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ларускага ўнёску ў «агульны космас» знач
на даўжэйшая, а яго перспектывы нейма
верна шырокія

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

18

У Мінску прайшло пасяджэнне беларускай
часткі аргкамітэта па падрыхтоўцы і правя
дзенні VІІ Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Мерапрыемства адбудзецца ў Мінску і Мін
скай вобласці і збярэ каля 500 удзельнікаў

19
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Канал, які аб’ядноўвае
Тэлеканалу АНТ — 18. Не змяняючы трады
цыям, у свой дзень нараджэння любімая
кнопка запрашае гледачоў да экранаў: пага
варыць пра важнае, выканаць чыюсьці ма
ру, пасмяяцца і паплакаць з героямі папу
лярных серыялаў. А галоўнае — паказаць,
якім можа і павінна быць цяперашняе тэле
бачанне

Ганна Занкавіч

для
чыстых
перамог

Пляцоўка для супрацоўніцтва

20

Асабісты ўнёсак
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Славакіі ў
Беларусі Ёзэф Мігаш узнагароджаны ордэ
нам Францыска Скарыны
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Эканоміка высокага палёту
У свеце 90 касмічных дзяржаў, сярод якіх і
Беларусь. Мы ўступілі ў гэты прэстыжны
клуб восем гадоў таму. Між тым гісторыя бе

Магчымасць

выратаваць
біяразнастайнасць,
аднавіўшы... балоты
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талент, прыгажосць, душэўнасць...

24 Індустрыя гасціннасці

36

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

яшчэ ў нумары1

40

44

Быць шчаслівым ці не быць
Эсэ

46
49

Коні-лекары

28

32

Клеткай па пнеўманіі

Малая радзіма

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

50

Пнеўманія як ускладненне COVІD-19 была ў
цэнтры пандэміі. Каб змагацца, урачы наза
пашваюць усе магчымыя сілы і сродкі, уклю
чаючы выкарыстанне найноўшых метадаў
лячэння

Хай б’ецца сэрца!
Беларускія кардыяхірургі правялі ўнікаль
ную аперацыю дзіцяці

беларусь.belarus
ліпень   2020

Якія кнігі класіка беларускай літаратуры, са
мага папулярнага пісьменніка ў краіне, і якім
накладам выйшлі ў свет з 2010 па 2020 гады?

Камедыя ў дзвюх дзеях. Працяг

30

2

Дзесяць гадоў Уладзіміра
Караткевіча

Уменне адлюстраваць
гісторыю і сучаснасць

а д рэдактара

Пра сімвалы
Ёсць шмат добрых традыцый. Напрыклад, пав ажаць
старэйшых, ведаць гісторыю, ганарыцца сучаснасцю. Свя
та, якое мы адзначаем у ліпені, увасабляе, у тым ліку, і гэтыя
каштоўнасці. Трэцяга ліпеня — Дзень Незалежнасці Рэспуб
лікі Беларусь. І хай гэтае свята вельмі маладое — народжа
нае ўсяго толькі на стык у папярэдняга і цяперашняга ста
годдзяў — яно сімвалічнае і грунтоўнае як ніякае іншае. Бо
Незалежнасць і Суверэннасць — святыя паняцці. І мы іх цэ
нім, шануем, паважаем. Так, у нас багатая гісторыя — з больш
чым тысячагадовым Полацкам, са знакамітымі выхадцамі з
тутэйшых земляў, якія ў былыя часы сталі вядомыя ўсёй Еў
ропе, а то і свет у. І мы ганарымся гэтым. Але нездарма адным
з вытокаў, адным з пунктаў адліку свята стала вызваленне бе
ларускай сталіцы ад фашыстаў у Вялікай Айчыннай вайне.
Бо гэта была гераічная перамога над карычневай нацысцкай
чумой з бяспрыкладнай ахвярнасцю ў імя свабоды. І гэта блі
жэй, больш зразумела тым, хто жыве сёння ў сучаснай Бела
русі, дзе амаль у кожнай сям’і захавалася памяць пра блізкіх,
якія былі на той вайне, і, як часта здаралася, не вярнуліся з
яе смяротных палёў у родны дом. Вось чаму жывым увасаб
леннем Свята з’яўляюцца і сівы ветэран, які будзе заўсёды ў
сімвалічным страі пераможцаў той вайны, і малады воін, які
сёння стаіць на варце Айчыны. Вось чаму ў гонар Дня Неза
лежнасці — і ваенны парад, і маляўнічы салют. Гэта таксама
традыцыя, якая мае свае пераканаўчыя вытокі. Зрэшты, ува
сабленне свята — і паспяховы студэнт, і пісьменны спецыя
ліст на прадпрыемстве, і аў тарыт этны настаўнік… Усе мы,
каму дарагая Айчына.
І яшчэ пра сімвалы памяці.
…Гэтыя даты вельмі блізка размясціліся ў календары ад
на ад другой: 22 чэрвеня і 3 ліпеня. Першая нагадвае аб па
чатку Вялікай Айчыннай вайны, калі раніцай у 41‑м мірнае
жыццё ў Беларусі разам скончылася. Гітлераўская Германія
напала на СССР, і рэспубліка на заходняй мяжы велізарнай
краіны адчула разбурэнне і смерць. Вядома, што Беларусь як
ніякая іншая краіна Еўропы панесла самыя вялікія страты ў
тыя гады: загінуў кожны трэці жыхар нашай зямлі. Але нават
цяпер, праз семдзесят дзевяць гадоў, даследчыкі сцвярджа
юць, што не ўсе страты ўлічаныя. Звычайна можна пачуць,
што ў гады Вялікай Айчыннай вайны нацысты знішчылі
628 беларускіх вёсак з іх жыхарамі, 186 так і не былі адноў
лены. Трагічныя лічбы. Але высвятляецца, што гэта толькі
вёскі, якія ўвекавечаныя ў вядомым на ўвесь свет беларускім
мемарыяльным комплексе «Хатынь». Да гэтага часу робяцца
ўдакладненні аб тым, колькі канкрэтна беларускіх вёсак і іх
жыхароў загінула ў час вайны.
У 1980‑я гады была апублікаваная такая трагічная ста
тыстыка: спалена 9200 вёсак, з іх больш за пяць тысяч — з
людзьм і. А цяпер выс вятл яе цц а, што і гэт ыя лічб ы па
трабуюць перагляд у. У кнізе «Трагедыя беларускіх вёсак.

1941–1944 гад ы» навукоў
цы апубл ік ав ал і шмат ра
ней невядомых матэрыялаў,
якія мян яюць уяўленн і аб
машт аб ах ген ац ыд у ў той
вайн е. Адн ым з сімв ал аў
журб отн ых успам інаў пра
яе па-ранейшам у зас тае ц
ца выраз «Ніхто не забыты,
нішто не забыт а», які з’яў
ляецца маральным арыенці
рам для цяперашняга мала
дога пакалення.
Так, ёсць і іншая дата —
3 ліпеня, — калі ў новай гіс
торыі Беларусі краіна свят
Віктар Харкоў,
куе Дзень Нез ал ежн асц і.
галоўны рэдактар
Гэт а ж і Дзень вызвалення
Мінска ў 1944 годзе ад нацыстаў. Такі вось сімвал нацыяналь
нага адраджэння. Ён увасабляе той факт, што свабода — вы
шэйшая каштоўнасць. Праз прызму Дня Незалежнасці мы
разглядаем гэтае паняцце ў літаральным сэнсе. Тады, у 40‑х
гадах, за свабод у гінулі нашы суайчыннікі, цаною ўласнага
жыцця баранілі зямлю ад ворага. Нездарма ўжо ў першыя дні
і нават гадзіны вайны бяспрыкладны гераізм і стойкасць па
казалі абаронцы легендарнай Брэсцкай крэпасці. Словы «Па
міраю, але не здаюся», напісаныя на адной са сцен цытадэлі,
сталі сімвалам мужнасці і самаахвярнасці ў супрацьстаянні
з ворагам.
Безумоўна, вытокі сённяшняй дзяржаўнай незалежнасці
і суверэнітэт у таксама зыходзяць з таго часу.
Жыццё, між тым, працягваецца. Яно прыносіць новыя
падзеі, якія адлюстроўваюць сучаснасць і нават скіраваны ў
будучыню. Хоць некаторыя з іх зноў маюць сімвалічную ўза
емасувязь з мінулым. Напрыклад, два новыя мемарыяльныя
комплексы на месцы спаленых у гады вайны вёсак — «Боркі»
ў Кіраўскім раёне Магілёўскай вобласці і «Ала» ў Светлагор
скім раёне Гомельскай вобласці — з’явіліся на карце краіны.
Трагедыю вёскі Боркі і навакольных населеных пунктаў на
зываюць адной з самых маштабных на тэрыторыі Беларусі
часоў Вялікай Айчыннай вайны. У выніку карнай аперацыі
загінулі больш за 2000 мірных жыхароў. Гісторыя Алы не
менш горкая. Раніцай 14 студзеня 1944 года нямецкі карны
атрад атачыў вёску, куды раней перасяліліся жыхары 11 блі
жэйшых паселішчаў. Людзей заганялі ў хаты, якія затым пад
пальвалі. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі, кідалі ў
агонь жывымі. Усяго там загінулі 1758 мірных жыхароў, з іх
950 — дзеці. Пасля вайны вёска так і не адрадзілася.
Але памяць пра ўсё гэта, як і пра іншыя трагічныя мо
манты той вайны, застаецца назаўсёды.
беларусь.belarus
ліпень   2020

3

свята

Шэсце. Гулянні.
Фантан. Салют

П

3 ліпеня Беларусь адзначала Дзень Незалежнасці
Памятныя мерапрыемс твы і святочныя ўрачыстасці з
нагоды Дня Незалежнасці прайшлі па ўсёй краіне. У Мінску
адной з галоўных падзей стала патрыятычнае шэсце «Бела
русь памятае».
…Дождж, які зарадзіў з самай раніцы, нібы па ўзмах у
звыш спыніўся да дзесяці гадзін. У гэты час калона з тысяч
мінчан і гасцей горада накіравалася па сталічным праспек
це Незалежнасці да плошчы Перамогі. Гучалі папулярныя
савецкія і беларускія ваенна-патрыятычныя песні. У руках
людзей былі кветкі і партрэты герояў-пераможцаў як сім
вал падзякі і памяці. Вет эранаў, што ру халіся на аў тамабі
лях, сустракала моладзь. І разам з ёй — Прэзідэнт Белару
сі. У шматлюднай калоне — сыны Прэзід энт а, вет эраны,
воіны-інт эрнацыяналісты, кіраўнікі дзяржаўных органаў,
прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, працоўных калекты
ваў і ду хавенства, вядомыя артысты і спартсмены. Побач з
дарослымі — піянеры і кадэты. Гэта сапраўдная эстафета па
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мяці, якая сімвалізавала моцную сувязь пакаленняў. Напе
радзе калоны — шарэнга вайскоўцаў роты ганаровай варты
з 16‑метровай кветкавай гірляндай у руках. Яе ўскладалі да
Вечнага агню на плошчы Перамогі.
На гэтай цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці Прэзі
дэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка выступіў з
прамовай:
— Паважаныя суайчыннікі, дарагія вет эраны, паважа
ныя госці нашай сталіцы! Дазвольце ад імя беларускага наро
да павіншаваць усіх вас з Днём Незалежнасці нашай Беларусі!
Тут, на гэтым святым месцы мы аддаем даніну памяці героям,
якія змагаліся за нашу зямлю і набліжалі гэты дзень Вялікай
Перамогі. У гады Вялікай Айчыннай вайны беларускі народ
зрабіў гістарычны выбар — паставіў сваю свабоду вышэй за
сваё жыццё. Іншага выбару і быць не магло ў нашчадкаў ста
ражытнага славянскага народа — моцнага, гордага і незалеж
нага. Народа, які ніколі і нікога не занявольваў. Народа, які
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сам ніколі не быў рабом. Таму непрымі
рымая барацьба з захопнікамі ішла на
нашай зямлі з першага і да апошняга дня
акупацыі. Партыз аны, падпольшчыкі,
мірныя жыхары, якія ім дапамагалі —
мільёны людзей свядома ішлі на смерць,
не жадаючы служыць нацыстам. У шэ
рагах Мінскага падполля з ворагам зма
галіся тысячы сав ецкіх мінчан. Сотні
герояў падполля ў Мінску былі заката
ваны ў падвалах СД, расстраляны альбо
павешаны. І мы не знойдзем у Еўропе ін
шы такі горад, у якім ва ўмовах жорст
кага акупацыйнага рэжым у дзейнічаў
такі масавы рух супраціву.
Цяпер менавіт а той час, калі трэ
ба, каб яшчэ гучней гучалі імёны Івана
Кав алёв а, Ісая Казінца, Дзмітрыя Ка
раткевіча, Уладзіміра Амельянюка, Івана Кабушкіна і мно
гіх-многіх іншых. Гэт а сапраўдныя пат рыёты, рэа льныя,
непрыдуманыя героі. Нашы суайчыннікі, якія так мала жы
лі, але так шмат змаглі зрабіць для нашай Айчыны! Разам з
імі мы страцілі ў той вайне кожнага трэцяга жыхара краіны.
Не стамляемся гэта паў тараць для тых, хто робіць выгляд,
што не ведае, якую велізарную цану заплаціў наш народ за
жыццё і свабод у буд учых пакаленняў. Беларусь памятае і
воінаў брацкіх рэспублік, якія прынялі апошні бой на на
шай зямлі. Беларусь памятае ўсіх, хто вызваляў ад фашызму
Прыбалтыку і Польшчу, Балгарыю і Румынію, Венгрыю і Аў
стрыю, Чэхію і Германію і застаўся там навечна пад абеліска
мі. Мы смуткуем аб ветэранах, якіх ужо няма з намі. Давай
це ж светлую памяць усіх герояў Вялікай Айчыннай вайны
ўшануем мінутай маўчання! (Мінута маўчання).
Асаблівыя словы падзякі Прэзідэнт адрасаваў вет эра
нам, якія і цяпер усё яшчэ разам з намі:
— Дзякуй вам за тое, што выстаялі і абаранілі Радзіму!
Ваша бязмежная мужнасць, стойкасць і патрыятызм сталі
тым арыенцірам, які дапамагаў і дапамагае нам трымаць лю
быя ўдары сучаснасці.
Так, мы разам буд уем нашу незалежную дзяржаву. Мы
ганарымся сваёй гісторыяй і беражом памяць аб гераічным

мінулым. Беларусь — міралюбная дзяржава і будзе такой
заўсёды. Мы выс тупаем за дыялог краін і народаў, за ўза
емавыгаднае супрацоўніцтва выключна на раўнапраўнай
аснове. Але сучасны свет становіцца ўсё больш складаным
і небяспечным. І сёння многія задаюцца пытаннем: што бу
дзе заўтра? Адказ просты: наша будучыня залежыць толькі
ад нас саміх. Ніхто не ў стане пахіснуць звонку тую стабіль
насць і незалежнасць, якія сёння ў Беларусі. Толькі мы мо
жам вяршыць лёсы свайго народа на гэтай зямлі. Усё зале
жыць толькі ад нас. Моц і сілу дзяржавы, непахіснасць яе
суверэнітэт у вызначае народ сваёй працай, адзінствам і ад
данасцю роднай зямлі.
Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на тым, што 3 ліпеня — сім
валічны дзень. Ды і ўсё жыццё чалавека, на яго погляд, тым
больш дзяржавы, створана з сімвалаў:
— Гэта вялікі сімвалізм, які мы назіраем сёння па ўсёй
краіне. Тут, у гэтай тысячнай калоне разам са старымі, ветэ
ранамі, пакаленнем пасляваенных гадоў — наша моладзь. І
гэта галоўны сімвал сённяшняга дня. Памятайце, пакуль мы
разам са сваімі дзецьмі прыходзім да мемарыялаў і абеліс
каў, Гасподзь будзе з намі, ён нас заўсёды зможа абараніць
ад бур і нягод. Але як толькі мы забудзем народную сцежку
да гэтых велічных месцаў гісторыі нашай краіны, чакайце
бяду. Дзе б вы ні былі: у маленькім га
радку, невялікай вёсачцы, аграгарадку,
у абласных цэнтрах або сталіцы нашай
Радзімы, — праязджаючы міма, не за
быв айце спыніцца каля маленечкаг а
помніка, каля велічнага абеліска, у вёс
цы Боркі і Ала Магілёўскай і Гомель
скай абласцей, у легендарнай Брэсцкай
крэпасці, тут, у цэнтры нашай сталіцы,
не забывайце прыйсці са сваімі дзетка
мі і пакласці кветк у на гэтыя магілы,
палявую кветк у! І гэт а нам аддасца ў
нашым жыцці. Не павінна зарасці на
родная сцежка. Мы сваімі дзеяннямі,
сваім і ўчынк ам і пав інн ы дак аз аць,
што Беларусь памятае!
Пасля заканчэння пат рыятычна
га шэсця Прэзідэнт цёпла пагутарыў з
вет эранамі, прадс таўнікамі дыплама
беларусь.belarus
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тычнага корпуса, жыхарамі Мінска, якія прыйшлі на ўра
чыстасць.
— Пакуль вы жывыя, вайны не будзе дакладна, — сказаў
Кіраўнік дзяржавы вет эранам. Словы падзякі ён адрасаваў
не толькі тым, хто заваяваў Перамогу на палях бітваў, але і
тым, хто аднаўляў краіну і гарады ў цяжкія пасляваенныя
гады.
— Усё будзе добра, мы нікому нічога свайго не аддадзім,
але і чужое нам не трэба, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
напярэдадні Прэзідэнт Беларусі выступаў на ўрачыс
тым сходзе да Дня Незалежнасці. І там таксама былі
віншаванні з галоўным дзяржаўным святам, які стаў
сімвалам свабоды беларускага народа. Народа, які перамог
смерць у самай страшнай вайне ў гісторыі чалавецтва.
Пра што яшчэ было сказана? Пра тое, што Вялікая Ай
чынная вайна стала вайной за жыццё, за само існаванне на

А

цыі. Вайной за месца беларусаў у гісторыі, за месца маладой
савецкай рэспублікі на карце свет у. Гады акупацыі наглядна і
жорстка паказалі людзям сапраўдны сэнс такіх паняццяў як
бяспека, свабода, суверэнітэт і незалежнасць. Гэтыя каштоў
насці маглі быць страчаныя назаўсёды, але былі здабытыя ў
дзень вызвалення сталіцы — горада Мінска.
З тых часоў змянілася амаль чатыры пакаленні белару
саў. Але памяць пра герояў, якія падарылі будучыню, жыве
ў сэрцах. У ёй шмат болю, але яшчэ больш гонару. У ёй усве
дамленне, што ўсе мы, сучасныя беларусы, з’яўляемся нось
бітамі гена Пераможцаў.
Так, тое, што ў далёкім 45‑м беларускі народ абараніў
сваю незалежнасць са зброяй у руках, — гэта сур’ёзны аргу
мент супраць любога ўмяшання ў жыццё краіны. Але сёння
мала падхапіць гістарычны Сцяг Перамогі бацькоў і дзядоў,
з гонарам пранесці яго і перадаць дзецям. Надышоў час аба
раніць гонар сцяга пераможцаў. Калі мы бачым, што нават
нашчадкі народаў, выратаваных 75 гадоў таму ад фашысц
кага рабс тва і генацыд у, бураць помнікі савецкім воінам і
гераізуюць нацыстаў, мы разумеем, што вайна, на жаль, не
скончылася. Яна працягваецца ў культ урнай, інфармацый
най, палітычнай і эканамічнай сферах.
Усвед амленне таг о, што наш ы продк і был і вял ік ім і
людзьмі, — гэта тое, што дае кожнам у новам у пакаленню
пачуццё самадастатковасці і гонару за сваё паходжанне, ро
біць нацыю моцнай і незалежнай. Менавіта гераічныя падзеі
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мінулага фарміруюць нацыянальную ідэнтычнасць народа і
аб’ядноўваюць яго.
Там у любыя спробы дыскрэдытаваць пакаленне пера
можцаў варта расцэньваць як замах на суверэнітэт, носьбі
там якога з’яўляецца і беларускі народ, адзначаў Прэзідэнт.
І трэба разумець, што нашчадкі і ідэйныя паслядоўнікі тых,
хто стаяў па іншую лінію фронт у, не пакінуць спробы пе
рапісаць гісторыю Другой сусветнай вайны або аддаць яе
забыццю. Але мы не можам, проста не маем права дапусціць
гэтага. Не маем права ў імя памяці тых, хто аддаў жыццё
за свабод у беларускай зямлі, за яе сучаснасць і буд учыню.
Гісторыяграфія Вялікай Айчыннай вайны — гэта больш за
260 лагераў смерці, больш за 140 карных аперацый на тэры
торыі Беларусі, больш за тры га ды нечалавечых пак ут бе
ларусаў у акупацыі — у балотах, зямлянках. Гэтая памяць
ушанав аная ў больш чым васьмі тысячах мемарыяльных
помнікаў, у архіўных кінас тужках і дак ументах. Яна жыве
ў народнай ініцыятыве «Беларусь памят ае». І сёння важ
на не толькі захаваць, але і аддаць галоснасці ўсе архіўныя
фонды. Гэта пакет контраргументаў, які дапаможа будучым
пакаленням беларусаў захаваць гераічную спадчыну сваёй
краіны.
У гэты святочны дзень традыцыйна ўспамінаюць са
вецкую эпоху, якая дала беларусам магчымасць упершыню
ў сваёй гісторыі пабудаваць эканамічны падмурак будучы
ні легітымнай дзяржавы — рэспубліку з усімі нацыяналь
нымі атрыбу тамі: беларускімі сцягам, гербам і гімнам. Але
ў найноўшы час нашаму пакаленню выпаў гонар рэаліза

ваць абсалютнае права на дзяржаўны суверэніт эт і неза
лежнасць. На шчасце, без крыві і ўзрушэнняў. І мы зрабілі
гэта, падкрэсліў Прэзідэнт, выбраўшы шлях пераемнасці
палітычных, культ урных і сацыяльных традыцый — свой,
а не навязаны знешнімі сіламі гістарычны шлях. Калі мы
хочам быць сув ер эннымі і нез алежнымі, нам трэб а іс
ці на гэта спакойна, не ўступаючы ў канфлікты ні з якімі
суседзямі, далёкімі або блізкімі. І важна тое, што за гады
незалежнасці мы здолелі захаваць у грамадстве гармонію
розных традыцый і моў, навучыліся прымаць і шанаваць
дасягненні розных гістарычных эпох, паважаць канфесій
ны выбар адзін аднаго, гаварыць аб нацыянальнай і палі
тычнай сталасці нашага народа. Гэта значыць, мы гатовыя
канчаткова пабудаваць нашу незалежную краіну.
Відавочна, што шматвяковая гісторыя Беларусі прадвы
значыла яе духоўную блізкасць з брацкімі народамі, знеш
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неэканамічную і знешнепалітычную шматвектарнасць. Мы
з’яўляемся не толькі гістарычным, але і сучасным цэнтрам
Еўропы. За чвэрць стагоддзя сфарміраваліся ў культ урна і
духоўна адзіны незалежны беларускі народ. Але час ставіць
нас перад новым выклікам. Выклікам, які выпрабоўвае на
трываласць многія дзяржавы, саюзы, а таксама адносіны
паміж краінамі. Свет на мяжы змены эпох, якая зноў падзе
ліць яго гісторыю на «да» і «пасля». І кожны думаючы чала
век задаецца сёння пытаннем: якое месца ў геапалітычнай
прасторы ў найбліжэйшай будучыні зойме Беларусь?
Іншымі словамі, як важна застацца беларусамі, якія ў са
мыя цяжкія часы выходзілі пераможцамі. Беларусамі, якія
заўсёды ставіліся з вялікай павагай да таго, што было зроб
лена папяр эднікамі. Беларусамі, якія заўсёды абапіраліся
на спрадвечныя традыцыі ў культ урным, навуковым, вы
творчым, палітычным і грамадскім жыцці краіны. Менавіта

гэтая пераемнасць зрабіла нас незалежным народам, сама
дас татковым і самастойным ў выбары свайго лёс у. І сёння
як ніколі мы павінны моцна трымаць у руках сваё мінулае,
сучаснасць і, галоўнае, будучыню. Мы павінны захаваць су
верэнітэт краіны, яе незалежнасць!
ядомы расійскі банкір Герман Грэф менавіта 3 ліпеня
прыехаў у Беларусь з місіяй паўдзельнічаць у адкрыц
ці эфектнага фантана на рацэ Свіслач. Гэта падарунак
да Дня Незалежнасці ад Ашчадбанка Расіі і сімвал добрага
супрацоўніцтва. А перад прыгожай цырымоніяй Аляксандр
Лукашэнка знайшоў час, каб абмеркаваць з Германам Грэфам
важныя эканамічныя пытанні:
— Мне прыемна вас бачыць у Мінску як чалавека неабы
якавага да развіцця Беларусі. Я вельмі часта думаю пра нашы
стасункі і пачынаю задаваць сабе пытанне: як магло так зда
рыцца, што людзі з адносна рознымі не палітычнымі нават,
а эканамічнымі поглядамі могуць вось так блізка сысціся і
нават сябраваць? Я рады нашым адносінам. І паколькі ў нас
банкаўскае гэтае пытанне раптам паўстала, я пачынаю супа
стаўляць і параўноўваць. Нядаўна я публічна сказаў пра гэ
та: ёсць жа ў нас расійскія банкі, якія сумленна і прыстойна
працуюць.
Паводле слоў Прэзідэнта, у Беларусі актыўна ўкараняюць
тыя тэхналогіі, якія прыўносіць гэты буйны расійскі банк:
— І заўсёды вы мне нешта новае, перспектыўнае расказ
ваеце, што мы потым паволі ўкараняем у Беларусі. Ну і, вядо

ма, сёння адзін з такіх інавацыйных праектаў, які вы народу
Беларусі ў Дзень Незалежнасці вырашылі падараваць, — гэ
та сістэма фантанаў.
Герман Грэф заў важыў, што Ашчадбанк ужо будав аў
фантаны ў розных гарадах Расіі, але такі — упершыню:
— Мы падарылі фантаны многім расійскім гарадам на
плошчах, але ніколі не будавалі фантан на вадзе. І атрымаўся
ён грандыёзным… Мне падаецца, што гэта сапраўды будзе ад
нас з вамі падарунак жыхарам Мінска і жыхарам рэспублікі.
Герман Грэф такс ама дадаў, што яму вельмі прыемна
быць у гэты дзень у Мінску.
— У мін улым годзе мы праводзілі тут Ашчадбанкіяд у,
прыязджалі больш за 2,5 тысячы ўдзельнікаў. І мы з вамі год
таму дамовіліся, што 3 ліпеня адкрыем тут фантан, — адзна
чыў ён.
Пасля перамоў Аляксандр Лукашэнка і Герман Грэф пры
нялі ўдзел у цырымоніі адкрыцця святламузычнага фантана,
размешчанага ў акваторыі Свіслачы. Паглядзець на мульты
медыйнае шоў, аналагаў якому ў краіне яшчэ не было, у мін
скім Парку імя Янкі Купалы познім вечарам сабраліся тыся
чы гледачоў.
Алякс андр Лукашэнка адзначыў, што дзяк уючы гэт а
му праект у набярэжная Свіслачы зайграе новымі фарбамі і
стане цэнтрам прыцягнення для моладзі і новай пляцоўкай
для рэалізацыі цікавых праектаў:
— Я вельмі хачу, каб іх было як мага больш. Цікавых, ды
намічных, крэатыўных, такіх, якія зробяць жыццё горада
яшчэ больш яркім. Безумоўна, гэты святочны летні вечар на

В

лежыць нашай моладзі. Хай ён падорыць усім вам незабыў
ныя ўражанні і стане пачаткам новай культ урнай гісторыі
начнога Мінска.
Мультымедыйны фантанны комплекс, выкананы ў фор
ме прамавугольніка даўжынёй 90 метраў і шырынёй 16 мет
раў, стаў самым буйным у краіне. Водную феерыю ўтвара
юць каля двухсот струменяў, падымаюцца яны на вышыню
да трыццаці метраў і могуць ствараць разнастайныя эфекты.
Канцэпцыя разумнага фантана — гэта таксама магчымасць
«трансляцыі» асветніцкіх праграм на спецыяльным водным
экране.
шчэ больш эфектную кропк у, а дакладней, клічнік у
святкаванні Дня Незалежнасці ў Мінску паставіў фе
ерычны салют — маляўнічы і красамоўны.

