя за ны з рэ аль ны мі аса цы
я цы я мі, зы хо дзя чы не па срэд на толь кі з 
па чуц цё ва га ўра жан ня. Мас так пра цуе 

ў ма не ры «бес прад мет нас ці ім прэ сі
я ніз му», сут насць яко га скла да ец ца ў 
кан ста та ван ні ўра жан няў усе агуль на га 
ха рак та ру, якія ўзні ка юць пе рад тва рам 
пры ро ды рэ чаў або ін ша га пла на. На
прык лад, та кіх, як му зы ка, сон, тры во
га, ра дасць. І тут аб стракт ны жы ва піс, 
улас на, не столь кі жы ва піс, коль кі міс
тэ рыя, якая вя дзе гле да ча ў ін шы свет. 
Свет аса цы я цый, ад чу ван няў, зна каў. Ад 
рэа ліз му ма ла што за ста ло ся. У гэ тых 
сва бод ных ма ляў ні чых сім фо ні ях плям, 
фор маў, лі ній, плос кас цяў ко ле ру, пакрэ
сленых у роз ных на прам ках кры вы мі, 
зві ліс ты мі іе рог лі фа мі, ін шая на гляд ная 
фі ла со фія. Ме жы плям ча сам па зна ча
ныя больш дак лад на, ко лер рас паў сюдж
ва ец ца глад ка ці ён за клю чае ў са бе не ка
то рую гра да цыю ад больш ін тэн сіў на га 
да больш свет ла га, ма ляў ні чыя фор мы 
ча сам на ля га юць ад на на ад ну, да ты ка
юц ца, пра хо дзяць ад на праз ад ну аль бо 
рас сту па юц ца, утва ра ю чы неш та, што 
на гад вае не ба, зям лю, ліс це, на ва коль
ныя прад ме ты. Ня ма сэн су шу каць у 
гэ тых па лот нах шмат знач насць, хоць, 
зрэш ты, наз вы кар цін «Аду хоў ле ная ма
тэ рыя», «Ірэ аль насць», «Ім прэ сія», «Ка
ля ро вы мі раж», «Унут ра нае маў чан не», 
«Воль ная пра сто ра» ка жуць са мі за ся бе, 
і ўваж лі вы, чу лы гля дач мо жа знай сці ў іх 
сваю псі ха ла гіч ную фор му лу, най больш 
бліз кую яму па ад чу ван ні.

У пра цэ се пра цы над не ка то ры мі з 
гэ тых кам па зі цый аў та ру да во дзі ла ся 
вы ка рыс тоў ваць да пя ці ма ляў ні чых 
сла ёў! Тут упер шы ню Ге ор гій Лой ка 
вы ка рыс таў фак ту ру як эле мент за
дум кі, а лі мі та ва ную сва бо ду і не па
срэд насць пэнд зля пад па рад коў ваў 
унут ра най ло гі цы, ад чу ван ню ча су.

коль кі мо жа па спець мас так за сваё 
жыц цё? Ге ор гій Лой ка па спеў зра
біць шмат, хоць і лі чыць, што неш

та важ нае яшчэ на пе ра дзе. Да рэ чы, так 
раз ва жае кож ны са праўд ны май стар. 
Ге ор гій лю біць пра цу, ка лі ар га ні за ва
ны сі лы, ка лі са ма ад да чай вы зна ча ец ца 
мэ та твор час ці. Па хваль ная праг насць 
да пра цы вя дзе яго ў роз ныя сфе ры 
мас тац тва: акра мя стан ко ва га жы ва пі
су вя до мыя і яго ма ну мен таль ныя віт
ра жы.

Як і ў жыц ці, так і ў твор час ці Ге ор
гій Лой ка не прад ка заль ны. Але доб ра 
вя до ма ад но: ён за ра жае сва ім тэм пе
ра мен там, жыц ця люб ствам усіх і ўсё 
ва кол ся бе. А лейт ма ты вам яго твор
час ці заў сё ды бы ло і за ста ец ца да гэ
та га ча су — адзін ства све ту і ча ла ве ка.

