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Голас Радзімы  панядзелак, 29 ліпеня, 2019 

З та кім на двор’ ем, як сё ле

та ў Бе ла ру сі — на па чат ку ле

та ста я ла сушга ра чы ня, ця пер 

амаль што дзень даж джыць — 

усім кар ціць ве даць: ці бу дзем з 

хле бам, з кар ма мі для жы вё лы? 

Як вя до ма, уся вы твор часць ма

ла ка й мя са “ста іць”грун ту ец

ца на ўра джай нас ці па лет каў 

ды се на жа цяў. І па коль кі ўбор

ка для кра і ны — пы тан не стра

тэ гіч на важ нае, то і ўва га да яе 

хо ду — ад па вед ная. Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн

ка 23 лі пе ня пра вёў рэс пуб лі

кан скую се лек тар ную на ра ду 

па пы тан нях убор кі ўра джаю. 

Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў 

шэ раг за дач пе рад про філь ны

мі ве дам ства мі, кі раў ніц твам 

рэ гі ё наў. Ары ен ці ры ж та кія: 

збож жа вых і зер не ба бо вых пла

ну ец ца са браць 8,672 млн тон, 

рап су — 766,3 тыс. т, іль но ва

лак на — 52,6 тыс. т, цук ро вых 

бу ра коў — ка ля 5 млн т, ку ку

ру зы на зер не — 1,717 млн тон, 

буль бы — 1,1 млн тон, га род ні

ны — ка ля 600 тыс. т. Пры чым, 

як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, “гэ ты 

план па ві нен быць жа ле за бе

тон на вы ка на ны. А вы ка нан не 

пла на, які вы зна ча ны, — за кон”.

Для ўдум лі ва га чы тач з гэ

тай рас клад кі доб ра ві даць: якім 

куль ту рам ця пер ад да юць пе ра

ва гу бе ла рус кія аг ра рыі, на што 

ро бяць стаў ку ў гас па дар чай 

дзей нас ці, як ма неў ру юць з улі

кам цэ наў на су свет ным рын ку, 

шу ка ю чы, як ка жуць, сваё мес ца 

пад сон цам.

З раз мо вы на на ра дзе вы

ні кае: сё ле та аг ра гас па дар кам 

важ на па поў ніць кар ма выя рэ

зер вы — як збож жа, так і тра

вя ніс тых кар моў. Зра біць за пас 

га ды на паў та рыдва. Пры тым 

звяр та ла ся ўва га на за ха ван не 

тэх на ло гій, 
якасць 

кар моў, 

на не аб ход насць бу да ваць ся

наж ныя тран шэі: яны ся бе доб ра 

за рэ ка мен да ва лі ў су час най жы

вё ла га доў лі. Рэ ка мен да ваў Прэ

зі дэнт шы рэй вы ка рыс тоў ваць 

і ру лон ныя прэ сы, з аб горт ван

нем ру ло наў па лі мер най плён

кай: “Тра ву ска сіў, у ва лок згар

нуў і скру ціў у ру лон і ў плён ку, 

унёс кан сер вант і, ка лі не мо

жаш свое ча со ва звез ці, — гэ та 

ўжо кар мы, і пры тым доб рыя”.

Яшчэ ад на су час ная тэх на ло

гія ты чыц ца на рых тоў кі ку ку ру

зы на корм, але пры тым важ на 

пра віль на яе вы су шыць. У бе ла

рус кіх пе ра да вых гас па дар ках 

ку ку ру зу плю шчаць (ёсць та кія 

плю шчыл кі) і за клад ва юць у по

лі эты ле на выя ру ка вы (іх вы раб

ля юць у кра і не). “Гэ та тан на, і 

трэ ба гэ тым зай мац ца”,  — звяр

нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Шэ раг пы тан няў, якія да ты

чац ца су час най сель гас вы твор

час ці, аб мяр коў ва лі ся ў шы ро кім 

ко ле спе цы я ліс таў, прад стаў ні

коў ула ды Го мель шчы ны ў ча се 

ня даў няй ра бо чай па езд кі Прэ зі

дэн та ў Вет каў скі ра ён. Кі раў нік 

дзяр жа вы пад ра бяз на зна ё міў ся 

з вы ні ка мі са цы яль наэка на міч

на га раз віц ця Го мель скай воб

лас ці й ра ё на, з перс пек ты ва мі 

раз віц ця прад пры ем ства “Бе

ла рус наф таАсо бі на”. Як ідзе 

ўбор ка зер не вых — тое Прэ

зі дэнт гля дзеў у гас па дар цы 

“Ра ду гаАг ра”, там жа іш ла за

ці каў ле ная раз мо ва пра перс пек

ты вы раз віц ця “Гом сель ма ша”. 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку па ка за

лі, як пра цу юць но выя кам бай

ны (на га за ма тор ным па лі ве, 

гу се ніч ным і паў гу се ніч ным хо 

дзе), ён гутарыў з ме ха ні за та ра

мі пра якасць, асаб лі вас ці гэ тай 

тэх ні кі.

Іван Жда но віч

БеларусыІркуцказладзілі

Купальскаесвята,наякое

сабраласякалядзвюхсоцень

гараджаніжыхароўзіншых

месцаўПрыбайкалля

Ма ляў ні чая па ля на на 46м кі ла мет ры 

Бай каль ска га трак та ў ноч з 22 на 23 чэр

ве ня на поў ні ла ся ча раў ніц твам. Там 

адзна чалі свя та най вы со ка га Сон ца — 

лет ня га сон ца ста ян ня. Там, як здаў на па

вя ло ся ў Ку паль скую па ру, зві ва лі вян кі, 

ва дзі лі ка ра го ды ва кол вог ні шча, свя та 

поў ні ла ся пес ня мі, гуль ня мі й тан ца мі.

ПарталуКупалле

Каб да брац ца на па ля ну, з Бай каль ска

га трак та еха лі па ад ной з вуз кіх ляс ных 

да рог. Вер ша лі ны дрэў змы ка юц ца над 

га ла вой, пад ко ла мі ма шы ны — лу жы

ны, на пе ра дзе — зя лё ны ка лі дор. А по

тым не ча ка на — па ля на, што за ча роў вае з 

пер ша га по гля ду. Які дзі вос ны там бе раг 

Ан га ры! Яр кае раз на траўе, тон кія во да

ры кве так і зё лак змеш ва юц ца з рач ны мі 

па ха мі. Скрозь па хмур нае не ба пра бі ва

юц ца пра мя ні сон ца — і зда ец ца: са ма 

пры ро да рых ту ец ца да ча роў нае но чы. 

А на род ныя бе ла рус кія спе вы, дзяў ча ты 

й хлоп цы ў на цы я наль ных стро ях толь кі 

ўзмац ня юць ад чу ван не, што ты — ні бы 

ў ін шае вы мя рэн не тра піў, прай шоў шы 

праз праз бра мува ро ты, апле це ныя га

лін ка мі дрэў і тра ва міквет ка мі. Вось та кі 

зя лё ны, ру кат вор ны пар тал у Ку пал ле — 

ці ж не са праўд нае свет лае ча раў ніц тва!

Ір куц кія бе ла ру сы ла дзяць Ку пал ле ў 

Пры бай кал лі ужо ў 24ы раз. Кі раў ні ца 

Ір куц ка га та ва рыст ва бе ла рус кай куль

ту ры імя Яна Чэр ска га Але на Сі па ко ва 

ка жа, што ці ка васць да свя та вя лі кая. І 

сё ле та прый шло ся ар га ні за та рам да дат

ко вы транс парт за каз ваць. Мно гія едуць 

на сва іх аў то, шмат дзя цей. Свя точ ны 

на строй не зга сіў на ват нач ны дождж: 

пра па но ву ар га ні за та раў вы вез ці іх у го

рад ку паль цы з удзяч нас цю ад хі лі лі ды 

за ста лі ся ў Ку паль скай каз цы да ра ні цы.

Таямніцытрадыцыі

На па чат ку свя та дзяў ча тыжан чы ны 

ства ры лі ко ла, у якім зві ва лі вян кі пад бе

ла рус кія на пе вы. Муж чы нам у 

тое ко ла за хо дзіць нель га. Як 

тлу ма чыць мас тац кая кі раў ні

ца Ку пал ля, стар шы ня Ір куц

ка га га рад ско га ад дзя лен ня 

Та ва рыст ва бе ла рус кай куль

ту ры Юлія Пер мі на ва, гэ тую 

аб ра да вую дзею пра вод зяць 

вы ключ на жан чы ны — як 

збе ра галь ні цы тра ды цый, да

маш ня га ача га, по вя зі па між 

па ка лен ня мі. Жан чы на род 

пра даў жае, і ме на ві та ў яе ўла

дзе аб ра да вы мі дзея мі на ва ра

жыць доб ры ўра джай: “Ку пал ле — гэ та 

ж не толь кі пра сон ца ва рот, ка лі Сон ца 

на зі му па ва роч ва ец ца, дзень ка ра цее. 

Гэ та ў вя лі кай сту пе ні — пра жыц цё на

ша, фі зіч нае й ду шэў нае зда роўе, а так

са ма й пра ўра джай. Бо ка лі не да род — 

то звя дзец ца й род. Аб ра ды Ку паль скія 

сп рад ве ку ла дзяц ца й для та го, каб год 

быў — з хле бам, па спя хо вым, каб бы ло 

чым кар міц ца. Са ма жан чы на дзя цей на

ра джае, фак тыч на як зям ля, да ючы “ўра

джай”, пры плод у род. Та му й та кое па

важ лі вае стаў лен не да яе ў бе ла ру саў”.

Зві ван не вян коў у Ку паль скую ноч — 

адзін з най ста ра жыт ных сла вян скіх 

звы ча яў. Ка жуць, у та кую па ру рас лі ны 

на бі ра юць сі лы й ма юць цу да дзей ныя, 

ле ка выя ўлас ці вас ці, здоль ныя ад га няць 

уся кую не чысць. Ку паль скі вя нок — 

важ ны эле мент аб ра даў, пры чым та кі га

лаў ны ўбор пры зна ча ны пе ра важ на для 

не за муж ніх дзяў чат. У не ка то рых мяс цо

вас цях вян ком упры гож ва лі й са мо Ку

паль скае вог ні шча. Удзель ні цы “Ку пал ля 

на Ан га ры” ска рыс тоў ва лі раз на стай ныя 

квет кі, тра вы. Не ве ра год най пры га жос ці 

пра цэс: бя рэ мя лю ці каў, ку паль ні цы (пад 

Ір куц кам на зы ва юць жар кі), вяр бе ны ды 

ін шых кве так пе ра тва ра ец ца ў вян кі. А іх 

зві лі — зла дзі лі жа но чы ка ра год: так са ма 

з сак раль ным зна чэн не.

➔
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Анд рэй 
Гра мы ка. 

Но выя фак ты 

з бія гра фіі Стар.  7

Нататкі  

пра VІ Форум 
рэгіёнаў 

Бе ла ру сі і Ра сіі  Стар. 3

“Яеч ня 

сяброўства” 

ў Крас ла веСтар. 6

На Ан га ры да сві таль най па ры

ТрадыцыІ

Жывём — жнівом!

рыТмылеТа

На палях Беларусі поўным ходам ідзе ўборка збожжавых культур

Моладзь пры Купальскай браме-партале

Аляксандр Лукашэнка гутарыць з механізатарамі 

гаспадаркі “Радуга-Агра” 

пра новую тэхніку

БЕ
ЛТА

Да вед ка ГР. Убо рач ныя пло шчы збож жа вых і зер не ба бо

вых куль тур (без ку ку ру зы, грэч кі, про са) сё ле та ў Бе ла ру сі — 

гэ та 2251 тыс. гек та раў. Ця пер вя дзец ца ма са вая ўбор ка ўра джаю. 

Ся рэд няя ўра джай насць — ка ля 31 цэнт не ра з гек та ра.

1Голас Радзімы  серада, 14 жніўня, 2019 

Дзелячагосябруюцьлюдзі,
краіны? Вядома ж, і дзеля та
го, каб у свеце гэтым, які пра
дзімаюцьшмат розных вятроў,
мацней трымаццананагах.Як
вядома, любую сістэму, пры
ўзнятуюнадзямлёй,трыпунк
тыапорыробяцьбольшустой
лівай, ці то простая табурэтка,
ці то — нацыянальная экано
міка… А што, дарэчы, наконт
“стратэгіі сяброўства” кажуць
эканамісты? Цікавыя развагі
на такое пытанне мы пачулі ў
часепадрыхтоўкісаліднагаспе
цыяльнага“ўзбекскагаблока”ў
часопісе “Беларусь. Belarus”
(№ 7, 2019). Ён, дарэчы, ёсць
у інтэрнэце: на партале Выда
вецкагадома“Звязда”.Звярніце
ўвагу на вокладку са здымкам
Прэзідэнтаўітрапнымвыслоў
ем:“ЗцэнтраЕўропы—уЦэнт
ральнуюАзію”.Таманансуецца
і Форум рэгіёнаў Беларусі ды
Узбекістана—як“новыпункт
адліку ў пашырэнні супрацоў
ніцтвадзвюхкраін”.Увыданні
ёсць сярод іншых тэматычных
тэкстаўігрунтоўнаеінтэрв’юз
Насірджанам Юсупавым, Над

звычайным і Паўнамоцным
АмбасадарамУзбекістанаўБе
ларусі пад назваю “Тот насто
ящий друг, кто всегда рядом”
(блоквыйшаўпаруску).