Я

Уладзімір Веліхаў.
Фота БелТА.
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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.
Тут змагаліся героі
22 чэрвеня. Мемарыяльны ком
плекс «Брэсцкая крэпасць-герой». 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:
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Аляксандр Лукашэнка на памятным мерапрыемстве ў Брэсцкай крэпасці

— 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 па-ранейша
му патрэбныя.
Два новыя мемарыяльныя комплексы на месцы спаленых у гады
вайны вёсак — «Боркі» ў Кіраўскім
раёне Магілёўскай вобласці і «Ала» ў
Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці — з’явіліся на карце краіны. У
цырымоніі іх адкрыцця таксама прымаў удзел Прэзідэнт.

незабыўнае

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 воінам-вызваліце
лям, хто гераізуе здраднікаў і калаба
рацыяністаў, пакланяецца нацысцкай
сімволіцы. Асобныя дзяржавы і ўрады
па-ранейшаму, 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, член-карэспандэнт
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 экс-дэпутат 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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Мемарыяльны комплекс «Боркі»

Мікалай Барысенка, кіраўнік Ма
гілёўскага абласнога гістарычна-па
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.

Мемарыяльны комплекс «Ала»
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Пасля вайны вёска так і не адрадзілася.
Стварэнне мемарыяльнага комплексу
ў гэтым месцы Прэзідэнт паабяцаў
падтрымаць 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, з‑за 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
ўдзельнічаў 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 ўчас тка
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.

узнагарода

Асабісты ўнёсак

Д

Дыпламат уганар ав аны гэт ай уз
нагародай за значны асабісты ўнёсак
ва ўмацаванне дружалюбных адносін
і развіццё супрацоўніцтва паміж Бе
ларуссю і Слав акіяй. Ёзэф Міг аш на
чале місіі Славацкай Рэспублікі ў на
шай краіне запомніўся беларус ам як
праўдзівы дыпламат, які закліканы на
водзіць, а не разбураць масты паміж
народамі. У яго актыве — арганізацыя
візітаў прадстаўнічых дэлегацый Сла
вакіі ў Беларусь. Канкрэтныя праекты
ў галіне тэхналогій, фінансаў, развіцця
грам адзянскай супольнасці, віз ав ай
палітыкі прапанав аны слав ацкім бо
кам. І самае галоўнае — сувязі людзей.
Менавіта на гэта звярнуў увагу Га
наровы конс ул Слав акіі ў Брэсцкай і
Гродзенскай абласцях Іван Козіч:
— Наша задача, наша місія — слу
жыць людзям.
Каж учы пра сувязі людзей Бела
русі і Славакіі, вельмі важна ўлічваць
гістарычны кант экст. Тут прыхаваны
ключ да разгадкі блізкасці і ўзаемара
зумення паміж нашымі народамі. Гіс
торыі нашых дзяржаў падобныя ў тым
плане, што калісьці вялікія краіны вы
рашалі лёсы маленькіх.
Слав акія стала асобнай рэспублі
кай пасля Мюнх енс каг а паг аднення
1938 года, і ў гады Другой сусветнай
вайны існавала як залежная ад Трэцяга
рэйха Славацкая дзяржава. У адказ на
ўвядзенне новых нацысцкіх парадкаў
на тэрыторыі Чэхаславакіі разгарнула
ся шырокае народнае антыфашысцкае
супраціўленне. Яго вышэйшым пунк
там стал а Слав ацк ае нац ыян альн ае
паўстанне 1944 года.
Пасол Міг аш — сын парт ыз ан а,
непасрэднага ўдзельніка SNP (Славац
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Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Славакіі ў Беларусі Ёзэф Мігаш узнагароджаны ордэнам
Францыска Скарыны

Ёзэф Мігаш

кага нацыянальнага паўстання). А Бе
ларусь — краіна-партызанка…
Беларусы і славакі, кожны па-свой
му, ваявалі за незалежнасць і суверэ
нітэт, якія дазваляюць распараджацца
сваім лёс ам. Пацвярджэнне там у —
удзел славацкага Пасла ў парадзе ў го
нар 75‑годдзя Перамогі ў Мінску.
Вось як сказ аў пра гэт а сам Ёзэф
Міг аш слав ацк ам у выд анн ю Dennіk
N — Nezavіsly dennіk:
— Праз удзел у святкав анні 75‑й
гадавіны заканчэння вайны я падзяка
ваў і аддаў даніну павагі беларусам. Я
сын партызана, непасрэднага ўдзель
ніка SNP. Свабода ад фашызму — фун
даментальная каштоўнасць для мяне.
50 мільён аў заг ін ул ых у Друг ой су
светнай вайне зас тануцца вечнай па
мяццю для нас і для наступнага пака
лення. Давайце спынім нацыянальны
фашызм сёння, перш чым ён прарасце
ў нашы галовы.

Як гаворыцца, хто мае вушы, хай
пачуе… Асабліва заклік спыніць фа
шызм «перш чым ён прарасце ў нашы
галовы». Гэты зак лік гранічна акт у
альны цяпер, калі на нашым канты
ненц е разв ів ае цц а цыв іл із ац ыйн ы
крызіс. На жаль, паняцце «фашыст»
у суч асн ай Зах одн яй Еўр оп е абяз
ліч ан а. Гэт а стал а прост а абр аз ай,
фашыстамі называюць сваіх праціў
нікаў, тых, хто не згодны. Левыя —
правых. Правыя — вельмі правых…
Усё гэт а небяспечная дэв альв ацыя і
пераменшв анне сапраўднаг а зла ка
рычневай чумы.
На гэтым фоне чалав ек, які вый
шаў ушанаваць памяць загінулых у ба
рацьб е з гэтым фашызмам, здзейсніў
учынак з вялікай літары, які выклікае
ў памяці несмяротныя словы чэшскага
антыфашыста Юлія Фучыка — «Людзі,
будзьце пільныя!».
Гэт а з’яўляецца няў хільнай каш
тоўнасцю і для Беларусі, і для Слава
кіі, чыя незалежнасць была абвешчана
1 студзеня 1993 года і якая цяпер з’яў
ляецца раўнапраўным сябрам Еўраса
юза і НАТА, а таксама Шэнгенскай зо
ны і Еўразоны.
Сёння Беларусь і Славакія маюць
ролю мост а ў Цэнтр альна-Усходняй
Еўропе. Буд учы членамі ЦэнтральнаЕўрапейскай ініцыятывы, нашы кра
іны імкн уцца садзейнічаць развіццю
ўстойлівых сувязяў паміж дзяржавамі
Цэнтральнай, Заходняй і Усходняй Еў
ропы, а таксама недапушчэнню ства
рэнн я новых разд зял яльн ых ліній у
Еўрапейскім рэгіёне. Гэт ую сваю місію
дыпламат Ёзэф Мігаш выканаў безда
корна.
Ніна Раманава
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фестываль

Былі, ёсць
і будзем!

С

У Александрыі, на радзіме Аляксандра Лукашэнкі, у адзінаццаты
раз прайшоў фестываль «Купалле», які сабраў добрых сяброў

Сярэдзіна лета. Надвор’е песціць.
І ў гэтыя дні ў Беларусі паўсюдна — у
вялікіх гар адах і невялікіх вёсках —
праводзіцца «Купалле»: адно з самых
любімых летніх свят аў у краіне. Яно
папярэднічае не менш любімаму між
нар одн ам у муз ычн ам у фест ыв ал ю
«Славянскі базар ў Віцебску». З асаб
лівым размах ам, душэўна «Купалле»
прайшло на шклоўскай зямлі, у Алек
сандрыі, на рад зіме Прэз ід энт а. Як
сказ аў Алякс андр Лукашэнка, свят а
вяртае нас да вытокаў нацыянальных
традыцый, і «шмат у чым дзяк уючы
гэтым вытокам мы былі, ёсць і зас та
немся беларусамі — самабытным і не
залежным народам».
Штог од у ліпен і Прэз ід энт пры
язджае ў мясціны свайго дзяцінс тва і
юнацтва. Так было і на гэты раз, у год,
які, як ён сам вык аз аўс я, зав ярш ае
трылогію малой радзімы.
Па традыцыі Аляксандр Лукашэн
ка выступіў са святочнай сцэны перад
пачаткам канцэрта. Ён падзяліўся сва
імі разв ажаннямі пра важныя рэчы:
пра галоўнае ў жыцці, пра што думаў,
калі накіроўваўся да канцэртнай пля
цоўкі:
— Самае галоўнае тое, што час няў
мольна рух ае цц а напер ад. Зус ім ня
даўна мы з вамі праводзілі тут першае
свята, а сёння ўжо больш за дзесяць на
гэтай святой, добрай зямлі, на беразе
гэтай выдатнай ракі, якая аб’ядноўвае
лёсы трох славянскіх народаў: нашых
расіян, нашых украінцаў і беларусаў. І я
ўсім сэрцам шчаслівы сёння вітаць вас
на гасціннай Александрыйскай зямлі.
Прэзід энт быў вельмі рады, што
на свяце сабралася шмат гасцей, сярод
якіх былі і яго землякі:
— Нездарма каж уць, што рай для
кожнага чалавека там, дзе знаходзіц
ца яго сэрца. Не толькі маё, але і сэр
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цы ўсіх, хто сабраўся тут. Маё сэрца
канчаткова і беспаваротна аддадзена
гэт ай зямлі і гэтым людзям. Усім бе
ларусам. Нашам у мудрам у і моцнам у
народ у. Народ у, які за многія стагод
дзі сваёй гісторыі перажыў нямала бед
і няшчасцяў, але ніколі і ні перад кім
не станавіўся на калені. Нар од у, які
выдатна ведае цану словаў і спраў, які
выпакутаваў права жыць у сваёй дзяр
жав е і самас тойна выбіраць і вызна
чаць сваю будучыню.
Усё, пра што казаў Прэзідэнт, было
афарбавана цёплай і давернай інтана
цыяй. Ён акцэнтаваў увагу на тым, як
важна, калі людзі сябруюць, сустрака
юцца, глядзяць адзін аднаму ў вочы:
— Паглядзелі адзін аднаму ў вочы,
пагаварылі са старэйшымі старымі та
варышамі, набылі новых сябр оў. Мы
ўдыхнулі на поўныя грудзі летняе, на
поўненае водарам мёд у і каласоў, якія
спеюць, паветра беларускіх палёў. Мы
пачулі спеў птушак, убачылі і яшчэ ўба
чым зорнае неба без гарадскіх агнёў...
Такую выдатную магчымасць вось ужо
больш за 10 гадоў дае нам гэты народ
ны фестываль з дзіўна цёплай, добрай
і светлай атмасферай. Сотні тысяч гле
дачоў, гаспадары рамесных і фермер
скіх падворкаў, беларускія і замежныя
артысты, якія імкн уцца прыехаць да
нас (і гэты няпросты год — не выклю
чэнне), сталі не толькі сябрамі, а парад
ніліся. Бо шчырае сяброўства і жадан
не сустрэцца заўсёды былі мацнейшым
за любыя перашкоды і адлегласці.
Такс ам а Алякс андр Лук аш энк а
ўзгадаў і пра іншае свята, якое аб’яд
ноўвае славянскія народы:
— Гэта, можна сказаць, рэпетыцыя
асноўнай нашай сус трэчы, асноўнага
нашаг а свят а, якое адб удзецца літ а
ральна праз некалькі дзён у вялікім
славянскім горадзе Віцебску.

А вось як пранікнёна Прэзідэнт га
варыў пра Трохгодку малой радзімы:
— Азірн іц ес я вак ол. Паг ляд зі
це, кольк і добр аг а, пат рэбнаг а нам і
зроблена для роднай зямлі. Узгадай
це, якой яна была яшчэ два-тры гады
там у. А пяць, дзес яць, чвэрць ста
годдзя... Наша вялікая заслуга ў тым,
што ўжо не адно пакаленне беларусаў
расце ў паспяховай, чыстай, мірнай і
прыгожай краіне. Краіне, якую ства
рылі мы з вамі практычна з нуля, на
абломках вялікай імперыі, імя якой
Савецкі Саюз.

фестываль

Аляксандр Лукашэнка. Выступленне перад канцэртам.

«Песняроў» гледачы прымалі з натхненнем

Паўсюль у Александрыі панавала радасць

Вядома, нешта атрымалася зрабіць
на выдатна, нават лепш, чым мы сабе
калісьці ўяўлялі. Штосьці — на добра.
А над чымсьці трэба будзе яшчэ няма
ла папрацав аць. Бо мы ж з вамі цал
кам дакладна ведаем: бох ан свежаг а
духмянага нат уральнага хлеба — гэта
вынік доўг ай, упарт ай і карпатлів ай
працы. І ніяк інакш.
Прэз ід энт падк рэсл іў — так і ў
дзяржаве:
— Працав аць на вынік, аб’ядноў
вацца перад любымі выпрабаваннямі,

пер аа дольв аць усе цяжкасці — вось
адзіны спос аб стварыць найлепш ую
будучыню для сваёй краіны, для свай
го народа. І абавязкова — толькі ўсім
разам.
Што можа быць рухавіком для та
кіх дзеянняў? Толькі сапраўдная лю
боў да сваёй радзімы, падкрэсліў Прэ
зідэнт.
— Сапраўдная любоў да Айчыны —
стваральная. Таму давайце і далей ра
зам будаваць нашу Беларусь справядлі
вай, бяспечнай і моцнай краінай.

А яшчэ вось што сказаў Аляксандр
Лукашэнка:
— Цяпер гэт а вельм і акт уа льн а,
калі пры ўладныя людзі спрабуюць пе
радзяліць свет, зламаць асновы, навя
заць больш слабым свой лад мыслен
ня і свой лад жыцця. Самае галоўнае,
у такія часы трэба слухаць сваё сэрца:
яно заўс ёд ы пад каж а сам ы верн ы і
правільны шлях у будучыню.
Міхаліна Чаркашына.
З выкарыстаннем матэрыялаў
і фота БелТА.
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Для чыстых
перамог
У Мінску пачалося будаўніцтва Нацыянальнага футбольнага стадыёна
і басейна міжнароднага класа

Г

Гэтыя буйныя спартыўныя аб’екты
будуць узводзіцца за кошт бязвыплат
най тэхн іч на-экан ам ічн ай дап амог і
Кітая. Чакаецца, што стадыён пабуду
юць за 40 месяцаў, басейн — за 36. Для
ствар энн я гэт ых збуд ав анн яў Кіт ай
выдзеліць каля 240 мільёнаў долараў.
Старт будаўніцтву аб’ект аў напя
рэдадні далі першы намеснік прэм’
ер-міністра Беларусі Мікалай Снап
коў і Надз выч айн ы і Паўн ам оцн ы
Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі
ў Рэсп убл іц ы Белар усь Цуй Цым ін.
На ўрачыстай цырымоніі яны адзна
чылі, што гэтыя аб’екты з’яўляюцца
прык лад ам моцн ай дружб ы пам іж
Бел ар усс ю і Кіт ае м. «Дам оўл ен асц і
наш ых лід ар аў няў хільна ўвас абл я

юцц а ў жыццё і з’яўл яюцц а ўзор ам
буд аўн іцт ва суп ольн асц і з адзін ым
лёс ам. Унікальныя аб’екты, якія мы
пачынаем сёння будаваць і ў планіро
вачных рашэннях якіх бралі асабісты
ўдзел лідары нашых краін, буд уць не
проста паказчыкамі беларуска-кітай
скай дружбы, але і наглядным свед
чаннем тэхналагічных і эканамічных
магчымасцяў Кітая для ўсіх суседзяў
Беларусі, — адзначыў Мікалай Снап
коў. — Дух спорт у, алімпійскі дух бліз
кі абодвум нашым народам. Таму што
гэта — дух развіцця, дух партнёрства,
дух сумленных спаборніцтваў і пера
мог. Такія спартыўныя збудаванні бу
дуюць для таго, каб нацыя вучылася
разв ів ацц а і пер ам аг аць. Паж ад аем

На цырымоніі
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новых перамог нашым спартсменам і
нашым народам».
Пляцоўкі пад будаўніцтва аб’ектаў
ужо гатовыя, генпадр адчыкі выбра
ны, работа па тэхнічнай падрыхтоўцы
гэтых праектаў, нягледзячы на эпід э
міялагічныя абмежав анні, не спыня
лася ні на хвілін у. Мікалай Снапкоў
адзначыў, што яна была арганізавана
анлайн. Беларускія і кіт айскія калегі
адпрацавалі вельмі дысцыплінавана і
дакладна.
«Усеб ак ов ае страт эг ічн ае парт
нёрс тва, узаемн ы дав ер і ўзаем ав ы
гаднае супрацоўніцтва паміж Кіт аем
і Беларуссю падт рымлів аюцца на са
мым высокім узроўні. Абедзве краіны
з’яўл яю цц а сап раўдн ым і ўсеп аг од
ным і партн ёр ам і, якія раш уч а пад
трымліваюць адно аднаго ў пытаннях,
што закранаюць асноўныя інт ар эсы
і ключавыя праблемы, — сказ аў Цуй
Цымін. — Гэта найбуйнейшыя на сён
няшні дзень праекты сацыяльнага за
беспячэння, якія буд уць пабудав аны
Кітаем у Беларусі».
Удзел у мерапрыемстве, якое пры
меркавана да старт у будаўніцтва аб’ек
таў, таксама ўзяў міністр спорт у і ту
рызм у Сярг ей Кав альч ук, нам есн ік
старш ын і Мінг арв ык анк ам а Арц ём
Цуран, а таксама прадс таўнікі кіт ай
скіх генпадрадчыкаў.
Нацыянальны футб ольны стады
ён размесціцца на зямельным участ
ку агульнай плошчай 12,48 гект ара ў
межах Партыз анскаг а праспект а, ву
ліц Ванеев а і Даўг абродскай. Агуль
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Старт будаўніцтву аб'ектаў дадзены!

ная ўмяшчальнасць стадыёна складзе
33 000 месцаў, на ім можна будзе пра
вод зіць адб ор ачн ыя матч ы чэмп ія 
нат аў Еўр опы і свет у, Лігі чэмпіёнаў
УЕФА і Лігі Еўропы, а таксама Супер
кубак УЕФА. Аб’ект будзе адпавядаць
крыт эрыям стадыёнаў 4‑й кат эгорыі,
згодна з рэгламентам па інфраструкт у
ры футбольных стадыёнаў, тэхнічнымі
рэкамендацыямі і патрабаваннямі.
Функц ыян альн а стад ыё н уклю
чае нав ес, трыбун у, памяшканні для
гледачоў, VІP-памяшканне, пакоі для
спартсменаў і адміністрацыі (падчас
спаб орніцтваў — для арг аніз ат араў),
памяшканні для СМІ і падземную ста
янк у на 150 месцаў, а таксама гульня
вую зону і іншыя месцы.
Збудаванне будзе выканана ў сты
лістыцы нацыянальных сімвалаў Бела
русі і Кітайскай Народнай Рэспублікі,
якія сімв аліз уюць сябр оўс тва паміж
краінамі, а фасад будынка спраектава
ны ў выглядзе пяці злучаных ромбаў,
якія сімвалізуюць беларускія ўзоры.
Бас ейн міжн ар одн аг а станд арт у
агульнай плошчай 7,0146 гектара будзе
ўзведзены ў межах вуліц Дамашэўскай,
Кальварыйскай, Харкаўскай і Загарад
нага завулка. Яго будаўніцтва ажыц

цяўляецца кітайскім бокам пад ключ
у адпаведнасці з будаўнічымі патраба
ваннямі і нормамі КНР і міжнароднай
федэрацыі FІNA. Такім чынам, аб’ект
змож а прын яць афіц ыйн ыя міжн а
родныя спаборніцтвы ад чэмпіянатаў і
першынстваў Еўропы па водных відах
спорт у да чэмпіянат аў свет у па пла
ванні, скачках у вад у, артыстычным
(сінхронным) плаванні і водным пола.
Шматф ункц ыян альн ы спарт ыў
ны комплекс стане базай падрыхтоўкі
нацыянальных і зборных камандаў па
водных відах спорт у, для спартсменаўінв ал ід аў нац ыян альн ай і зборн ых
камандаў па плав анні, а такс ама для
аздар аўлення і навучання плав анню
насельніцтва сталіцы.
Чакаецца, што комплекс будзе па
дзелены на зоны для спаб орніцтваў,
адпачынку, размінкі і трэніроўкі. У яго
склад уваходзяць глядзельная зала з
трыбунамі на 6020 пасадачных месцаў;
спаборніцкі басейн (50253 м) з пера
соўным пантонам; разміначны басейн
(50253 м) з перасоўным пантонам;
басейн для скачкоў у ваду (25255 м);
сяр эдн і бас ейн (25101,8 м); ма
лы бас ейн (1261,3 м); гідр аканал
(631,5 м); спартыўныя і трэнажор

ныя залы; аднаўленчы і навукова-мета
дычны цэнтры.
У буд ынк у буд уць прад углед жа
ны шэсць спартыўных залаў для трэ
ніровак спартсменаў па водных відах
спорт у і сучасн ым пяц іб ор’і, у тым
лік у бат утная, хар эаграфічная і фех
тавальная залы, а таксама памяшканні
адпачынку для спартсменаў, аднаўлен
чы цэнтр, адміністрацыйна-офісныя
памяшканні, якія на перыяд турніраў
буд уць пер ат вар ацц а ў пам яшк анн і
для арганізатараў спаборніцтваў: офіс
Міжнароднай фед эрацыі FІNA, пакоі
для СМІ, VІP-памяшканне, тэхнічныя
памяшканні для забеспячэння спабор
ніцтваў і дзейнасці адміністрацыі.
Адзначым, што за восем гадоў да
2015 года Беларусь атрымала ад КНР
каля 130 мільёнаў долараў. Пасля таго
як у 2015 годзе Аляксандр Лукашэнка
сус трэўся з Сі Цзіньпінам, так ую да
памогу мы атрымліваем штогод на бу
даўніцтва сацыяльнага жылля і гарад
скую інфрас трукт уру. На цяперашні
момант сук упная тэхнічна-эканаміч
ная дапамога Кітая нашай краіне скла
ла больш за паўмільярда долараў.
Дар’я Лабаж эвіч.
Фота Ганны Занкавіч.
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беларускі космас

Эканоміка
высокага палёту
У свеце 90 касмічных дзяржаў, сярод якіх і Беларусь. Мы ўступілі ў гэты прэстыжны клуб
восем гадоў таму. Між тым гісторыя беларускага ўнёску ў «агульны космас» значна даўжэйшыя,
а яго перспектывы неймаверна шырокія.

П

мас е з васьм і арб іт альн ых апар ат аў
за Зямлёй назірае тэхніка, створаная
ў Беларусі. Раздзяляльная здольнасць
у два метры дае магчымасць вырашаць
многія задачы, уключаючы і тыя, што
маюць дачыненне да нац ыянальнай
бяспекі. Паспяхов а прайш лі лётныя
выпраб ав анні і прынят ая ў эксплуа
тацыю і здымачная апарат ура з разд
зяленнем у 70 сантыметраў. А ў новым
спад ар ожн ік у магч ым асць разг ле
дзець дэталі яшчэ вышэйшая.
Нач альн ік нав ук ов а-канс трук
тарс каг а ўпраўленн я «Косм ас» ААТ
«Пеленг», кандыдат тэхнічных навук
Дзмітрый Сікорскі тлумачыць:
— Мур ашк у, вядом а, не ўбач ым.
Але калі спадарожнікі даюць раздзя

Белта

а мерк ах разв іцц я цыв іл і
зац ыі чал ав ек пер аа дол еў
зямное прыцягненне зусім
нядаўна. Але Беларусь у сва
ім сэрцы выносілі на арбіт у
нямала касманаў таў. Ветэраны касміч
ных палёт аў Пётр Клім ук, Уладзімір
Кав алёнак, удзельнік апошніх экспе
дыцый Алег Навіцкі — нашы землякі.
Беларускія карані і ў яго калег — Алега
Арцем’ева і Антона Шкаплерава, а так
сама ў першай жанчыны-касманаў ткі
Валянціны Церашковай. Першы ў све
це чалавек, які выпрабав аў стан бяз
важкасці ў самалёце-лабараторыі, так
сама беларус — Валянцін Даніловіч.
Найн оўш ая касм ічн ая гіст ор ыя
Беларусі пішацца сёння. Цяпер у кос

Макет БКА
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ленне менш за 1 метра, мы ўпэўнена
разгляд аем аў т ам аб іл і, бач ым іх ла
бав ое шкло. А калі ёсць раздзяленне
менш за паўметра, можам бачыць лю
дзей, якія ідуць па дарозе.
Першымі спажыўцамі інфармацыі
з БКА сталі ваенныя, ратавальнікі, геа
дэзісты і картографы. А сёння яе выка
рыстоўваюць 11 міністэрстваў і больш
за 20 арганізацый.
Аэракасмічная галіна краіны моц
ная традыцыямі, страціць якія нав ат
у склад ан ыя час ы стан аўл енн я су
вер эн іт эт у Бел ар усь даз вол іць саб е
не магла. Лёс нашай касмічнай галіны
вырашаўся ў 2003‑м, калі на нарадзе ў
Прэзідэнта было пастаўлена пытанне,
ці патрэбна Беларусі касмічная сіст э
ма дыстанцыйнага зандавання Зямлі.
Дырэктар УП «Геаінфармацыйныя сіс
тэмы» Нацыянальнай акадэміі навук,
кандыдат тэхнічных навук Сяргей За
латы ўспамінае:
— Мы раз умел і, што прае кт ам
біц ыйн ы і мае вял ік ую пал іт ычн ую
афарб оўк у. У шэр аг у апаз іц ыйн ых
выданняў бурна абмяркоўв алася, на
вошта Беларусі спадарожнік, давайце
лепш паб уд уем нек альк і інт эрнат аў
для студэнтаў. Пытанняў было шмат:
у якім кірунку ру хацца, якія менавіта
тэхналогіі развіваць?..
Тое, што рушыла ўслед за той на
радай, пазней назавуць прарывам і па
чаткам новай касмічнай эры для Бела
русі. Прэзідэнт заявіў:
— Мы будзем ствараць свой спа
дар ожн ік для выв уч энн я, наз ір ан
ня за прац эсамі на Зямлі. Мы будзем
ствар аць наз емн ую інфр ас трукт уру.