— Ка лі ты хо чаш, каб неш та бы ло — 
ра бі, — ка жа мас так, — не шу кай іс ці ну 
за дзвя ры ма, іс ці на — заў сё ды ў та бе са
мім.

І шу кае іс ці ну, плён на пра цу ю чы. 
Вы ні ко вым быў мі ну лы год, ка лі ўзяў
ся за ілюст ра цыю гіс та рыч на га ра ма на 
«Цар» вя до ма га бе ла рус ка га лі та ра та ра 
Ула дзі мі ра Ліп ска га. За стаў ся за да во ле
ны зроб ле ным, а вы яў лен чая тэ ма бе ла
рус кай гіс то рыі на столь кі за ха пі ла, што 
вы ра шыў пра цяг нуць яе рас пра цоў ваць 
і на да лей, але ўжо ў се рыі са ма стой ных 
жы ва піс ных кар цін. Ба чыў тыя з іх, што 
за вер ша ны, у май стэр ні мас та ка. Ураж
ва юць.

Так што Ге ор гій Лой ка пара ней
ша му ў страі. Да рэ чы, пра цяг вае ак
тыў на ўдзель ні чаць у ра бо це Сту дыі 
ва ен ных мас та коў Бе ла ру сі, ар га ні
за ва най у 2003 го дзе. На вы ста вах 
Сту дыі кар ці ны Ге ор гія Лой кі заў сё
ды мож на вы лу чыць і па тэ ма ты цы, 
і па ма не ры вы ка нан ня. Але ся род 
рас кры тых аў та рам тэм пра гляд ва
ец ца ад на ві да воч ная скі ра ва насць: 
гэ та воб раз нае ўва саб лен не ар мей
скіх буд няў, у што дзён нас ці якіх фар
мі ру ец ца са праўд ны ха рак тар і во ля 
аба рон цы Ай чы ны. Пе рад гле да чом, 
на прык лад, паў ста юць фі гу ры су час
ных лёт чы каў, пра ця тых свят ла нос
най энер гі яй ня бес ных пра сто раў. 
Па вод ле сю жэ ту мож на мер ка ваць, 
што яны з да па мо гай вы раз ных вы
ве ра ных жэс таў вы бу доў ва юць стра
тэ гію бу ду ча га скла да на га па лё ту. 
А вось на пя рэд нім пла не кар ці ны 
«Спец наз» раз гар ну ла ся пад раз дзя
лен не раз вед чы каў — гэ та асаб лі вы 
род вой скаў, асаб лі вая кас та ўні вер
саль на пад рых та ва ных во і наў, ад дзе
ян няў якіх ча сам мо жа быць вы ра ша
ны зы ход біт вы. У мас та ка яны ні бы 
рас тва ры лі ся ў квіт не ю чай зе ля ні не, 
«ста лі прос та зям лёй і тра вой». У гэ
тым іх сут насць: з’я віц ца не ча ка на 
для во ра га.

а яшчэ Ге ор гій Лой ка пара ней
ша му ак тыў на зай ма ец ца пе да
га гіч най пра цай — уз на чаль вае 

ад ну з ка фед раў у Бе ла рус кім дзяр жаў
ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це імя 
Мак сі ма Тан ка. Акра мя ўся го, з’яў ля
ец ца га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са 
«Мас тац кая і му зыч ная аду ка цыя».

Як усю ды па спя вае? Ён і сам дзі віц
ца. Але ж прос та паін ша му не мо жа — 
не атрым лі ва ец ца.

Ве ні я мін мі хе еў
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краіна
ў цэнтры еўропы

Часопіс для тых,  
хто жадае ведаць больш

Беларусь

часопіс для вас

 Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№03 (1038), сакавік, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

Масленіца —  свята шМатаБлічнае

Беларусь
часопіс для вас

 Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№04 (1039), красавік, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

прыгажосць  выратуе свет

Беларусь
часопіс для вас  Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№05 (1040), май, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

Дзякуй  
за перамогу!

Беларусьчасопіс для вас
 беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№06 (1041), чэрвень, 2020

Палітыка. эканоміка. Культура

будучыня — гэта Мы!

пара фестывальная