НасірджанСабіравіч—док
тар эканамічных навук, паліто
лаг, вядомы дзяржаўны дзеяч
Узбекістана. Дарэчы, такі па
служныспісАмбасадара—чым
не сведчанне ўвагі Узбекістана
даБеларусі!Датагождыплама
тычную кар’еру наш паважаны
субяседнікпачынаўу2003годзе
Надзвычайным і Паўнамоцным
Амбасадарам у Кітаі ды па су
мяшчальніцтвеўМанголіі.Вось
якёнразважаепратое,чамуна
шым краінам варта сябраваць:
“Мы жывем у грамадстве спа
жывання.Тамуважна,ствараю
чыбазіс,пабольшнадавацьувагі
ітаму,штокласікіэканамічных
тэорый называлі надбудовай:
духоўным,маральным,культур
нагуманітарным аспектам. Ва
Узбекістане 33 мільёны жыха
роўіцяпервысокіятэмпыпры
ростунасельніцтва,ён—уліку
сусветных лідараў: штогод нас
становіцца больш прыкладна

на паўмільёна. І для таго, каб
паспяхова вырашаць сацыяль
ныя пытанні, нам вельмі важ
намець добрую эканоміку.Каб
яемець, у першуючаргу трэба
выбудавацьдобрыяадносіныса
сваімісуседзямі.Зкраінамі,якія
данаспасяброўскуставяцца,з
якіміўнасёсцьузаемныя інта
рэсы.Адназтакіх—Беларусь.
Унасагульныягістарычныяка
рані.Мыбольшза70гадоўбылі

ўаднойкраіне.Менталітэтнаш
вельміблізкі.Ялічу,штоўзбекі
вельмі падобныя да беларусаў,
а беларусы—да ўзбекаў. Быц
цамбымыгеаграфічна аддале
ныя,аменталітэт,унутранысвет
вельміблізкі.Калітыдзеньдругі
будземагчымасцьуваспажыць
ва Узбекістане — вы тое самі
адчуеце. Таму нам варта разам
ажыццяўляць ўзаемавыгадныя
планы”.➔ Стар. 3 

ДзяржаўныяўзнагародыБеларусі
ўручыліветэранамлатвійскага
горадаДаўгаўпілсаўЦэнтры
беларускайкультуры

“Беларусьпамятае”—масаваяпатры
ятычнаяакцыяпадтакойназвайштогод
праходзіцьуБеларусідаДняПерамогі.
Асёлетада75годдзяВызваленняпрай
шлаініцыяванаямоладдзюакцыя“Бела
русь памятае. Памятаем кожнага”. І за
межамі Бацькаўшчыны ўшаноўваюцца
ветэраны,якіяўдзельнічаліўвызвален
ні нашай Радзімы. 25 ліпеня 2019 года
ў Даўгаўпілсе ветэранам Вялікай Ай
чыннай вайны ўрачыста былі ўручаны
юбілейныямедалі“75гадоўвызвалення
Беларусі ад нямецкафашысцкіх захоп
нікаў”. Узнагароды ўручаў Генеральны
консулБеларусіУладзімірКлімаў.

Беларуская сталіца была, як вядома,
вызвалена ад гітлераўцаў 3 ліпеня 1944

года.ГэтаядатасталапразгадыйДнём
незалежнасці Беларусі. Маштабна ад
значылі ў краіне 75годдзеВызвалення.
Юбілеюгістарычнайпадзеіпрысвечаны
медалі, якіх удастоены партызаны, сал
даты і афіцэры, якія ваявалі ўБеларусі,
вызваляліяезямлюаднацыстаў.20зіх
цяпер жывуць у Даўгаўпілсе, і мы за
прасілі іхнаўрачыстасцьуЦэнтрбела
рускайкультуры.Прыйшлінеўсе:гады,
здароўе.УладзімірКлімаўусваёйпрамо
венагадаўпранекаторыяважныямоман
тызваеннайгісторыіБеларусі:абарона
Брэсцкай крэпасці й Магілёва, шырокі
партызанскірух,спаленыяХатыньіты
сячыіншыхвёсак,лагерсмерці“Трасця
нец” ідзіцячыканцлагер“ЧырвоныБе
раг”,аперацыя“Баграціён”івызваленне
Беларусі ад акупантаў. “У Беларусі, па
водлеапошніхпадлікаў,загінуўувайну
кожны трэці жыхар. Калі б не вайна, у
краінежылобцяпернеменшза30міль
ёнаў чалавек, а зза яемы па колькасці
насельніцтва на ўзроўні 1941 года... Я
ўпэўнены:здаровысэнспавіненперамаг
чы,трагічныяпадзеітойвайныбольшне
будуцьпаўтарацца зноў”,—падкрэсліў
беларускідыпламат.Ёнвыказаўпадзяку
ветэранамзаіхгераічнаеюнацтваўімя
перамогі,вызваленняРадзімы.

С т а р ш ы н я
Даўгаўпілскага
таварыства зма
гароў антыгітле
раўскай кааліцыі
Ларыса Міхай
лаўна Задохіна
павіншавала чле
наў арганізацыі
з дзяржаўнымі
ўзнагародаміБе
ларусі. Яна так
саманосіцьусэрцычасцінкубеларускай
трагедыі:удвазпаловайгадыбылавы
везеназВіцебскаўканцлагер.

Зхваляваннем,слязамінавачахлю
дзішаноўнагаўзроступрымалімедаліз
рукГенеральнагаконсула.“Няхайжывеі
квітнеемаяроднаяБеларусь!”—успом
ніўроднуюгаворкурадавыпартызанЛе
анідАндрэевічЛітвінаў, які ваяваўпад
ПолацкаміблакаднымЛенінградам.

Анатоль Гаўрылавіч Гунар казаў:
“Мнебыло13гадоў,каліястаўразвед
чыкамупартызанаў.Мызаходзіліўмно
гіяхаты.Такіхадносіндасавецкіхвай
скоўцаў,партызан,якуБеларусі,янідзе
больш не сустракаў. Простыя жыхары
былізвельмівысокайсамасвядомасцю.
Беларускія падзеі я ўспамінаю кожны

дзень і вельмі ўдзячны Прэзідэнту Бе
ларусі за медаль”. Аляксандр Сямёна
віч Сцяпанаў павайсковаму адчаканіў:
“Дзякуюзапамяць!”.Укожнагаз іхза
плячымацэлаежыццёісваявайна.Пры
чымдлякагосьціянапрадаўжаеццайпа
гэтыдзень—устрашныхснах,адгалос
ках раненняў, галодных успамінах ды
вострымпачуццінесправядлівасці,калі
гісторыю той страшнай вайны пачына
юцьперапісваць...Тамутакшчыраветэ
ранырадавалісятойкрысеўвагі,якуюім
удзяліліГенконсульстваБеларусі,Цэнтр
беларускай культуры. Таму з такім за
давальненнем глядзеліслухалі святоч
ны канцэрт, а пад песню ў выкананні
Паўла Прозара нават станцавалі вальс.
➔ Стар. 5 

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

Выданне “Голас Радзімы” чытайце на паРтале zviazda.by

 Выдаецца з 1955 года l       l № 15 (3603) l    l серада, 14 жніўня, 2019

Паклікаў 
Давыд-

Гарадок 
Стар.  7

Свя та 
са сла вян скай 

даў ні ны
  Стар. 4

Ма лю юць 
дзе ці 

Бе ла русь
Стар. 5

Да ні на ўдзяч нас ці, да ні на па ва гі
памятаем!

Паміж Мінскам і Ташкентам
СяБры

Беларусь і Узбекістан хуткімі тэмпамі развіваюць супрацоўніцтва: краіны за кароткі тэрмін выйшлі на ўзровень стратэгічнага 
партнёрства. Пра тое гаварылася ў пару, калі Беларусь з афіцыйным візітам наведваў Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў.

Ветэраны Даўгаўпілса з сябрамі на ўрачыстасці

Б
ЕЛ

ТА

БеларуСкімаЦярык
Нашылюдзі
наБайкале
іркуцкаетаварыства
беларускайкультуры
імяянаЧэрскагазноў
запрашаедасябеўгосці—
наміжнародныфорум
“БеларусысветунаБайкале”

Сустрэчаўжохутка: з21па
27жніўня.Тамбудзецікавабела
русаміўсім,хтомаеинтарэсда
нашай культурай, цэніць зносі
нызблізкіміпадухулюдзьміз
розныхкраін.Хтолічыцьвозера
Байкал, як і самі арганізатары
форуму, месцам сілы. “Возера
Байкалікампаніяаднадумцаў…
Штоможабыцьлепш!—запра
шае гасцей кіраўніца суполкі
АленаСіпакова.—Мывыдатна
адпачнемнаБайкале. Будзе аб
мендосведам,аэнергетыкаБай
кала дапаможа ўсім натхніцца
на супрацу па захаванні й
развіцці беларускіх традыцый,
мовы,культуры”.

Багатую й разнастайную
культурнапазнавальную пра
граму абяцаюць арганізатары:
з прэзентацыямі кніг, прэс
канферэнцыяй, круглым ста
лом, экскурсіямі, канцэртамі,
сустрэчамі з сібірскімі бела
русамі ў глыбінцы. Як тое бу
дзе— плануем расказаць. Ад
накнепашкадуетой,хтонасвае
вочыўсёпабачыць.

Іван Іванаў

Аляксандр Лукашэнка і Шаўкат Мірзіёеў 
ва ўрадавай рэзідэнцыі  “Заслаўе”
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«Выдавецкі дом "Звязда"», 2019

4

Супрацоўніцтва з паСкарэннем

6 Ненавісніцкая рыторыка — 
як стыхійны пажар

У Арганізацыі Аб’яднаных Нацый вялікі до
свед мабілізацыі ўсяго свету на барацьбу з 
самымі рознымі праявамі нянавісці з дапа
могай шырокамаштабных кампаній, пры
свечаных абароне правоў чалавека і сцвяр
джэнню вяршэнства права

8 Такі блізкі космас

Калі трапіць у Мінску у раён будынкаў 
НАН Беларусі, можна звярнуць увагу на 
масіўную антэну, якая размешчана на даху 
корпуса па адрасе Сурганава, 6. Верхні па
верх яго займае Навуковаінжынернае 
рэспубліканскае прадпрыемства «Геаін
фармацыйныя сістэмы»

22

16

12 Эканоміка павінна «пазелянець» 

Элементы «азелянення» эканомікі, згодна з 
Нацыянальным планам дзеянняў па яе 
развіцці, уключаюць у  сябе электратранс
парт, гарадскую мабільнасць, «разумныя 
гарады», арганічную сельскую гаспадарку і 
экалагічны турызм

14 Іх яскравае лета

«А што далей?» — такім пытаннем задава
лася большасць валанцёраў пасля завяр
шэння II Еўрапейскіх гульняў у Мінску 

20 Пехам па ўражанні

У развітых краінах без ваганняў адмаўляюц
ца ад водпуску аll іnсlusіvе (англ. «усё ўклю
чана») дзеля яднання з некранутай прыро
дай. Стомленыя ад гарадскога камфорту 
людзі едуць туды, дзе можна паназіраць за 
рэдкімі відамі птушак і жывёл, прайсціся па 
мяккім моху і глытнуць крынічнай вады

вандроўнае шчаСце

краіна для 
падарожжаў

Дызайн вокладкі — Любоў Малышава
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27 Вольга Луніна: я не падобная 
да іншых жанчын  

Пра работу на БелАЗе, галоўныя міфы ў 
спорце і адносіны з мужчынамі

46

42 Каардынаты дружбы 

У Літаратурным музеі Янкі Купалы ў Мінску 
прайшоў круглы стол, прысвечаны белару
скаўзбекскім літаратурным сувязям

43 Відовішчна, урачыста! 

Галаканцэрт, прысвечаны Дням культуры 
Узбекістана ў Беларусі, які прайшоў у Бела
рускай дзяржаўнай філармоніі ў Мінску, 
уразіў не толькі сваім размахам, яскравас
цю самабытнай узбекскай культуры, але і 
змястоўным напаўненнем танцавальных 
кампазіцый, песень і пранікнёным мастац
кім словам, якое суправаджала выступлен
ні выканаўцаў

45 Янка Купала крочыць па свеце

У Казані асобнай кнігай убачылі свет «Сане
ты» народнага песняра Беларусі Янкі Купа
лы на трох мовах

32

48

30 Танк, дыяменты, самалёт…

Ювелір Андрэй Жызнеўскі стаў вядомым 
далёка за межамі Віцебска 

40 Спяваюць песні галінкі бамбука 

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» па
дрыхтавана да друку новая кніга кітайскай 
паэзіі на беларускай мове

праява з глыбокім СэнСам

баланС на дваіх

марк шагал і Сюжэты 
Старога запавету
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панараМа

1 2 3
 ` сярод 

прыгожых 
еўрапейскіх 
гарадоў 

Тэлеканал CNN уключыў 
беларускую сталіцу ў 20‑ку самых 
прыгожых гарадоў Еўропы, 
якія прыцягальныя ў тым ліку 
адсутнасцю натоўпаў турыстаў 

У падборцы CNN апынуліся га-
рады, у якіх падарожнікам, на дум-
ку тэлеканала, не прый дзец ца «зма-
гацца» з чэргамі турыстаў-аматараў 
сэлфі, як гэта часта бывае ў Парыжы, 
Амстэрдаме ці Венецыі. Складаль-
нік рэйтынгу запрашае турыстаў па-
гуляць па прасторнай плошчы Неза-
лежнасці Мінска, затым зазірнуць 
у Дзяржаўны музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны, каб даведацца, як 
Беларусь пераадольвала нацысцкую 
акупацыю. Акрамя гэтага, тэлека-
нал CNN адзначае развітую барную 
культуру беларускай сталіцы і пра-
пануе турыстам пасля насычанага 
дня, праведзенага ў прагулках па 
славутасцях, прадэгуставаць напоі ў 
тутэйшых установах.

Таксама ў рэйтынг еўрапейскіх 
гарадоў, пакуль не перанасычаных 
турыстамі, уключылі бельгійскі 
Антвэрпэн, шведскі Мальмё, швей-
царскі Берн, Гаагу (Нідэрланды), 
польскі Вроцлаў, а таксама Тбілісі 
і Анкару.

Алег Багамазаў

 ` Набыць 
«разумНага» 
робата 

Навукова‑даследчы інстытут 
штучнага інтэлекту з’явіцца 
ў Кітайска‑Беларускім 
індустрыяльным парку «Вялікі 
камень» 

Там падчас першага Форуму 
па штучным інтэлекце кампанія 
International Intelligent Machines 
Co. Ltd і Аб’яднаны інстытут пра-
блем інфарматыкі НАН Беларусі 
падпісалі адпаведны мемарандум.

«У дакуменце акрэслены шэраг 
напрамкаў, цікавых як кітайскаму, 
так і беларускаму боку, звязаныя з 
інтэлектуальнай робататэхнікай, 
навігацыяй робатаў, 
сістэмамі інтэлекту-
альнага бачання, моў-
нымі інтэрфейсамі», — 
распавёў журналістам 
генеральны дырэктар 
Аб’яднанага інсты-
тута праблем інфар-
матыкі Аляксандр 
Тузікаў.

У  св а ю чаргу 
г е н д ы р э к т а р  п а 
тэхналогіях Inter-
national Intelligent 
Machines Co. Ltd Хуан 
Вэй Вэй упэўнены, што стварэнне 
сумеснага інстытута дазволіць 
краінам вывесці супрацоўніцтва ў 
галіне штучнага інтэлекту на зусім 
новы ўзровень, паколькі бакі бу-
дуць узае мадапаўняць адзін аднаго.

Па словах галоўнага выканаў-
чага дырэктара СЗАТ «Кампанія 
па развіцці індустрыяльнага пар-
ка» Ху Чжэн, стварэнне інстытута 
будзе садзейнічаць не толькі па-
велічэнню навуковага патэнцыялу 
дзвюх краін, але і развіццю высокіх 
тэхналогій у Кітайска-Беларускім 
індустрыяльным парку ў цэлым.