беларускі космас

Белта

Бо гэта выгадна. Прычым не толькі з ку» для «вока» будучага спадарожніка. выв ад кожнага кілаграма кашт уе вя
пункт у гледжання іміджу дзяржавы, Дыр экт ар філ ія ла НТЦ «Белм ікр а лікіх грошай. Навукоўцы даўно шука
сіст эмы» ААТ «Інт эграл» Алякс андр юць, чым можна замяніць аптычнае
але і з пункт у гледжання эканомікі.
шкло. Адзін з добрых варыя нт аў —
Пасля першай няўдачы з расійскім Кецько кажа:
ракетаносьбітам запуск другога бела
— Мы прав од зім поўн ы комп карбід крэмнія.
Калі выраб з аптычнаг а шкла ва
рускага спадарожніка (Беларускага ка лекс работ — ад выр аб у крышт ал яў
смічнага апарата, БКА) выклікаў буру да іх мант аж у ў мэт авую апар ат ур у. жыць сотні кілаграмаў, то з ужыв ан
эмоцый і даў старт новаму вітк у кас Прав од зім вып раб ав анн і, вым яр эн нем новага матэрыялу — некалькі дзя
мічнай гісторыі Беларусі. Потым ана ні: высокадакладнае абсталяванне дае сяткаў. У інстыт уце ўдалося стварыць
літыкі, прычым не толькі постс ав ец магчымасць вык онв аць збор ачн ыя падкладкі для люстэркаў, якія па сваёй
кай прас торы, прызнаюць: беларускі аперацыі з дакладнасцю ў адзін мікрон. удзельнай масе лепшыя за сусветныя
лідар адстаяў права Беларусі на экано
У цэлым на косм ас у нашай краі анал аг і. Расп рац ав ан а і ўнік альн ае
мік у высокага палёт у. Сяргей Залаты не прац уюць больш за 20 калектываў. абс таляванне для магнітар эалагічна
адзначае:
Звыш паўсотні распрацовак выканана га пал ір ав анн я — выс ок ад акладнай
апрацоўкі вырабаў.
— Касмічная сфера няпростая,
Лаўр эа т Дзярж аўн ай прэм іі
яна абапіраецца не толькі на ўнут
акад эмік Сяргей Кілін не раз вы
рыдзяржаўныя пыт анні. І тут па
ступаў з міжнародных трыбун. Ка
трэбныя мудрасць і смеласць Кіраў
жа, не заўважыць перамен у дачы
ніка прымаць важныя рашэнні. Бо
ненні да Беларусі немагчыма:
гэта рызыка, гэта заўсёды рызыка.
— Выдатны прыклад, які паказ
Беларускі спадарожнік з апара
вае ўзров ень развіцця касмічных
турай, якая да таго ў космас яшчэ
даследаванняў НАН, — запушчаны
не лёт ала, выйшаў на арб іт у, ка
у 2018 годзе японскі спадарожнік
лі свае апар ат ы зап усц іл і Кіт ай,
для дас лед ав анн я Мерк урыя. Ён
Франц ыя, Амерык а. Прас луж ыў
стаў магчымым дзяк уючы элект
наш апарат, дарэчы, ужо ўдвая даў
рамагнітнаму экрану, які стварылі
жэй зак ладзеных тэрмінаў, а гэт а
вуч он ыя Інс тыт у т а мат эр ыял а
добры паказчык. Намеснік стар
знаўства НАН Беларусі.
шын і прэз ід ыум а НАН Бел ар ус і
У верасні 2018‑га ў Мінску пра
акадэмік Сяргей Кілін тлумачыць:
ходзіў 31‑ы міжнар одны кангрэс
— Факт ычн а мы зэкан ом іл і
Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных
яшчэ адзін спадар ожнік за кошт
палётаў, які сабраў 90 касманаў таў
тых напрацовак, якія зрабілі інжы
з 17 дзяржаў. На ім Прэзідэнт адра
неры і навукоўцы, абслугоўваючы
зу расставіў многія акцэнты:
гэты апарат. Ён выкарыстоўваецца
— Шмат было супраціўлення,
для многіх мэтаў. Сіст эма развіва
разм оў. Але тым не менш мною
ецца ў бок шмат узроўненасці, тым
былі прыняты рашэнні перш за ўсё
самым мы забяспечваем незалеж
таму, што гэта самыя новыя тэхна
насць Беларусі ў атрыманні інфар
логіі, найноўшыя тэхналогіі, якія
мацыі з космас у.
пац ягн ул і за саб ой цэл ы сект ар
Па словах Сяргея Залатога, гле
эканомікі. Гэта спрыяе ўздыму Бе
дзячы на паспяховы зап уск БКА,
ларусі на больш высокі ўзров ень,
добрую прац у яго апарат уры, ра
там у, каб Беларусь устала ў шэраг
сіяне зап усц іл і яшчэ пяць спад а Касмадром Байканур — месца запуску БКА на арбіту
выс ок ар азв іт ых, цыв іл із ав ан ых
рожнікаў «Канопус»:
— Цяпер расійская групоўка двух беларус амі ў рамках адной толькі са дзяржаў. Атамная энергетыка, касма
мятр овых спадар ожнікаў — ь апара юзн ай праг рам ы «Ман іт орынг-СД». наў тыка — гэта новыя кірункі развіц
таў. Нядаўна падпіс ана паг адненне з Нав ук оўц ы нав уч ыл іс я выз нач аць ця Беларусі ўжо ў перыяд яе незалеж
Раскосмасам пра тое, што гэтыя шэсць якасць працы ракетных ру х авікоў на насці ды суверэнітэт у.
Прац ав аць раз ам з бел ар уск ім і
апаратаў і наш беларускі буд уць пра ват па спектры полымя ў прац эс е за
цаваць разам.
пуск у рак ет ан осьб іт а! Сённ я ўваг а навукоўц ам і хоч уць Кіт ай, Украіна,
Раскосмас зацікаўлены ў тым, каб нав ук оўц аў скіраваная на люст эрк і ПАР. Расія разглядае пашырэнне атра
не раб іць кожн ы апар ат асобн а як для касмічнай оптыкі. Загадчык аддзя да касм анаў таў — пат рэбныя інжы
унікальны, а нар эшце намацаць маг лення Інс тыт у т а цепла- і мас аабмен у неры-біёлаг і, хім ік і, фіз ік і. На МКС
чым асць серыйн ай іх выт ворч асц і. імя А. В. Лык ав а НАН Бел ар ус і док можна прав есці мноств а ўнікальных
І ў гэтым плане оптыка-мех анічныя тар фізіка-мат эматычных навук Павел эксперымент аў з удзелам белар ус аў.
Перад намі гарызонт цікавых і нестан
даследав анні, якія вяд уцца ў Мінску, Грынчук тлумачыць:
могуць стаць асновай для вытворчас
— Для дакладнасці неабходна ра дартных задач — для развіцця бела
ці такога роду серыйных апаратаў. Так, біць масіўныя вырабы. І калі на Зямлі рускага космас у.
«Інт эграл» стварае фактычна «сятчат з гэтым можна мірыцца, то ў космасе
Друкуецца паводле sb.by/article/belorusskiy-kosmos
беларусь.belarus
ліпень   2020
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Пляцоўка
для супрацоўніцтва

Белта

кантэкст

VІІ Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі плануецца
правесці ў верасні

У

У Мінску прайшло пасяджэнне беларускай часткі аргка
міт эта па падрыхтоўцы і правядзенні VІІ Форуму рэгіёнаў
Беларусі і Расіі. Мерапрыемства адбудзецца ў Мінску і Мін
скай вобласці і збярэ каля 500 удзельнікаў. Пра гэта паведа
міў намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Анатоль Ісачанка.
На думку віцэ-спікера верхняй палаты беларускага Пар
ламента, за апошнія гады Форум зарэкамендаваў сябе доб
рай дыскусійнай пляцоўкай, дзе сустракаюцца парламента
рыі, губернатары, бізнес-супольнасць:
— У рамках Форум у праходзяць пасяджэнні секцый
на розн ую тэм атык у: сельская гаспадарка, будаўніцтва,
прамыслов асць. Такс ама на палях гэт аг а мерапрыемс тва
пройдзе маладзёжны форум, адбудзецца Савет дзелавога
супрацоўніцтва, плануецца падпісанне пагадненняў аб су
працоўніцтве паміж рэгіёнамі, заключэнне камерцыйных
кантрактаў. Але асаблівасць Форуму гэтага года — тэма на
шай агульнай Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Секцыю, прысвечаную захаванню гістарычнай спадчыны
і ўмацаванню адзінства брацкіх народаў, мяркуецца правесці
на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сумесныя праекты
як фактар стабільнага эканамічнага развіцця Беларусі і Расіі
абмяркуюць у Жодзіне на тэрыторыі БелАЗа. Секцыя «Подз
віг савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне — аснова вы
хавання патрыятызму і грамадзянскай адказнасці» пройдзе
на базе Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікаў секцыі на
тэму «Стварэнне ўмоў для павышэння сацыяльна-эканаміч
най актыўнасці моладзі ў мэтах устойлівага развіцця рэгіёнаў
Беларусі і Расіі» прыме ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі».
Яшчэ адна секцыя, прысвечаная супрацьдзеянню гераізацыі
нацызму на міжнародных пляцоўках, пройдзе на базе Бела
рускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны. Пленарнае пасяджэнне Форум у рэгіёнаў адбудзецца ў
кангрэс-холе «Мінск» сталічнага «Прэзідэнт-Гатэля».

sb.by

Максім Осіпаў

Анатоль Ісачанка і старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Таццяна Рунец
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Святое месца
У полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр вернікі
прыходзяць ужо дзевяць стагоддзяў.
Ён — найстарэйшы ў нашай краіне.

М

есца сілы. Калыска духоўнасці ды захавальнік па
мяці пра вытокі дзяржаўнасці на беларускіх зем
лях. А яшчэ — найбуйнейшы культ урны цэнтр
і месца паломніцтва для тысяч праваслаўных хрысціян.
Прыкласціся да крыжа і ракі з мошчамі святой Еўфра
сінні заязджаў Аляксандр Лукашэнка, калі наведваў Ві
цебскую вобласць. У Свята-Крыжа-Узвіжанскім саборы
Прэзідэнт запаліў свечку ў памяць пра нябесную заступ
ніцу Полацка і галоўную заступніцу манастыра.
Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі стаўрапігіяльны жа
ночы манастыр быў заснаваны ў 1120-х гадах. Але га
лоўнае там — нават не старажытны падмурак, а па-са
праўднаму бясцэнныя фрэскі. Каля тысячы квадратных
метраў насценнага жывапіс у невядомых мастакоў па
чатк у XІІ стагоддзя. З пачатк у 1990-х гадоў на тэрыто
рыі Спаса-Праабраж энскай царквы прац уюць рэс таў
ратары. Усе гэтыя гады яны пласт за пластом беражліва
здымаюць пазнейшыя роспісы, каб адкрыць фрэскі XІІ
стагоддзя. Сантыметр за сантыметрам — і ўсё ўручную.
Ужо адноўленая вялікая частка фрэсак. Зніклыя абліччы
зноў здабылі яснасць і колер.
Пасля кароткага агляду стэндаў, якія распавядаюць пра
ход рэстаўрацыйных работ, Прэзідэнт асабіста агледзеў
фрэскі Спаса-Праабражэнскай царквы. Пагутарыў такса
ма і з археолагамі з Полацкага дзяржуніверсітэта, якія пра
цуюць над даследаваннямі старажытных пластоў гісторыі.
На памяць пра наведванне манастыра яго ігумення
манашка Еўдакія паднесла Кіраўніку дзяржавы два абра
зы з абліччам прападобнай Еўфрасінні Полацкай. Яшчэ
адзін прэзент — кнігу, прысвечаную 440-годдзю адука
цыйных традыцый на полацкай зямлі, — Аляксандру Лу
кашэнку ўручылі студэнты-археолагі Полацкага дзярж
універсітэта.
Юліана Леановіч

кантэкст

Тэлеканалу АНТ — 18. Не змяняючы традыцыям, у свой
дзень нараджэння любімая кнопка запрашае гледачоў да
экранаў: пагаварыць пра важнае, выканаць чыюсьці мару,
пасмяяцца і паплакаць з героямі папулярных серыялаў. А
галоўнае — паказаць, якім можа і павінна быць цяпераш
няе тэлебачанне.

М

Марат Маркаў, старшыня праўлення ЗАТ «Другі нацы
янальны тэлеканал»:
— Самае галоўнае — хочацца сказ аць шчыры дзяк уй
Прэзід энт у Беларусі за тое, што дзяк уючы яго рашэнню
25 чэрвеня 2002 года тэлеканал АНТ упершыню выйшаў у
эфір. А яшчэ мне хочацца падзякаваць усім супрацоўнікам
за тое, што яны заўсёды з гонарам каж уць: «Я прац ую на
АНТ!». Амаль трэць з іх ужо больш за 15 гадоў мае ўсяго
адзін запіс у працоўнай кніжцы.
Асобна я хачу сказаць дзякуй і павіншаваць усіх гледа
чоў тэлеканала. Бо наш глядач — асаблівы. І для мяне важна,
што, нягледзячы на тое, што жоў ты — гэта карпаратыўны
колер АНТ, мы дакладна — не жоўтая прэса. А вы, нашы
гледачы, вельмі ўдумлівыя і інт электуа льныя. І гэта не га
ласлоўнае сцвярджэнне: праект «Нашы навіны» — лідар па
рэйтынгу сярод усіх праграм тэлеканала і сярод усіх айчын
ных выпускаў навін. А новыя сур’ёзныя праекты «Двое з па
лаца», «Здабытак Рэспублікі», «Антыфейк», «Будзе дапоў
нена», «Па справядлівасці» вы не замяняеце папулярным
серыялам, а глядзіце, абмяркоўваеце і камент уеце. Нават у
інтэрнэце, дзе толькі сёлета на нашым сайце ёсць ужо больш
за 50 мільёнаў праглядаў, а на Youtube-канале — больш за 360
тыс. падпісчыкаў. Так, я дакладна ведаю (дзякуючы лічбам
у рэйтынгах), што наш глядач заўсёды разважае «Аб’ектыў
НА». Што суботні вечар ён бавіць за «Суботнім выпускам»,
а ў нядзелю звяраецца з «Конт урамі». І хай надвор’е кліча
на вуліц у, але спачатк у ён абавязкова паглядзіць «Мет эа
гід» або пачытае телеграмм-канал «Рабаў адкажа». А яшчэ
наш глядач вельмі таленавіты — мы бачым гэта па выпусках
праекта «Талент краіны». Калі яму добра, ён спявае разам
з «Песняй года», калі філасофс твуе — адказвае на пытан
ні «Што? Дзе? Калі?». І здавалася б, «Нічога асабістага», але
нашы поспехі — гэта АСАБІСТАЯ заслуга кожнага з вас.
Дзякуй... Ідзем далей!

sb.by

Вельмі смачна!
Слаўгарадскі раён многія лічаць сталіцай беларускага
сыраварства. Там працуе шмат знаўцаў гэтага рамяст
ва, нават складзены гастранамічны маршрут з месца
мі, дзе турысты могуць пакаштаваць сыр і паглядзець
майстар-клас па яго прыгатаванні. Паспяхова працуе
грамадскі цэнтр хатняга сыраварства «Сырная крама»
і нямала тэматычных аграсядзібаў.

У

ладзіслаў Баланюк з аграгарадка Лапацічы варыць
сыр каля васьмі гадоў і лічыць гэта сваёй галоўнай
справ ай жыцця. У шлюб е з жонкай Валянцінай
Улад зіс лаў у жо
40 гадоў. Акрамя
рубінав ага вясел
ля, шчаслів ая па
ра святк уе сёлет а
яшчэ два юбілеі —
свае 65 і 60 гадоў.
Сыравар дзеліцца
перыпет ыям і лё
су, якія выпалі на
долю іх сям’і.
— Жонк а ро
дам з с ус едн яй
Пацяраеўкі, студэнткай паехала адпачываць у Абхазію,
адк уль я родам. Там мы і пазнаёміліся, а неўзабаве па
жаніліся. Першыя 12 гадоў пражылі ў Абхазіі. Калі там
стала неспакойна, вырашылі перабрацца ў Беларусь. Ду
малі, часова, але аселі ў Лапацічах моцна і не шкад уем
пра гэта.
Уладзіслаў Баланюк працаваў у калгасе зборшчыкам
малака — у вёсцы тады трымалі каля 120 кароў. Сям'я
абзавялася і сваім падворкам.
— Для мяне сельская гаспадарка была ў навіну. У Аб
хазіі жылі ў гарадскіх умовах. Але клопат пра карову мне
прыйшоўся па душы.
Да сыраварс тва мужа і жонк у далучыла вядомая ў
раёне сыравар Галіна Таран, якая некалі ў іх гасцявала.
Неўзабаве ўсходная кроў узяла сваё, і новаспечанаму
сыравару захацелася зрабіць нешта аў тэнтычнае. Ён па
ехаў у Су хумі, каб дасканала даведацца, як вараць сыры
там. І цяпер у яго гастранамічным арсенале — пачаст ункі
з аджыкай, цукатамі, зелянінай, кропам, вэнджаны сыр,
з адыгейскай соллю, з часнаком. Вядома, ёсць і беларускі
варыянт — тварожны сыр у салодкім і салёным выканан
ні. Але візітная картка, вядома, — сулугуні!
Сужонкам, як і гасцям іх гасціннага дома, сырнае ме
ню, прызнаецца Уладзіслаў Баланюк, не дакучае:
— На стале ў нашай сям’і сыр кожны дзень. Робім пі
цу, дадаем у макароны, нават смажым белы хлеб з сырам,
пакуль той не расплавіцца. Гэта вельмі смачна!
sb.by

Канал, які аб’ядноўвае

Любоў Салаўёва
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Магчымасць выратаваць
біяразнастайнасць,
аднавіўшы...
балоты
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.

У

жо 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
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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
няна-хмызняковай расліннасцю. Зарастаюць таксама рэкі
і азёры, пашыраецца экспансія інвазійных чужародных
відаў жывёл і раслін, якія выцясняюць абарыгенныя віды.
мяненне 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

З
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Аднаўленне тарфянікаў у Беларусі

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 — 1992‑м, 2003‑м,
2018‑м — 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.
ліматычныя 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 паўднёва-ўсходняй частцы краіны паўднёварускага тарантула.
Алег Барадзін, вядучы навуковы супрацоўнік лабарато
рыі наземных бесхрыбтовых жывёл навукова-вытворчага
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 позне-восеньскага і ран
не-вясновага перыядаў пераход праз нуль градусаў можа
адбывацца ў Беларусі часам па сотні разоў, што прыводзіць
да парушэння рэжыму зімоўкі, ад якога сур,ёзна пакутуюць,

К
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,
размнажэнне 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
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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 60‑я
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.
к 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
ПРААН-ГЭФ «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
водна-балотных птушак. Сёння мы
назіраем зніжэнне колькасці вялікага
вераценніка, вялікага краншнепа, лу
гавога канька, кнігаўкі. Усе гэтыя віды
Чыбіс
пакутуюць ад змены клімату. Мы на
зіраем, што абсалютна прыдатныя для
гнездавання месцы не занятыя з‑за вельмі сухіх умоў, — кажа
Дзмітрый Жураўлёў, старшы навуковы супрацоўнік сектара
маніторынгу і кадастру жывёльнага свету навукова-вытвор
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.
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

У

Шырокапалы рачны рак
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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
АН-ГЭФ «Тарфянікі-2» і «Ветландс».
Тэма змянення клімату зойме значнае месца і ў новай
краінавай праграме ПРААН у Беларусі на 2021–2025 гады,
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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 ПРААН-ГЭФ «Падрыхтоўка 7‑га Нацыянальнага

Марадунка

На балотах растуць
адметныя
расліны

паведамлення па рэалізацыі Рамачнай канвенцыі ААН аб
змяненні клімату і 3‑й 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.
лічваючы 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 «Кліма-Іст»
і «Тарфянікі-2» 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 ПРААН-ГЭФ «Вет
ландс».
ельга не сказаць і аб тым, што распрацоўваюцца
новыя метады рэабілітацыі тарфянікаў. У прыват
насці, у рамках праекта «Тарфянікі-2» 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.

У

Н

Уладзімір Міхайлаў
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Гасцінічны комплекс «Струмень» у Тураве, Гомельская вобласць

Агратурыстычны комплекс «Наносы-Наваселле»,
Мядзельскі раён, Мінская вобласць

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.

У

Сардэчна запрашаем!

У Беларусі, якая мае выгаднае геаграфічнае становішча,
сёння не толькі стат ус важнай транзітнай дзяржавы. Краіна
набывае ўсё большую турыстычную прывабнасць. Белавеж
ская пушча і Мірскі замак. Унікальныя ледавіковыя азёры
Браслаўскага краю і Брэсцкая крэпасць. Цуд інжынернай
думкі ХІХ стагоддзя — Аўгустоўскі канал і самая старажыт
ная святыня Беларусі — Сафійскі сабор у Полацку. А яшчэ —
старадаўнія сядзібы, палацы, першабытныя лясы з багатым
жывёльным і раслінным светам, добраўпарадкаваныя гара
ды і пасёлкі, самабытныя фестывалі ды народныя гулянні.
Мы актыўна адкрываем свае прыгажосці свет у: у мінулым
годзе Беларусь нав едалі 405,5 тыс. арг аніз ав аных турыс
таў — амаль у пяць разоў больш, чым 15 гадоў таму. Яркія
ўражанні пра ўнікальную прыроду, гістарычныя і культ ур
ныя славутасці нашага краю надоўга застаюцца ў памяці за
межных гасцей, як і спагадлівасць, шчодрасць, гасціннасць
яго жыхароў. Менавіта гасціннасць стала адметнай асаблі
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васцю, нацыянальным брэндам краіны. Гэт ую рыс у адзна
чаў і Прэзідэнт на свяце «Купалле» ў Александрыі ў мінулым
годзе:
— Мы ж тут з чыстым сэрцам прапануем кожнаму гос
цю свае самыя каштоўныя скарбы — культ урныя, ду хоў
ныя, рамесныя ды кулінарныя. І дапаўняем іх знакамітай
беларускай гасціннасцю, якой нідзе ў свеце не знойдзеш. Я
гэта каж у не там у, што я адсюль і гэта мая малая радзіма.
Я наведаў усе куткі свет у за гэтыя гады, і няма такога гас
ціннага народа, як беларусы. Гэта — наш брэнд, наша асаб
лівасць.
Лет ась у тым маглі пер аканацца госці з Расіі, Літвы,
Польшчы, Латвіі, Кітаю, Германіі, Украіны, Вялікабрытаніі,
Швейцарыі, ААЭ. Прадстаўнікі гэтых дзяржаў часцей за ўсё
наведвалі нашу краіну. Сярэдняя працягласць знаходжання
замежных турыстаў склала 4 дні, а на пачатку 2000‑х госці
затрымліваліся на дзень-два. Гэта адзін з вынікаў маштаб
най працы па стварэнні ў Беларусі інфраструкт уры гасцін
насці.

т урызм

Аграсядзіба «Міхалова», Валожынскі раён, Мінская вобласць

Прыгожа ды з густам
Развітая турыстычная інфраструкт ура адкрывае шы
рокія магчымасці не толькі для эканомікі краіны, але і для
яе жыхароў. Камфортныя і аснашчаныя сучасным абста
ляваннем здраўніцы даюць магчымасць умацоўваць зда
роўе, базы адпачынку — зрабіць вольны час насычаным,
карысным і запамінальным. Багатая гістарычна-культ ур
ная спадчына Беларусі, унікальныя прыродныя рэс урсы,
маляўнічыя ландшафты ў нашай краіне былі першапа
чаткова. А вось узровень турыстычнага абслугоўвання,
сэрвіс прыкметна адс тавалі. Да прыклад у, нават у сталі
цы з 1987 года, калі была ўведзена ў эксплуатацыю новая
гасцініца «Беларусь», доўгі час іх было няшмат. Толькі
праз 20 гадоў (у 2007-м) адкрылася рэспектабельная пя
цізоркавая «Еўропа». На неабходнасць перамен у сферы
турызму яшчэ ў 2004 годзе звярнуў увагу Прэзідэнт. Раз
віццё турыстычнай галіны стала прадметам абмеркаван
ня на нарадзе ў Кіраўніка дзяржавы 5 ліст апада. Аляк
сандр Лукашэнка выказ аў занепакоенасць тым факт ам,
што выя зн ы турызм у Белар ус і ў 17 раз оў пер ав ышае
ўязны: «Мы вывозім валют у, замест таго, каб яе ўвозіць.
Гэт а ненармальнае становішча, калі дзяржав а ўкладв ае
вялікія сродкі ў аднаўленне гістарычных помнікаў, а ўсё
гэта не прыносіць прыбыткаў».
У той час ужо не першы год вяліся работы па аднаўленні
гістарычных аб’ектаў, у тым ліку старажытных замкаў у Мі
ры ды Нясвіжы. Аднак знаёмства з культ урнай спадчынай
займала ў турыстаў лічаныя гадзіны. Каб затрымаць пада
рожнікаў на больш доўгі тэрмін, патрэбныя былі аб’екты
інфрас трукт уры — камфартабельныя гасцініцы, сувенір
ныя крамы, рэстараны, кафэ. Карацей, увесь спектр паслуг,
які дазваляе ў камф ортным рэжыме знаёміцца з нашай
краінай. Падчас нар ады Алякс андр Лукашэнка звярн уў
увагу на недапушчальнасць сіт уацыі, калі ўдзельная вага
турызму ў агульным аб’ёме экспарт у паслуг не перавышае
1 працэнт. У аб’ёме платных паслуг, аказаных насельніцтву
краіны, гэты паказчык складаў тады толькі 0,5 працэнта, а

яго доля ў ВУП — 0,06 працэнта. Прыбытак ад замежнага
турызму ў 2003 годзе вылічаўся 11,5 млн долараў ЗША. На
аднаго турыста прыходзілася менш за 200 долараў. Прытым
што ў свеце турызм аказвае значны ўплыў на эканомік у і
прыносіць добры прыбытак. Айчынная індустрыя гасцін
насці павінна была падняцца на высокі ўзровень міжнарод
ных стандартаў.
Менавіта з таго момант у развіццё турыстычнай галіны
дзяржава ўзяла пад апеку, звяртаюць увагу ў Міністэрстве
спорт у і турызм у. У 2004 годзе прынят а першая Нацыя
нальная праграма развіцця турызм у ў Беларусі. У мэт ах
ствар энн я спрыя льн ых умоў для ўздым у турыст ычнай
сферы, задав альнення пат рэбаў жых ароў краіны ў адпа
чынк у і аздараўленні Прэзідэнт падпісаў шэраг дак умен
таў. У прыватнасці, у чэрвені 2006 года — указы № 371 «Аб
некаторых мерах дзяржаўнай падтрымкі развіцця турызму
ў Рэспубліцы Беларусь» і № 372 «Аб мерах па развіцці агра
экат урызму ў Рэспубліцы Беларусь». Апошні дакумент стаў
прарыўным для развіцця сельскаг а турызм у: дзяк уючы
ільготным умовам колькасць аграсядзіб у краіне вырасла з
некалькіх дзясяткаў у 2006 годзе да 2760 на пачатак 2020‑га.
За гэтай дынамікай — не толькі прыток валюты ў краіну ад
замежных турыстаў, але і новыя працоўныя месцы, рост да
ходаў у сельскай мясцовасці. Падчас рабочай паездкі ў Ма
гілёўскую вобласць у маі 2009 года Аляксандр Лукашэнка
звярнуў увагу на тое, што сельскі турызм дае магчымасць
задзейнічаць занядбаныя вёскі, ху тары, уводзіць у абарот
новыя землі.
«І самае галоўнае: калі ў нейкай вёсачцы, якую выкарыс
тоўвае прадпрымальнік для развіцця аграт урызму, для бу
даўніцтва сядзібы засталося нават два-тры чалавекі, то яны
маюць магчымасць абслугоўваць турыстаў, атрымліваючы
добрыя даходы», — адзначыў Кіраўнік дзяржавы, дадаўшы,
што такім чынам узнімаюцца так званыя неперспектыўныя
вёскі.
Да 2014 год а, абв еш чан ага Прэз ід энт ам Год ам гас
ціннасц і, наша краіна пад ыш ла з турыст ычнай інд уст
рыяй, якая ўжо актыўна развів алася. Паводле дадзеных
беларусь.belarus
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Сядзіба «Запаведны востраў», Віцебская вобласць

Мін іст эрс тва спорт у і турызм у, з 2010 год а кольк асць
аб’ектаў — сродкаў размяшчэння, санаторна-курортных і
аздараўленчых устаноў, аб’ектаў гандлю і грамадскага хар
чавання прыдарожнага сэрвіс у — вырасла амаль на чаты
ры сотні адзінак. На рынкі гасцінічных паслуг прыйшлі
сусветныя гасцінічныя сеткі, за даўшы высок ую планк у ў
сферы абслугоўвання і тым самым падагнаўшы нашы гас
цініцы да ўкаранення еўрапейскага сэрвіс у. Толькі ў Мінску
за 2 гады (з 2012 па 2014‑ы) адкрылася амаль тры дзясяткі
гасцініц, у тым ліку чатырох-і пяцізоркавых. Рыхт уючыся
стаць гаспадыняй важнай спартыўнай падзеі планеты —
чэмпіянат у свет у па хакеі, наша краіна ў чарговы раз пра
дэманстравала сваю адкрытасць і гасціннасць. У 2013 годзе
ў Беларусі была ўведзена сістэма вяртання падатку на дада
ную вартасць Tax Free. У 2014‑м колькасць арганізаваных
замежных турыст аў склала больш за 137 тысяч чалав ек.
Зразумела, сваю ролю ў гэтым адыграў хакейны чэмпіянат,
але заўзятары, якія ўпершыню адкрылі Беларусь для сябе,
павезлі з сабой мас у прыемных эмоцый і ўражанняў, тым
самым нямала зрабілі для папулярызацыі нашай краіны як
маршрут у для падарожжаў. А наступны важны для турыс
тычнай галіны крок — падпісанне Прэзідэнтам на пачатку
2017 года указа № 8 «Аб устанаўленні бязвізавага парадку
ўезду і выезду замежных грамадзян» — дадаў Беларусі яшчэ
большай прывабнасці ў вачах турыстаў.
Шэр аг нас тупн ых дзярж аўн ых раш энн яў па бязв із е
(увядзенне 30‑дзённаг а бязвіз ав аг а знаходжання замеж
нікаў у Беларусі пры ўмове іх уезд у і выезд у праз Нацыя
нальны аэрапорт Мінск, аб’яднанне бязвізавых зон Брэста і
Гродна) прыкметна павялічылі турыстычны паток.
Напрыклад, у мінулым годзе ў параўнанні з 2018‑м ту
рыстычны паток па бязвізе вырас амаль удвая. Стым улам
для такой актыўнасці сталі ў тым ліку ІІ Еўрапейскія гульні,
падчас якіх у Мінск прыбылі 30 тысяч турыстаў. У ліку кра
ін, грамадзяне якіх часцей за ўсё карысталіся бязвізам, —
Германія, Італія, Польшча, Вялікабрытанія, ЗША, Францыя,
Латвія, Нідэрланды, Швецыя, Літва.