Уладзімір Веліхаў

 ` мемараНдум 
прадугледжвае 
сумесНую 
іНіцыятыву 

Беларуская валютна‑
фондавая біржа і 
Шэньчжэньская фондавая 
біржа будуць развіваць 
супрацоўніцтва ў сферы 
біржавага гандлю 

Беларуская валютна-фондавая 
біржа і Шэньчжэньская фондавая 
біржа (Shenzhen Stock Exchange — 
SZSE) падпісалі мемарандум аб 
узаемаразуменні,  накіраваны 
на развіццё супрацоўніцтва ў сфе-
ры біржавага гандлю.

Мемарандум прадугледжвае 
стварэнне беларуска-кітайскай 
ініцыятывы па абслугоўванні рын-
ку капіталу, якая ўключае ў сябе 
абмен біржавай інфармацыяй, 
правядзенне сумесных мерапры-
емстваў, даследчых праектаў, на-
кіраваных на развіццё і падтрымку 
арганізаваных рынкаў каштоўных 
папер.

Як адзначаюць эксперты, пад-
пісанне мемарандума паміж Бе-
ларускай валютна-фондавай бір-
жай і Шэньчжэньскай фондавай 
біржай стала чарговым крокам 
у пашырэнні ўзаемадзеяння ў бір-
жавай сферы паміж Беларуссю і 
Кітаем.

Сёння Шэньчжэньская фон-
давая біржа  — адна з асноўных 
фондавых біржаў у КНР. Яна ўва-
ходзіць у 10 самых вялікіх азіяцкіх 
біржаў, а таксама з’яўляецца ад-
ной з найбуйнейшых у Азіі. SZSE 
заснавана ў 1990 годзе як самарэ-
гулюемая юрыдычная асоба пад 
кіраваннем Кітайскай камісіі па 
каштоўных паперах. Інструмента-
мі біржы з’яўляюцца акцыі, узаем-
ныя фонды і аблігацыі, у лістынг 
уключана 2170 кампаній.

Аляксей Фядосаў



4 беларусь.belarus
жнівень   2019

 с  тратэгічнае партнёрСтва

У
Узбекістан перажывае, без пе-

рабольшання, перыяд рэнесансу. 
Уладамі ўзяты курс на  маштабныя 
пераўтварэнні ў краіне. Асаблівая ўва-
га — мадэрнізацыі і дыверсіфікацыі 
эканомікі. Прыярытэтныя дзяржпра-
грамы — імпартазамяшчэнне і экс-
парт. Узбекістан адкрыты для прыцяг-
нення т эхналогій і  інвестыцый. 
На перамовах з Шаўкатам Мірзіёевым 
Аляксандр Лукашэнка пра развіццё 
супрацоўніцтва сказаў наступнае:

— За апошнія літаральна два гады 
мы з вамі перавярнулі цалкам нашы 
адносіны… Наогул пераварочваць 
асабліва не было чаго. Трэба было про-
ста нанова іх ствараць. За два гады мы 
зрабілі, на шчасце, значна больш, чым 
за папярэднія 25 гадоў.

Аднак пра ўсё па парадку. Кіраўнікі 
дзяржаў мелі магчымасць пагутарыць 
і напярэдадні афіцыйных перамоваў. 
Аляксандр Лукашэнка запрасіў Шаўка-
та Мірзіёева на нефармальную вячэру. 
Але і там Прэзідэнты вялікую частку 
часу прысвяцілі абмену думкамі па дзе-
лавых пытаннях. Кіраўнік беларускай 
дзяржавы расказаў пра гэта так:

— Да здзіўлення нашага, выявілі 
абсалютна падобныя тэндэнцыі. Вы 
знаходзіцеся ў цэнтры Цэнтральнай 
Азіі, мы знаходзімся ў цэнтры Еўро-
пы. З гэтым звязаныя і нашы перавагі, 
і нашы праблемы… Сёння ёсць пра 
што пагаварыць. Але самае галоў-
нае — ваша ініцыятыва пра тое, каб 
і нізы, рэгіёны далучыць да супра-
цоўніцтва. Гэта, напэўна, самая фіш-
ка гэтага візіту… Наша справа — ад-
крыць дарогу. Мы яе адкрылі. Па гэтай 
дарозе трэба пайсці тым, хто павінен 
выконваць рашэнні нашыя і рэалізоў-
ваць тую «дарожную карту», якую за-

цвердзілі ўрады Узбекістана і Беларусі 
і сёння рэалізоўваюць.

У свой час Кіраўнікі дзяржаў да-
мовіліся, што будуць рэгулярна су-
стракацца па чарзе ў Мінску і Таш-
кенце. Мэта — асабіста кантраляваць 
рэалізацыю «дарожнай карты» супра-
цоўніцтва. А гэты салідны дакумент 
уключае ў сябе 155 канкрэтных да-
ручэнняў. Тут вельмі важна, звярнуў 
увагу Аляксандр Лукашэнка, трымаць 
руку на пульсе.

Пры гэтым Кіраўнік беларускай 
дзяржавы запэўніў госця ў шчырай 
зацікаўленасці і адкрытасці Мінска да 
развіцця партнёрства:

— Мы можам вырашыць любыя 
пытанні ўзаемна. Нашы эканомікі 
не перасякаюцца. Мы ўзаемадапаў-
няльныя. Усё, што мы вырабляем, трэ-
ба ва Узбекістане. Усё, што вы робіце, 

трэба нам. У той рэвалюцыі прамы-
словай і сельскагаспадарчай, якую вы 
пачалі ва Узбекістане, я думаю, мы там 
будзем не лішнімі. У гэтай рэвалюцыі і 
сваё месца знойдзем.

У сваю чаргу і Ташкент не хавае за-
цікаўленасці ва ўдзеле Мінска ў сваіх 
маштабных праектах нацыянальнага 
адраджэння. Глядзіць на гэта з пазі-
цый здаровага дзелавога прагматызму, 
нацэльваючыся на вынік.

— Беларусь у многіх галінах за гады 
незалежнасці дасягнула вялікіх поспе-
хаў. Я заўсёды кажу нашаму Ураду, на-
шай міжурадавай камісіі, што трэба 
больш сустракацца: каб было менш 
папер, а больш вынікаў, — пазначыў 
свой погляд на стылістыку ўзаемаад-
носін Шаўкат Мірзіёеў.

У поспеху сумесных дзелавых 
пам кнен няў пераконвае поўнае 

СУпрацоўніцтва 
з паСкарэннем 
Беларуска‑ўзбекскія адносіны — яскравы прыклад таго, як пры дастатковай палітычнай волі можна фактычна з нуля 
і за кароткі тэрмін не толькі вывесці партнёрства на высокі ўзровень, але і забяспечыць ясныя перспектывы яго 
развіцця. Пра гэта ў поўнай меры сведчаць насычаныя і выніковыя перамовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі 
з Прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым, які пабываў у Мінску з афіцыйным візітам.

У рэзідэнцыі «Заслаўе» падчас нефармальнай сустрэчы
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па лі тыч нае паразуменне бакоў, цёп-
лае і паважлівае стаўленне народаў 
адзін да аднаго і асабістае сяброўства 
кіраўнікоў дзяржаў. Падчас перамоваў 
Аляксандр Лукашэнка зрабіў на гэтым 
асаблівы акцэнт:

— Беларусь і Узбекістан заўсёды 
звязвала нешта большае, чым проста 
дружалюбныя адносіны. Гэтая сімпа-
тыя заснаваная на ўласцівых нашым 
народам працавітасці, любові да зямлі, 
імкненні да міру і тварэнню.

Чарада разнапланавых мерапры-
емстваў, прымеркаваных да візіту, 
на думку Прэзідэнта Беларусі, най-
лепшым чынам пацвярджае ўзаемнае 
імкненне да рознабаковага развіцця 
дыялогу. Што да асноўнага вектару 
ўзаемадзеяння, тут Мінск і Ташкент 
у ацэнках салідарныя: гэта ўмацаванне 
гандлёва-эканамічных сувязяў.

У апошнія гады таваразварот паміж 
краінамі істотна вырас. Праўда, ацэнкі 
яго аб’ёму адрозніваюцца. Калі браць 
у разлік толькі прамыя пастаўкі, атрым-
ліваецца каля 160  млн долараў. Але 
немалыя таварныя патокі ідуць праз 
пасрэднікаў, рээкспарт з трэціх краін. 
Калі палічыць і гэтыя артыкулы, уза-
емны гандаль будзе ацэньвацца больш 
важкай сумай — да паўмільярда дола-
раў. У гэтай частцы Кіраўнікі дзяржаў 

дамовіліся адназначна: трэба наво дзіць 
парадак, прыводзіць статыстыку ў адпа-
веднасць і пазбаўляцца ад пасрэдніцтва. 
Пры гэтым сышліся ў меркаванні, што 
і такія аб’ёмы — не мяжа, паколькі ўсё 
яшчэ не адпавядаюць рэальнаму патэн-
цыялу. Асабліва важным ва Узбекістане 
лічаць неабходнасць збалансаваць 
узаемны гандаль і развіваць каапера-
цыю вядучых прадпрыемстваў. Гавор-
ка ідзе пра абмен досведам і перадачу 
тэхналогій на ўзаемавыгадных умовах. 
Яшчэ адна прыярытэтная тэма для су-
працоўніцтва — стварэнне сумесных 
кластараў у сельскай гаспадарцы, тэкс-
тыльнай галіне для агульнага асваення 
рынкаў трэціх краін.

Падводзячы вынік перамоваў, 
Аляксандр Лукашэнка сказаў, што 
візіт Прэзідэнта Узбекістана лічыць 
вельмі змястоўным і прадуктыўным. 
На думку беларускага лідара, за няпоў-
ны год, з моманту яго візіту ва Узбекі-
стан, дасягнуты прыкметны прагрэс 
ва ўмацаванні адносін паміж краінамі:

— Гэтаму спрыяў сістэмны між-
дзяржаўны дыялог, у  тым ліку і 
на вышэйшым узроўні. Я вельмі цаню 
даверную атмасферу сустрэч з Шаўка-
там Мірамонавічам, на якіх адкрыта, 
канструктыўна абмяркоўваюцца ўсе 
напрамкі, узаемна цікавыя нам.

Мінск высока ацэньвае вынікі мі-
нулых афіцыйных перамоваў. Яны мелі 
дзелавы, канструктыўны характар і 
ў чарговы раз пацвердзілі: Беларусь і 
Узбекістан з’яўляюцца стратэгічны-
мі партнёрамі. Курс на ўмацаванне 
супрацоўніцтва будзе працягнуты. 
А на заканчэнне Аляксандр Лукашэн-
ка цёпла сказаў пра асабістае стаўленне 
да беларуска-ўзбекскага партнёрства:

— Тое, што мы сёння робім з 
Прэзідэнтам Узбекістана, мне вель-
мі імпануе асабіста. Я  вельмі рады 
тым поспехам, якія сёння, на працягу 
літаральна трох гадоў, мае Узбекістан. 
Мне абсалютна блізкія і зразумелыя 
тыя дзеянні Прэзідэнта Узбекістана, 
якія робяцца ім для таго, каб падняць 
краіну. Для таго, каб народ Узбекіста-
на паверыў, што гэта — не толькі ста-
ражытная нацыя, але і паспяховая ў 
перспектыве. Я сёння выказаўся, што 
цяперашняя ўлада Узбекістана здзяй-
сняе рэвалюцыю ў прамысловасці, 
у сельскай гаспадарцы. Яна не проста 
мадэрнізуе краіну і галіны эканомікі, 
яна стварае прынцыпова новыя нап-
рамкі жыцця ўзбекскага грамадства.

Адзначыўшы супадзенне поглядаў 
кіраўнікоў дзвюх дзяржаў па пытаннях 
двухбаковага супрацоўніцтва, цёплыя 
словы ў адрас нашай краіны выказаў 
Шаўкат Мірзіёеў:

— Сёння мірна і стабільна разві-
ваецца Беларусь — гэта прыклад для 
многіх краін. Мы шчыра радуемся 
паспяховым вынікам — рэформам і 
дынамічнаму развіццю, — якія ажыц-
цяўляюцца ў вашай краіне. Дзякуючы 
глыбока прадуманай палітыцы пава-
жанага Аляксандра Рыгоравіча патэн-
цыял Рэспублікі Беларусь значна павя-
лічаны ва ўсіх сферах.

Прэзідэнт Узбекістана запрасіў 
Аляксандра Лукашэнку наведаць Таш-
кент з афіцыйным візітам у любы зруч-
ны час і выказаў надзею, што Кіраўнікі 
дзяржаў ужо падчас наступнага пры-
езду Прэзідэнта Беларусі ў Ташкент 
убачаць створаныя да таго моманту 
сумесныя прадпрыемствы.

Вынікам перамоваў стала пад-
пісанне 12 сумесных дакументаў аб 
развіцці супрацоўніцтва ў розных 
сферах. Таксама Прэзідэнты выступілі 
з сумеснай заявай, у якой падкрэслілі 
ўзаемнае імкненне Мінска і Ташкента 
развіваць плённае партнёрства па ўсіх 
магчымых напрамках.

Васіль Харытонаў
Прэзідэнты Беларусі і Узбекістана Аляксандр Лукашэнка і Шаўкат Мірзіёеў 

наведалі выставу нацыянальнай прадукцыі «Зроблена ва Узбекістане»
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Выкараненне ўсіх формаў дыскрымінацыі, як 
вядома, з’яўляецца адной з асноўных мэт Ар-
ганізацыі Аб’яднаных Нацый з моманту яе 

заснавання. А ў чэрвені гэтага года ў час неафіцый-
най сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаў-членаў 
ААН Генеральны сакратар Арганізацыі Антоніу 
Гутэрыш даў старт рэалізацыі Стратэгіі і Плана 
дзеянняў па барацьбе з ненавісніцкай рыторыкай. 
Мэта стратэгіі — паглыбіць разуменне ўсімі ў 
ААН небяспекі ненавісніцкай рыторыкі і неабход-
насці ўзмацніць эфектыўнасць барацьбы з гэтай 
праблемай у сваёй працы. Стратэгія заклікае ака-
заць яшчэ больш рашучую падтрымку краінам-
удзельніцам і забяспечыць больш актыўнае ўзае-
мадзеянне з грамадзянскай супольнасцю і сродкамі 
масавай інфармацыі. Стратэгія дае рэкамендацыі 
па магчымых дзеяннях у дачыненні да карэнных 
прычын і рухаючых сіл рыторыкі нянавісці з мэтай 
паслаблення яе ўплыву на грамадства.

Дарэчы, пытанні нецярпімасці і гвалту на гле-
бе нянавісці знайшлі сваё адлюстраванне ў Кан-
цэпцыі інфармацыйнай бяспекі Рэспублікі Бела-

русь. У Канцэпцыі, у прыватнасці, гаворыцца пра 
тое, што ў цяперашні час праз інфармацыйную 
прастору часцяком уцягваюцца людзі ў тэрары-
стычную і экстрэмісцкую дзейнасць, распальванне 
міжканфесійнай і міжнацыянальнай варожасці. 
«Менавіта з іх пачынаюцца сацыяльныя ката-
клізмы сучаснасці. У выніку пакутуюць мільёны 
людзей, мяняецца палітычная карта свету. Адсоў-
ваюцца на другі план агульнапрынятыя нормы ма-
ралі», — адзначаў у сваім выступленні на рэспуб-
ліканскай нарадзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка, закранаючы пытанні інфармацыйнай 
бяспекі дзяржавы.

Па ўсім відаць, што пазначаная тэматыка — 
актуальная ў глабальным маштабе. Мабыць, гэ-
тыя ж прычыны падштурхнулі спадара Антоніу 
Гутэрыша напісаць адпаведны артыкул, які ён 
мілосна прадаставіў рэдакцыі часопіса «Бела-
русь.Belarus» для эксклюзіўнай публікацыі ў ад-
ным з яго нумароў. Размяшчаем артыкул і дзя-
куем Генеральнаму сакратару ААН за ўвагу да 
нашага выдання.

НеНавісНіцкая 
рыторыка — 
як стыхійНы пажар

Ад рэдактара 

ЭКсКЛюзіў

Віктар Харкоў
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Н
янавісць набірае сілу па 
ўсім свеце. Ідзе злавес-
ная хваля нецярпімасці 
і гвалту на  глебе ня-
навісці. Гэта нясе шмат 
пакут вернікам самых 
розных канфесій у роз-

ных кутках планеты. Сумна і трывож-
на, што падобныя праявы жорсткасці 
становяцца звыклымі.

У апошнія месяцы сталі вядомыя 
выпадкі забойства яўрэяў у сінагогах 
і апаганення надмагільных помнікаў 
выявамі свастыкі; паступалі паве-
дамленні аб расстрэлах мусульман 
у мячэцях і разбурэнні іх рэлігійных 
аб’ектаў; аб расправах над хрысціяна-
мі падчас набажэнстваў і аб падпалах 
цэркваў.

На фоне гэтых жудасных ак-
таў гвалту атрымлівае распаўсюдж-
ванне агідная рыторыка, накіраваная 
не толькі супраць рэлігійных груп, але 
і супраць меншасцяў, мігрантаў, бе-
жанцаў, жанчын і любых так званых 
«чужых».

З узмацненнем стыхійнага пажару 
нянавісці ў сацыяльных сетках распаў-
сюджваюцца ідэі фанатызму. Папаўня-
юцца шэрагі ўдзельнікаў неанацысцкіх 
рухаў і груп, якія прапагандуюць ідэі 
перавагі белай расы. Падбухторванне 
ўжываецца як зброя ў палітычнай ба-
рацьбе.

Як у ліберальных дэмакратыях, так 
і ў краінах з аўтарытарнымі рэжымамі 
нянавісць становіцца штодзённасцю ў 
жыцці людзей, засмучае існаванне ўся-
го чалавецтва.

У Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
вялікі досвед мабілізацыі ўсяго свету 
на барацьбу з самымі рознымі прая-
вамі нянавісці з дапамогай шырока-
маштабных кампаній, прысвечаных 
абароне правоў чалавека і сцвярджэн-
ню вяршэнства права.

Па сутнасці, зараджэнне самой ідэі 
стварэння Арганізацыі і яе з’яўленне 
сталі сведчаннем разумення таго, які 
жах можа наступіць, калі лютая ня-
навісць доўга не будзе сустракаць ад-
пору.

Мы лічым ненавісніцкую рыто-
рыку замахам на  ідэалы памяркоў-
насці, інклюзіўнасці і разнастайна-
сці, на саму сутнасць нашых нормаў і 
прынцыпаў у галіне правоў чалавека.

У шырокім сэнсе яна падрывае 
згуртаванасць грамадства, падрывае 
агульныя асновы і можа стварыць 

глебу для гвалту і тым самым згубіць 
тое, што было дасягнута ў справе ўма-
цавання міру і стабільнасці, ўстой-
лівага развіцця і абароны чалавечай 
годнасці.

Ненавісніцкая рыторыка папярэд-
нічала найцяжэйшым злачынствам, 
уключаючы генацыд, які шмат учы-
нялі ў апошнія дзесяцігоддзі ў розных 
краінах — ад Руанды да Босніі і Кам-
боджы.

Баюся, што свет у чарговы раз на-
бліжаецца да важнай мяжы ў барацьбе 
з дэманам нянавісці.

Менавіта таму я даў старт ажыц-
цяўленню дзвюх ініцыятыў Арганіза-
цыі Аб’яднаных Нацый.

Па-першае, я  толькі што апу-
блікаваў Стратэгію і План дзеянняў 
па барацьбе з ненавісніцкай рыторы-
кай, якія прызначаны забяспечыць 
каардынацыю працы ў рамках усёй 
сістэмы Арганізацыі Аб’яднаных На-
цый для ліквідацыі карэнных прычын 
гэтай з’явы і павышэння эфектыўнас-
ці нашых дзеянняў.

Па-другое, мы распрацоўваем план 
дзеянняў, які дазволіў бы Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый паўнавартасна 
ўдзель нічаць у справе па забеспячэнні 
аховы рэлігійных аб’ектаў і месцаў ад-
праўлення культу.

Тым, хто ўпарта сее страх для па-
дзе лу людзей, мы павінны сказаць, 
што разнастайнасць — гэта багацце, 
а ні ў якім разе не пагроза.

Глыбокае і трывалае пачуццё ўза-
емнай павагі і чуласць могуць стаць 
мацней электронных паведамлен-
няў, якія выстрэльваюць з інтэрва-
лам у долі секунды. Мы ні на хвіліну 
не павінны забываць, што кожны з 
нас для кагосьці і дзесьці, па сутнасці, 
таксама з’яўляецца «чужым». Не можа 
быць ілюзіі бяспекі, калі нянавісць та-
кая жывучая.

Калі мы  — часткі чалавецтва, 
мы абавязаны клапаціцца адзін пра 
аднаго.

Зразумела, усе намаганні па су-
праць дзеянні ненавісніцкай рыто-
рыцы павінны адпавядаць асноўным 
правам чалавека.

Супрацьдзеянне ненавісніцкай 
рыторыцы не азначае абмежаванне 
або забарону свабоды слова. Гаворка 
ідзе пра недапушчэнне гэтай рыторы-
цы перарасці ў штосьці больш небяс-
печнае, у прыватнасці, у падбухто-
рванне да дыскрымінацыі, варожасці і 
гвалту, што забаронена міжнародным 
правам.

Мы павінны ставіцца да ненавіс-
ніцкай рыторыкі гэтак жа, як да лю-
бога злачыннага дзеяння: асуджаць 
яго, адмаўляцца ўзмацняць яго, су-
працьпастаўляць яму ісціну і дама-
гацца змены паводзін тых, хто да яе 
звяртаецца.

Неабходна настойліва ўзмацніць 
барацьбу з антысемітызмам, з ня-
навісцю да мусульман, уціскам хрыс-
ціян і ўсімі іншымі формамі расізму, 
ксенафобіі і звязанай з імі нецярпі-
масці.

У гэтай справе ўсе павінны добра 
выконваць важную ролю — і ўрады, 
і грамадзянская супольнасць, і пры-
ватны сектар, і сродкі масавай інфар-
мацыі. Асаблівая адказнасць за са дзе-
янне мірнаму суіснаванню ляжыць 
на палітычных і рэлігійных дзеячах.

Нянавісць уяўляе з сябе небяспеку 
для ўсіх, і таму барацьба з ёй павінна 
быць справай кожнага.

Агульнымі намаганнямі мы змо-
жам патушыць пажар нянавісці і за-
хаваць ідэалы, якія гуртуюць нас як 
адзіную чалавечую сям’ю.

Антоніу Гутэрыш,
Генеральны сакратар

Арганізацыі Аб’яднаных Нацый
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э
у зоне радыёбачнасці 

Экскурсію па прадпрыемстве 
правёў начальнік цэнтра эксплуата-
цыі Беларускай касмічнай сістэмы ды-
станцыйнага зандавання Зямлі Васіль 
Сівуха. Паводле яго слоў, тут працуе 
каля 180 чалавек, а непасрэдна ў 
Цэнтры — 118. Астатнія су-
працоўнікі займаюцца рас-
працоўкамі саміх геаін-
фармацыйных сістэм, 
праграмнага забеспя-
чэння.

Цэнтр кіравання 
палётам Беларускага 
касмічнага апарата па 
маштабах не надта па-
добны на тое, што мы 
звычайна бачым у кіно.  
Адзін вялікі экран, з 
дзясятак камп’ютараў 
пера д ім… З іншага 
боку, які сэнс рабіць велі-
зарную коль касць экранаў 
для аднаго апарата? З гэтага 
дастаткова кампактнага памяш-
кання праводзяц-
ца сеансы сувязі, 
тут ствараюцца 
планы здымак, 
па оптавалакон-
най сувязі яны 
пер а да юцца  ў 
гарадскі пасёлак 
Пле шча ніцы, што ў 
Лагойскім раёне (там 
знаходзяцца камандна-
вымяральны пункт і антэна сіст-
эмы кіравання спадарожнікам для 
прыёму і перадачы). Такім чынам 

спадарожнік і атрымлівае інфарма-
цыю. Па зваротным напрамку са спа-
дарожніка паступае тэлеметрычная 
інфармацыя, якая аналізуецца ў згада-
ным цэнтры.

Звязацца са спадарожнікам можна 
толькі ў пэўны час, калі ён знаходзіцца 
ў зоне бачнасці пункта ў Плешчаніцах 
(у радыусе дзвюх тысяч кіламетраў 
ад пасёлка). Колькасць даступных се-
ансаў за суткі — два-тры разы днём і 
два-тры разы ноччу. Дарэчы, за дзень 
апарат робіць 15 абаротаў вакол Зям-
лі, і прыблізна пяць разоў уваходзіць 

у зону радыёбачнасці. Падчас сувязі 
ў каманды ёсць 10–12 мінут, каб 

закласці на борт праграму па-
лёту, згодна з якой спадарож-
нік будзе здымаць патрэбныя 
ўчасткі мясцовасці. Пасля ў 
зоне радыёбачнасці ён пера-
дае адзнятую інфармацыю 
на прыём на антэну — тую 
самую, якая знаходзіцца на-
версе будынка па адрасе Сур-
ганава, 6.

Складанасці 
здараюцца 

Далей мы ідзем у аддзел плана-
вання мэтавага прымянен-
ня. Тлумачу: прадпрыем-

ства атрымлівае 
заяўкі на тэры-
т о р ы і ,  я к і я 
трэба сфата-
графаваць. У 
гэты а ддз ел 

п а с т у п а ю ц ь 
пачатковыя ўмовы 

накшталт траекто-
рыі палёту, пасля 
чаго спецыялісты 
вывучаюць за-
нятую тэрыто-

такі блізкі коСмаС
Калі трапіць у Мінску у раён будынкаў НАН Беларусі, можна звярнуць увагу на масіўную антэну, якая 
размешчана на даху корпуса па адрасе сурганава, 6. Верхні паверх яго займае Навукова‑інжынернае 
рэспубліканскае прадпрыемства «Геаінфармацыйныя сістэмы». Яно з’яўляецца адным з асноўных 
распрацоўшчыкаў Беларускай касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандавання зямлі, а з 2004 года вызначана 
яе Нацыянальным аператарам. Акрамя гэтага, прадпрыемства забяспечвае бесперабойную эксплуатацыю 
Беларускага касмічнага апарата. Наш карэспандэнт на свае вочы паглядзеў, як працуе гэта ўстанова.
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рыю. Такім чынам робіцца і прагноз 
надвор’я на час пралёту — калі яно 
дазваляе: плануецца здымка з усімі 
параметрамі.

Дарэчы, а калі на спадарожніку 
раптам нешта перастала працаваць? 
Такія сітуацыі прадугле джаны: апарат 
пяройдзе ў бяспечны рэжым — рэжым 
сонечнай арыентацыі. Гэта значыць, 
павернецца «спіной» да сонца, ад-
ключыць усе праграмы і пачне зара-
джаць усе батарэі да максімуму. Пасля 
чаго ён будзе чакаць каманду, пакуль 
у наземным цэнтры вырашаюць, што 
рабіць, — напрыклад, пераканфігу-
раваць абсталяванне. Дарэчы, гэта 
звычайная практыка, адзначыў Васіль 
Сівуха.

на самым версе 

Пра саму антэну на даху будынка 
расказаў начальнік аддзела прыёму 
даных Сяргей Несцяронак. Але спа-
чатку крыху тэорыі: падчас сеанса су-
вязі спадарожнік рухаецца па пэўнай 
траекторыі. Пачатковы пункт сеанса 
вызначаецца з дапамогай складаных 
разлікаў. Антэна наводзіцца ў гэты 
пункт, а затым суправа джае апарат 
да заканчэння сеанса. Яна прымае 
сігнал, які апрацоўваецца, дэка-
дзіруецца і фармуецца ў пэўны файл. 
Дарэчы, прадпрыемства таксама пры-
мае інфармацыю і з агульнадаступ-
ных метэаралагічных спадарожнікаў. 
Гэтая інфармацыя выкарыстоўваецца 
для фармавання прагнозу надвор’я, а 
таксама — для пошуку цеплавых ана-
малій, напрыклад, пажараў.

«Цяпер ідзе канструктарская ра-
бота па стварэнні сістэмы, якая бу дзе 
адсочваць усе цеплавыя анамаліі ў 
Беларусі і перадаваць іх у МНС. Гэта 
наша распрацоўка», — пракаментаваў 
спецыяліст.

Мы падняліся на дах. Масіўная 
антэна (яе маса 14 тон) была створана 
маскоўскай кампаніяй. Расіяне такса-
ма вырабілі сістэму кіравання і мадэр-
нізавалі яе ў 2016 годзе (да 2026 года 
павінна адпрацаваць). Кіруецца антэ-
на пяццю рухавікамі, якія паварочва-
юць яе на працягу часу сеанса на вугал 
каля 180 градусаў такім чынам, каб яна 
не «страціла» спадарожнік, захоплены 
ў момант пачатку працэсу.

зрабі сам 

Мала проста атрымаць інфармацыю 
са спадарожніка, яе яшчэ трэба сабраць 
разам. «Ёсць некалькі ўзроўняў апра-
цоўкі касмічных здымкаў. Па сутнасці, 
спачатку — гэта проста набор мікра-
кад раў, а вось з дапамогай адмысловага 
праграмнага забеспячэння для апра-
цоўкі гэты набор пераўтворыцца ў кан-
чатковы прадукт — здымак», — растлу-
мачыў Васіль Сівуха, калі паказваў нам 
аддзел апрацоўкі даных.