Стымулы для росту
Паводле ацэнак Сусветнай турысцкай арганізацыі, на
міжнародны турызм прыходзіцца 7% сусветнага экспарт у
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тавараў і паслуг і 10% сусветнага ВУП. Кожнае адзінаццатае
працоўнае месца створана ў сферы турызму. Таму наша кра
іна, забяспечыўшы за кароткі тэрмін вельмі салідны задзел,
мае намер і далей развіваць індустрыю гасціннасці.
Сёлета заканчваецца дзеянне Дзяржаўнай праграмы
«Беларусь гасцінная» на 2016–2020 гады. Акрамя нов аг а
дак умента, які вызначае шлях развіцця галіны на нас туп
ныя 5 гадоў, паралельна распрацоўваецца Нацыянальная
страт эгія развіцця турызму да 2035 года. На думку экспер
таў, адной з асноўных мэт будзе далейшае нар ошчв анне
экспарт у паслуг. Сёння ў краіне шмат зроблена для таго,
каб знаходжанне нашых гасцей на беларускай зямлі было
камфортным. Летась, да прыкладу, паслугі па размяшчэнні
падавалі 597 гасцініц, гасцінічных і турысцка-гасцінічных
комплексаў.
Сапраўдны бум перажываюць аграсядзібы, якіх у краі
не ўжо 2760. Гэта амаль на 12% больш, чым год таму. Сель
скі турызм актыўна развіваецца ўсяго 15 гадоў, сёння гэта
адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў. Ча
тыры гады там у Беларусь заняла першае месца па агра
турызме ў рэйтынгу Natіonal Geographіc Тraveler Awards,
апярэдзіўшы такога прызнанага лідара ў гэтым кірунк у,
як Італія. У мін улым годзе нашы аграсядзібы нав едала
амаль 515 тысяч чалавек — на 22% больш, чым у 2018‑м.
З іх амаль 60 тысяч чалавек — госці з 78 краін, сярод якіх
былі з такіх экзатычных для нас, як Мазамбік, Сенегал,
Бахр эйн. Сёння, калі з‑за распаўсюджв ання кар анаві
руса межы многіх дзяржаў апынуліся часов а закрытыя,
аграсядзібы, мабыць, стануць каталізатарам унутранага
турызм у. У Мінспорт у прагназуюць 25‑працэнтны рост
попыт у на іх паслугі з боку жыхароў нашай краіны. Чыс
тае паветра, прыгожыя пейзажы, нацыянальная кухня і
магчымасць даведацца нешт а нов ае пра нацыянальныя
традыцыі могуць зрабіць вольны час не менш прыемным,
чым заморскі курорт.
«У апошні час мы тут часцяком гаворым пра тое, што
трэба па-новай адкрываць Беларусь. Не ў тым сэнсе, што
мы — нейкая закрытая тэрыторыя, не, мы адкрытыя ўсяму
свет у. Амаль 70% таго, што вырошчваем, ідзе на экспарт,
таму толькі ў сілу гэтых прычын мы не можам быць закры
тай краінай. Што такое Беларусь для тых, хто тут не бываў,
якія выклікае асацыяцыі? Дранікі, Белавежская пушча, доб
рыя дарогі, зубры, гіганцкія самазвалы, шматфункцыяналь
ныя трактары, якасныя прадукты… Але насамрэч Беларусь
значна багацейшая і цікавейшая. Можна шмат расказ аць
пра яе прырод у, мастацтва, традыцыі, знакамітых белару
саў, новыя прадпрыемс твы і сучасныя тэхналогіі, пра тое,
як мы зберагаем гіст арычн ую памяць і чам у вучым сваіх
дзяцей. Мы хочам, каб усё гэта бачылі вы на свае вочы», —
словы Алякс андр а Лукашэнкі, сказ аныя ім на прэс-кан
ферэнцыі для прадс таўнікоў расійскіх рэгіянальных СМІ
амаль чатыры гады таму (у лістападзе 2016‑га), як шчырае
запрашэнне ўсім, хто хоча даведацца пра Беларусь больш. І
не важна, што будзе рухавіком гэтага жадання — старадаў
ні замак, нетры Белавежскай пушчы альбо яркія феерверкі
ды прыгожыя мелодыі рэспубліканскага свята «Купалле».
Ветлівасць, спагадлівасць, усмешкі ды выдатны нас трой у
нашай краіне падораць кожнаму падарожніку.
Лілія Хлыстун.
Фота БелТА.

Дабрачыннасць

кампанент
чалавечнасці

Н

Як сёстры мілас эрнасці Чырвонага Крыжа аберагаюць сваіх падапечных ад каранавіруса

Нядаўна мы адзначылі 200 гадоў з
дня нараджэння зас тавальніцы сяст
рынскай справы Флорэнс Найцінгейл,
а разам і Міжнародны дзень медыцын
скай сястры, які да яго прымеркаваны.
Традыцыі, зак ладзеныя легендарнай
філ антр опк ай, у наш ай краін е пра
цягв аюць супрацоўнікі медычна-са
цыяльнай службы Чырвонага Крыжа
«Дапамог а» — 147 медыцынскіх сяс
цёр мілас эрнасці і 18 малодшых сясцёр
мілас эрнасці. Яны аказваюць дапамо
гу дома 1500 падапечным: адзінокім
пажылым, людзям з інв аліднасцю, з
цяжк ім і хран ічн ым і зах ворв анн ям і
і псіхічнымі расстройствамі. Сёння,
калі людзей пажылога ўзрост у вельмі
просяць заставацца дома, у сясцёр мі
лас эрнасці асабліва напружаная пара.
Як змянілася работа службы, распавя
ла генер альны сакр ат ар Беларускаг а
Таварыства Чырвонага Крыжа Вольга
Мычко.
— Нашай служб е сясцёр мілас эр
насці ў гэтым годзе 56 гадоў, і Мініс
тэрства аховы здароўя звярнула ўвагу,
што гэт а тая сіла, якая бяр э на сяб е
аказ анне медычна-сацыяльнай дапа
мог і дом а — ніш у пас луг, не прад а
стаўлен ую дзяржав ай. Вось чам у мы
прапанавалі ўнесці ў новую рэдакцыю
Закона «Аб ахове здароўя» магчымасць
падтрымкі гэтай структ уры праз дзяр
жаўны сацыяльны заказ. Наша арг а
нізацыя не фінанс уецца за кошт бюд
жэт у, мы існ уем на членскія ўзносы,
але медсястра не можа валанцёрыць:
прац а пав інн а аплачв ацц а, пат рэб
ныя сродкі абароны і навучанне. Тыя
сродкі, якія мы атрымліваем у выгля
дзе замежных грантаў, — сіт уацыя вы
чарпальная. Бо сёння ніводная краіна
не выр аш ыл а ўласн ыя сац ыя льн ыя
прабл ем ы. Так ая граш ов ая дап амо
га даецца толькі на нейк ую навацыю,
на развіццё нейкага кампанента, а тут
мы гав орым пра руцінн ую штодзён
ную працу, якой усё больш з году ў год,
бо насельніцтва старэе, павялічваецца

колькасць людзей, якія адзінока жы
вуць, ці з інваліднасцю. Усіх змясціць
у дамы-інт эрнаты як мінім ум ненар
мальна, ды і 80% апытаных хочуць за
ставацца дома… Мініст эрс тва аховы
здароўя нас падтрымала: прапанавана
да другога чытання ўнесці змяненне ў
новую рэдакцыю закона.
— У чым асаблівасць працы сяс
цёр міласэрнасці?
— Акрамя аказ ання сацыя льных
і мед ыц ынс кіх пас луг, яны дад аюць
у сваю прац у душ эўн ы камп ан ент.

Вольга Мычко

Не толькі схадзіць па рэц эпт у палі
клін ік у або прын есц і прад укт ы па
дапечнам у, але і мець з ім чалав ечы
кантакт, пры неабходнасці дапамагчы
пат элефанаваць, напрыклад, далёкай
свая чцы, напіс аць ліст. Па сутнасці,
гэт а азначае стаць чалав ек у сябр ам
і партн ёр ам. Мед ыц ынс кая сястр а
сёння не толькі крыніца дабра і пра
дас таўлення паслуг, яна кам унікат ар
з нав акольн ым свет ам, аб’я дн оўв ае
намаганні іншых людзей, якія могуць
рабіць добрыя справы. Гэта комплекс
ны падыход да дапамогі, калі можна
інт эграваць у сваю працу сацработні
ка, лекара, калі не хапае кампет энцыі
ў сярэдняга медыцынскага работніка, і
прыцягнуць валанцёраў. Добры прык
лад у Вілейскім раёне: медыцынская
сястра, маючы ў сваім распараджэнні
яшчэ дзвюх малодшых медыцынскіх

сясцёр, якіх яна ж падрыхтавала, плюс
вал анц ёр аў, змагл а ахап іць прац ай
больш падапечных. І калі ў сяр эднім
медсястра можа весці 6 цяжкіх пацы
ентаў, то ў камандзе круг пашыраецца
да 12.
— Усё гэт а няпрост а не тольк і
псіхалагічна, але і фізічна…
— Нашы сёстры мілас эрнасці па
стаянна праходзяць навучанне. Важ
на, што мы тут можам не толькі вы
карыстоўв аць рэс урс нашай сіст эмы
аховы здароўя, але і вучыцца ў калегаў
і партн ёр аў з інш ых нац ыян альн ых
таварыстваў. Каласальная дапамога —
дос вед Швейц арыі па разв іцц і інт э
граванага падыход у ў прадас таўленні
паслуг. Неацэнна авалодаць такімі рэ
чамі, як кінэст эцікс — гэт а калі мед
работнік, захоўваючы ўласнае здароўе
(праблема нашых санітарак і медсясцёр
у бальніцах — радыкуліты, бо ў шмат
лікіх сарваныя спіны) за кошт правіль
ных падыходаў, дапамагае не толькі ў
абіліт ацыі чалав ека пасля пер анес е
най траўмы, але і нават у рэабілітацыі.
Правільна размясціць у ложку, аргані
заваць прастору, размясціць поручань,
прыс тасаваць кілімкі… Ужыванне ін
струментаў кінэстэцікс дапамагае лю
дзям пасля інс ульт аў пер ас есці ў ка
лыску, што важна для якасці жыцця.
— Як змянілас я раб от а службы
ва ўмовах каранавіруса?
— Сёння сапраўды нялёгкі час, бо
ўмовы працы на дам у змяніліся. За
дача — не прынесці каранавірус у дом
да нашых падапечных, бо ўсе яны —
група рызыкі. Як толькі мы атрымалі
інфармацыю пра неспрыяльныя эпід
аб ставіны, устаў выб ар перад самімі
медпр ацаўнікамі, асаблів а тымі, хто
60+: ці працягваць працу, бо яны самі
такс ама ў групе рызыкі. Там у пажы
лыя супрацоўнікі сышлі хто ў чарговы
адпачынак, хто за свой кошт, а нехт а
перапрафіляв аўся на дыст анцыйн ую
дапамогу.
Вольга Пасіяк
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Клеткай
па пнеўманіі
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.

Любы можа стаць донарам
Алаг енн ыя, гэт а знач ыць дон ар
скія мезенхімальныя ствалавыя клеткі
буд уць вык арыст оўв ацц а для ляч эн
ня пнеўманіі. У рэшце рэшт, няма калі
чакаць, пак уль неабходная іх колькасць
вырасце з мат эрыял у, узят аг а ў самог а па
цыента. Гэта будзе азначаць страт у каштоў
нага час у. Плюс біямедыцынскага клеткава
га прад укт у для тэрапіі, які прапаноўваюць
медыкі, у тым, што клеткі ад розных донараў
буд уць змешаныя. Андрэй Яўгенавіч тлума
чыць, што менавіта такі падыход развіваецца
ў свеце ў апошнія гады.
Справ а ў тым, што ў розн ых дон ар аў
клеткі маюць розн ую актыўнасць. Калі вы
іх змяшаеце, то ў прац эс е рост у атрымаеце
клеткавую культ уру з найвышэйшым стыму
люючым эфектам.
Сумяшчальнасць донар а і рэцыпіент а ў
гэтым выпадку не патрабуецца ў адрозненне,
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напрыклад, ад метаду лячэння імуннай плаз
май.
— Любы здаровы чалавек можа стаць па
стаўш чыком ствалав ых клет ак, нез алежна
ад таго, ці ёсць каранавірусная інфекцыя, ці
не. Напрыклад, я ўжо стаў такім донарам, як
і многія супрацоўнікі імуналагічнай лабара
торыі, якая выр абляе біямедыцынскі клет
кав ы прад укт. Тое, як мы іх атрымл ів ае м,
незвычайна. У прынцыпе, ствалавыя клет
кі ёсць ва ўсіх орг анах і тканках, іх можна
ўзяць з розных крыніц, але найб ольш рас
паўсюджаныя — тлушчавая тканка і касцявы
мозг. У нашым выпадк у — мез енхімальныя
клеткі ўзятыя з нюхальнай абалонкі носа, бо
гэта лёгка і хутка. Гэта пяцімінутная працэ
дура, амаль без непрыемных адч ув анняў —
Андр эй Ганчар оў можа гав арыць пра гэт а з
упэўненасцю, бо ён апрабав аў увесь прац эс
на сабе.
Спач атк у прав од зіцц а анест эз ія лід а
каін ам: прэпар ат ам акрапл яюць сліз іст ую

навуковы метад
абалонк у нос а, затым апрацоўв аюць
ант ыс епт ык ам, а пот ым уласна бія
псія — адшчыкваюць кавалачак слізіс
тай абалонкі. Турунд у з нафаз алінам
затым змяшчаюць у нос, і праз пяць
мін ут донар вольны. У пар аўнанні з
апер ацыяй па атрыманні тлуш чав ай
тканкі, не каж учы ўжо пра касцявы
мозг, гэта элементарна. То бок можна
будзе папоўніць запас мат эрыялу, які
затым дапаможа пацыентам справіц
ца з пнеўманіяй без лішніх цяжкасцяў.

— Сусп енз ія клет ак буд зе ўво
дзіцц а ўнутр ав енна. Справ а ў тым,
што мез енх ім а льн ыя с твал ав ыя
клетк і вал од аю ць здольн асц ю мэ
танак ір ав ана мігр ав аць у лёг ачн ую
тканк у. Яны буд уць наз апашвацца ў
лёгк іх — там, дзе ёсць найб ольшае
пашкоджанне, рабіць свой унёс ак у
бар ацьб у з хвар об ай, а затым, праз
два тыдні, гінуць — ад іх у арганізме
не застаецца і следу. Найбольш эфек
тыўна прымяненне такой тэрапіі на
стадыі, калі імунная сіст эм а рэа гуе
на ўварванне віруса. У некаторых вы
падках яна робіць гэта празмерна ак
тыўна і сама пачынае пашкоджв аць
лёгк ія. У гэт ы перыя д і пат рэбн ыя
мез енх ім альн ыя ствал ав ыя клетк і.
Яны душаць актыўнасць тых клет ак
імуннай сіст эмы, якія ўдзельнічаюць
у паш код жанн і тканак і орг анаў, —
тлумачыць мех анізм дзеяння таког а
роду тэрапіі Андрэй Ганчароў.
Важна, што хутк ам у зап уск у ме
тад у дапам аг ае зачын, які ўжо існ уе
ў Інс тыт уц е біяфіз ік і ды клет ачн ай
інж ын ерыі НАН Бел ар ус і. Дзяк ую 
чы вык ан анн ю нав уков аг а зад анн я
па лячэнні сіст эмнай чырв онай ваў
чанк і пры дапамоз е донарс кіх ства
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Дапамог зачын

лавых клет ак адпрацав аная тэхнало
гія іх атрымання і наз апашаны банк
клетак, які ўвесь час абнаўляецца. На
пацыентах з чырвонай ваўчанкай бы
лі пак аз ан ы эфект ыўн асць, добр ая
пераноснасць і бяспека прымянення
атрым ан аг а біям ед ыц ынс каг а пра
дукт у. Так што зноўку распрацоўваць
аснов у для нов аг а мет ад у не прый
шлося — яна ўжо створана, і яе пры
меняць па новым прызначэнні.
З улікам сіт уацыі з каранавірусам
праект апер атыўна прайшоў дзярж
экспертызу, ухвалены Мініст эрс твам
аховы здароўя і ў бліжэйшыя дні вый
дзе на стадыю клінічных даследаван
няў. Прац а буд зе ісц і сумесн а з 6‑й
мінскай клінічнай бальніцай і кафед
рай прапед эў тыкі ўнутраных хвароб

Дарэчы
Яшчэ адзін плануемы праект Інстыт ута біяфізікі і клетачнай інжыне
рыі НАН Беларусі накіраваны на лячэнне фіброзу лёгкіх — ускладненні
пнеўманій. Лячыць пацыентаў прапануецца з дапамогай экзасом, яны
змяшчаюць біялагічна актыўныя рэчывы, якія мезенхімальныя ствала
выя клеткі выкідваюць за межы сябе ў працэсе свайго рост у. Іх таксама
можна вылучаць і выкарыстоўваць для тэрапіі пацыентаў з фіброзам.
У многіх навуковых працах апошніх гадоў паказана эфектыўнасць та
кога падыходу.

БДМУ пад кіраўніцтвам докт ара ме
дыцынскіх навук, праф ес ар а Эдуар
да Дац энкі. Для пачатк у ў праект бу
дуць уцягн у т ыя кал я 20 пац ые нт аў.
Інт энсіўныя клінічныя выпрабаванні
прац ягн уцц а нек альк і мес яц аў, за
тым — наколькі будзе дазваляць фі
нанс ав анне — пацыенты буд уць да
баўляцца і на працягу года.
— Зав ерш ыцц а прае кт у чэрв ен і
2021‑га, і яго вынікам стане інс трук
цыя па ўжыв анн і біямед ыц ынс каг а
клеткавага прадукт у пры цяжкіх між
тканк ав ых пнеўм ан ія х. Пасл я гэт ы
мет ад можна буд зе машт аб ав аць па
ўсёй краіне. Бо вір усн ыя пнеўм ан іі,
якія цяжка паддаюцца лячэнню, ёсць
практычна заўсёды: яны могуць быць
вык лік ан ыя на грып і мас ай інш ых
інф екц ый. Маюч ы ў арс ен ал е нов ы
спосаб, спраўляцца з імі можна будзе
больш паспяхова.
Нягледзячы на тое, што банкі кле
так ёсць пак уль не ўсюды, клеткавыя
тэхналогіі ў Беларусі развіваюцца, ар
ганізацыі працуюць з імі, і калі мы па
кажам эфектыўнасць новага метаду, гэ
та паслужыць штуршком да далейшага
развіцця ў прынцыпе і да выдзялення
фінансавання для лячэння ствалавымі
клеткамі на бязвыплатнай аснов е па
цыентаў з самымі рознымі захворван
нямі, — рэзюмуе Андрэй Ганчароў.
Юлія Васілішына
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Белта

Хай б’ецца сэрца!

Беларускія кардыяхірургі
ўпершыню ў свеце
правялі складаную
аперацыю для падлетка

Б
30

ольш за па л ов у з
сваіх 13 гадоў Аляк
сандр Костка правёў
у шпіт ал ях: з нар а
джэнн я с ур’ё зн ыя
праблемы з сэрцам,
за пляч ым а — ча
тыры складаныя ад
крыт ыя апер ац ыі.
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Кал і тэрм ін ов а спатр эб іл ас я нов ае
ўмяшанне, урачы РНПЦ дзіцячай хі
рург іі выр ат ав ал і жыцц ё падл етк у,
прав ёўш ы ўнік альн ую малаі нв аз іў
ную апер ац ыю, за якую да гэт аг а ў
свеце ніхто не браўся.
У аў тор ак Алякс андр Костка на
рэшце выпісаўся са шпіталя — якраз
за месяц да свайг о дня нар аджэння.

А ў маі ён пас тупіў у РНПЦ дзіцячай
хірургіі ў цяжкім стане. Усё жыццё ў
хлопчыка былі праблемы са здароўем,
аперацыі на сэрцы пачаліся практыч
на з першых дзён пасля з’яўлення на
свет.
— Адзін з страўнічкаў быў неда
развіты, — распавядае загадчык рэнт
генапер ацыйнай РНПЦ дзіцячай хі

рургіі Пав ел Чарнаглаз. — Фактычна
ён недас татков а працав аў, асноўн ую
функцыю браў на сябе іншы страўні
чак. Таму ў дзіцяці развіліся праблемы
з мітральным і трохс творкавым кла
пан ам і. Спач атк у зраб іл і апер ац ыю
шунтавання і першы этап пластыкі.
З ростам дзіцяці неабходна было пра
весці паўторнае ўмяшанне.
У Сашы пачаліся праблемы з трох
створк ав ым клап ан ам — перш ап а
чатков а ў ім был і сур’ё зн ыя змен ы.
Пап рост у каж уч ы, ён нед ас татков а
прап уск аў праз сяб е кроў, створк і
клапана не стульваліся, з‑за чаго яна
вярт ал ас я наз ад падч ас скар ач энн я
страўнічка. Адзіны шанец на вырата
ванне — альбо замена клапана, альбо
яго пластыка. Але пасля чатырох са
мых складаных адкрытых апер ацый
люб ое нов ае ўмяш анн е — вял ізн ая
рыз ык а ды шэр аг неп аз бежн ых ус
кладненняў. Cутыкнуліся і з іншымі
складанасцямі.
— У дзіц яц і быў свой, «родн ы»
клапан, — тлум ач ыць Пав ел Чарна
глаз. — Працэд уры, калі новы клапан
ставіцца ў раней імплантаваны, у нас
ужо был і. У дад зен ым вып адк у ра
ней не праводзіліся хірургічныя ўмя
шанні — не ўсталёўваліся біялагічны
клапан або кальцо, якія маглі б стаць
асновай для фіксацыі прылады. Плюс
вельм і блізк а разм яш чаўс я і ран ей
імплантаваны мех анічны прат эз міт
ральнага клапана.
Пасля шматлікіх кансіліумаў бы
ло прынята рашэнне правесці апера

цыю эндав аск улярна — зрабіць гэт а
без траўматычнаг а разр эз у грудной
клеткі ды без спынення сэрца. Праз
пракол у сцегнавой вене даставачная
прылада змясціла новы клапан у па
трэбнае месца. Гэтаму папярэднічала
вялікая праца дакт ар оў, бо размяс
ціць імпланты неабходна з ювелірнай
дакладнасцю, стар анна вымер аўшы
ўсе пар ам етр ы. Мал еньк і цуд ад
быўся прама на аперацыйным стале:
як толькі прынялі сіст эм у дас таўкі,
клапан адразу ж пачаў працав аць, а
жыццёвыя пар аметры імгненна па
лепшыліся прама на вачах дактароў.
Саша перад самай выпіскай падзяліў
ся сваімі ўражаннямі: сказаў, што ўсё

вакол нібы пасвятлела, і ён адч ув ае
сябе куды лепш.

Каментар
Дырэктар РНПЦ дзіцячай хірургіі
Канстанцін Драздоўскі распавёў, што
калегі ў Заходняй Еўр опе і ЗША па
цвердзілі ўнікальнасць аперацыі:
— Мы атрым алі запрашэнне вы
ступ іць з даклад ам на канф ер энц ыі
па кардыят ар акальнай хірургіі ў За
ходняй Еўропе восенню. Акрамя таго,
рыхт уецца публікацыя гэтага выпадку
ў адным з вяд учых сусветных часопі
саў у галіне дзіцячай кардыяхірургіі.
Вольга Савіцкая

Белта

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

Белта

унікальнА!
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конілекары
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.
Наталля Сінкавец — ідэйная натхняльніца рэабілітацыйнага
праекта — з дачкой Эміліяй і любімым канём Барханам

У

35 кіламетрах ад Мінска на 70 гектарах
зямлі раскінулася Green Ranch: вялікая
аграсядзіба з хост элам і маленькімі гас
цёўнямі, футб ольным полем, пляцоў
кай для дзіц яч ых гульн яў у выгляд зе
вялізнага драўлянага карабля, крытым
ман еж ам і стайн яй. Аст атн юю тэры
торыю займаюць вальеры. У іх, лянів а
памахваюць хвастамі і перабіраючы гу
бамі, прывольна шпацыруюць коні. На некаторых надзе
тыя маскітнымі сеткі, кагосьці схавалі ад пякучага сонца
пад навесам — бачна, да коней тут ставяцца з піетэтам.
Паміж вальерамі — вузкія дар ожкі, яны ўтвараюць цэ
лы лабірынт, і не адразу зразумела, дзе ж «цэнтральная
вуліца» з адміністрацыяй. Бо я прыехала дав едацца, як
тут прав одзяцца сеансы іпат эрапіі — рэабіліт ацыі з да
памогай верх авой язды. Хоць ужо за пару кіламетраў ад
прэзентабельнага белага дома, прыкметнага яшчэ здалёк,
які ўзвышаецца над маляўнічым зялёным узгоркам, я ад
чула тэрапеў тычнае ўздзеянне самой прыроды. Азярцо з
чыстай, як мне сказалі потым, вадой каля ранча, бярозкі
ўздоўж звілістай дарогі… Нібы ажыўшы краявід, які сы
шоў з карціны мастака. Як жа не хапае такіх эмоцый нам,
гарадскім жыхарам!

32

беларусь.belarus
ліпень   2020

Блукаючы па перыметры вальераў, нарэшце знаходжу
крыты манеж, дзе сустракаю Вольгу — інструктара па іпатэ
рапіі. Яна ўжо заканчвае занятак са сваёй маленькай пацы
енткай, а побач стаіць наступная: пяцігадовая Кіра. Вольга
дапамагае дзяўчынцы сесці на каня Марціна, і мы ў супра
ваджэнні канявода Алены (дарэчы, кандыдаткі ў майстры
спорт у па канкуры), адпраўляемся ў чароўны лес.

Ход канём
Іпат эрапіяй можна займацца ў любым узросце і прак
тычна ўсім. Але пры хваробе нырак — нельга, бо падчас
язды ствараецца дадатков ая нагрузка на гэтыя органы. І
трэба ўстрымацца тым, у каго ёсць алергія на жывёл ды
ломкія косці. Некант актнасць ды эпілепсія — спрэчныя
супрацьпаказанні. Калі праз дзесяць сеансаў ніякіх паляп
шэнняў з боку псіхалагічнай адаптацыі няма, а ў выпадку з
эпілепсіяй — прыступы паў тараюцца або аднаўляюцца, то
займацца, на жаль, нельга.
У Green Ranch на лячэбныя сеансы ў асноўным прыяз
джаюць дзеці. Заняткі праходзяць па аў торках і чацвяргах,
доўжацца 30 мінут. Возяць дзяцей пас таянна і на працягу
некалькіх гадоў, таму новаму пацыент у патрапіць туды —
праблемна. Чарга! Найменшаму пацыенту — тры гад ы.