Некаторым спажыўцам патрэб-
ныя больш высокія ўзроўні апрацоўкі. 
Дарэчы, самы высокі ўзровень — ор-
тафотатрансфармаваныя малюнкі, 
ужо накладзеныя на рэльеф мясцовас-
ці і прывязаныя па пунктах на Зямлі з 
вялікай дакладнасцю. Усё залежыць ад 
запыту заказчыка: як ён захоча, так на 
прадпрыемстве і зробяць.

пра тэхніку 
і штучны інтэлект 

У цэлым, як можна ацаніць тэхніч-
ны ўзровень прадпрыемства? Намес-
нік дырэктара прадпрыемства «Геаін-
фармацыйныя сістэмы» па навуковай 
рабоце, кандыдат тэхнічных навук 
Барыс Чарнуха расказаў, што тэхніч-
ны ўзровень беларускай сістэмы ды-
станцыйнага зандавання адпавядае 
сусветнаму, айчынная сістэма разлі-
чана на даванне спажыўцам касмічнай 
інфармацыі з раздзяленнем 2,1 метра 
для чорна-белых і 10,5 метраў — для 
каляровых малюнкаў.

На пяткі чалавечым магчымас-
цям — асабліва ў сферы высокіх тэх-
налогій — наступае штучны інтэлект. 
Магчыма, хутка патрэба ў чалавеку 
пры апрацоўцы касмічнай інфарма-
цыі адпадзе? «Размовы пра замену 
нашых супрацоўнікаў на нейкія пра-
дукты, якія адносяцца да сферы штуч-
нага інтэлекту, цяпер не правамерныя. 
Не толькі ў сілу спецыфікі работы я 
пакуль не ведаю такіх дасягненняў 
штучнага інтэлекту, якія дазволілі б 
нават абмяркоўваць магчымасць за-
мены нашых спецыялістаў», — адказаў 
вучоны.

касмічная пасяўная 

Заказчыкамі матэрыялаў аэрака-
смічнага дыстанцыйнага зандавання 
выступаюць розныя ведамствы (іх, 
дарэчы, 11). У якіх сферах гэтыя ма-
тэрыялы могуць прынесці найболь-
шую карысць? На думку намесніка 

«Геаінфармацыйныя 
сіс тэмы» 

з’яўляюцца 
непасрэдным 

удзель нікам 
распрацоўкі 

новага 
беларуска-расійскага 

спадарожніка
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дырэктара па навуковай рабоце ўсё за-
лежыць ад таго, наколькі тыя ці іншыя 
арганізацыі, ведамствы гатовыя пра-
цаваць з касмічнай інфармацыяй. Тут 
шмат нюансаў — ад наяўнасці спецы-
ялістаў да патрэбнага абсталявання. 
Яшчэ, упэўнены спецыяліст, у ведам-
ствах патрэбныя лідары, якія збяруць 
вакол сябе каманду, каб перайсці да 
новай тэхналогіі работы гэтага ведам-
ства, заснаванай на выкарыстанні ка-
смічнай інфармацыі.

«Калі такіх людзей няма, то мы 
можам стукацца ў гэтыя ведамствы, 
расказваць ім, як выдатна магло б у іх 
быць, якая ў нас добрая інфармацыя. 
Але гэта, што называецца, ілбом аб 
сцяну, — сказаў Барыс Чарнуха. — Калі 
ёсць людзі, якія разуме юць перспекты-
ву такога супрацоўніцтва, — вось там 
яно развіваецца. Я магу сказаць, што ў 
Беларусі цяпер найбольш паспяхова і 
эфектыўна касмічная інфармацыя вы-
карыстоўваецца ў МНС, Дзяржаўным 
камітэце па маёмасці, «Белгідрамеце»,  
Міністэрстве лясной гаспадаркі, нека-
торых сілавых ведамствах».

Напрошваецца пытанне: калі ідзе 
пасяўная, то хіба здымкі з космасу 
не могуць дапамагчы паспяховай ба-
рацьбе за ўраджай? «На жаль, нельга 
сказаць, што з Міністэрствам сель-
скай гаспадаркі ёсць такі ўзровень 
супрацоўніцтва, як з іншымі ведамст-
вамі, у сілу розных абставін»,  — дадаў 
суразмоўнік.

Начальнік цэнтра Васіль Сіву-
ха пры гэтым нагадаў, што функцыя 

прагнозу ўраджайнасці ўскладзена на 
«Белгідрамет». «Геаінфармацыйныя 
сістэмы» ў свой час распрацавалі ды 
перадалі спецыяльнае праграмнае за-
беспячэнне для такога прагназавання, 
а цяпер у рамках супрацоўніцтва пе-
радаюць неабходныя здымкі. Дарэчы, 
паводле яго слоў, гэты прагноз штогод 
пацвярджаецца больш чым на 80%.

зша цікавіліся непалам 

Каля чатырох гадоў таму да аргані-
зацыі звярнулася адна з кампаній са 
Злучаных Штатаў Амерыкі з просьбай 
сфатаграфаваць пэўную тэрыторыю 
Непала. З чым звязаны такі дзіўны 
для абывацеля заказ з краіны-сусвет-
нага лідара ў касмічнай галіне? Барыс 
Чарнуха нагадаў простую ісціну: спа-
дарожнік можа здымаць толькі там, 
дзе ён у пэўны момант ляціць. Калі ў 
краіны ёсць неабходнасць у здымцы 
канкрэтнай тэрыторыі, але яе спада-
рожнікі там у патрэбны момант не 
пралятаюць, тады лагічна звярнуцца 
да калег, чый спадарожнік ляціць над 
патрэбнай часткай планеты. Такім чы-
нам, практыка ўзаемнага абмену па-
слугамі ў гэтай сферы распаўсюджана 
шырока. Дарэчы, Непал сфатаграфа-
ваць было даволі складана з-за няпро-
стых умоваў надвор’я.

пра карпаты і чарнобыль 

Існуе Міжнародная хартыя па 
маніторынгу і прадухіленні надзвы-

чайных сітуацый, якая аб’ядноўвае 
мноства краін. Калі здараюцца нейкія 
катастрофы глабальнага маштабу, то 
Хартыя прыцягвае для маніторынгу 
развіцця падзей усе даступныя сродкі 
сваіх удзельнікаў. Ад Беларусі ў Хар-
тыю ўваходзіць наша МНС, а забеспя-
чэнне касмічнай інфармацыяй ажыц-
цяўляецца праз «Геаінфармацыйныя 
сістэмы», паколькі гэтая структура 
з’яўляецца Нацыянальным аперата-
рам Беларускай касмічнай сістэмы ды-
станцыйнага зандавання Зямлі (ска-
рочанна — ДЗЗ).

У гэтай сувязі становіцца важным 
маніторынг сумежных тэрыторый. 
Можна спрагназаваць надзвычайныя 
сітуацыі, якія будуць верагодныя на 
тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, Пры-
пяцкі водны басейн мае прытокі, якія 
цякуць з поўдня, з Украіны і бяруць 
пачатак у Карпатах. Касмічная інфар-
мацыя пра стан снежнага покрыва ў 
Карпатах аказваецца карыснай пры 
прагназаванні магчымых паводак у 
нас на Палессі.

Іншы прыклад: лясны пажар у 
Чарнобылі ў 2015 годзе, які доўгі час 
не пацвярджаў украінскі бок. «А мы 
яго выявілі досыць аператыўна, пачалі 
інфармаваць і па лініі МНС, праз СМІ. 
Удалося хутка прыняць меры, для Бе-
ларусі гэты пажар ніякіх негатыўных 
наступстваў не меў», — расказвае Ба-
рыс Чарнуха.

цягнем-пацягнем 
усе галіны 

Трэба разумець, што кошт стварэн-
ня і эксплуатацыі касмічных сістэм 
дыстанцыйнага зандавання Зямлі до-
сыць высокі. Беларуская сістэма — не 
выключэнне. Ці атрымліваецца аку-
піць яе дзейнасць? Па словах намес-
ніка дырэктара па навуковай рабоце, 
у непілатуемай касманаўтыцы існуе 
тры асноўныя кірункі: дыстанцый-
нае зандаванне Зямлі, рух і касмічная 
сувязь. Дык вось, трэцяе і, часткова, 
другое з’яўляюцца камерцыйна выгад-
нымі, паколькі выклікаюць цікавасць 
інвестараў.

Дыстанцыйнае зандаванне Зямлі з 
космасу звычайна з ліку датацыйных 
кірункаў. Аднак стварэнне касмічнай 
тэхнікі ДЗЗ патрабуе найноўшых тэх-
нічных рашэнняў, таму для іх дасяг-
нення падцягваюцца ўсе сумежныя 
галіны.
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 с  падарожнікі

Што датычыцца грашовага пытан-
ня, то для ацэнкі эфектыўнасці ўкла-
дання грошай у навукова-тэхнічную 
дзейнасць у нашай краіне ёсць спецы-
яльныя методыкі. У адпаведнасці з імі, 
ацэнка эфектыўнасці такіх работ ідзе 
па комплексным прынцыпе. Ён праду-
гледж вае, што ўсе выдаткі на стварэнне 
сістэмы і яе эксплуатацыю параўноўва-
юцца з даходамі ад выкарыстання наву-
кова-тэхнічных рашэнняў, атрыманых 
пры стварэнні касмічнай сістэмы ДЗЗ, 
за кошт стварэння новай прадукцыі і 
паслуг на аснове гэтых рашэнняў.

«Калі казаць канкрэтна, тыя ра-
шэнні, якія былі распрацаваны пры 
стварэнні беларускай касмічнай сістэ-
мы, пазней былі пакладзены ў аснову 
розных праектаў, у тым ліку ў пра-
грамах Саюзнай дзяржавы, камер-
цыйных кантрактах. Дык вось, такая 
комплексная ацэнка на сёння паказвае 
перавышэнне даходаў над выдаткамі 
больш чым на 18 мільёнаў долараў. 
Яшчэ адзін паказчык — умоўнае ім-
партазамяшчэнне ад давання здымкаў 
беларускім спажыўцам — перавысіў 
15 мільёнаў долараў», — расказаў Ба-
рыс Чарнуха.

як доўга яшчэ палятае?

Беларускі касмічны апарат быў 
уведзены ў эксплуатацыю ў 2012 годзе 
і лятае без малога сем гадоў. Наколькі 
ён тэхналагічны сёння, і калі будзе вы-
ведзены з арбіты?

«Мы разам з прадпрыемствам-
вытворцам пастаянна маніторым 
яго тэхнічны стан. Апарат, калі ка-
заць простай мовай, увесь абчэплены 
рознымі датчыкамі, якія дазваляюць 
ацэнь ваць яго асноўныя тэхнічныя 
сістэмы, — расказаў намеснік ды рэк-
тара па навуковай рабоце. — Гэта зна-
чыць, можна ўбачыць, ці існуе дэгра-
дацыя параметраў, якая яе хут касць. 
На аснове такога аналізу мы робім 
прагноз аб магчымай працягласці пра-
цаздольнасці спадарожніка».

Працэсы, якія патэнцыйна мо гуць 
прывесці да выхаду спадарожніка са 
строю, — вядомыя, і іх не так шмат. 
Гэта тое, што звязана з падтрыманнем 
арбіты, з забеспячэннем аптымальных 
умоў для здымкаў.

Яшчэ адзін фактар — уздзеянне 
касмічнага выпраменьвання, асаблі-
ва цяжкіх часцінак. Напрыклад, пры 
пападанні яны спрыяюць дэградацыі 

панэ ляў сонечных батарэй спадарож-
ніка. Гэта значыць, могуць змяншац-
ца выхадныя токі такіх батарэй, якія 
зара джаюць хімічныя акумулятары. 
Цяжкія часцінкі ўплываюць і на фота-
прыёмныя матрыцы, якія фармуюць 
выяву ў аптычнай сістэме.

Адсочваючы ху ткасць дэгра-
дацыі асноўных элементаў, можна 
спрагназаваць, колькі апарат будзе 
праца ваць. «Цяпер прынята такое ра-
шэнне, што прагнозны тэрмін працы  
спадарожніка ацэньваецца да канца 
2021 года», — праінфармаваў Барыс 
Чарнуха.

Да таго часу апарату будзе 9,5 года, 
а разліковы тэрмін эксплуатацыі — 
усяго пяць. Фактычна, двайны тэрмін. 
Гэта можна ацэньваць як нагоду для 
стварэння і вываду на арбіту яшчэ ад-
наго спадарожніка.

Што ўяўляе з сябе вывад спада-
рожніка з эксплуатацыі? Ён будзе 
пераве дзены з арбіты на траекторыю 
пахавання, будзе паступова зніжац-
ца, пакуль не згарыць у атмасферы. 
Пакідаць непрацуючы спадарож-
нік на арбіце нельга — цяпер вель-
мі актуальнай з’яўляецца праблема 

касмічнага смецця. У сістэме стан-
дартаў Еўрапейскага касмічнага аген-
цтва — там, дзе апісваецца жыццёвы 
цыкл вырабаў для космасу, — як аба-
вязковы прапісаны этап утылізацыі, 
вываду з арбіты і пахавання абсталя-
вання.

а там — і новы пачатак 

Дарэчы, «Геаінфармацыйныя 
сіс тэмы» з’яўляюцца непасрэдным 
удзель нікам распрацоўкі новага бе-
ларуска-расійскага спадарожніка. 
«Цяпер ажыццяўляецца этап эскіз-
нага праектавання, у рамках якога 
разліковым шляхам, шляхам разна-
стайнага мадэлявання ўдакладняюцца 
тэхнічныя параметры новага апарата 
і сіс тэмы ў цэлым, кошт, тэрміны рас-
працоўкі. Этап эскізнага праектаван-
ня заканчваецца ў канцы 2019 года. 
Пакуль арыенціровачны тэрмін яго 
вываду на арбіту — 2023 год», — рас-
казаў вучоны.

Такім чынам, паміж заканчэннем 
планавага тэрміна работы дзеюча-
га беларускага спадарожніка  — ка-
нец 2021 года, і запускам новага — у 
2023-м — больш за год. Дзе будуць бра-
ць інфармацыю беларускія спажыўцы?

«Наша сістэма забяспечвае заказ-
чыкаў здымкамі не толькі з Белару-
скага касмічнага апарата. Ён працуе ў 
скла дзе арбітальнай групоўкі анала-
гічных расійскіх спадарожнікаў. Ужо 
дасягнуты пагадненні аб уключэнні ў 
склад гэтай групоўкі расійскіх спада-
рожнікаў, аналагічных таму, які быў у 
свой час запушчаны разам з нашым — 
гэта спадарожнікі серыі «Канопус», — 
рас тлумачыў Нацыянальны аператар 
ДЗЗ.

Калі беларускі спадарожнік пе-
растане існаваць, то Беларусь мае 
магчымасць прымаць інфармацыю з 
«Канопусаў». Акрамя таго, на прад-
прыемстве атрымліваць інфармацыю 
з вялікай колькасці агульнадаступных 
спадарожнікаў. Цяпер сродкі беларус-
кай касмічнай сістэмы дапрацоўва-
юцца для прыёму інфармацыі з гэтых 
апаратаў і перадачы яе заказчыкам. 
Гэтыя меры дазваляюць спадзявацца, 
што беларускія спажыўцы касмічных 
здымкаў не адчуюць інфармацыйнага 
вакууму да ўвядзення ў эксплуатацыю 
новага спадарожніка.

Уладзіслаў Лукашэвіч.
Фота Таццяны Ткачовай.

Існуе Міжнародная 
хартыя 

па маніторынгу 
і прадухіленні 

надзвычайных 
сітуацый, якая 

аб’ядноўвае мноства 
краін. Калі здараюцца 

нейкія катастрофы 
глабальнага маштабу, 
то Хартыя прыцягвае 

для маніторынгу 
развіцця падзей усе 

даступныя сродкі 
сваіх удзельнікаў. 

Ад Беларусі ў Хартыю 
ўваходзіць МНС.
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грашовы эфект 
з мінімальным 
уздзеяннем 

Элементы «азелянення» экано-
мікі, згодна з Нацыянальным планам 
дзеянняў па яе развіцці, уключаюць 
у сябе электратранспарт, гарадскую 
мабільнасць, «разумныя гарады», ар-
ганічную сельскую гаспадарку і экала-
гічны турызм. Комплексны дакумент 
уяўляе з сябе дарожную карту таго, 
якім чынам будзе адбывацца экалагі-
зацыя эканомікі ў краіне.

— Сёння мы падыходзім да кан-
ца рэалізацыі даволі доўгага працэ-
су, падчас якога як з удзелам міжна-
родных партнёраў, так і самастойна 
Беларусь звяртае ўвагу на неабход-
насць эканамічнага росту, які не будзе 
рэалізоўвацца са шкодай для навакол-
ля, — заўважыла Кацярына Кузняцо-
ва, начальнік галоўнага ўпраўлення 
экалагічнай палітыкі, міжнароднага 
супрацоўніцтва і навукі Міністэрст-
ва прыродных рэсурсаў і аховы нава-
кольнага асяроддзя Беларусі. — Зялё-
ная эканоміка імкнецца прымірыць 
эканамічны рост і захаванне прырод-
нага асяродку  — пры мінімальным 
уздзеянні на наваколле.

План разлічаны да 2030 года і ўклю-
чае ў сябе некалькі катэгорый. Напры-
клад, стварэнне ўмоў для ўстойлівага 

спажывання і вытворчасці, каб і спа-
жывец, і вытворца эканомна ставіліся 
да прыродных рэсурсаў. 30% мерапры-
емстваў, якія прадугледжаны дакумен-
там, ужо выкананы, і даволі паспяхова, 
70% — у працэсе рэалізацыі, кажуць 
спецыялісты. Яны ж раяць звярнуць 
увагу на ахоўныя тэрыторыі краіны, 
якіх у Беларусі больш за 9% і ад якіх 
можна атрымліваць дадатковы пры-
бытак.

— Тое, што мы захоўваем біяла-
гічную і ландшафтную разнастай-
насць, — добра. Аднак мы можам 
атрымліваць эканамічны эфект і пры 
гэтым вытрымліваць мінімізацыю 
ўздзеяння на гэтыя тэрыторыі, — кажа 
Кацярына Кузняцова.

электрааўто 
і турыстычныя 
электробусы 

Дасягненні краіны ў развіцці зялё-
най эканомікі пацвярджаюцца міжна-
роднымі таварыствамі і адлюстроўва-
юцца ў экалагічных рэйтынгах. Летась 
у індэксе дасягнення глабальных мэтаў 
устойлівага развіцця Беларусь заняла 
23-е месца сярод больш чым 170 краін. 
А па індэксе эфектыўнасці намаганняў 
у сферы аховы клімату наша краіна 
на 29-м месцы. Сем з сямнаццаці мэтаў 
устойлівага развіцця — экалагічныя, 

і шмат у  чым дзякуючы дасягнен-
ням у экалагічных мэтах наша краіна 
атрымала такі высокі бал, канстатуе 
Надзея Батава, загадчыца сектара эко-
лага-эканамічных праблем Інстытута 
эканомікі Нацыянальнай акадэміі на-
вук Беларусі:

— У межах развіцця электратранс-
парту да 2022 года будзе выпушчаны 
першы электрамабіль айчыннай збор-
кі на базе кітайскага. У краіне курсуе 
больш за 80 электробусаў, у тым ліку 
турыстычныя электробусы на тэры-
торыі заказнікаў. На аўтазапраўках 
«Беларуснафты» ўжо дзейнічаюць 
84 электразарадныя станцыі. Да кан-
ца года з’явіцца яшчэ 166. Па тэмпах 
развіцця такіх станцый мы апераджа-
ем Эстонію, якая доўгі час была сус-
ветным лідарам гэтага кірунку.

Яшчэ на пачатку 2015-га ў краі-
не было 27  электрамабіляў, цяпер 
іх больш за 240. Акрамя падтрымкі 
на дзяржузроўні, павелічэнню коль-
касці электратранспарту спрыяе і тое, 
што яго ўладальнікі вызвалены ад вы-
платы дзяржпошліны і падатку на да-
баўлены кошт.

«зялёныя гарады» 
і бясплатныя рэсурсы 

На ўзмацненне зялёнага сектара 
эканомікі працуюць розныя ведам-

эканоміка 
павінна 
«пазелянець» 
Эканамічны рост без шкоды для наваколля, зніжэнне энергаспажывання ў жыллі да 90 кілават 
на квадратны метр, стварэнне 166 электразарадных станцый для аўто да канца года і давядзенне 
аднаўляльных крыніц энергіі да 9% у энергабалансе краіны да 2030‑га — такія мэты ставяць перад 
сабой арганізацыі і ведамствы Беларусі на шляху развіцця зялёнай эканомікі

 Э  калогія
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ствы. У Акадэміі навук, напрыклад, 
вывучаюць праблемы глыбіннай пера-
працоўкі торфу для атрымання ўгна-
енняў, бо паліць торф цяпер — неда-
пушчальная раскоша. Даследаванні па 
другасным забалочванні месцаў вы-
працаваных тарфянікаў паказваюць, 
што гэта дазволіць пазбегнуць узга-
рання такіх мясцін і надасць ім другое 
жыццё, расказвае Людміла Краўчук, 
вядучая навуковая супрацоўніца ла-
бараторыі аптымізацыі геасістэм Ін-
стытута прыродакарыстання Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі.

А Закон аб вытворчасці і абара-
чэнні арганічнай прадукцыі, які ары-
ентаваны на экспарт і ўступіць у сілу 
ў канцы гэтага года, задасць рамачныя 
ўмовы развіцця гэтага кірунку і дасць 
дадатковы імпульс яго развіццю, 
лічыць Надзея Батава:

— Пакуль жа ў краіне толькі 27 сер-
тыфікаваных вытворцаў арганічнай 
прадукцыі, у тым ліку прадпрыемст-
вы, якія прымаюць і нарыхтоўваюць 
ягады, дзікарослую прадукцыю, бяро-
завік і сельгаспрадукцыю.

Не менш цікавым стане будаўніцт-
ва першага рэсурсанезалежнага до-
ма-парку, які будзе працаваць на аль-
тэрнатыўных крыніцах энергіі. Яго 
аўтары абяцаюць, што жыхарам не да-
вядзецца плаціць за цяпло і электрыч-
насць. Калі ўсё атрымаецца, гэта будзе 
сапраўды прарыў у экабудаўніцтве, 
лічаць спецыялісты.

Ірына Усава, кіраўніца праек-
та «Зялёныя гарады», прадстаўніца 
Праграмы развіцця ААН у Беларусі, 
адзначыла, што ў межах праекта яны 
працуюць на мясцовым узроўні з га-
радскімі адміністрацыямі, таму што 
большасць насельніцтва жыве ме-
навіта на тэрыторыях сярэдніх і ма-
лых гарадоў:

— Мы распрацоўваем стратэгіч-
нае бачанне развіцця нашых гарадоў: 
Полацка, Наваполацка, Навагрудка; 
дапамагаем ім рэалізаваць пілотныя 
праекты па павышэнні энергаэфек-
тыўнасці. У Навагрудку, напрыклад, 
гэта сістэма разумнага вулічнага 
асвятлення і смартсістэма спажыван-
ня рэсурсаў для жылога дома. Пытанні 
развіцця гарадской мабільнасці праз 
веларух — у Полацку і Наваполацку. 
Да праекта «Зялёныя гарады» нядаўна 
далучыліся Гарадок, Зэльва, Крычаў і 
Карма. Для іх распрацоўваецца план 
зялёнага горадабудаўніцтва. Тым 

не менш, напланаваўшы шмат інава-
цыйных цікавых ідэй у будаўніцтве 
зялёнага горада, неабходна шукаць 
сродкі для рэалізацыі гэтых праектаў. 
Таму пытанне, звязанае з «зялёнымі 
фінансамі», павінна выходзіць на пер-
шы план. Каб прасоўваць новыя эка-
тэхналогіі ў краіне, трэба рабіць чар-
говы крок па распрацоўцы крытэрыяў 
экалагічнасці і энергаэфектыўнасці, 
упэўнена яна.

аднаўляльныя 
крыніцы энергіі 

Важная роля ў энергаэфектыў-
насці адводзіцца таксама аднаўляль-
ным крыніцам энергіі: ветру, сонцу і 
вадзе. У Германіі ды Італіі гэтыя рэ-
сурсы займаюць 15% у энергабалан-
се краін і, адпаведна, робяць унёсак 
у экалагізацыю, падзяліўся мерка-
ваннямі Леанід Паляшчук, намеснік 
дырэктара Дэпартамента па энерга-
эфектыўнасці Дзяржаўнага камітэта 
па стандартызацыі Беларусі:

— У Беларусі створана пакуль 
каля 6,2% (каля 400 МВт) магутнасцяў 
на аднаўляльных крыніцах энергіі. Да 
2030 года мяркуецца дасягнуць 9%. 
Аднак гэта ўсё яшчэ не 15%, якія даз-
воляць развівацца ў межах зялёнай 
эканомікі.

У сферы жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі мадэрнізацыя жылля дасць 
магчымасць знізіць энергаспажыван-
не на 40% і давесці ў далейшым гэты 

паказчык да 90 кВт на квадратны метр 
замест цяперашніх 200 кВт. Праўда, 
ужо існуюць пілотныя праекты ў Ма-
гілёўскай і Гродзенскай абласцях, дзе 
гэты ўзровень — 25 кВт на квадратны 
метр, заўважыў спецыяліст.

— Вялікую ролю ў павышэнні 
энергаэфектыўнасці будзе адыгры-
ваць укараненне прынцыпаў дзяр-
жаўных зялёных закупак, калі дзяр-
жава ўвядзе пэўныя патрабаванні да 
вытворчасці на тэрыторыі краіны, 
да продажу спажыўцу тавараў і ака-
зання паслуг, якія будуць адпавя даць 
пэўным экалагічным крытэрыям і 
патрабаванням па энергаэфектыў-
насці, — перакананы Андрэй Мінян-
коў, начальнік аддзела навукова-тэх-
нічнай палітыкі і знешнеэканамічных 
сувязяў Дэпартамента па энергаэ-
фектыўнасці Дзяржаўнага камітэта 
па стандартызацыі Беларусі.

Прыкладам павышэння энерга-
эфектыўнасці служыць таксама пе-
равод кацельняў на драўніннае палі-
ва і павышэнне такой эфектыўнасці 
ў новым жыллі. За кошт росту цаны 
на паліва (на 8–17%) энергаспажы-
ванне ў доме змяншаецца ў два–чаты-
ры разы і дазваляе выкарыстоўваць 
энергію аднаўляльных крыніц. А вось 
павысіць энергаэфектыўнасць у існу-
ючым жыллі мяркуюць, далучыўшы 
да працэсу саміх грамадзян і іх срод-
кі, дзеля чаго рыхтуецца адпаведны 
праект.

Ірына сідарок

 Э  калогія

Першы электрамабіль беларускай зборкі з’явіўся ў продажы — гэта двухмесная Zotye e200
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К
ожны з валанцёраў 
трапіў у шэрагі добра-
ахвотнікаў па-свой-
му. Хтосьці ўжо даўно 
прак тыкуецца на тур-
нірах меншага маштабу, 
а для кагосьці жаданне 
стаць валанцёрам на II 

Еўрапейскіх гульнях стала адпраўным 
пунктам у доўгім і займальным шляху. 
Вось гісторыя студэнткі факультэта 
дашкольнай адукацыі БДПУ імя Мак-
сіма Танка Віялеты Аляшкевіч:

— Ва ўніверсітэце пачула пра тое, 
што ідзе набор валанцёраў на II Еўра-
пейскія гульні, і вырашыла паспраба-
ваць сябе ў гэтай справе. На працягу 
года да пачатку мультыспартыўнага 
форуму наведвала розныя мерапры-
емствы: турніры па боксе, лёгкай атле-
тыцы, Міжнародны алімпійскі дзень, 

адкрыццё стадыёна «Дынама». Еўра-
пейскія гульні, вядома, — самая буй-
ная падзея, на якой мне давялося па-
працаваць. Ніколькі не шкадую, што 
пайшла ў валанцёры! У нас склалася 
выдатная каманда, расставацца з якой 
не хацелася. Гэта проста дзіўна: здава-
лася б, цэлы месяц мы працавалі по-
бач з людзьмі, якіх нядаўна яшчэ зусім 
не ведалі. А калі расставаліся, проста 
слёзы на вочы наварочваліся!

Новыя сябры і велізарны досвед — 
вось, бадай, галоўнае, што атрымаў 
за час II Еўрапейскіх гульняў кожны 
з валанцёраў. Студэнтка факультэта 
сацыякультурных камунікацый БДУ 
Аляксандра Ажар упэўнена: атрыма-
ныя навыкі спатрэбяцца ў будучыні:

— На Гульнях я была асістэнткай 
Нацыянальнага алімпійскага каміт-
эта Польшчы і разам з іншымі ва-

ланцёрамі дапамагала спартсменам 
і дэлегатам, калі яны мелі патрэбу 
ў моўнай падтрымцы: пыталіся на-
конт прылётаў і адлётаў, задавалі пы-
танні па спартыўным аб’ектам. Гэта 
велізарны досвед! Калі ты валанцёр, 
стараешся быць заўсёды і ўсюды, ву-
чышся нэтворкінгу, які цяпер так за-
патрабаваны.