нетрадыцыйная рэабілітацыя

Так праходзіць сеанс іпатэрапіі з інструктарам Вольгай

Хоць рэабілітацыю вярхом на кані праходзіў неяк і 70‑га
довы мужчына: у яго былі праблемы са спіной.
Вольга ў якасці інструктара па іпатэрапіі ўжо шэсць год
займаецца з маленькімі пацыентамі, у большасць з якіх ды
ягназ ДЦП. У самой — тры вышэйшыя адукацыі: медыцын
ская, спартыўна-медыцынская і ёсць дыплом іпатэрапеўта,
які атрымала ў Расіі: у нас пакуль у сіст эме адукацыі такой
спецыяльнасці няма. Пытаюся, няўжо конь здольны якасна
палепшыць жыццё пры самых цяжкіх формах ДЦП? У ад
каз Вольга ўсміхаецца, успамінаючы, колькі цяжкіх крокаў
паспяхова пераадолелі яе пацыенты.
— Памятаю шасцігадовую дзяўчынку з цяжкім ад нара
джэння дыягназам. У народзе пра такіх каж уць «не чала
век, а гародніна», яшчэ і з эпілептычнымі прыпадкамі. Дзіця
было, абсалютна непрыстасаванае да жыцця, нашы медыкі
разводзілі рукамі... Але бацькі не паставілі крыж на дачцэ,
усяляк стымулявалі яе і фізічную, і разумовую актыўнасць,
вазілі на іпатэрапію ў тым ліку. І вось да 12‑ці гадоў яна ўжо
магла спакойна размаўляць па табліцы, трымаць самастой
на лыжку. Дзяўчынка стала кантактная, актыўная, пайшла
ў школу на інклюзіўнае навучанне.
Вольга перапыняе аповед, бо Кіра, якая спакойна сядзе
ла ўвесь час на кані бокам, стала варочацца і нешта спраба
вала сказаць.
— Сесці наперад? Ты хочаш сесці наперад? Не «так», а
«Вольга, я хачу сесці наперад тварам». Паўтары, калі ласка.
Пры мне Кіра, у якой ДЦП, цягліцавая атанія (нізкі то
нус) удумліва, вельмі павольна, але выразна паўтарае фразу.
Мы спыняемся, даючы дзяўчынцы магчымасць памяняць
позу, а затым разам з інс труктарам і каняводам «бяжым»
галопам. Кіра ўсміхаецца, весела падскокваючы на Марці
не. Яна займаецца ўжо два гады і, на мой погляд, упэўнена
трымаецца ў сядле. Вольга распавяла, што першапачаткова
дзяўчынка ніяк не сядзела і наогул не размаўляла.
— Час ам мы заходзім глыб ей у лес: квет ачкі нюх аем,
там і ягадкі ёсць, іх можна палічыць. Але гэта калі дажджу
няма. Калі зусім дрэннае надвор’е — у манежы займаемся.
Усё неабходнае там ёсць: пірамідкі, калючыя мячыкі, палач

кі — розныя прыстасаванні для развіцця дробнай маторыкі.
На сценах літ ары вісяць. Яшчэ вучым, у які бок конь па
варочвае: направа, налева… Перабіраем яго грыву, мацаем
пазванкі, якія таксама можна палічыць. Дома на дыване, па
гадзіцеся, не так займальна гэта ўсё вывучаць.
Быў у Вольгі яшчэ адзін складаны пацыент. Складаны
таму, што акрамя дыягназу ДЦП, тэтрапарэза (усе чатыры
канечнасці знаходзяцца ў цвёрдым спазме, моцна сцісну
тыя, што стварае пастаянныя болевыя адчуванні), 20‑гадо
вы хлопец не хацеў займацца. Ён не мог нават сядзець. Ці
трэба казаць, як змянілася яго стаўленне да коней, калі змог
самастойна згінаць-разгінаць рукі, адвесці нагу, каб сесці на
каня і нават праехацца без дапамогі інструктара! А спачатку
нават лаяўся, успамінае Вольга, калі прапанавалі выканаць
«невыканальныя» каманды.

Чацвераногі трэнажор
У дзяцей з дыягназам ДЦП часты спадарожнік — сімп
том «перакрэст»: так у народзе кажуць, калі перакрыжоў
ваюцца ножкі. Лячэбная фізк ульт ура гэты сімптом, вя
дома, здымае, але з дапамогай каня поспеху дасягаюць
нашмат хутчэй. Дарэчы, у звычайных здаровых людзей
цягліцы, што размешчаны ва ўнутранай паверхні сцягна,
не вельмі працуюць. І яны выдатна развіваюцца ў «несвя
домым» стане, пак уль чалавек едзе верхам. Інакш прос
та не ўтрымаешся ў сядле! Уседзець на кані — складаная
звычка для любога чалавека. Пасля дзесяцімінутнай язды
па крузе ў першы раз адчуваецца боль і напружанне ва
ўсіх практычна цягліцах. Хоць, здав алася б, сядзіш са
бе камфортна, весела падскокв аючы… І можна ўявіць,
як цяжка даводзіцца дзецям з дыягназам ДЦП! Але па
куль маленькі пацыент зносіцца з інс трукт арам, па ба
ках глядзіць — арганізм напружана працуе. Утрымацца,
павярн уцца, легчы, устаць — вось ужо прэс і цягліцы
шыі прапрацаваныя. А яшчэ касыя цягліцы прэса, спіны,
цягліцы, якія выцягв аюць хрыб етнік… Ножк у перакі
нулі — напружылася малая галёначная, чатырохгаловая
беларусь.belarus
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Падчас трэніроўкі

цягліца, пальцы ступні. Часта ў дзяцей з ДЦП яны альбо
вальгусныя, альбо варусныя (віды дэфармацыі ступні).
А тут дав одзіцца нагу выпроств аць асаблівым чынам,
каб хутчэй яе падняць — бо хочацца даўжэй пакатацца!
Працуюць і квадратныя цягліцы паясніцы. Гэта, дарэчы,
канкрэтызуе Вольга, вельмі буйныя цягліцы ў спіне, яны
адказваюць за рух ног. Нечакана, праўда! Мы прывыклі
думаць, што за ногі адказвае хрыб етнік. Але было пра
ведзена даследаванне, падчас якога ў дарослага чалавека
«адключылі» анальгетыкамі буйныя паяснічныя цягліцы.
Ногі ў яго былі выдатна развіты, на хрыбетнік і мозг на
вукоўцы не ўздзейнічалі. Тым не менш, паддоследны не
змог хадзіць.
А яшчэ падчас катання добра развіваецца каардынацыя
і раўнавага. Цікавы факт: за каардынацыю адказвае мозг,
дакладней, малы мозг ці мазжачок, а за раўнавагу — слыха
вы апарат, усярэдзіне якога знаходзіцца вадкасць. Дзякую
чы ёй мы і не падаем з каня, і ходзім роўна.

Конь — суразмоўца

Стайня

Верхавая язда — занятак для душы і цела

Тут гатуюць ежу для коней
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Другі напрамак іпатэрапіі — праца з псіхічнымі адхілен
нямі, пачынаючы ад моцных стрэсаў і нервовых зрываў, за
ікання, энурэза і заканчваючы ау тызмам, арганічнымі пару
шэннямі мозгу. Тут ужо ідзе акцэнт не на фізічным развіцці,
а на спробе ўсталяваць кантакт пацыента са знешнім светам.
Такія дзеці вучацца аддаваць каманду каню. Часта ў іх быва
юць праблемы з гукавымаўленнем, таму ім прыходзіцца ву
чыцца зносіцца «на мове таты і мамы», каб быць зразуметым.
А яшчэ такім дзецям важна ўсведамляць сваю ў пэўным сэнсе
значнасць, бо калі сядзіш высока і кіруеш буйной жывёлай,
адчуваеш сябе моцным, адважным, хуткім… І самастойным
таксама, бо мама можа сысці за 4 км, і нічога не здарыцца.
З часам маленькія вершнікі нават просяць інструктара пры
браць рук у: маўляў, спраўлюся самас тойна. Яны становяц
ца кантактныя, далікатныя: абдымаюць, гладзяць, дзякуюць
каню, да якога спачатк у ставіліся грэбліва з‑за, напрыклад,
багатага слінаадлучэння або спецыфічнага паху.
Узімк у іпат эрапію не праводзяць. Спрабавалі, але по
тым адмовіліся ад гэтай ідэі: нельга, каб занятак, нават калі
ён прыносіць задавальненне, пераў твараўся ў руціну. Ды і
холадна да таго ж, цямнее рана, шмат непагодных дзён… А
так хлопцы ды дзяўчаты за зіму пачынаюць сумаваць і ўвес
ну сустракаюць сваіх чатырохногіх лекараў з распасцёртымі
абдымкамі.
Іпатэрапія — складаная праца не толькі для маленькага
вершніка і яго інструктара, які аддае шмат фізічных і эма
цыйных сіл, але яшчэ і для самога каня. Больш за дзесяць
пацыентаў у дзень ён не вытрымлівае. Лічыцца, што лепш
за ўсіх у такой справе — кабыла. Але на практыцы яна аказ
ваецца больш тэмпер аментная і капрызная. То нас трою
ў яе няма, то надвор’е на кабыл у паўплыв ала… А мерын
(кастрырав аны конь) ва ўзросце 5–15 гадоў — найб ольш
прыдатны варыянт. Яму б далі паесці ды паспаць — больш
для шчасця нічога і не трэба. Ёсць сярод спецыялістаў, якія
лечаць людзей з дапамогай жывёл, павер’е, што коні (і не
толькі яны) адцягваюць на сябе «цяжкую энергетыку» па
цыентаў і ад таго самі часта хварэюць. Але ў выпадку з чаты
рохногімі насельнікамі Green Rancho, я ўпэўненая, усе хутка
вяртаюцца ў строй. Бо іх там любяць ды песцяць.

нетрадыцыйная рэабілітацыя

Green Ranch
Дэндзі, Ізюмка, Міст эр Лёлік… На ранча 15 клубных
коней. Сярод іх — тыя, хто задзейнічаны ў іпат эрапіі ды
ў вольным пракаце. Папярэдне запісаўшыся, можна пры
ехаць і пакатацца, узяць урокі верхавой язды. Некаторыя
коні ўдзельнічаюць у сацыяльным праекце — бясплатнай
школе верхавой язды для прыёмных дзяцей і тых, хто жыве
непадалёк. Астатнія коні — прыватныя, іх колькасць паста
янна вар’іруецца. Гаспадары там арандуюць стайні для сваіх
гадаванцаў, плацяць за догляд. Уласна, асноўны даход — як
раз з пастою прыватных коней. У цэлым, утрымліваць стай
ню — справа не прыбытковая. Гэта хутчэй занятак для ду
шы. Але клубныя коні самі сабе «зарабляюць на хлеб». Ёсць
на ранча і выратаваныя ад забою заводскія асобіны, і былыя
спартсмены, якія доўгія гады верай і праўдай служылі гас
падару, але з‑за ўзрост у сталі непатрэбнымі. Такіх дагляда
юць валанцёры з Міжнароднага дабрачыннага таварыства
дапамогі жывёлам «ЗООшанс», вядомыя ў Беларусі больш
як «Каманда дапамогі коням HeaTR».
Green Ranch актыўна пашыраецца. Вось і калі я прыеха
ла туды, намесніца дырэктара па гаспадарцы, якая курыруе
ўсе пытанні, звязаныя з коньмі, а яшчэ ідэйная натхняльніца
такога маштабнага праекта Наталля Сінкавец была ў ад’ез
дзе: у Брэсцкай вобласці яе чакаў чарговы чацвераногі сябар.
Наталля сабралася перавезці яго да сябе на Green Ranch —
дарэчы, там жыве ўвесь яе сямейны клан — для правядзен
ня іпат эрапіі. Сама Наталля — карэнная мінчанка. Але ўсё
жыццё хацела жыць бліжэй да прыроды. І яшчэ яе з дзяцін
ства цягнула да коней. Але бацькі не падзялялі любоў дачкі
да верхавой язды, баючыся, каб тая не пашкодзіла сабе ча
го-небудзь. У Віцебскую ветэрынарную акадэмію таксама не
пусцілі: не камільфо сталічнай дзяўчыне з’язджаць вучыц
ца на перыферыю. Прыйшлося пас тупаць у медыцынскі…
Толькі пасля замужжа, калі знайшла аднад умцаў-аматараў
коней сярод сваякоў мужа, у Наталлі атрымалася рэаліза
ваць сваю колішнюю мару. Але ж галоўны ў сямейным «кон
скім» бізнесе, па яе словах, — гэта свёкар, Мікалай Сінкавец.
Шчыра кажучы, прыехаць на ранча мне хацелася яшчэ
па адной, асабістай прычыне. Калісьці ў дзяцінстве я ката
лася на кані ў адным з дзіцячых паркаў Мінска. Некалькі
кругоў «гонару» доўжыліся ад сілы мінут пяць, але непры
емныя адчуванні ад трасяніны запомніліся на ўсё жыццё.
Увогуле, не спадабалася. З таго час у я шчыра не разумела
захапленне людзей коньмі. І, вядома, вельмі здзівілася, да
ведаўшыся, што яны яшчэ і лечаць…
На ранча, кал і я ледзь дак ран улас я да кон я, цел а яго
здрыганулася, і гэта мяне ўсхвалявала. Жывёліна вельмі ад
чув альная! Зах ацелася супакоіць яе, пагладзіць, паказ аць,
што я — сябар. Распавяла Вользе пра свой першы непрыемны
досвед. Яна засмяялася, пацвердзіла, што без практыкі вер
хавая язда сапраўды можа здацца жорсткай, некамфортнай,
стрэсавай. Але калі, як той казаў, асядлаеш каня, а разам з ім і
пераможаш свой страх, можна адчуць невядомыя раней эмо
цыі. Так што, дадала Вольга, вам трэба паспрабаваць яшчэ раз.
Запрашэнне я прыняла, і, думаю, што вярнуся — пазна
ёміцца з новым сябрам. Але гэта будзе ўжо зусім іншая гіс
торыя.

На дзіцячай пляцоўцы цікава і дарослым

Першае знаёмства з чацвераногім лекарам

Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.

Да новых сустрэч на ранча!
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Дзесяць гадоў
Уладзіміра
Караткевіча
Якія кнігі класіка беларускай
літаратуры, самага папулярнага
пісьменніка ў краіне, і якім накладам
выйшлі ў свет з 2010 па 2020 гады?
На гэтае пытанне мы адкажам
з дапамогай бібліяграфічных
падлікаў Нацыянальнай кніжнай
палаты Беларусі.

У

с яг о в ыд ад з ен а
45 кніг на беларускай
мов е, а такс ама ў пе
рак лад зе на руск ую
мову. Выходзілі казкі
і нават комікс з разлі
кам на юнага чыт ача.
Асобныя выданні ра
манаў і аповесцяў. 18 тамоў са «Збору
твораў у 25 тамах»…
Агульн ы нак ла д 45 выд анн яў
склаў 76 760 экзэмпляраў. Па сённяш
нім часе лічба ўнушальная.
На руск ай мов е — усяг о пяць
кніг. Астатнія выданні — па-беларус
ку. «Дзікае паляв анне караля Стах а»
выходзіла шэсць разоў. Адно з выдан
няў — на рускай мове. «Чорны замак
Альш анс кі» чат ыры раз ы. «Кал ас ы
пад сярпом тваім» — таксама чатыры
разы (адно з выданняў — два тамы ў
25-томным Зборы твораў). Пяць ра
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зоў — «Хрыстос прызямліўся ў Гарод
ні». Што цікава, і гэты твор, і «Ладдзя
Роспачы», «Дзікае паляв анне караля

Праз творчасць
Уладзіміра
Караткевіча
ёсць сапраўдны
шанец расказаць
свету пра
Беларусь
і беларусаў!

Стах а», «Калас ы пад сярпом тваі м»
пабачылі свет на рускай мове ў новых
перакладах, здзейсненых кандыдатам
філалагічных навук Пятр ом Жаўня
ровічам. У памяці чытачоў, хто даўно
знаём ы з творчасц ю Улад зім ір а Ка
раткевіча, — яшчэ пераклады маскоў
скага літаратара Валянціны Шчадры
ной.
Кан ешн е ж, гал оўн ай адм етн ас
цю «кар аткевічаўскай» дзесяціг одкі,
кал і гав арыць пра ўваг у да творчай
спадчыны класіка беларускай літара
туры, стаў вых ад у свет 18 тамоў са
«Збору твораў Уладзіміра Караткеві
ча з 25 тамоў». Пачат ак пак лад зен ы
ў 2012 годзе. «Мастацкая літарат ура»
вып усц іл а перш ы том, куд ы ўвай
шлі паэт ычн ыя творы, нап іс ан ыя ў
1950–1960‑х гг. Частка тэкст аў — на
рускай мове. Рэдактарам тома выс ту
піў вядомы беларускі літарат уразнаў

Літарат урная спадчына

ца, докт ар філалагічных навук Вяча
слаў Пятр ов іч Раг ойша. «Бацьк ам»,
ініцыятарам выдання і перш-наперш
збір анн я «Збор у твор аў» з’яўл яе ц
ца слынн ы кар аткев іч азн аўц а Ана
толь Вер аб ей. З першаг а па трынац
цат ы том нак лад кожнаг а том а быў
2000 экз эмпл яр аў. З чат ырнацц ат а
га — 1000 экзэмпляр аў. А вось 18‑ы
том, куды ўвайшлі малюнкі Уладзімі
ра Караткевіча, — 1200 асобнікаў.
«Ладдзя Роспачы» паб ачыла
свет чат ыры раз ы. Адн о з вы
данняў надзвычай цікав ае (яго
ўклаў Глеб Лаб адзенка): нав ела
прыйшла да чытача ў 2010 годзе
ў выдав ецтве «Медисонт» упер
шыню (!) у непадцэнзурным вы
данн і. Верн у т а, знят а ў тэксц е
твора 296 (!) цэнзарскіх правак.
Так і кар отк і агляд пер акон
вае, што творчая спадчына Ула
дзімір а Кар аткевіча, як і раней,
прыцягвае ўвагу шырокага кола
чыт ач оў. Здзейсн ен ыя ў 2010–
2020 гад ах выд анн і — вы
ключна варт ая ўвагі пра
стора для даследчыцкай
раб оты па вывучэнні
жыцц я і творч асц і
аў т ар а «Кал ас оў
пад сярпом тва
ім».
І
яшчэ
ш т р ыш о к .
У 2010 год зе,

калі адзначалася 80‑годдзе з дня нара
джэння Уладзіміра Сямёнавіча, вый
шла ўсяг о адна яго кніг а. Шмат кніг
паб ач ыла свет у 2018 год зе — ажно
дзесяць выданняў. Наколькі ўраджай
ным будзе для ўшанавання ў кніжнай
галіне памяці Уладзіміра Караткевіча
год 2020-ы, пакажа, безумоўна, час.
Калі гав арыць пра самыя блізкія
перспектывы выдання твораў Карат
кевіча, то, канешне ж, не стае мас а
вых, тыражных, разлічаных на юнага
чыт ача кніг. Чам у б «Зямл ю пад бе
лымі крыламі» не перавыдаць з фата
графічнымі ілюстр ацыямі сучасных
майс троў? Ды і публіцыстыка Карат
кевіча патрабуе болей шырокага рас
паўсюджвання. Чаму б не перавыдаць
асобна і нарыс класіка беларускай лі
тарат уры пра Мсціслаў? Напрыклад,
у серыі «Падарожжа па родным краі».
Нес умненна, такія выданні разыд уц
ца і сярод масавага чытача.
Беларусь сама магла б выс тупіць
ініцыят арам і выдання твораў У. Ка
ратк ев іч а на інш ых мов ах нар од аў
свет у. Паэзію Янкі Купалы пер ак ла
далі на сто ці нават болей моў. Недзе
блізк а да гэт аг а і кольк асць моў, на
якія перакладзены творы Якуба Кола
са. Проза і паэзія У. Караткевіча пера
кладзена ўсяго толькі на дваццаць ці
крыху болей моў народаў свет у. А між
тым якраз праз творчасць Уладзіміра

Кар аткев іч а ёсць сап раўдн ы шанец
расказ аць свет у пра Беларусь і бела
русаў!..
І яшчэ адзін аспект перадю білей
най рупл ів асц і на кар аткев ічаўс кую
тэм у. У «Бел ар уск ай Энц ыкл ап ед ыі
імя Петр ус я Броўк і» рыхт уе цц а да
выд анн я энц ыкл ап ед ычн ы дав ед
нік «Улад зім ір Кар атк ев іч». Гэткая
своеасаблів ая кар аткевічаўская пер
сан альн ая энц ыкл ап ед ыя. У наш ай
краіне ёсць таког а кшталт у выданні,
прысвечаныя Янку Купалу, Францыс
ку Скар ын е, Макс ім у Багд ан ов іч у.
А чам у б не выдаць лет апіс жыцця і
творч асц і У. Кар аткев іч а? Так ія вы
данні былі ажыццёўлены як адлюст
рав анн е жыцц яп іс аў Якуб а Кол ас а,
Янк і Куп ал ы, Макс ім а Гар эцк аг а,
Івана Шам як іна… А вось жыцц яп іс
У. Караткевіча пакуль што не складзе
ны і не выдадзены.
У розныя гады выходзілі кнігі лі
тарат уразнаўчага характару, дзе асоб
на разглядалася творчасць Уладзіміра
Кар аткев іча альб о ў суд ак рананн і з
пісьменнікамі яго пакалення. Аў тары
тых манаграфій — Анатоль Вераб ей,
Аркадзь Русецкі, Аляксей Ненадавец,
іншыя даследчыкі. Чам у б таксама не
звярнуцца ў юбілейны год да іх пера
выдання?!.
Каст усь Ладуцька
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у пошуках страчанага

Глыток праўдзівасці —
на ўсе часы
Новы філакартычны альбом беларускага калекцыянера Уладзіміра Ліхадзедава
прысвечаны тэме Ленінградскай блакады ў Вялікую Айчынную вайну

Л

енінградская блака
да, дзе б ты ні жыў,
я к ім і б д ар ог а 
мі ні вад зіл а ця
бе жыцц ё, заўс ёд ы
был а і зас тае цц а ў
пам яц і. Нав ат, ка
лі ты зус ім не быў
у Лен інг рад зе, Санкт-Пец ярб урз е…
Усё роўна, аднойчы даведаўшыся пра
мужнасць цэлага горада, наўрад ці ка
лі-небудзь забудзеш пра гэта. Не змо
жаш забыцца…
Ленінград і Беларусь, Санкт-Пе
цярбург і Беларусь злучаюць шматлі
кія масты памяці. І ў даўно мінулых
часах, калі ў горад на Няве ішлі за на
вукай, ішлі, каб стаць інжынер амі,
караблебудаўнікамі, ваеннымі мара
камі, ваеннымі лекар амі, падар ож
нікамі, географамі… Там, у горадзе,
кожны дзень жыцця якога фарміра
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ваў агульн ую для беларусаў і расіян
гісторыю, нямала беларускіх адрасоў.
Адр ас оў з белар уск ай гіст арычнай
памяццю. З Ленінградам звязаны ім
ёны нар одных паэт аў Беларусі Яку
ба Колас а, Янк і Купал ы. У гор ад зе
на Няв е жыў і працав аў ураджэнец
Уваравічаў з Гомельшчыны — народ
ны маст ак СССР Яўс ей Маіс ее нк а.
Доўгія гады працавалі ў Ленінградзе
пісьменнікі, якія нарадзіліся ў Бела
русі: Анатоль Кірвель, Яўгенія Кава
люк, Іван Сабіла, Аркадзь Пінчук…
А яшчэ — акцёры Ірына Мазуркевіч
(гэта яна грала ў адной з кінас тужак
«дзяўч ынк у з коскамі» — алімп ій
скую чэмпіёнк у Вольгу Корбут), Ле
анід Невядомскі… І сёння ў СанктПец ярб у рз е пр ац ую ць, няс у ць
ваенна-марскую службу, займаюцца
рознымі добрымі справамі многія на
шы знакамітыя землякі…
І Вял ік ая Айч ынн ая, той драм а
тызм, тыя вогн енн ыя, нап оўн ен ыя
нев ыносн ым болем, разрыўнаг а ха
ракт ару смуткам, тыя выпраб ав анні
злучылі ўсіх нашых продкаў, дзядоў,
прадзедаў. Расіяне і беларусы — адзіны
савецкі народ, які апынуўся на вастрыі
нев ер аг однай сілы, сілы фашысцкай
агрэсіі, падмацав анай недасканалай,
крыв ав а-разб ур альн ай нац ысцк ай
ідэалогіяй, — змаглі выстаяць, вытры
маць і падняць на сваіх плячах Пера
могу, падняць Горад Мужнасці ды зра
біць на стагоддзі Ленінград сімв алам
нязломнасці чалавечага духу.
Напэўна, не выпадков а ў канцы
1970‑х — пачатку 1980‑х гадоў нара
дзілася, была выгадавана, складзена,
вып іс ан а бел ар уск ім парт ыз ан ам,
літ ар ат ур азнаўцам, праз аікам Але

у пошуках страчанага
сем Адамовічам і рускім пісьменні
кам-франтавіком Даніілам Граніным
агульная «Блакадная кніг а». Сёння
гэты фаліянт памяці ведаюць у дзя
сятках краін свет у. «Блакадную кні
гу» чытаюць у Германіі ды Чэхіі, Бал
гарыі ды Іспаніі, Кіт аі ды Японіі…
І многія з нас менавіт а са стар онак
«Блакаднай кнігі» пач улі голас Тані
Савічавай, усвядомілі, што ж значы
ла Дарога Жыцця, рэльефна прадста
вілі саб е, што такое 125 грам хлеб а,
даведаліся, што «наёмным забойцам
гітлераўцаў», «ворагам, засланым фа
шыстамі», быў яшчэ і «блакадны го
лад»…
І паштоўкі, паштовыя карткі, фа
таграфіі, лісты, сабраныя беларускім
кал екц ыян ер ам, лаўр эат ам прэм іі
Прэзідэнта Беларусі «За духоўнае ад
раджэнне» Уладзімірам Ліхадзедавым,
паўс таюць перад намі пераканаўчым
апавяд альн ік ам пра Лен інг радс кую
блакаду.
Разглядаючы мноства яркіх рэпра
дукцый, міжволі апускаешся ў тыя да
лёкія ваенныя дні, што выпрабоўвалі
чалавека на трываласць. І думаеш пра
тое, дзеля чаго людзі паку тавалі, пры
малі на сяб е ўвесь цяжар таго час у. І
калі нам сёння дадзена жыццё — мы
проста абавязаны ў часы радасці аль
бо смутку памятаць, якім далікатным
быв ае мір, як лёгка разг ар аецца по
лымя вайны. Выс тупаючы на парадзе
ў Мінску 9 мая 2020 года Прэзід энт
Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Пасля
доўнікам нацысцкай ідэалогіі, захоп
нікам з празмернымі геапалітычнымі
амб іц ыям і гіст орыя дал а ўрок. Яго
сэнс просты і справядлівы: народ, які
абараняе родную краіну, свае землі ды
буд учыню дзяцей, — непераможны».
У блакадным Ленінградзе, на фронце
на подступах да горада народ абараняў
сваю Радзіму, плячом у плячо агрэса
рам супраціўляліся рускія і беларусы,
украінцы і казахі, людзі розных нацы
янальнасцяў. І памяць пра іх, памяць
пра вае нн ы лёс гор ад а на Няв е —
на старонках філакартычнага альбома
Уладзіміра Ліхадзедава і ў сэрцах сён
няшніх беларусаў.
Рэп рад укц ыі стар ых пашт ов ак
(многія з іх — мастацкія, адлюстроў
ваюць ваенныя падзеі ды побыт ра
давых гар аджан), фот аздымкі час оў
Вялікай Айчыннай — быццам жывыя
сведкі страшнага, але не забытага ча
су. Частка ілюстрацыйнага матэрыялу

ў кнізе, якая выходзіць у Выдавецкім
доме «Звязда» напярэдадні Форуму рэ
гіёнаў Беларусі ды Расіі, — пісьмы, на
піс аныя ад рукі паштоўкі… Выразна
надрукаванае выданне дае магчымасць
прачыт аць, чым жыл і гар ад жане, іх
карэспандэнты, пра што думалі як ле
нінградцы, так і тыя, хто суперажываў
трагедыі.
Як і папярэднія кнігі, новы філа
карт ычн ы альб ом Улад зім ір а Ліх а
дзедава, адзначанага медалём «За вя
лік і ўнёс ак у калекц ыйн ую справ у
Расіі» — добры памочнік у вывучэнні
сапраўднай, праўдзів ай гісторыі мі
нулаг а час у. Старыя паштоўк і, фа
таграфіі выс тупаюць крас амоўнымі
апавядальнікамі пра далёкія падзеі.
Алесь Карлюкевіч
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талент,
прыгажосць,
душэўнасць...