Шмат каму з валанцёраў па шчас-
ціла на  свае вочы ўбачыць спабор-
ніцтвы II Еўрапейскіх гульняў і нават 
пазнаёміцца са сваімі кумірамі. Лёг-
каатлетка Ірына Халецкая, напры-
клад, была вельмі рада сустрэцца з 
кап’якідальніцай Таццянай Халадо-
віч, якая стала пераможцай турніру 
ў Мінску. Дзяўчына і сама займаецца 
гэтым відам спорту, таму з задаваль-
неннем пагутарыла са спартсменкай і 
атрымала дадатковы зарад матывацыі 

іх  яСкравае  лета 
«А што далей?» — такім пытаннем задавалася большасць валанцёраў пасля завяршэння II Еўрапейскіх гульняў 
у Мінску. Яны калясілі па краіне з эстафетай «Полымя міру», сустракалі гасцей у аэрапорце і на вакзалах, 
працавалі на спартыўных арэнах… Арганізатары II Еўрапейскіх гульняў, дзякуючы добраахвотнікам 
за няпростую працу, казалі: яны сталі не толькі душой мультыспартыўнага форуму, але і яго «апорнымі 
сценамі»: на самай справе, без іх удзелу правядзенне такога буйнога турніру было б немагчымым.

 Р  эха падзей

sb
.b

y



15беларусь.belarus
жнівень   2019

на доўгія гады. А студэнта Міжнарод-
нага ўніверсітэта «МІТСО» Мікіту Іва-
нова і зусім можна назваць шчасліўчы-
кам: ён працаваў у акрэдытацыйным 
цэнтры вёскі спартсменаў і выдаваў 
бэйджы атлетам. Пасля ён прызнаўся: 
здымкаў з Гульняў у смартфоне амаль 
няма — на гэта проста не было часу. 
Затое ўспамінаў — вельмі шмат: бачыў 
усіх медалістаў турніру!

Але на спартыўных арэнах давяло-
ся папрацаваць далёка не ўсім валан-
цёрам. Некаторыя заступілі на пост 
за некалькі тыдняў да пачатку Гульняў, 
каб з усмешкамі і пазітывам су стра каць 
балельшчыкаў і гасцей нашай краіны 
на пагранічных пераходах. Кіраўніца 
групы валанцёраў, якія сустракалі за-
межных гасцей на пагранічных пера-
ходах Брэсцкай вобласці, Аксана Яро-
віч успамінае:

— У добраахвотнікаў, якія пра-
цавалі ў нашым функцыянальным 
напрамку, была няпростая зада-

ча  — сустракаць замежных гасцей. 
Прыяз джалі чэхі, немцы, украінцы… 
Працавалі пазменна, графік быў скла-
даны, але ўсе засталіся задаволеныя: 
для хлопцаў і дзяўчат, многія з якіх 
вучацца на прававедаў, магчымасць 
пабываць на мяжы, убачыць працу 
на пагранічных пераходах стала вы-
датнай практыкай для будучыні.

Адбор у каманду валанцёраў быў 
сур’ёзны. Заяўкі на ўдзел у II Еўрапей-
скіх гульнях падалі больш за 24 тысяч 
чалавек з 106 краін. Пасля конкурс-
нага адбору добраахвотнікі праход-
зілі навучальныя трэнінгі, на якіх ім 
тлумачылі нюансы будучай працы, 
знаёмілі са спартыўнымі аб’ектамі і 
рабілі ўсё для таго, каб падчас спа-
борніцтваў яны працавалі зладжана і 
хутка.

Уменні, здольнасці і добразычлі-
васць беларускіх валанцёраў высока 
ацанілі і спартсмены, і трэнеры, і гос-
ці Гульняў. Цяпер хлопцам і дзяўчатам 

сыплюцца запрашэнні на іншыя мера-
прыемствы — яны могуць расплана-
ваць сваю працу хоць да канца года! 
Але пакуль большасць з іх з цеплынёй 
успамінаюць 10 яскравых чэрвеньскіх 
дзён, у  якія змясціліся II  Еўрапей-
скія гульні, і працягваюць дзякаваць 
арганізатарам за магчы масць стаць 
часткай такой грандыёзнай спартыў-
най падзеі ў гісторыі нашай краіны. 
Колькасць постаў у сацыяльных сет-
ках, дзе можна знайсці словы падзякі 
ад валанцёраў у адрас арганізатараў 
Гульняў, нават складана падлічыць. 
Ганна Марозава са Жлобіна, да пры-
кладу, падборку фотаздымкаў, зробле-
ных падчас Гульняў, дапоўніла цёплы-
мі словамі:

— Я бачыла гэтую прыгажосць 
кожны дзень. Бачыла і ўлюблялася. Так 
доўжылася два тыдні, а цяпер я еду, і 
тужліва ад таго, што быў толькі адзін 
шанец гэта адчуць. Вельмі ўдзячная 
валанцёрству за  досвед, за  магчы-
масць быць часткай каманды! Я хаце-
ла запомніць кожны момант… Мінск, 
дзякуй за ўтульнасць, за прыгожыя 
захады сонца, а галоўнае — за людзей, 
побач з якімі я заўсёды як дома!

Валанцёр Мікалай Вабішчэвіч вы-
казаў падзяку арганізатарам свое асаб-
ліва: разам з іншымі добраахвотнікамі 
ён «намаляваў» на асфальце сэрца з 
дапамогай 23 фірменных, «валанцёр-
скіх» сіне-зялёных красовак і падпісаў 
гэта так: «Прыемна ўсведамляць, што 
мы прынялі ўдзел у такой маштабнай 
падзеі».

Таццяна Пастушэнка,
Хрысціна Глушко,

Вольга Дуброўская
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В
ачыма Паліны Амяльянчык на Беларусь ужо 
каля двух гадоў глядзяць амаль 14 тысяч ча-
лавек. Яе першы пост — пра Нясвіжскі за-
мак. Потым быў яшчэ пра Мірскі і Брэсцкую 
крэпасць, Аўгустоўскі канал. А далей разам 
з мужам Міхаілам Паліна пайшла няходжа-
нымі сцежкамі.

— Частае пытанне: «А гэта дзе? Гэта ў Бе-
ларусі?». Я з задавальненнем адказваю, распавядаю, як да таго 
месца пад’ехаць і што па дарозе можна яшчэ пагля дзець.

Аўтараў праекта цікавіць абсалютна ўся Беларусь. Муж 
і жонка старанна прадумваюць маршруты, на кожны аб’ект 
адводзяць мінімум некалькі гадзін. Пост пра сядзібу Га-
таўскіх (або Козел-Паклеўскіх) набраў максімальную коль-
касць лайкаў і водгукаў. Пра такое, прызнаюцца ў камен-
тарах многія, чытаюць упершыню. І сама трэвэл-блогер 
лічыць неверагодным адкрыццём знаёмства з сядзібай.

Згаданы маёнтак у XIX стагоддзі выкупіў генерал-лейтэ-
нант Гатоўскі, пазней па спадчыне ён перайшоў старэйшай 
дачцы — жонцы заможнага шляхціца Козел-Паклеўскага. 
Сельгасвучылішча і нямецкі шпіталь — гэта ўсё ў біягра-
фіі будынка. За рэстаўрацыю сядзібнага дома, што ў Жло-
бінскім раёне, там узяліся ў 1996 годзе. Для турыстаў яго 
адкрылі ў 2015-м. 36 пакояў, розныя стылі, эпохі, краіны… 
На колькасць турыстаў там не скардзяцца.

Зрэшты, разлічваць толькі на добрыя водгукі сёння 
мала, трэба здымаць бар’еры для турыстаў. Не раз пра гэта 
казаў і Прэзідэнт. Гаворка перш за ўсё — пра пашырэнне 
практыкі бязвізавага ўезду:

— У нас ёсць Аўгустоўскі канал, ёсць Белавежская пу-
шча. Яны на заходняй мяжы размешчаны, і мною прынята 
два рашэнні: аб бязвізавым уездзе па Аўгустоўскім канале (ён 
аб’ядноўвае воднай артэрыяй Літву, Польшчу і Беларусь) і ў 
Белавежскую пушчу. На пэўны тэрмін — без заезжай візы. 
Туды падаліся турысты, і яны, вядома ж, павезлі грошы.

Першае па-сапраўднаму маштабнае паслабленне для 
замежных гасцей пры перасячэнні беларускай мяжы было 
зроблена ў 2014 годзе. Падчас правядзення чэмпіянату 
свету па хакеі было дастаткова падаць электронны білет 
на матч. Праз год кароткатэрміновы бязвізавы ўезд даз-
волілі на тэрыторыю Белавежскай пушчы. А ў 2016-м — і 
наведнікам Аўгустоўскага канала.

краіна для 
падарожжаў 
Трэвэл‑старонкі — гэта адносна новы трэнд: падарожнічаеш, робіш відэа і фотаздымкі, загружаеш 
у сетку. і натхняеш на падарожжа іншых. Ці працуе гэта ў Беларусі? і як павысіць прывабнасць 
турыстычнага патэнцыялу краіны?

 Т  урыСтычны патэнцыял
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Сёння на тэрмін да 30 дзён праз Нацыянальны аэрапорт 
«Мінск» без візы ў Беларусь могуць уехаць госці з 74 краін. 
Да 10 дзён падоўжана знаходжанне ў асобных раёнах Брэс-
цкай і Гродзенскай абласцей. Як вынік — колькасць толькі 
бязвізавых турыстаў у мінулым годзе ў параўнанні з 2017-м 
павялічылася ўдвая, кажа намеснік дырэктара Дэпартамента 
па турызме Міністэрства спорту і турызму Віталь Грыцэвіч:

— За мінулы год, па дадзеных Дзяржпагранкамітэта, 
у Беларусь уехала 4 мільёны 700 тысяч замежных грама-
дзян. Тут не ўлічваецца ўсходні паток, бо беларуска-расій-
ская мяжа, як вядома, — адкрытая. Разам з тым мы сумесна 
з Белстатам распрацавалі методыку, згодна з якой і вядзем 
падлікі. Атрымалася, што ў мінулым годзе да нас у Беларусь 
уехала каля 11,5 мільёна замежных грамадзян.

Сезонны пункт пропуску «Лясная Рудаўка» на Аўгу-
стоўскім канале. Па вадзе, пешшу або на роварах — лічаныя 
хвіліны, і памежны кантроль пройдзены. У мінулым годзе, 
кажа намесніца начальніка ўпраўлення спорту і турызму 
Гродзенскага аблвыканкама Таццяна Лідзяева, мяжу там пе-
расеклі звыш 3 тысяч чалавек. Большасць з іх — бязвізавыя 
турысты:

— Па бязвізу першае месца (64 %) — гэта літоўцы. Каля 
30 % — палякі, трэцяе месца стабільна ўтрымліваюць ла-
тышы. Затым турысты з Германіі і далей, усяго — 70 краін.

У 2017-м па бязвізу Аўгустоўскі канал наведалі 50 ты-
сяч турыстаў, годам пазней — 92 тысяча. Сёлета прэтэн-

дуем на чарговы рэкорд: 60 тысяч замежнікаў ужо паспелі 
адпачыць на ўлонні тамтэйшай прыроды. А колькім гас-
цям віза не патрэбна ўвогуле! Праўда, са з’яўленнем бязві-
за стаў адчувальным недахоп гасцінічных месцаў. Добрая 
дапамога — аграэкатурызм. Побач з каналам ёсць 15 сядзі-
баў, акрамя таго, там рыхтуюцца да адкрыцця адразу двух 
ся дзібна-паркавых комплексаў: «Свяцк» і «Радзівілкі».

Перанясемся ў Брэст. Павялічыць колькасць бязві-
завых дзён, а з імі і турыстаў, дазволіла б аб’яднанне зон 
«Гродна» і «Брэст». Цяпер гэтае пытанне разглядаецца. 
Пры станоўчым выніку ў агульную дадатковую бязвізавую 
зону могуць уключыць яшчэ Івацэвіцкі, Лідскі і Навагруд-
скі раёны. Зрэшты, колькі б новых пунктаў ні з’яўлялася ў 
маршруце, пачынаецца ён абавязкова з Брэсц кай крэпасці.

З 1956  года Цытадэль над Бугам наведалі больш 
за 24 мільёны турыстаў, 25-мільённага наведніка там ча-
каюць у гэтым годзе. Расія, Украіна, Польшча, Германія і 
краіны Балтыі — у 2018-м госці з больш чым паўсотні краін 
пабывалі ў Брэсцкай крэпасці. Там наогул — адзін з лепшых 
паказчыкаў у краіне па прыцягнутых у турызм інвестыцы-
ях. А яшчэ ў рэгіёне добра развіты сельскі адпачынак: свае 
паслугі гатовыя прапанаваць 400 сядзібаў. Дарэчы, па дадзе-
ных Белстата і профільнага міністэрства, у сярэднім за адну 
паездку турыст пакідае ў нашай краіне парадку 480 рублёў. 
Сярэдняя паездка доўжыцца каля 5 дзён.

Галіна Улевіч
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адроджаная прыгажосць 

Гісторыя стварэння Аўгустоўскага 
канала ў свой час аб’яднала тры наро-
ды: беларусаў, палякаў і рускіх.

Тады, амаль два стагоддзі таму, 
Прусія ўвяла надмерна высокія пош-
ліны на перавозку тавараў расійскімі 
грузавымі судамі па Вісле. Расійскі 
цар Аляксандр I пагадзіўся з доказамі 
Францыска-Ксаверыя Друцкага-Лю-
бецкага, міністра фінансаў Каралеўст-
ва Польскага, якое ў той час уваходзіла 
ў склад Расійскай імперыі, пра неаб-
ходнасць пракладкі альтэрнатыўнага 
воднага шляху. Што цікава: на суд ім-
ператара свае планы прадставілі дзве 
групы праекціроўшчыкаў: расійская 
і польская. «Тэндэр» выйгралі паля-
кі. Будаўніцтва доўжылася 15 гадоў 
і скончылася ўзвядзеннем аб’екта, 
унікальнага па сваіх маштабах і скру-
пулёзнасці прапрацоўкі. У выніку 
дзвюх сусветных войнаў гідратэхніч-
ныя збудаванні канала ператварыліся 
ў руіны. А закрытая на дзесяцігоддзі 
для звычайных наведнікаў памежная 
зона Савецкага Саюза, па якой пра-
ходзіла рэчышча, давяршыла разбу-
ральны працэс: час звёў чалавечыя 

намаганні мінулага практычна на 
нішто. Вядомы журналіст Аляксандр 
Ласмінскі ўспамінае:

— Нават я, карэнны гарадзенец і 
журналіст, не ведаў, што тут ёсць та-
кая перліна. Ісціна для мяне адкрыла-
ся ў канцы 70-х гадоў мінулага стагод-
дзя. Тады нас, фатографаў, запрасілі на 
пленэр у Польскую Народную Рэспу-
бліку, і адным з пунктаў праграмы 
было падарожжа па Аўгустоўскім ка-
нале ў суправаджэнні выдатнага экс-
курсавода, які распавёў нам пра яго 
гісторыю. Там я і зрабіў сенсацыйнае 
для сябе адкрыццё: аказваецца, Аўгу-
стоўскі канал упадае ў Нёман побач з 
Гродна. І ніхто пра гэта не ведае! І гэта 
ў той час, калі ў Польшчы ён быў ужо 
папулярным месцам турыстычнага 
паломніцтва і «Мекай» актыўнага ад-
пачынку.