П

Пасля зносін з «чараўніцамі» мой
і без таго добры нас трой яшчэ больш
палепшыўся. Павольна ідучы па ста
лічным праспекце Нез алежнасці, ад
наўляла ў памяці нядаўнюю размову.
Успомнілася фраз а: таленавіты чала
век таленавіты ва ўсім. Яшчэ дадам:
шчаслівы чалав ек шчаслівы заўсёды.
Менавіта такімі — жыццярадаснымі,
пазітыўнымі, нават натхнёнымі — мне
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пад ал іс я ўдзельн іц ы ВІА «Чар аўн і
цы». Але пра ўсё па парадку.
Сус трэліся мы з мастацкай кіраў
ніцай, дыр экт аркай і вакалісткай ан
самбля Палінай Базылевай, а таксама
з вакалісткай і, дарэчы, шматдзетнай
мам ай Анжалікай Зайцав ай ды трэ
цяй удзельніцай гурт у — саксафаніст
кай, лаўрэатам спецфонду Прэзідэнта
па падт рымц ы тал ен ав іт ай мол ад зі

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

Дар’яй Бабко на летняй тэрасе каф э,
трымаючы сацыя льн ую дыст анцыю,
неабходн ую ў перыяд панд эміі кара
нав ір ус а. Пал іна — і ў масц ы, бо яе
размов а, сказ ала, становіцца вельмі
эмац ыйн ай, кал і гу т арк а зах од зіць
пра любім ую справу — прац у ў «ча
роўным» калектыве. Мы замовілі са
бе ахаладжальныя напоі (быў гарачы
поўдзень) і паглыбіліся ў рэтраспек

Юбілей
тыву. Мае суразмоўцы згадвалі, як усё
пачыналася.

У «Чараўніцах» толькі
дзяўчаты
Тады, у канцы мінулага стагоддзя,
быў перыяд сапраўднага росквіт у бе
лар уск ай сав ецк ай эстр ад ы. Нав ат
за межамі краіны ведалі, напрыклад,
удзельнікаў мужчынскіх ВІА «Песня
ры», «Верасы», «Сябры»…
І вось у 1971 годзе беларускі му
зыка Генадзь Лятынскі вырашае «раз
бавіць» эстрад у жаночымі галас амі і
ствар ае калектыў, у якім выканаўцы
пап улярных і нар одных пес ень ігра
юць яшчэ і на інс трументах. Гэта бы
ло галоўнай «разыначкай» гурт у, дзя
куючы якой «Чар аўніцы» зас таюцца
ўнікальным анс амблем па сёння. На
сучасную сцэну акрамя іх ніхто не вы
ходзіць з трамб онам, труб ой і сакс а
фонам.
Перш ы кал ект ыў быў злад жан ы
з вып ускн іц грод зенс каг а музв уч ы
лішча. Хоць, час ам, запрашалі ў гурт
і прост а харызматычных дзяўчат. Бо
галоўнае ў вык ананн і, як вядом а, —
энергетыка.
З а пе ршы перыя д існ ав а нн я
ВІА — двацц аць гад оў — у склад зе
«Чар аўн іц» выс туп іл а не адзін дзя
сятак дзяўчат. Частая змена салістак,
як гэт а здар аецца ў жыцці жаночых
калектыв аў, тлумачыцца зам ужжам,
дэкрэт амі… Тым не менш, слав а пра
«Чараўніц» хадзіла па ўсім свеце. Яны
ездзілі з гастр олямі па Сав ецкім Са
юзе, пабывалі ў Афрыцы, у Пхеньяне
(Карэя), на найбуйнейшым касмадро
ме Байк ан ур, нав ат адк рыв ал і Лет
нія Алімпійскія гульні ў 1980 годзе ў
Маскве. Мала хто з сучасных поп-вы
канаўцаў могуць пахваліцца тым, што
збіраюць стадыёны.
Калі нас тупілі цяжкія 90‑я — час
глыб ок аг а экан ам ічн а-пал іт ычн аг а
крызіс у — анс амбль расфармірав алі.
Але кожная з яго ўдзельніц працягва
ла займацца творчасцю, хтосьці сы
шоў у педагагічную сферу. А ў 2011‑м
калектыў па волі выпадку адрадзіўся.
Хоць, каж уць, нічог а выпадков аг а ў
жыцці не бывае.
Зас луж ан ая арт ыстк а Бел ар ус і
Надзея Мік уліч запрасіла былых са
ліст ак-чар аўн іц выс туп іць на сваі м
юбіл ейн ым канц эрц е. Дзяўч ат ы са
браліся раз ам, паднялі стары рэпер

туа р, адр эп ец ір ав ал і пар у вяд ом ых
у мін улым песень і выйшлі на сцэн у.
Якое ж было здзіўленне, калі гледачы
пачалі падпяваць! Аказваецца, многія
памяталі іх песні і з радасцю сус трэлі
на сцэне. Ці трэб а каз аць, што пасля
канцэрта было прынята аднагалоснае
рашэнне: аднавіць дзейнасць «Чараў
ніц»! У такіх выпадках артысты звы
чайна кажуць: варта толькі раз адчуць
смак апладысментаў, любоў гледачоў,
адчуць ад гэтага эйфарыю — і ўжо хо
чацца зноў на сцэну.

«Бялявая, чарнявая,
а трэцця рыжа,
кучаравая…»
Сярод тых, хто аднаўляў калектыў
у 2011 годзе, была Вольга Мак ушын
ская — вакалістка, вядомая сваім вір
туо зн ым вык ан аннем джаз а. Цяпер
яна ў «Чараўніцах» музкіраўніца, але
па-ранейшам у вык ладае джаз у Бел
дзяржуніверсіт эце культ уры. А яшчэ
з першага складу ў сучасных «Чараўні
цах» Святлана Рагула: яна грае на ўсіх
відах сакс аф она і дасканала валодае
японскай мов ай. Пазней, да апошніх
«чар оўных» прадс таўніц дал учылася
Нат алл я Лук аш эв іч — адзіная ў Бе
ларус і трамб ан істк а, у якой, па сло
вах Паліны Базылев ай, спал учаюцца
і прыгажосць, і прафесіяналізм, і вы
датныя душэўныя якасці.
Был о цік ав а дав ед ацц а, чым ад
розніваюцца першыя «Чараўніцы» ад
цяп ер ашн іх. Усё ж так і прайш ло —

ого! — 45 гад оў. Цяп ер у груп е не
прыт рымлів аюцца ўзрост ав аг а кры
тэрыю: удзельніцам з першага склад у
за пяцьдзясят, а самым маладым — за
дваццаць. Усе з вышэйшай музычнай
адукацыяй, трое спяваюць, трое гра
юць: на саксафоне, трамб оне і труб е.
У 70‑х выканальніцам нельга было на
раджаць пяць гадоў пасля падпісання
кантракт у. Цяпер дзяўчаты спакойна
выходзяць замуж, сыходзяць у дэкрэт,
выходзяць з яго, не спыняючы музыч
ную кар’ер у. Са стар ог а рэперт уар у
засталося няшмат песень: пару народ
ных у сучаснай апрацоўцы і некалькі
шлягераў, якія ведае і спявае ўся Бела
русь. Астатнія новыя — для маладога
гледача, які ў апошні час стаў актыўна
падцягв ацца. «Але па-ранейшам у на
канцэртах мы бачым дарослых, адука
ваных, самадастатковых людзей, пры
ходзяць і сямейныя пары», — так ха
рактарызуе свайго гледача Анжаліка.
Не магла не спытаць: як адчуваюць
сяб е «старажылы» эстрады на сучас
най сцэне, перапоўненай артысткамі,
якія выглядаюць так, быццам сышлі з
вокладак модных часопісаў. «Аліса, у
нас няма канкурэнтаў! — Паліна нават
засмяялася, пачуўшы маё пытанне. —
Галоўнае ў нашай справе — энергеты
ка і дабрыня. Цяпер прафесіяналізмам
і знешнасцю нікога не здзівіш. Гэтага
мала! Можна выглядаць бездакорна, а
ўнутры быць чэрствым, абыякавым. І
глядач тое абавязкова адчуе. Бо душу
чалав ека не падманеш! Да таго ж мы
не можам выконваць песні без сэнс у.

Першы склад гурту «Чараўніцы». 1977 год.
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Вось так цяпер, у пару каранавіруса, выглядаюць у Мінску афішы на тумбах

«Чар аўн іц ы» — інт элек туа льн ы ан
самбль, і пра гэт а ведаюць. А яшчэ ў
нас музыка заўс ёды пазітыўная: пя
ем пра шчаслів ае ках анне, прыр од у,
Радзім у… Мы ў песнях не плачам —
толькі радуемся».

Аўтарытэтная эстрада
Тое, што прых ільн ік і, асабл ів а
юныя, імкнуцца капіяваць сваіх кумі
раў — агульнавядома і зразумела. Але
ці ўсе пап улярныя артысты да канца
ўсвед амл яюць, што няс уць пэўн ую
адказнасць, не толькі выходзячы на
сцэн у, але і калі згас ае апошні сафіт?
Успамінаю эпізоды, як музыкі ў экста
зе разбів алі гіт ару пад крыкі сканд у
ючага натоўпу прыхільнікаў. Некато
рыя «эфектна» ўскрывалі сабе вены на
вачах у шматлікай публікі. Асабіст ае
жыццё мног іх арт ыст аў празрыст ае
нібы шкло дзякуючы сацсеткам.

42

беларусь.belarus
ліпень   2020

«Чар аўн іц ы» такс ам а дав ол і ак
тыўна зносяцца з прыхільнікамі праз
інт эрнэт. Многія, асаблів а падлеткі,
нават заводзяць з імі дружбу: распавя
даюць пра сяб е, звяртаюцца па пара
ды, як стаць прыгожай ці як навучыц
ца спяв аць, ігр аць. А час ам і прост а
пішуць пра тое, як прайшоў іх дзень.
Дзяўчаты з анс амбля раз умеюць,
што для многіх яны — аўтарыт эт, і та
му імкнуцца даваць канцэрты не толь
кі ў вялікіх, але і маленькіх гарадах і
вёсках Беларусі. Каб сваім асабістым
прык лад ам пак азв аць, як мож а вы
глядаць жанчына ў пяцьдзясят гадоў,
пра што можа спяв аць шматдзетная
мама… «Мы адкрытыя гледачам: зно
сімся падчас выступаў, расказваем ад
на пра адну. Хочам, каб яны адчувалі
наш у цеплыню, надоўг а зараджаліся
пазітыўнай энергетыкай».
Неяк выс тупаў анс амбль у вёс ач
цы. Пер ад пач атк ам канц эрт а спя

вачк ам няў знак пак аз ал і на дзяў
чынк у, якая стаяла воддаль. Маўляў,
з няш часнай сям’і. «Чар аўн іц ам» не
спадаб алася, што на дзяўчо пав есілі
клішэ. Але нічог а гав арыць не сталі.
Пасля канц эрт а дзяўчынка, натхніў
шыся песнямі ды музыкай, падарыла
кожнай удзельніцы па прыгожым кан
верце, выкананым у тэхніцы квілінг (а
гэта вельмі карпатлівая праца!). І да
дала: запіш ыце свае сам ыя запав ет
ныя жад анн і і ўклад зец е іх у гэт ыя
чароўныя канверты — усё споўніцца!
«Яна нас толькі зарадзілася энергеты
кай! — успамінае Паліна. — Убачыла,
якім вялікім і прыгожым, аказваецца,
можа быць свет! Вось для гэтага мы і
спяв аем. А яшчэ, ніколі ні на кім не
стаўц е крыж! Асабл ів а на буд уч ым
пакаленні».
«Чар аўн іц ы» част а прым аю ць
удзел у дабрачынных канцэртах. Неяк
пер ад Новым годам пат элеф анав ала

Юбілей
ім кір аўніца Палаца культ уры з Ма
ладзечна і папрасіла паўдзельнічаць у
акцыі: купіць цукеркі ад імя гурт у. Іх
потым збіраліся развесіць на галоўнай
ёлцы у горадзе і затым публічна ўру
чыць каму-небудзь з дзяцей мясцовага
дома-інт эрната. Але «Чараўніцы» вы
рашылі падарыць цацку і не аднаму, а
ўсім дзецям. «Стаю ў краме і думаю:
25 мышак большых або 35 меншых?
Муч ус я, выр аш ыць не маг у. Пад ы
ход зіць прад ав ец, пыт ае цц а, у чым
мая дылема. Калі даведалася — адда
ла мне бясплатна яшчэ 10 цацак. Яна
была гаспадыняй крамы, сама ж ма
ма чатыр ох дзяцей. Мяне тое да слёз
кран ула. Бо многія наогул трубк у кі
даюць, калі іх просяць паўдзельнічаць
у дабрачыннасці», — распавядае Палі
на. Дарэчы, тады ў Маладзечне хацелі
нават рэпартаж зрабіць пра дабрыню
«Чараўніц», але дабрадзейнікі кат эга
рычна адмовіліся: яны перакананыя,
што добрыя справы трэба рабіць ціха,
каб ніхто пра іх не ведаў.

на рэпетыцыю заўсёды прыязджае на
велас іпедзе. Дар’я Бабко — фанатк а
скайджампінга (скокі на бат уце), на
ват атрымала адмысловы сертыфікат.
Нат алля Лукашэвіч зах апляецца вы
яўленчым мастацтвам і спрабуе пісаць
карціны. Вольга Макушынская, нягле
дзячы на ўсе заваяваныя ёю прафесій
ныя вяршыні, працягвае паглыбляцца

Паліна Базылева вядзе імпрэзу
з кабіны верталёта

Есці, спяваць, кахаць…
Энергіі і запал у «Чараўніц» хапае
не толькі на песні ды зносіны з пры
хільн ік ам і. У кожн ай — разн ас тай
ныя хобі. Анжаліка Зайцава выпякае
тарты амаль праф есійна! Паліна Ба
зыл ев а, перыяд ычн а змян яюч ы ла
бу т эн ы на гумов ыя бот ы, блук ае па
ляс ах-бал от ах з муж ам у пош ук ах
дзічыны. Сама не палюе — шкада зве
ра. А рыб у лав іць люб іць. Святлана
Рагула — прыхільніца здаровага лад у
жыцця: доўг ае жыццё ў Японіі віда
вочна паўплывала на яе светапогляд. І

Дар'я Бабко захапляецца скайджампінгам

Чарнічны торт Анжалікі Зайцавай

Анжаліка і яе сям'я — на сцэне разам

ў вывучэнне джазавай тэмы, і, бывае,
гад зін ам і пер ак лад ае інш ам оўн ыя
тэксты для сваіх студ энт аў. «А яшчэ
яна закатала слоік з агуркамі! — з го
нарам за калегу кажа Дар’я. — Трэб а
хутчэй ехаць да яе ў госці!»
У бліжэйшых планах «Чараўніц»…
«паш ыць спадн ічк і трошкі выш эй».

Неч ак ан а! Мы, вяд ом а, смяе мс я, і
дзяўч ат ы ў той жа гум ар ыст ычн ай
танальнасці тлумачаць: трэба ж адпа
вядаць час у! Пыт аюся напрыканцы:
што наконт Еўраб ачання? Аказв аец
ца, «Чар аўніцы» туды і не спраб ав а
лі прабіцца. Ну, не жадаюць «стаяць
у чарз е», калі імі былі ўжо сабраныя
стадыёны. «А тыя, хто «жжёт», скача і
бегае — «за» любую ініцыятыву. У нас
ёсць нек альк і пес ень на англ ійс кай
мове, якія мы нікому не паказвалі. Бо
па ўмов ах Еўр аб ачанн я кампаз іц ыя
не павінна нідзе дагэт уль гучаць. Так
што… Чам у б і не?» — паглядв аючы
адна на адну кажуць Анжаліка і Дар’я.
…Крочачы пад пяк учым ліпень
скім сонц ам па сам ым доўг ім пра
спекце Мінска, я разважала, якую ро
лю адыгрывае не мyзыка, а муз?ыка.
Не песня, а выканаўца. Прызнаюся,
раней не зад умв алас я над тым, на
колькі важная асоб а самога артыст а
з яго светапоглядам, каштоўнасцямі,
прыярыт этамі. Але патрапіўшы ў вір
стан оўч ай энерг іі гэт ых чар оўн ых,
душ эўн ых дзяўчат (ну і хай ім ужо
за…), у чарг ов ы раз пер ак ан ал ас я:
шчасц е зар азл ів ае. Нез дарм а ж ка
жуць, з кім павядзешся, ад таго і на
бярэшся. Так што я жадаю выдатным
салісткам гэтага папулярнага ансамб
ля доўгіх гадоў і росквіт у. З юбілеем,
чараўніцы!
Аліса Гюнгер.
Фота з архіва ВІА «Чараўніцы».
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Быць шчаслівым
ці не быць

З

За вакном крычаць чайкі... У Бе
ларусі — цудоўнае лет а. І адч ув анне,
нібыт а зусім недалёка бераг мора, не
пакідае на працягу ўсяго працоўнага
дня, стварае асаблівы яго водар. Па
стаянны гул друкарні, што даносіцца
да 9-га пав ерх а Дома прэсы, дзе раз
мяшчаецца наша рэдакцыя, вярт ае ў
рэаліі, падахвочв ае адарвацца ад ма
нітор а і дум аць пра урбан іст ычн ыя
дэцыбелы, пра пейзаж за вакном... Ён,
дар эчы, прыгожы. Аднойчы мы з ка
легам гаварылі, што так і хочацца яго
сфатаграфаваць.
Ох, ужо гэт ы наш яго вял ік асць
мозг! Няс томны працаўнік. Усё фік
суе, прапануе... Вунь талерка для кас
мічнай сувязі бачная... За ёй удалечыні
новыя гмахі. Аблокі...
Няс томн ыя чайк і гар адс кія ўсё
крычаць... А я ўпарта чапляюся за тое,
што ў мяне ўнутры: за прыемны фон.
Ён ствараецца галасамі птушак, успа
мінамі пра мора, куды ўлетку не лячу
ў адпачынак. І пішу пра тое, што мне
падабаецца...
Дык што?..
Мне падаб аецца сядзець за сваім
раб очым сталом і стукаць па клавія
туры кампа. Назіраць за тым, як думкі
выяўляюцца ў словах на экране мані
тора, і паралельна асэнсоўваць чужую
сент энц ыю, якая запомн ілас я. Вось
яна: жыццё — гэта працэс, а не гонка. І
каштоўнасць жыцця не ў дасягненнях,
а ў тым, з якім адчуваннем вы прачы
наецеся раніц ай і з якім кладзецес я
спаць. Хораша сказана! Мне імпануе.
Сёння і я прачнулася з адчуваннем
шчасця. У сне ў марскіх хвалях плава
ла... Добра, думаю: серат анін з дафа
мінам у норме. Уключаю ўнутранаг а
назіральніка: нідзе нічога не баліць, не
коле, не страляе, у горле не пяршыць,
нос не зак лад зен ы, пах і адч ув аю. У
цэлым — здаровая! Шчасце! І малечакаранавірус, так мне хочацца думаць,
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ужо прайшоўся ў маім целе, без сур’ёз
ных для мяне наступстваў, як і ў целах
60000 у Беларусі «афіцыйна» ачуня
лых. Трэба ж яму недзе эвалюцыяна
ваць, гэтай істоце, якая падарыла і нам
новыя эвалюцыйныя магчымасці, у лі
ку якіх не толькі дбайнае мыццё рук,
але і генераванне адчування шчасця ў
жорсткіх умовах пандэміі.
Так, мая раніца выдатная. Выр а
тав аны рыж ы двухг адовы Яцэк, на
шчад ак цэйлонс кіх катоў, штод зень
ускоквае на ложак — павітацца: тык
нецца халодным мокрым носам у маю
шчак у, выдае кар откі гук, маўляў, ну
нарэшце яна абудзілася... І спяшаецца
па сваіх каціных справах. У вальеры за
вакном на ранішнім сонейку лашчац
ца двое яго старэйшых сяброў — кот
Марс і кошка Ашка. Яцэк пранікае ту
ды на сваб одную тэрыторыю і нюх ае
паветра. Яго носік пацешна трымціць.
Гэт ую звычк у ён атрымаў у спадчыну
ад сваёй маці, трохкаляров ай Айшы,
якая пат рапіла ў вёсцы пад колы аў
тамабіля і не выжыла. Усе каты ўтрох
выдаюць смешныя гукі, калі галубы на
выступе над пад’ездам снедаюць бато
нам, які з другога паверха кідае сусед.
Ранішняе неб а чыст ае. Праглядае
скрозь густыя шаты дрэў: таполяў, ліп,
каштанаў і бяроз, пасаджаных гадоў 60
там у нав ас ёлам і пяц іпавярх ов ых да
моў-хрушчов ак. Гэтыя астраўкі забу
довы ў Мінску, як на нашым Лагойскім
тракце і вуліцы Каліноўскага, патана
юць у зеляніне — з’ява не рэдкая.
І асабіст а мне, якая нарадзілася і
жыла ў прыватным украінскім доме са
сваім двар ом і садам, тут жыць кам
фортна. Шмат зеляніны, квітнеючых
кустоў язміну, бэзу — шмат кіслароду
і прыемных водараў. Чым не шчасце?
Ды і пер акін уцца пар ай слоў з сус е
дзямі па пад’ездзе таксама прыемна ў
наш час «анлайн», калі вучацца праз
інтэрнэт і там жа сустракаюцца, а калі

і нек уды бягуць, то з паскарэннем, не
заўважаючы адзін аднаго.
Раніца працягваецца. І кубак дух
мянай кавы пасля карыснай «аўсянкісэр» з вельмі карысным алеем «гхі» ўз
мацняе прыемнае адчуванне ўнутры.
Вось яны, тыя дробныя радасці, якія
куды важнейшыя за буйныя, як трап
на выказаўся пра тое Рэй Брэдберы ў
сваёй аповесці «Віно з дзьмухаўцоў».
Лёгкі макіяж, і я ўжо гатов ая ісці
нас устрач новаму працоўнаму дню.
Мне падаб аецца, што наш офіс у
Доме прэсы недалёка ад дома. На аў
то — пятнаццаць мінут. Хуткім крокам
дайсці — 45. Хіба не падстава адчуваць
радасць ад таго, што не марнуеш час,
чартыхаючыся, у пробках, або з цяж
касцю даганяеш адыходзячы трамвай,
на хаду апранаючы маску?
Яшчэ нагода парадавацца: сустрэ
ча ў ліфце са старэйшым па пасадзе ка
легам. Вітаемся. І ён, хто ў іншыя дні
строгі і замкнёны, сёння ветлівы, ад
крыты для зносін. Перакідваемся па
рай слов аў, пажадаўшы адзін аднам у
добрага дня. І я ўсцешана, разв ажаю
пра тое, як стэрэатыпы і шаблоны аб
мяжоўваюць нашу свабодную праяву
ў сацыяльных кант акт ах. Мы хав аем
свой вясёлкавы настрой, усміхаючыся
толькі злёгку, каб не бянт эжыць нава
кольных...
Асаб іст а мне вельм і пад аб ае цц а
ўсміх ацца. Так іду звычайна па калі
дорах Дома прэсы да свайго кабінета,
або адт уль выходжу, калі, скажам, трэ
ба зайсці да калег у суседні пакой, ці
проста памыць рукі. І ўсяляк «замыкаю
на замок», не даю прарывацца ў свядо
масць ходкім фразам накшталт «улы
баться просто так — глупо», «только
блаженные всё время счастливы», «для
радости нужен повод», «смех без при
чины — признак дурачины». Колькі
такіх «крылатых» выразаў скоўваюць
псіхік у чалав ека! Яны навяз аны нам

Тэрыторыя душы
яшчэ з дзяцінс тва, спадар ожнічаюць
потым па жыцці. Толькі з гадамі па
чынаем скрозь іх прадзірацца, як праз
густы хмызняк. А выбраўшыся на пра
стор, часам з болем выцягваем глыбо
ка заселыя калючкі-клішэ... Некалі ад
адной разумнай, інт элігентнай, начы
танай дам ы я пач ула: жыццё — гэт а
веліз арная пак у т а. Памят аю, як мяне
здзівілі яе словы: дама ж была цалкам
«пас пях ов ая». Зам уж ам за вядом ым
пісьменнікам, двое дзяцей, кват эра ў
цэнтры Мінска... Увогуле, знешнія аб
ставіны яе жыцця і меркаванні пра па
ку ты ніяк не сумяшчаліся. Я разумею,
што так ую выснову яна магла зрабіць
на падс тав е нейкіх вельмі асабістых,
глыб окіх, унутраных перажыв анняў.
Хворасці, нар эшце. Сама, калі захва
рэю, губляю здольнасць выцягваць ся
бе ў радасць і не адчуваю шчасця. І не
магу атрымліваць асалод у ад моманта
«тут і зараз». Гэта, прызнаюся, нялёгка,
нават калі ўсведамляеш: наш унутраны
стан і нас трой — вынік толькі нашага
выбару. У тым ліку і стан здароўя. Бо да
нездароўя, па-мойму, кожны з нас пры
ходзіць не выпадкова.
Да таго ж, цяжка атрымліваць аса
лоду ад жыцця, калі, напрыклад, у на
вінах чуеш: каранавірус у свеце забраў
тысячы жыццяў, там разбіўся самалёт,
а ў ЗША — тарнада і пагромы, ва Укра
іне — патоп, а дзесьці галадаюць дзе
ці... Жахаў, як ведаем, у свеце хапае.
Зраз умела, што мы не можам са
маў хіліцца ад інф арм ацыі. Але вось
што каж уць на гэты конт псіхолагі з
сайта tserf.ru:
«Кал і ў вас ёсць звычк а кожн ы
дзень чыт аць нав ін ы, кал і нег ат ыў
ная інф арм ац ыя цалк ам зах опл ів ае
вас, калі вы эмацыйна ўключаліся ў
яе — то вы «засынаеце», гэта значыць:
пер ас таяце займацца сваім уласным
жыццём. Адна справ а — прост а гля

дзець навіны, каб быць дасведчаным
і вед аць, што адб ыв ае цц а ў свец е, і
зусім іншае — апускацца ў гэт ую ін
фармацыю, перажываць, турбавацца
і актыўна ж абмяркоўв аць яе з усімі
знаёмымі. Памят аеце: куды вы накі
роўваеце сваю ўвагу — туды сыходзіць
і ваша энергія. Але ці варта марнаваць
энергію, эмацыйныя і душэўныя сілы
на тое, каб дав едацца пра ўсе падра
бязнасці чарговай катастрофы, калі вы
ўсё роўна нічым не можаце дапамагчы
пацярпелым?».
Я разумею, успрымаю боль людзей.
І многія родныя мне людзі ўжо сышлі
з жыцця. Сыходзяць па розных пры
чынах і блізкія, і сябры. Вось нядаўна
сябр оўк у юнацтва пах ав алі... Усе мы
пражыв аем падобныя драматычныя
моманты. Але жыццё працягваецца. І
зноў прыходзіцца збіраць сябе па част
ках пасля стрэсаў. Хто ведае цацку Ла
шарык, той зразумее, пра што я кажу.
У гэтыя моманты збірання ўспамінаеш
пра нейралінгвістычнае праграмаван
не, пра яго простыя тэхнікі, з дапамо
гай якіх цягнеш сяб е ў рад асць — у
свет іншых вібрацый, дзе людзі адчу
ваюць сябе шчаслівымі. Цела і розум
не слу х аюцц а, здрадл ів а вярт аюцц а
ў мін улае. Успаміны душаць. Але ты
праяўляеш упартасць, бо ведаеш цану
ўнутранаму стану, калі лёгка дыхаец
ца і прац уецца, калі свет навокал на
бывае прыемныя адценні. Яго фарбы
тады больш яркія і насычаныя нав ат
у пахмурны дзень... Яшчэ намаганне,
і яшчэ, і ты зноў вольны: пачынаеш
адчуваць ціхае шчасце. І здаецца, ужо
нішто не зможа твой нас трой азмро
чыць. Але рапт ам здар аецца нейкая
дробная непрыемнасць: калега стукне
дзвярыма, ці раздражнёна адкажа на
пытанне, ці су тыкнешся з нейкай не
чаканай праблемай — і панеслася ду
ша... Але, на жаль, з раю...

«Эмац ыйн ыя арэл і» ў кант акт ах
паміж намі і ў сем’ях, у соцыуме — з’я
ва нярэдкая. І разгойдваюцца яны ад
плюса да мінуса, ды так, што наш унут
раны стан рэзка зменьваецца. І тады ні
пра радасць, ні пра шчасце гаворка ісці
не можа, бо мы так моцна паглынуліся
знешнімі абставінамі!.. А калі прабле
мы вырашацца, пачынаем здзіўляцца,
задаем пыт анне: і нав ошт а мы такое
вялікае значэнне ім надавалі?
Вось і атрымлів аецца, што люб ая
дробязь можа выбіць нас з каляіны.
Як там у суп рацьс тая ць — мет од ык
мноства. Было б жаданне і здольнасць
прымнажаць радасць у душы, здабы
ваючы карысць з любой сіт уацыі.
Выходзіць, што мы самі выбіраем:
ці быць нам шчаслівымі, ці не быць.
Калі ў 1996 годзе мы з мужам абыхо
дзілі пешшу Беларусь уздоўж дзяржаў
най мяжы, то задавалі людзям пытан
не: што такое шчасце. Яны ў большасці
сваёй адказвалі — здароўе. Акрамя таго,
гаварылі і пра жыццёвыя рэчы, якія ро
бяць нас шчаслівымі: пра сябр оўс тва,
каханне, сям’ю, дзяцей... Адзін хлопчык
і зусім адказаў, як філосаф: шчасце — гэ
та проста жыць. А ці шмат у свеце пад
стаў для шчасця, пыталіся мы. Ды колькі
заўгодна: рыбалка, паляванне, фатагра
фаванне, язда на ровары... Увогуле з ма
ленькіх радасцяў можна сабраць цалкам
прыстойнае шчасце. І мы, людзі, у сваім
да яго імкненні падобныя. Вось толькі
ўтрымліваем гэты стан па-рознаму. Ка
му шанцуе, а каму — так сабе.
Як раяць псіхолагі, у кожным ёсць
досыць месцы для радасці, а калі рап
там яго мала, то трэба тэрмінова вы
несці лішняе.
Дык давайце паспрабуем! І будзем
усе шчаслівыя!
А чайкі за вакном усё крычаць...
Валянціна Ждановіч.
Фота аўтара.

Нагоды для радасці, якія заўсёды з намі
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Аляксей Дудараў

Малая
радзіма
Камедыя ў дзвюх дзеях

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:
АТЭЛА — Ён
МАША — Яна
ГАБІ — Лялька
Працяг
Пачатак у №6
Дзень другі
Тая ж кват эра. Акуратна прыбра
ная куш этк а. На тумб ачц ы даг ар ае
свечка. На раскладанцы спіць МАША.
На падл оз е вал яе цц а яе маб ільн ік,
уключаны на хвалю радыёнавін.
РАД ЫЁ. Пачат ак гад зін ы прад
стаўляе крама жаночай бялізны «Рад
нуля». Навіны! Як паведамляюць су
светныя сродкі масавай інфармацыі,
курс сам ай пап ул ярнай крыпт ав а
люты за апошнія дні абваліўся амаль
на трыццаць адсоткаў. Гэта падзенне
яшчэ раз пацвердзіла сцвярджэнне
эксп ерт аў, што крыпт ав ал ют а —
нішто іншае, як вірт уа льная фінан
савая піраміда… У гарадскім пасёл
ку Жгунь Зарэчанскай вобласці маці
прымусіла свайго малалетняга сына
з’есці знойдзены ў яго насвай, у вы
нік у чаго дзіця памерла. Узбуджана
крымінальная справа. І да сусветных
навін. У астр аўной дзяржав е кар а
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леўс тве Ур-Лагаш, дзе некалькі дзён
назад адбылася спроба дзяржаўнага
пераварот у, узяты пад варт у кароль
Ур-Лагаша Рычард аль-Мабаба ІІІ, і
ўся яго сям’я за вык лючэннем ста
рэйшаг а сына, які навучаецца ў ад
ной з краін Цэнтральнай Еўропы. Як
заявіў у тэлезвароце да нацыі кіраў
нік пераварот у і кіраўнік абароннага
ведамства брыгадны генерал Чомбэ,
гаворка ў каралеўстве Ур-Лагаш ідзе
пра ліквідацыю злачынных элемен
таў вакол караля Рычарда аль-Маба
бы ІІІ — тыя здзяйсняюць злачын
ствы, якія выклікаюць сацыяльныя
і экан ам ічн ыя прабл ем ы ў краін е.
Кар алеўс кай сям’і, па слов ах гене
рала Чомб э, нічога не пагражае, яна
знаходзіцца ў бяспечных умовах. Як
мяркуюць аналітыкі, кароль Рычард
аль-Мабаба ІІІ адрачэцца ад прасто
лу на карысць свайго старэйшага сы
на, які знаходзіцца цяпер за мяжой у
адноснай бяспецы. Варта адзначыць
таксама, што каралеўс тва Ур-Лагаш
мае ў сваі м распар ад жэнн і шахт ы,
дзе здаб ыв ае цц а зол ат а, плац ін а,

хром, нікель і алмазы. А цяпер — аф
рыканскія рытмы!
Музыка. З’яўляецца Габі.
Габі (танцуе і спявае).
Метель ей пела песенку:
— Спи, Машенька, бай-бай!
Мороз снежком уку тывал:
— Смотри, не замерзай!
Мороз снежком уку тывал
— Смотри, не замерзай!
З’яўляецца АТЭЛА. У руках ляль
ка Габі і нейкія неймав ерныя кветкі.
Кветкі-му танты. Габі знікае.
АТЭЛА. (спявае ўрачыста).
Хэпі бёздай тую ю!
Хэпі бёздай тую ю!
Хэпі бёздай, наша Маша!
Хэпі бёздай тую ю!
МАША (прачынаецц а). Чаго гэт а
ты?
АТЭЛА. Хэпі бёздай тую ю... Атэ
ла віншаваць Маша. Шчаслівы дзень!
Маша нарадзіўся.
МАШ А. А-а-а ... (Пак азв ае на
кветкі.) А гэта што?
АТЭЛ А. Флаў э рс... Квет а.... Для
Маша.
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Фота носіць ілюстрацыйны характар

МАША. Дзякуй. (Разглядвае.) Што
гэта за кветкі?
АТЭЛА. Атэла не ведаць.
МАША. Дзе ты іх узяў?
АТЭЛА. Бераг. Рэчка. Шмат-шмат
флаў эрс...
МАША. Му танты.
АТЭЛА. Му танта, му танта...
МАША. Жудасць!
АТЭЛА. Жудя, жудя! (Падае ляль
ку.) Габі... Шмат плакаць па Маша, ха
дзіць сюды, гаварыць больш не быць...
МАША. Гэта ты мне прынёс?
АТЭЛА. Габі для Маша.
МАША. Гэт а не Габі! Гэт а нейкая
пластмасавая копія вашай прастыт ут
кі! Ты зразумеў?!
АТЭЛА. Зразумеў. Габі — прас ты
тутка.
МАША. Сам ты!
АТЭЛА. Сам я...
МАША. Папугай.
АТЭЛА. Папугай.
МАША. Прабач.
АТЭЛА. Прабач.
МАШ А (бяр э ляльк у). Дзяк уй.
Кран уў. Але ў мян е был а не так ая
лялька. Старая. Вось у гэтым месцы
на лакотк у трэшчынка была... пле
чыкі абпаленыя. Яна была зроблена
з пласт ык а. Пласт ык добр а гар эў.
Нейкі дурань вырашыў падпаліць.
Тата паспеў зат ушыць. (Паказвае на
ляльк у.) А дзе ты яе ўзяў? Няў жо ў
горад зматаўся?
АТЭЛА. У гарады, у гарады...
МАША. Ты ездзіў у горад?
АТЭЛА. Плаваць у горад.
МАША. Чаго-о?

АТЭЛА. Плаваць. Грош — рот. По
бач з флаў эрс распранацца і плаваць.
На дарога жандар.
МАША. Ну, тупіла! Ну, абармот!
Рэчку пераплыў?
АТЭЛА. Ага, ейс!
МАША. У ледзяной вадзе?!
АТЭЛА. Габі плакаць.
МАШ А. Дур ань, ты ж мог пат а
нуць!
АТЭЛА. Габі плакаць.
МАША. Ну, пальма... Поўная паль
ма! Стоп! А адкуль у цябе грошы?
АТЭЛА. Стыпендыю.
МАША. Так што, тваёй стыпендыі
на квіток у гэт ую вашу... як яе...
АТЭЛА. Пехет эрыя...
МАША. ...Пехет эрыю не хапіла, ці
што?
АТЭЛА. Мала стыпендыя. Квіток
многа.
МАША. Дарагі.
АТЭЛА. Дарагі, дарагі...
МАША. І ты, значыць, усю сваю
стыпендыю на мяне выдаткаваў? Ры
цар! Проста Дон Кіхот!
АТЭЛА. Сервант эс...
МАША. Угу. Ну і што цяпер рабіць
будзеш, ідальга прыпылены?
АТЭЛА. Споведзь рабіць. Дульсі
нея слухаць — дон Кіхот Атэла пака
янне прынесці.
МАША. Ну, валяй.
АТЭЛА. Маша, прабачэнне дай...
МАША. Ты спачатку ў грахах сваіх
паспавядайся, а ўжо потым... на ад
пушчэнне прэт эндуй! Грэшны,
сын мой?
АТЭЛА. Мала стыпен
дый — многа грэх.
МАША. Гэта зразу
мела. Далей.
АТ ЭЛ А . Ш т о
ёсць Габі?
МАШ А. Дык гэ
та хто кае цц а, ты
ці я?

АТЭЛА. Ты з я.
МАША. Я з ты. Габі ёсць лялька.
Ляльк а-гал ыш, якую мне пад арыў
мой бацьк а. Яна был а са мной усё
жыццё. Усё жыццё была каля мяне.
Гэт а была мая сам ая люб ім ая цац
ка. Я ніколі з ёй не расставалася! Я...
у юнацтве... Ну, дурная ж была яшчэ
зусім! Жыла не так, як тат у хацелася
б, як ён гэта бачыў... Ды што там ка
заць... Ён мяне адзін выхоўваў. У мя
не прарэзаўся першы зубік, калі ма
ма пайшла. Ён адзін мяне і на руках
насіў, і казкі распавядаў, і калыханкі
спяв аў... (Спяв ае.) «Метель ей пела
песенк у: Спи, Машенька, бай-бай...»
Не павінны мужыкі нас закалыхваць!
Не іх гэта справа... «Мороз снежком
уку тывал...» І жанчыны вас не павін
ны кідаць! Ні пад якім выглядам! На
ват калі смерць заяўляе свае правы!
Вы ж дурні! Вы ж няшчасныя! Вы ж
бездапаможныя! Нейкае дзевяціг а
дов ае дзяўч о снег прыкрыв аў, каб
цёпла было. І вось аднойчы, калі мы
яшчэ жылі тут, ён пак лікаў мяне да
сябе і папрасіў: дачушка, калі я загіну,
прыходзь на маю магілу разам з Габі.
Толькі разам з Габі... Я пасмяялася. А
ён загінуў! Нас адсюль выселілі, Габі
забраць не дазволілі, а ён загін уў!!!
Рат ав аў тут іншых, а сяб е не ўрат а
ваў! І я толькі цяпер зразумела, што
яму не Габі патрэбна была, не лялька,
а я... Я! Я! Я! (Уздыхнула.) Але толькі

Працяг будзе.

Кветка-мутант і лялька
ва ўяўленні дызайнера
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разам з Габі... І ведаеш, Атэла... Слу
хай, а як цябе твая мама клікала?
АТЭЛА. Аці.
МАША. І ведаеш, Аці, я і цяпер не
варт ая быць на яго магіле... адна. Та
му і прыехала па Габі... А яе няма. Каму
яна спатрэбілася? Ён пахаваны тут, за
горадам. Раз у год дазволена туды на
ведвацца. Ні разу не была. Ні разу...
АТЭЛА. Маша, бывай...
МАША. Ну і куды цябе зноў паня
се?
АТЭЛ А. Ням а! Ням а! Я не ёсць
ехаць, не ёсць хадзіць! Я прасіць, ты —
дараваць.
МАША. Каго?
АТЭЛА. Атэла.
МАША. За што? За ляльку?
АТЭЛА. За лялька.
МАША. Ды не парся ты! Нармаль
ная цацка. Але на прастыт утку падоб
ная, не крыўдуй.
АТЭЛА. Атэла дараваць за Габі.
МАША. Та-ак... Гэта ты яе ўсё-ткі
яе сцягнуў?
АТЭЛА. Я сцягнуць.
МАША. На які яна табе здалася!
АТЭЛА. Іспыта здалася, на Пехет э
рыя лятаць — грош няма. Тут мігранта
быць нельга... Плыць сюды, жыць сю
ды... Тут зона, жандара няма, мігранта
зона жыць можна.
МАША. Дзе Габі?!
АТЭЛА. Жыць можна, халадры...
Як гэта?
МАША. Халадрыга.
АТЭЛ А. Халадрыг а вялік і. ХалаХала, дрыга-дрыга! Вялікі дрыгахала!
МАША. Далей.
АТЭЛА. Цёплы есці трэба, гарбаты
піць трэба, рука грэць трэба, вогнішча
мець трэба...
МАША. Та-ак...
АТЭЛА. Дровы мокра-сыра... вог
нішча не хочуць... Габі чых-пых! Пыхчых! Прыгожа!
МАША. Спаліў, значыць?
АТЭЛА. Сцягнуў...
МАШ А. Спал іў маю люб ім ую
ляльку як ведзьму ў сярэднія вякі? На
вогнішчы!
АТЭЛА. Не ведзьма! Не ўсе паліць.
Ножка трошкі чых-пых, пых-чых, руч
ка трошкі чых-пых, пых-чых ...
МАША. Галоўка трошкі чых-пых ...
АТЭЛА. Галоўка...
МАША. Жудасць!
АТЭЛА. Маша можа забіваць Атэ
ла.
МАША. Яшчэ чаго! З-за лялькі?
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АТЭЛА. За Габі... Чых-пых...
МАША. Ага. Я табе чых-пых за Га
бі, а мне сякір-башка за цябе.
АТЭЛА. Я мігранта!
МАША. І што з таго? Калі мігран
та, значыць, можна ўсё? Не ўсякам у
мігранта чых-пых можна рабіць. Так
таму і быць. Можа быць, гэта нават і
да лепшага. Што б Габі рабіла на тата
вай магіле? Абавязкова знайшоўся б
які-небудзь вырадак і зрабіў ёй чыхпых. Проста так. Ад няма чаго рабіць.
Ты хоць чаёк сабе на ёй закіпяціў.
АТЭЛА (хапае новую ляльк у). Хай
гэта ёсць Габі!
МАША. Здрасце! Каб нейкая чу
вірла фарбаваная насіла імя маёй лю
бімай лялькі? Усё! Праехалі і забыліся.
Яна — там. Разам з ім.
АТЭЛА. Там. Разам.
МАША. А ў мяне Дзень нараджэн
ня! Як адзначаць будзем, мігранта ня
шчасны?
АТЭЛА (хапае свой букет і спявае).
Хэпі бёздай тую ю!
Хэпі бёздай тую ю!
Хэпі бёздай, наша Маша...
МАШ А. Прыбяры іх! Прыбяры!
Мне на іх глядзець страшна.
АТЭЛА (вык ідв ае кветк і-мутан
ты ў фортку).
МАШ А. У цяб е што-неб удзь па
жраць ёсць?
АТЭЛА. Ёсць. Кансерва. Су хар.
МАША. Ну, ты гурма-а-ан... (Ша
рыць ў сябе ў заплечнік у.) Мог бы за
мест гэтай пластмаскі бу тылек шапан
чыка прынесці.
АТЭЛА. Шампанчык няма.
МАШ А (дас тае з зап лечнік а ма
леньк ую бут элечк у шамп анс кага). А
гэта што?
АТЭЛА. О... О... Як гэт а? О! Апу
пець!
МАШ А. Пуп ей. І заа дн о кел іх і
вазьмі. Яны ў серванце, калі толькі ты
ім «чых-пых» не зрабіў.
АТЭЛА. Келіх не чых-пых! Келіх не
чых-пых!
АТЭЛА (прыносіць келіхі, адкрывае
бутэлечку. З’яўляецца Габі.)
ГАБІ (танцуе і спявае).
Метель ей пела песенку:
— Спи, Машенька, бай-бай!
Мороз снежком уку тывал:
— Смотри, не замерзай!
Мороз снежком уку тывал
— Смотри, не замерзай!
Зацямненне
Працяг будзе.

традыцыі

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.
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Уменне адлюстраваць
гісторыю і сучаснасць
Т

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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рэба сказаць, што ў 70‑я гады маладыя мастакі, якія
прыйшлі ў жывапіс, адрозніваліся абвостранай зор
насцю. Яны смела адмаўлялі «бяздумную» фіксацыю і
«лакаванне рэчаіснасці». Для іх была характ эрная раскава
насць і філасафічнасць мыслення. А ў творчасці ўзнікаў —
сінтэз новых мастацкіх канцэпцый і нацыянальных трады
цый. Яны праявілі павышаную ўвагу да ўнутранага свет у
чалавека, да гераічнай і трагічнай гісторыі Айчыны. Іх па
лотны перапаўняла любоў да Беларусі, жыцця, чалавека. Да
гэтага пакалення належыць і мастак Георгій Лойка.
Маляваць ён любіў з дзяцінства. Дадзеныя ад прыро
ды пачуццё колеру, кампазіцыі, як абсалютны слых, вы
яўляючы сябе, не давалі спакою, патрабавалі выхаду. Ён з
задавальненнем наведваў студыі выяўленчага мастацтва
мастакоў-педагогаў Сяргея Каткова і Уладзіміра Вярсоц
кага. Калі споўнілася адзінаццаць гадоў, усё вызначылася

творчасць
канчаткова — Георгія прывялі ў пер
шую Мінскую гарадскую мастацкую
школу. Потым было Мінскае мастац
кае вуч ыл іш ча, вуч об а ў вяд ом ых
на ўсю Беларусь маст акоў Альгерда
Малішэўскага і Леаніда Шчамялёва.
Менавіта Альгерд Малішэўскі параіў
юнам у Георгію не заканчваць вучы
лішча, а пасля 4‑га курс у пас тупаць
у Беларускі тэатральна-мастацкі ін
стыт ут. Жыв ап існ аг а адд зял енн я
тады ў інс тыт уце не было і давяло
ся трым аць ісп ыт ы на адд зял енн е
інт эр’ера і абс талявання. Экзамены
былі паспяхова здадзены, але на пер
шым курсе Георгій Лойка зразумеў,
што гэт ая спецыяльнасць — не для
яго. Хац еў пер ав есц іс я ў Маскоў
скі маст ацкі інс тыт ут імя Сурыка
ва, пад умв аў аб прац яг у вучоб ы ў
Вільнюсе ці Рызе. Аднак на пачатк у
другога года яго навучання ў мінскім
інстыт уце з розных аддзяленняў бы
ла ўсё ж так і сфарм ір ав ан а груп а
жывапісцаў, у якую ўключылі і Геор
гія. Спецыяльныя дысцыпліны тады
вялі такія мэтры як Віктар Грамыка,
Міхаіл Ліўшыц, Іван Ахрэмчык. Але
найбольшы ўплыў на маладога мас
така зрабіў Натан Воранаў, які быў у
канцы вучобы і кіраўніком яго дып
ломнай карціны «На абарону рэспуб
лікі».
Такім чынам, усё стала на свае мес
цы. Георгій знайшоў «свой» матэ
рыял: палатно, пэндзлі, алейныя
фарбы, «сваіх» педагогаў — пра іх
і сёння ўспамінае з вялікай удзяч
насцю і цеплынёй.
Яшчэ на другім курсе інс ты
тут а ён прыняў удзел у рэсп уб
ліканскай выставе з маляўнічым
«Аў т апартр эт ам»: пільна, з па
вольным розд умам, са скрыжа
ванымі на грудзях рукамі ўзіраў
ся малады маст ак у нав акольны
свет, у шматк ол ерн ую плынь
быцця, перш чым нанесці мазкі
на няб ачнае гледач у чыст ае па
латно…
Праз шэсць гад оў Гео рг ій
Лойка напіс аў яшчэ адзін аў т а
партрэт. Па аўтарскім увасаблен
ні ён быў у чымсьці роднасны з
першым. Аднак у псіх алагічнай
хар акт ар ыст ыц ы вобр аз а ўжо
высвятляецца большая ўпэўне
насць у сабе, адчуваецца набыты
досвед разумення жыцця. Гэтаму
спрыяе і дэкар атыўны фон, які

арг ан ічна ўвах од зіць у жыв ап існ ую
апов есць пра чалав ека, дапаўняючы
яго ўнутраны свет.
ак ал енн е Гео рг ія Лойк і ўвай
шло ў мастацтва ў той час, калі
праўда лічылася краевугольным
каменем. Зрэшты, не адразу, а пас ту
пова высветлілася, што адной праўды
ў жыв апісе недас татков а. Не ўсе такі
крыт эрый адчувалі востра, але многія
з аднагодкаў і крыху больш старэйшых
калегаў пачалі пошукі іншых шляхоў.
Адб ыв ал ас я гэт а не заўс ёд ы свяд о
ма, хутчэй інт уітыўна. Стандартных
зах адаў тут не было, і Георгій Лойка
разам з іншымі рухаўся па выбоістай
творчай дарозе «вобмацкам». Высвет
лілася, што самае галоўнае і цяжкае ў
пошук у — гэта пазнанне самога сябе,
сваёй чалав ечай прыр оды, сутнасці.
Дапамаглі працяглыя паездкі па сель
скіх раёнах рэспублікі і на прамысло
выя будоўлі.
Пасля поспех у дыпломнай раб оты
на выс тав е студ энт аў маст ацкіх ВНУ
СССР Гео рг ій Лойк а быў пак ін у т ы
на каф едры інс тыт у т а педаг ог ам. Усё
складвалася найлепшым чынам, аднак
у творчым плане моцны ўплыў Нат а
на Вор анав а зраб іў маладом у маст а
ку не лепшую паслугу. «Ленінградскі»
воранаўскі жыв апіс трымаў Георгія ў
палоне, не даючы магчымасці знайсці
ў мастацтве сваё ўласнае «я», хоць на

П

стойлівыя спробы вырвацца з гэт аг а
кола былі.
Ішоў час, ішла нябачная для іншых,
але важная для Георгія праца. Разня
воліцца, адысці ад уплыву жыв апіс у
Натана Воранава, адчуць сябе свабод
ным у колеры, каларыце яму дапамаг
ла двухмесячная паездка на Кубу, дзе
Георгій напіс аў два дзясяткі сваб од
ных і раскаваных эцюдаў. Так званыя
«сонечныя» фарбы — жоў тыя, ружо
выя, чырвоныя — здабылі ў іх вострую
пранізлівасць, якая надала малюнкам
нешт а трап яткое. Светл ая чалав еч
насць пранізвала не толькі жанравыя
сцэнкі кубінскаг а жыцця, але і экз а
тычныя пейзажы, напоўненыя сонеч
ным святлом.
А вось адн ой з перш ых буйн ых
работ пасля вяртання на радзіму ста
ла карціна «Прызыў», у якой Георгій
Лойка сумяшчае розначасавыя падзеі:
пак азв ае рэа льн ую груп у юнак оўпрызыўнікоў на медаглядзе і дае рэт
распектыву, звязаную з тэмай Грама
дзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў.
Канкрэтнага сюж эт у няма: гераічная
і трагічная гісторыя Айчыны нібыта
бачыцца знутры вачыма маладых лю
дзей, якія ідуць на службу ў войска.
аогул «ранняму» Лойку ўласцівая
знешняя звычайнасць сюж эт аў і
простасць кампаз іц ыйн ых рас
працовак. Зрэшты, нярэдка падзейная
зав язк а або паз баўл ен ае драм а
тычн аг а разв іцц я апіс анн е слу
жаць ўсяго толькі мяжой, так бы
мовіць, абалонкай змест у карціны.
А асноўны яе сэнс раскрыв аецца
ў агульным настроі, у музыцы ма
люнка. Пры гэтым надзвычай уз
растае роля выразных магчымас
цяў жывапіс у.
— Непараўнальна важна тут і
тое, як жывапіс «прац уе на воб
раз», уздзейнічае на гледача, вы
клікаючы ў яго ўспрыманні пэў
ны ход думкі, — раскрыв ае свае
творч ыя пад ых од ы таг о час у,
як, уласна, і сённяшняга, Георгій
Лойка. Усё гэта ён ўлічвае ў сваіх
працах. Скажам, карціна «Парты
занская клятва». Колькі-небудзь
разг орн у т аг а дзея нн я ў ёй не
адб ыв ае цц а, дэт ал і адл юстр а
ван ы скупа і не складв аюцц а ў
паслядоўнае апіс анне, якое час
та служыць у жывапісе асаблівай
формай сюж этнага аповед у. На
малявана вялікая група партызан

Н

беларусь.belarus
ліпень   2020

51

Творчасць
са зброяй, на фоне — лес. І ўсё! А між
тым у карціне ёсць сапраўдны драма
тызм, які дасягнуў кульмінацыі. Такое
адчуванне створана вострым кантрас
там маўклів аг а неру хомаг а барв ов ачырвонага лесу, накіраванага ў зарыва
неба, і ўсхваляванымі суровымі твара
мі людзей, якія даюць клятву вернасці
Радзіме. Лес — метафара. А партыза
ны, кампазіцыйна «прыцісн у тыя» да
ніжняга краю палатна, таму і здаюцца
велічнымі, што ў іх булькоча і пульс уе
прага помсты ворагу, прага перамогі.
Асобкам у творчасці Георгія Лойкі
стаяць палотны, прысвечаныя Нав а
полацкаму хімічнаму камбінат у. У 70‑х
ён неаднаразова наведваў гэты «гігант
вялікай хіміі», пісаў індустрыяльныя і
партрэтныя эцюды, рабіў шматлікія за
малёўкі і накіды, па ходзе кампануючы

емн ую частк у чалав ечаг а свет у, род
насную яму сваім характ арам, сваімі
дынамічнымі формамі.
Наогул вобразныя паралелі і мета
фары, характэрныя для карцін Георгія
Лойкі пра хімкамбінат («Архіт экт ура
вялікай хіміі», «Мантаж трубаправо
да», «Працоўны дзень пачаўся», «Рыт
мы Нав аполацк а») валод аюць свое
асабл ів ым рам ант ычн ым лад ам і
разм ах ам. Ніш то т у т не наг адв ае
ўтульнасць хатняга інт эр’еру ці дры
мотны спакой ціхіх куткоў прыроды.
Сілуэты, конт уры і агрэгаты тэхнічных
збудаванняў маюць сваю характэрную
выразнасць.
— Мая гал оўн ая зад ач а был а ў
тым, — распавядае мастак, — каб аду
хаўл яць гэт ае прам ыслов ае асяр од
дзе, паказаць тэхнік у і яе інжынерны

і іншыя палотны Георгія Лойкі на вы
ставах выклікалі асаблівую цікавасць.
А сёння многія з іх знаходзяцца ў экс
пазіцыях музеяў краіны.
У самым канцы 70‑х мастак пра
цуе мала. Ён ужо не задаволены тым,
што піс аў учор а. Пав ольна, з цяж
касцю ідзе праца над карцінай «Не
павінна паў т арыцца», выспяваюць
зад умы напіс аць кампазіцыю, пры
свечаную рэвалюцыянеру Івану Пу
ліхаву. Шмат даводзіцца працаваць у
інстыт уце. Акрамя ўласна педагагіч
най дзейнасці ён паспяхова ру хаец
ца ў рэчышчы распрацоўкі методыкі
малюнка.
І вось на такім фоне па лініі Саюза
мастакоў СССР Георгію прадс тавіла
ся магчымасць паехаць у Іспанію. Тая
паездка і паслужыла своеасаблівым ім

эскізы будучых карцін. Праца захапіла
яго.
— Не ўсё ў мяне атрымалася, — ус
памінае той час мастак, — але працаваў
з вялікай цікавасцю. Спрабаваў улавіць
сэнс, раскрыць падтэкст, абагульніць і
выявіць у тэхнічных матывах раман
тыку, новую паэтычную прыгажосць.
Напэўна, сам ай значнай з гэт аг а
цыкла з’явілася карціна «Мантажнікі
Нав аполацкаг а хімічнаг а», што экс
панав алас я на выс тав е «Малад осць
краіны». Мастак здолеў убачыць у ін
жын ерн ай фант аз іі аду х оўл ен асць
творчага талент у, а прамысловыя кан
струкцыі ўспрыняў і паказаў як неад’

складнік востра і дынамічна: як новую
рэа льнасць, якая пат рабуе асаблівых
прыёмаў увасаблення.
воры, зробленыя ў творчых паезд
ках па рэспубліцы, вядома, непа
срэдна звязаныя з рэальнымі ўра
жаннямі. Але больш глыбокая сутнасць
тых работ застанецца незразумелай, ка
лі трактаваць іх толькі як дзённік мас
така. Аснова тых палотнаў складаецца ў
імкненні маляваць Айчыну і яе людзей.
Таму такія дакладныя нат урныя парт
рэты вяскоўцаў, таму так рэалістычна
праўдзівыя эцюды да карцін «Вартавыя
дарог», «Паміж баямі», «Свята ў калга
се», «Перад сяўбой». У свой час гэтыя

пульсам да сур’ёзных зменаў, пераў тва
рэнняў у яго творчасці.
Што ж уразіла яго ў Іспаніі, дало
стымул, штуршок да працы? Сустрэча
з вялікім мастацтвам Эль Грэка, Вела
скеса, Мурыльа, Гойі і адначасова асту
джэнне да некаторых славутых твораў
і імёнаў. Зах апленне ішло, вядома, у
розных плоскасцях разумення, але ад
но было галоўным — усведамленне аў
тарскай сутнасці мастацтва.
Для сябе Георгій Лойка зрабіў «ад
крыццё», якое раней было толькі хрэс
таматыйным тэзісам: вялікія маст акі
нават рэлігійныя сюжэты пераносілі на
сучасную глебу, тым самым падкрэслі
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лі глыбіню чалавечага ду х у. У той жа
час ён зад умваецца і над спецыфікай
вобразнай мовы.
Але прайш ло яшчэ ням ала час у,
перш чым з таког а сплаву іспанскіх
уражанняў, пільнага вывучэння сяб е
і сваіх калегаў пачаўся новы перыяд у
творчасці мастака.
Перш ай прац ай у гэт ым шэр аг у
з’явілася карціна «Квінт эт», прысве
чаная маладым музыкам студэнцкага
ансамбля. У ёй вобразнае дзеянне на
быв ае светлыя лірычныя інт анацыі і
паэтычную завершанасць.
Дас татков а поўна вык аз аўс я мас
так і ў карціне «Янка Купала ў Ляўках.
1941 год». Апошні раз бачыць паэт ле
ціш чы ў чэрв ені 41-га, куды прые хаў
з палаючага Мінска. Наперадзе вайна,
змрок, невядомасць, але Янка Купала

па-ранейшам у скіраваны ў буд учыню,
зас таецца саўдзельнікам таго, што ад
бываецца.
— Калі я станаўлюся за мальберт,
то давяр аюся больш ру х ам душы, —
шчыра кажа Георгій Лойка.
І гэт а азначае, што заўс ёд ы ідзе
доўгая, напружаная ўнутраная праца.
Як і грунт оўнае ўсвед амленне эма
цыйнага сюж эт у карціны. Прынцып
злучэння ў межах адной плоскасці па
латна розных падзей, звязаных адзі
най ду хоўнай прасторай, вар’іруецца
Георгіем Лойкам у многіх яго творах.
Пры гэтым маст ак заўс ёды імкнец
ца, каб кампазіцыйная пабудова і ўся

пластычная партыт ура палатна атры
малі не ілюстрацыйнае, а вобразнае,
экспрэсіўнае і псіхалагічнае значэнне.
Вось і карціна «Не павінна паў тарыц
ца» пабудавана па метадзе разнастай
ных часавых матываў. І аб’яднальнай
асн ов ай служ ыць для іх не рэа ль
насць канкрэтнага дзеяння, таго, што
адбываецца на вачах, а скразная воб
разная ідэя.
Падобны прыём быў выкарыстаны
мастаком яшчэ ў «Прызыве», а затым у
карціне «Памяць», у якой нібы гучыць
пераклічка цяперашняга пакалення і
тых, хто ахвярным подзвігам ваенных
гадоў заслужыў высокае права зліцца
навечна з Радзімай.
есумненна, асаблівае месца ў яго
творчасц і займ аюць пейз аж ы.
Менавіт а ў гэтым жанры з гра

кампазіцый. Кожны элемент яго пей
заж аў мае свой рэа льн ы прат ат ып.
Але, па-першае, усім дэталям мастак
надае закончаную форму, якая вызва
леная ад выпадковага, расплывістага,
і атрымлівае ў кожным выпадку свой
«вобраз», сваё набліжэнне да мастац
кай задумы. Па-другое, усе дэталі тут
аб’яднаныя і складаюць арганічнае цэ
лае — як «свой свет» аўтара.
Розныя формы колеравай пабудо
вы пейзажных палотнаў Георгія Лой
кі. У «Апаленай зямлі Лагойшчыны»,
ва ўсіх адносінах самай абагульненай
пейзажнай рэчы, пануюць кантрасныя
спалучэнні вялікіх дэкаратыўных мас
колеру — жоў тых, ліловых, карычне
вых, зялёных, бурых. Асяроддзем, якое
аб’ядноўвае формы і фарбы, тут з’яў
ляецца сонечнае святло, вылучаюцца

нічнай лірычнай самаа ддачай мастак
дасягае злучэння пранікнёнай спавя
дальнасці з аб’ектыўнай прыр однай
сутнасцю.
— Калі я пішу пейзаж, — дзеліцца
творчымі сакр этамі мастак, — то ня
рэдка дадаю, павялічв аю або памян
шаю асобныя яго дэт алі. Але гэт а не
выпраўленне памылак прыроды, гэта
проста неабходна для ўзмацнення май
го творчага ўспрымання. Таго патрабуе
мая задума, маё ўспрыманне свет у.
І, сапраўды, Георгій Лойка ставіцца
да нат уры, як скульптар да неапраца
ванай глыбы мармуру: ён выкарыстоў
вае яе ў якасці першаснага матэрыялу

буйныя формы зялёных дрэў, палёў,
узгоркаў, блакітнага небас хілу з мяк
кай смугой аблокаў. З вобразам шмат
пакутнай лагойскай зямлі спалучаецца
змена надзей, трывог, успамінаў.
Шчырае пачуццё замілавання пры
гажосцю зімы захапіла мастака ў пей
зажы «Зімов ая дар ог а». Бель снегу ў
спалучэнні з аранжавым дахам хлява
і цёмна-чырвоным лесам выклікаюць
уражанне пранізлівай свежасці.
А вось на карціне «Зацвіла вішня»
бачым буянне веснавай прыродай, па
секу — тыпова беларускі куток. Мастак
працаваў па нат урным эскізе, зробле
ным на возеры Нарач. І потым, у май
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стэрні, пакуль яшчэ асляпляльнае ўра
жанне не знікла, перадаў на палатне
той жыццярадасны настрой.
Дар эч ы, у больш асц і пейз аж аў
Гео рг ія Лойк і пан уе інт анац ыя раз
важанняў, а калі сузірання штодзён
насц і, то абав язков а пран ікн ён аг а.
Дыяп аз он адц енн яў спакойн ай, за
дум енн ай лір ык і дав ол і шыр ок і.Яе
асноўная інтанацыя не мяняецца, што
б мастак ні паказваў — ранішні лес у
халодным тумане, бляклае люст эрка
возера, бледны жаў ток сонца над ра
кой, адчайную маладую траву на Бярэ
зіне, залатыя воплескі майскай ночы,
блакітных коней, якія купаюцца ў цёп
лым вечары, свінцовы цяжар хмары,
звілістыя галіны дрэў…
Так ая кам ерн ая абм еж ав ан асць
творч аг а дыяп аз о
ну — межы індыві
дуа льн аг а ўспры
м а нн я м а ст ак а
Лойк і, яго свайг о
род у «правіла гуль
ні», якое пав ін ен
зраз ум ець і пры
няць глядач. Тым не
менш, у стрыманас
ці пейз ажаў аў т ар а
з ак лад з ен а грун
тоўн ая разн ас тай
насць адч ув анн яў
і разв ажанняў. Але
яны не крычаць, не
рвуцца на авансцэ
ну. У поўн ай меры
яны раскрыв аюцца
тым глед ачам, якія
здольныя засяродзіцца і паглыбіцца ў
гэты ціхі і быццам бы маўклівы свет. І
тады многае наблізіцца, ажыве, напоў
ніцца асаблівым сэнсам.
ыр азн ая канц эпц ыя маст ак а,
звязаная з асэнсаваннем жыц
цёвых з’яў і прыроды, прасоч
ваецца таксама ў яго разнас тайных
нацюрмортах, да якіх Георгій Лойка,
хоць і не вельмі част а, звярт аўся ў
сваёй творчасці. Напрыклад, у «Во
сеньс кім нац юрморце» прыц ягв ае
відавочная каштоўнасць прадметаў.
Колерам, шчыльнасцю фарбы мастак
мадэлюе аб’ёмныя выразныя формы.
Адзінай факт урай «лепіць» ён прад
меты ў нацюрморце «У майс тэрні».
Ад палотнаў «Палявыя кветкі» і «На
балконе» ўзнікае такое пачуццё, што
прыс утнічаеш пры нейкім цудзе ўва
саблення. А ў іншых нацюрмортах —

В
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«Глад ыёл ус ы», «Ран іц а», «Раб ін а»,
«Букет. Кветкі маёй зямлі» — бачыш
толькі лёгкія адценні каларыт у. Ад
чуванне такое, нібы першы ўспамін
дзяцінства падарыў табе мастак.
Зап ам ін ае цц а нац юрм орт, пры
свечан ы пам яц і паэт а Макс ім а Баг
дановіча. Сіняв окая ноч. Падсвечнік
з падпаленай свечкай на стале. Збор
нік вершаў «Вянок». У збанку — букет
пранізліва сініх васількоў, а ў небе з‑за
хмар таямніча выглядвае залаты дыск
месяца. Дзіўным пачуццём начной ці
шыні і спакою вее ад гэтага палатна.
Безу моўна, з час ам аў т арская па
літра Георгія Лойкі прыкметна пашы
раецца. Ён усё часцей звярт аецца да
сюжэтаў, якія выходзяць за межы ла
кальнай значнасці, распрацоўвае тэмы

толькі прыгажосць, гармонію чалаве
ка і прыроды, але і трывожную горыч
успамінаў, звяз аных з імі разв ажан
няў. Менавіта аб гэтым — аб трагедыі
Чарноб ыл я — карц іна «Пак ая нне».
У цэнтры кампазіцыі — крыж з це
лам распят аг а Хрыст а, над галав ой
якога — … знак Чарнобыля. Ля пад
ножжа крыжа замест біблейскіх геро
яў — жых ары пакін у тых вёс ак, якія
трапілі ў зон у Чарнобыля. Яны сы
ходзяць наз аўсёды з родных мясцін,
пакідаючы ля падножжа крыжа свае
няхітрыя дары, просячы ва Усявыш
няга прабачэння за грахі свае, заступ
ніцт ва і мілас эрнасц і. Асэнс ав анне
вечнага сюжэт у быццам аб’ядноўвае,
сінтэзуе канец і пачатак, боль Хрыста
і боль людзей…

глаб альных машт аб аў, драматычных
канфлікт аў. Разрыв аючы пры гэтым
час авыя счапленні, жыв апіс ец пера
адольвае канкрэтнасць асобнай з’явы,
канкрэтнасць пэўнага час у. Адзінкавы
факт аў тар заўсёды імкнецца падняць
да абагульнення.
Здольнасць маст ака лаканічна пе
рад аць нюа нс ы чал ав еч аг а пер аж ы
вання можна ўбачыць у раннім «Парт
рэце жонкі», у «Партр эце дзяўчыны ў
чырв оным», у партр этных эцюдах да
вялікіх карцін розных гадоў. Паказаць
самае істотнае ў чалавеку, ладзе яго ду
шы, пас тавіць у глыб окае спал учэнне
біяграфію асобы і жыццё бягучага ча
су — вось задача, якую бачыць перад
сабой мастак кожны раз, калі бярэцца
за партрэт.
Так, Гео рг ій Лойк а па-свойм у
тракт уе сучаснасць, сцвярджаючы не

ойка належыць да тых майстроў,
у якіх голас творчаг а сумлення
гучыць у душы мацней за спа
кусу безмяцежнага дабрабыт у. Паволь
на, часам пакутліва ён развітваецца са
сваім творчым мінулым і нібы перахо
дзіць у іншую, калі можна так сказаць,
ірэальную духоўную прастору.
— Я не прым аю ў творч асц і рэ
вал юц ыйн ых пер ав ар от аў, — каж а
маст ак. — І мой звар от да нефігура
тыўнага мастацтва — як унутрана вы
пак у т ав аны эмацыйны прац эс. Гэт а
проста магчымасць гаварыць з гледа
чом, будзіць яго ўяўленне не літ ара
турнымі падказкамі, а самай сутнасцю
жывапіс у.
Перш чым прыступіць да сваіх но
вых эксперыментаў, ён вывучыў твор
часць Кандзінскага, Малевіча, закана
мернасці іх абстрактных спалучэнняў,
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тэорыю. А паралельна ішло глыбокае
вывучэнне іконы. Хрысціянская філа
софія — шматвяковая і жывая. Асаб
лів ая ду х оўн асць стал а сіл ай, якая
змяніла мног ае ў творчасці маст ака.
Менавіта гэтая сіла прымусіла яго па
ступова адмовіцца ад знешняй фабулы
зададзенай тэмы, паглыбляючы ўнут
раную энергію пачуццяў і думак.
Бадай, пачаткам у распрацоўцы гэ
тай тэмы з’явілася серыя з пяці палот
наў «Уваскр ас енне». Выб удоўв аюч ы
сюж эты з такімі праблемамі, як вяр
танне помнікаў ду хоўнай культ уры,
мастак звяртаецца ва ўсіх кампазіцыях
да прыёму супас таўлення нацюрмор
таў (палявыя кветкі ў ваз ах, палітра,
падсвечнік) з культавымі прадметамі
і збудав аннямі (цэрквы, іконы), якія

лучаным не прост а да эмоцый, якія
маст ак адч уў, не да тых з’яў жыцця,
якія вакол нас штодзённа, а да самых
глыбінных таямніц свет у. Пазнанне
ўсіх тых таямніц недасяг альнае. Але
шлях да мэты адкрыты. Чалав ек ні
колі не разг адае свет да канца, ніко
лі не зраз умее свайг о прызначэння,
сэнс у свайго існавання. Усё гэта — не
абс алютныя ісціны, якія ў апошняй
сваёй інс танцыі недасяг альныя. Але
рух да іх адбыв аецца, набліж энне да
іх — бясконцы прац эс. Георгій Лой
ка ў гэтым прац эсе. Зразумела, не ён
яго пачаў, не ён першым уключыўся ў
яго сваёй творчасцю. Ён абапіраецца
на спадчыну інт электуа льнага жыва
піс у старых майс троў, у тым лік у Се
зана, які акрэсліў перад самім саб ой

вярнуліся з нябыт у ў наша жыццёвае
асяр оддзе, стаўшы неа д’емнай част
кай чалавечага існавання. Гэты свядо
ма абмежаваны «рэперт уар» дазволіў
Лойк у засяр одзіць увагу на выв ер а
насці кампазіцый літ аральна да сан
тыметра.
Было б зусім недарэчным і бесс эн
соўным заняткам імкн уцца пер аказ
ваць сюж эт ы апошн іх раб от Георгія
Лойкі. У іх, уласна каж учы, і няма ні
якіх сюж эт аў. Гэт а не апавяданні, не
нат урнае адлюстрав анне рэчаіснасці.
А фант азіі, на першы погляд, вельмі
дзіўныя, і якія не маюць дакладна вы
значанага адрас у.
Адн ак адр ас ёсць. Гео рг ій Лой
ка называе свае апошнія цыклы «Ім
правіз ацыямі», «Балтыйскімі асацы
яцыямі», «Ме т ам арф оз амі». Глядач,
разг лядв аюч ы іх, адч ув ае сяб е да

высокія ідэалы і ўсё жыццё пакутаваў
ад немагчымасці іх рэалізаваць, і мас
такоў-авангардыстаў XX стагоддзя. З
тых традыцый Лойка і спрабуе атры
маць чыст ую ідэю, астатняе адкідвае,
шмат у чым спаслаўшыся на ўласны
шлях.
Шлях гэты акрэсліўся ў канкрэт
най форме ў цыкле «Імправіз ацыі на
тэм у прав ас лаўя». Па меры таг о як
Георгій Лойка з дзіўнай адвагай і ры
зыкай ішоў наперад, канчатковая мэ
та ру ху станавілася ўсё больш пэўнай.
І — недасяжнай. Зраз умела, маст ак
не спадзяваўся адказаць сваім жыва
піс ам на найскладанейшыя пыт анні
чалавечага быцця, звязаныя з хрысці
янс твам і яго асноўным і найс тар эй
шым напрамкам — праваслаўем. Але
своеасаблівы мастацкі эквівалент гэ
тай задачы быў сфарм уляваны ў тым

ідэальным жывапісе, да якога была так
накіраваная ўся яго нат ура.
Гэты ідэа л прад угледжв аў так ую
ступень «распрадмечв ання» прадме
таў, якая адкрывала магчымасць іх аб
салютнага аду хаўлення. Святло пера
магала колер, што само па сабе ставіла
пад сумненне жывапіс як род творчас
ці з дапамогай фарбы і колеру.
Тая «гармонія на краі», якой выка
наны пяць кампазіцый «Імправізацый»,
злучае ў сабе і нейкія супрацьлегласці: з
аднаго боку, непахіснасць, з другога —
хісткасць. Свет Лойкі непарушны як
ідэя, непарушны сваёй звышчалавечай
магіяй як нейкая няўхільнасць, якая іс
нуе нібы не па волі мастака, а ў сілу ней
кіх агульных законаў. З іншага боку, ён
можа разваліцца як картачны домік, ад
дотык у да сённяшняй
рэа льнасц і. Ці ж гэт а
не сімв ал сучаснасц і?
Спазнаць усю бяскон
цасць жыццёв ых уза
ем ас ув яз яў — у т ым
мастак бачыў сваю за
дачу. І гэта адзінства ён
шукаў праз адч ув анне
вобр аз аў. Лойк а ніб ы
нак ідв ае на мал юнк і
шматк ол ерн ую тка
нін у, пок рыв а, з-пад
яког а праг лядв аю ць
асобн ыя фрагм ент ы
а рх іт экт уры , і кон 
ныя абліччы, залатыя
мед альён ы — частк а
схав ан аг а ад глед ач а,
пер ам ен ен аг а свет у.
Ствар аюч ы так ія карц ін ы, якія на
гадв аюць габ елены, майс тар быццам
запрашае гледача прыс утнічаць ці то
пры нар аджэнні вядомых прадмет аў
з хаос у фарб аў, ці то, наа дв ар от, пры
разбурэнні элементаў рэа льнасці, зні
каючых ў бясф орменнай маляўнічай
стых іі. Пас тая нн ае бал анс ав анн е на
гэт ай няўстойлів ай мяжы нар аджэн
ня і разбурэння, пачатк у і канца ства
рае асаблівую скіраванасць у творчасці
жывапісца.
этыя карціны нельг а назыв аць ні
рэа льнасцю, ні сном альб о фант а
зіяй. Мабыць, яны нагадваюць той
кар откі прамежак паміж сном і явай,
калі рэа льныя падзеі, успаміны, прад
меты, асобы пачынаюць сыходзіць ад
разумовага ўспрымання, расплывацца,
змешв ацца, утвараючы размыт ую ма
заік у — паўр эа льн ую, паўфант астыч
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ную, нібы перанесеную жывапісцам на
палатно.
Гео рг ій Лойк а пак у т ав аў, сум ня
ваўся, амаль усляп ую ішоў па пустой
дар оз е, пыт аючыся ў сяб е: прац уе ён
над міражамі ці ўсё ж гэта сапраўдныя
творы мастацтва. Але зваротнай дарогі
няма. Да ўчарашняга рэалізму ў старым
зацёртым разуменні гэтага слова няма
вяртання. Гэтая думка да Георгія Лой
кі, вядома, прыйшла не раптоўна. Яна
трывожыла яго даўно, асабліва падчас
замежных паездак, наведванняў музе
яў і карцінных галерэй. Яна прыходзі
ла, калі ён гадзінамі ўглядаўся ў вобраз,
здзіўляючыся там у, што шматвяков ае
сярэднявечча ў Еўропе не ўцягвала гля
дача ў карціну-вобраз, а нібы выштур
хоўвала яго з яе. Але тады ён, выхаваны
ў строга рэалістычных традыцыях, на
ўзорах рускай класікі, прывучаны ілю
зорна бачыць свет, але не разважаць з
нагоды ўбачанага, яшчэ не ведаў, як па
кінуць усё гэта ў мінулым, і вырвацца
на іншыя берагі.
У цыкле палотнаў «Мет ам арф озы»
Георгій Лойка надае каляровым формам
характар, не звязаны з рэальнымі асацы
яцыямі, зыходзячы непасрэдна толькі з
пач уццёв аг а ўражання. Маст ак прац уе
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ў ман ер ы «бесп радм етн асц і імп рэс і
ян ізм у», сутнасць яког а склад ае цц а ў
канс татаванні ўражанняў усеагульнага
характару, якія ўзнікаюць перад тварам
прыр оды рэчаў або іншаг а плана. На
прыклад, такіх, як музыка, сон, трыво
га, радасць. І тут абс трактны жыв апіс,
уласна, не столькі жыв апіс, колькі міс
тэрыя, якая вядзе гледача ў іншы свет.
Свет асацыяцый, адчуванняў, знакаў. Ад
рэалізм у мала што зас талося. У гэтых
свабодных маляўнічых сімфоніях плям,
формаў, ліній, плоскасцяў колеру, пакрэ
сленых у розных напрамках крывымі,
звілістымі іерогліфамі, іншая наглядная
філасофія. Межы плям час ам пазнача
ныя больш дакладна, колер распаўсюдж
ваецца гладка ці ён заключае ў сабе нека
торую градацыю ад больш інт энсіўнага
да больш светлага, маляўнічыя формы
часам налягаюць адна на адну, датыка
юцца, праходзяць адна праз адну альбо
расс тупаюцца, утвар аючы нешт а, што
нагадв ае неб а, зямлю, лісце, нав аколь
ныя прадмет ы. Ням а сэнс у шук аць у
гэтых палотнах шматзначнасць, хоць,
зрэшты, назвы карцін «Адухоўленая ма
тэрыя», «Ірэальнасць», «Імпрэсія», «Ка
ляровы міраж», «Унутранае маўчанне»,
«Вольная прастора» кажуць самі за сябе,
і ўважлівы, чулы глядач можа знайсці ў іх
сваю псіхалагічную формулу, найбольш
блізкую яму па адчуванні.
У працэсе працы над некаторымі з
гэтых кампазіцый аў тару даводзілася
выкарыстоўв аць да пяці маляўнічых
слаё ў! Тут упершыню Георгій Лойка
вык арыст аў факт ур у як элемент за
думкі, а ліміт ав ан ую сваб од у і непа
срэдн асць пэндз ля падп ар адкоўв аў
унутранай логіцы, адчуванню час у.
олькі можа паспець мастак за сваё
жыццё? Георгій Лойка паспеў зра
біць шмат, хоць і лічыць, што неш
та важнае яшчэ наперадзе. Дарэчы, так
разв ажае кожны сапраўдны майс тар.
Георгій любіць прац у, калі арганізава
ны сілы, калі самааддачай вызначаецца
мэта творчасці. Пахвальная прагнасць
да прац ы вяд зе яго ў розн ыя сферы
мастацтва: акрамя станковага жывапі
су вядомыя і яго манументальныя віт
ражы.
Як і ў жыцці, так і ў творчасці Геор
гій Лойка непрадказальны. Але добра
вядома адно: ён заражае сваім тэмпе
рамент ам, жыццялюбс твам усіх і ўсё
вакол сяб е. А лейтматывам яго твор
часці заўсёды было і зас таецца да гэ
тага час у — адзінства свет у і чалавека.

К

— Калі ты хочаш, каб нешта было —
рабі, — кажа мастак, — не шукай ісціну
за дзвярыма, ісціна — заўсёды ў табе са
мім.
І шук ае ісц ін у, плённа прац уюч ы.
Выніковым быў мінулы год, калі ўзяў
ся за ілюстрацыю гістарычнага рамана
«Цар» вядомага беларускага літаратара
Уладзіміра Ліпскага. Застаўся задаволе
ны зробленым, а выяўленчая тэма бела
рускай гісторыі настолькі захапіла, што
вырашыў працягнуць яе распрацоўваць
і надалей, але ўжо ў серыі самастойных
жывапісных карцін. Бачыў тыя з іх, што
завершаны, у майстэрні мастака. Ураж
ваюць.
Так што Георгій Лойка па-раней
шам у ў страі. Дарэчы, працягвае ак
тыўна ўдзельнічаць у рабоце Студыі
ваенных маст акоў Беларусі, арг ані
зав ан ай у 2003 год зе. На выс тав ах
Студыі карціны Георгія Лойкі заўсё
ды можна вылучыць і па тэматыцы,
і па манеры вык ананн я. Але сяр од
раскрытых аў т ар ам тэм праглядв а
ецца адна відав очная скірав анасць:
гэт а вобр азнае ўвас абленне армей
скіх будняў, у штодзённасці якіх фар
міруецца сапраўдны характар і воля
абаронцы Айчыны. Перад гледачом,
напрыклад, паўстаюць фігуры сучас
ных лётчыкаў, працятых святланос
най энерг ія й няб есн ых прас тор аў.
Пав одле сюж эт у можна меркав аць,
што яны з дапамогай выразных вы
вераных жэстаў выбудоўваюць стра
тэг ію буд уч аг а склад ан аг а пал ёт у.
А вось на пяр эдн ім плане карц ін ы
«Спецназ» разг арн улася падраздзя
ленне разв едчыкаў — гэт а асаблівы
род войскаў, асаблівая каста ўнівер
сальна падрыхтаваных воінаў, ад дзе
янняў якіх часам можа быць выраша
ны зыход бітвы. У мастака яны нібы
растварыліся ў квітнеючай зеляніне,
«сталі проста зямлёй і травой». У гэ
тым іх сутнасць: з’явіцца нечакана
для ворага.
яшчэ Гео рг ій Лойк а па-раней
шам у актыўна займаецца педа
гагічнай працай — узначальвае
адну з кафедраў у Беларускім дзяржаў
ным пед аг аг ічн ым унів ерс іт эц е імя
Максіма Танка. Акрамя ўсяго, з’яўля
ецца галоўным рэдакт ар ам час опіс а
«Мастацкая і музычная адукацыя».
Як усюды паспявае? Ён і сам дзівіц
ца. Але ж проста па-іншаму не можа —
не атрымліваецца.
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