Убачыць калі-небудзь гістарычную 
артэрыю паўнакроўнай, адзінай  — 
гэтая ідэя на многія гады захапіла 
гродзенскага энтузіяста:

— Многія ставіліся скептычна 
да ідэі рэстаўрацыі канала. Маўляў, 
каму патрэбныя гэтыя руіны… Але 
знайшліся і тыя, хто зацікавіўся. Як 
былы старшыня Гродзенскага райвы-

канкама Міхаіл Камарэц. На адной з 
нарад у Прэзідэнта ён распавёў пра 
Аўгустоўскі канал. Кіраўнік дзяржавы 
надаў вялікае значэнне гэтаму ўнікаль-
наму помніку гісторыі, архітэктуры, 
інжынерыі, прыроды… Адразу ж 
сфармавалі працоўную групу, якая 
прыехала сюды ўжо праз тыдзень. Ка-
нал вырашылі адраджаць.

«мы дакранаемся 
да гісторыі» 

Гэтую няпростую працу даручылі 
абласному прадпрыемству «Гродна-
меліяводгас». Яго генеральны дырэк-
тар Барыс Багданец дагэтуль памятае, 
з якой радасцю ён і яго паплечнікі 
браліся за справу:

— Калі пабачыў свет Указ Прэзі-
дэнта, і  нам выдзелілі на аб’ект 
15 мільёнаў долараў, былі на сёмым 
небе ад шчасця. Загрузілі працай усе 
нашы прадпрыемствы: заключылі да-
гаворы з 83 субпадрадчыкамі, набылі 
тэхніку... Працавалі самазабыўна, пра-
фесійна, зладжана. На падрыхтоўчых 
земляных работах было задзейнічана 
97 экскаватараў. Будавалі, але добра 
разумелі, што дакранаемся да гісторыі. 

Вам, аўгустоўсКі,
выдатна!
Рэстаўрацыя Аўгустоўскага канала падарыла беларусам унікальнае месца для адпачынку 
і прыцягнула сотні тысяч турыстаў

БеЛТА
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 А  дноўленая артэрыя

Строгі кантроль ажыццяўляў навуко-
вы кіраўнік Андрэй Пархута.

Барыс Іванавіч раскладвае архіў-
ныя фотаздымкі з месцаў будаўніцтва:

— Вось шлюз Немнага. Бачыце, у 
якім стане? Яго ж практычна ўжо і не 
існавала. А цяпер які прыгажун! Вось 
Кужынец. Таксама быў разбураны. Не 
параўнаць з тым, што маем сёння! На 
гэтым аэрафотаздымку відаць, як па-
шыралі рэчышча. Між іншым, у 10 ра-
зоў! Праектаванне ішло адначасова з 
будаўніцтвам. Па ходзе работ многае 
змянялася і дапаўнялася. Часцей за 
ўсё з-за жаласнага стану аб’екта. Што 
запомнілася асабліва — па праекце мы 
павінны былі зняць 20 тысяч кубоў 
лесу ўздоўж адхонаў. Але, прайшоўшы 
метраў 200–300, вырашылі пакінуць 
дрэвы. Цяпер я лічу, што паступілі 
правільна. Лес падступае амаль да 
вады і стварае казачнае ўражанне.

Мой суразмоўца ўпэўнены: на 95% 
сучасны Аўгустоўскі канал — даклад-
ная копія свайго папярэдніка 180-га-
довай даўніны. Фінансаванне работ 
прадугледжвала і сур’ёзныя гістарыч-
ныя пошукі.

Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў 
працаваў у Ваенна-гістарычным архіве 
Санкт-Пецярбурга, які налічвае каля 
сотні тамоў арыгінальнай дакумента-
цыі з будаўніцтва Аўгустоўскага кана-
ла. Карты, чарцяжы, нават колькасць 
будматэрыялаў — аж да цвіка. З паў-
ночнай сталіцы Расіі гісторык прывёз 
копіі чарцяжоў аўтэнтычных развод-
ных мастоў. Сёння яны, як і раней, па-
дымаюцца і апускаюцца ўручную.

— Былі ідэі іх аўтаматызаваць. Ка-
залі: мы жывем у сучасным свеце, якая 
ручная праца? Я адказваў: ні ў якім 
разе! Мы павінны захаваць аўтэнтыч-
насць, — цвёрда заяўляе Барыс Багда-
нец.

Пасля рэканструкцыі канал так і 
застаўся на балансе «Гроднамеліявод-
гаса»: той, хто ўклаў у гэта будаўніцтва 
душу, не дапусціць разрухі і бязла-
дзіцы. Вось і сёння спецыялісты прад-
прыемства рыхтуюцца да сумеснага 
з польскім бокам рамонту паграніч-
нага шлюза Кужынец. Акрамя таго, 
абзавяліся ўласнай турыстычнай ін-
фраструктурай: гатэлем на 15 месцаў, 
аграсядзібай, музеем гісторыі канала, 
цеплаходам, не кажучы ўжо пра пун-
кты пракату катамаранаў, лодак, мато-
рак і ровараў. У гэтым годзе плануюць 
набыць яшчэ адзін цеплаход.

Сувязная артэрыя 

У сезон адбою ад турыстаў няма, 
кажа начальнік упраўлення спорту і 
турызму Гродзенскага аблвыканкама 
Алег Андрэйчык:

— У мінулым годзе мы перасягнулі 
планку ў 100 тысяч турыстаў, якія на-
ведалі Аўгустоўскі канал. Хоць яшчэ 
4 гады таму гэтая лічба складала каля 
28 тысяч.

Колькасць інтэрнэт-запытаў, якія 
тычацца беларускай часткі Аўгу-
стоўскага канала, у мінулым годзе па-
вялічылася ў 15 разоў у параўнанні з 
2017 годам. Сёння гэта тэрыторыя свя-
таў, фестываляў, падзей і вялікая стар-
тап-пляцоўка для прадпрымальніцтва.

За мінулыя гады там з’явілася 
15 аграсядзібаў, дзясяткі кіламетраў 
новых аўтамабільных дарог і вела-
дарожак. Дарэчы, у гэтым годзе да-
будаваная веладарожка, якая вядзе 
ад мяжы з Польшчай да Гродна. Гэта 
50-кіламетровая дыстанцыя. Безумоў-
ная каштоўнасць Аўгустоўскага ка-
нала ў тым, што гэта  — унікальны 
трансгранічны аб’ект. Практычна ўсе 
маршруты плануюцца з пункту гле-
джан ня трансгранічнай прывабнас-
ці. Пачаўшы падарожжа ў Польшчы 
і прайшоўшы па Беларусі, можна 
апынуцца на тэрыторыі Літвы. Са 
103 кіламетраў канала 80 знаходзяцца 
на тэрыторыі Польшчы і 23 — у Бела-
русі. Далей, да Літвы, можна дабрацца 
па Нёмане. На самім канале знахо-
дзіцца пункт пропуску для водных, 
пешых і велатурыстаў. У мінулым го-
дзе ім скарысталіся 3 тысячы аматараў 
актыўнага адпачынку. Цяпер вядуцца 
перамовы пра адкрыццё яшчэ адна-
го — каб можна было закальцаваць 
маршруты. 

Аўгустоўскі канал сапраўды звязаў 
краіны–суседкі моцным сяброўствам. 
На турыстычнай выставе ў Мінску 
ўпершыню Аўгустоўскі канал прад-
ставілі як адзіны прадукт — без па дзе-
лу на польскую і беларускую часткі. Не 
кажучы ўжо пра тое, што магчымасць 
бязвізавага наведвання рукатвор-
на-прыроднага аазіса зняла лішнія 
бар’еры і падарыла магчы масць за-
межным грамадзянам папросту пры-
язджаць сюды і атрымліваць асалоду 
ад адпачынка у адным з самых прыго-
жых месцаў у Беларусі.

Кацярына ЧароўскаяБ
еЛ

ТА

За мінулыя гады на 
Аўгустоўскім канале 

з’явілася 15 аграсядзібаў, 
дзясяткі кіламетраў 

новых аўтамабільных 
дарог і веладарожак. 

Дарэчы, у гэтым годзе 
дабудаваная 

веладарожка, якая 
пройдзе ад мяжы з 

Польшчай да Гродна.
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Б
е л а р у с а м  у  г э т ы м 
плане пашанцавала: у 
які раён ні паедзь  — 
знойдзеш як мінімум 
ландшафтны заказнік, 
а ў лепшым выпадку 
і цэлы Нацыянальны 
парк. Так што прагулкі 

па экасцежках — гэта той самы від ту-
рызму, які падыдзе ўсім.

Спытай любога беларуса, чым 
славіцца наша краіна, дык ён абавяз-
кова адкажа: «Лясамі ды балотамі». 
Магчыма, прыгадае Белавежскую і 
Налібоцкую пушчы, нават калі сам 
там ніколі не быў (а такіх, на жаль, 
хапае). Затое гаворку пра марскія бе-
рагі Турцыі ці Егіпта ў нас кожны дру-
гі падтрымае. Эх... У такія моманты 
прыгадваюцца радкі паэта пра родную 
краіну:

Я скалясіў і змераў пешкі 
Твае прасторы ўдоўж і ўшыр —
І ўсе шляхі, дарогі, сцежкі 
Пакрыжаваліся ў душы.

Хочацца зачытаць гэты верш уголас 
і паклікаць беларусаў шукаць тыя самыя 
шляхі-дарогі, каб яны і ў нашых душах 
пакрыжаваліся. Тым больш што экасце-
жак у нас цяпер на любы густ — трэба 
толькі абраць найбольш прыдатную.

для авантурыстаў 

Віцебскія «Бермуды», беларуская 
тундра, лёгкія Еўропы — як толькі ні 
называюць Ельню. Самае вялікае вер-
хавое балота Беларусі раскінулася на 
поўначы краіны — у Мёрскім і Шар-
каўшчынскім раёнах. Навукоўцы пад-
лічылі, што гэтай дрыгве не менш за 

дзевяць тысяч гадоў. Мясціны сапраў-
ды ўнікальныя: тут знаходзіцца больш 
за сотню азёр, а флора характэрная 
хутчэй для тундры, чым для Сіняво-
кай. Штогод тамтэйшыя жыхары вы-
ходзяць на «журавінавае паляванне», 
паколькі на балоце — самыя вялікія 
запасы гэтых ягад у краіне. Водары 
багульніку і верасу дурманяць галаву. 
А дзе-нідзе абавязкова чуецца покліч 
дзікай птушкі: тут жывуць каля 130 іх 
відаў, сярод якіх ёсць і «чырванакніж-
нікі» — чарнаваллёвая гагара і белая 
курапатка.

Дрыгва-ўзвышша — чулі пра та-
кое? Асаблівасць Ельні яшчэ і ў тым, 
што цэнтральная частка балотнага 
масіву вышэй за краі на сем метраў. Во 
дзе сапраўднае дзіва!

Прыцягвае Ельня не толькі цікаў-
ных турыстаў, але і тысячы жураўлёў 

У развітых 
краінах 

без ваганняў 
адмаўляюцца  

ад водпуску аll  
іnсlusіvе (англ. «усё  

ўключана») дзеля  
яднання з некранутай  

прыродай. стомленыя ад  
гарадскога камфорту людзі  

едуць туды, дзе можна  
паназіраць за рэдкімі відамі  

птушак і жывёл, удыхнуць водар  
лясных першацветаў, прайсціся па  

мяккім моху і глытнуць крынічнай вады.

ПЕхАМ  
ПА  
ўРАжАННі 
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падчас вясенніх і восеньскіх пералётаў. 
Ніхто не ведае дакладна, калі шыза-
крылыя птушкі аблюбавалі балота ў 
якасці перавалачнага пункта: можа, 
трыста гадоў таму, а можа, і тысячу.

І ўсё гэта можна ўбачыць, пачуць, 
пакаштаваць (я пра ягады, а не пра 
птушак!), трапіўшы на адмысловую 
экасцежку. Яна лічыцца самай пра-
цяглай і шырокай у Еўропе і ўяўляе 
з сябе драўляны насціл праз самыя 
маляўнічыя месцы Ельні. Суправа-
джэн не там не патрабуецца, пачатак — 
каля вёскі Канахі. Хаця можна зака-
заць экскурсію непасрэдна па багне. У 
гумовых ботах ці так званых балота-
ступах (маюцца і такія) пойдзеце, хлю-
паючы па сфагнумавым моху. Тым, хто 
шукае новых адчуванняў, у Ельні пра-
паноўваюць маршруты на балотаходах 
(спецмашыны для паездак па багне).

для ўсёй сям’і 

Першая і пакуль адзіная інклюзіў-
ная экасцежка ў Беларусі знаходзіцца ў 
Валожынскім раёне на ўскрайку Налі-
боцкай пушчы. Ацаніць прыродныя 
багацці старажытнага лесу, зазір нуць 
у люстэрка хуткаплыннай Іслачы і 
пранікнуцца таямнічымі легендамі 
цяпер могуць і інваліды, і людзі ста-
лага веку, і цяжарныя жанчыны на 
маршруце «Белакорац», не хвалюючы-
ся за бяспеку. Уздоўж яго ёсць лаўкі, 
альтанкі і прыбіральні з безбар’ерным 
уваходам.

Адметнасць гэтай сцежкі ў стэн-
дах, картах і макетах, якія суправа-
джаюць яе. Зроблена ўсё такім чы-
нам, што атрымаць поўнае ўяўленне 
аб унікальнасці хараства Налібоцкай 
пушчы можна і… далонямі. Інфар-

мацыя падаецца яснай мовай і ду-
блюецца шрыфтам Брайля. Па так-
тыльных картах невідушчыя могуць 
зразумець, куды ім рухацца, а макеты 
з дрэва дазваляюць навобмацак даве-
дацца пра жывёл, птушак і раслінны 
свет гэтых мясцін. Летась непадалёк 
прайшоў першы «ІнФэст», пасля яко-
га «Белакорац» папоўніўся новымі 
аб’ектамі — сэнсарнай сцежкай (па ёй 
трэба прайсціся басанож, каб «адчуць 
лес»), скульптурамі з лазы і хаткамі 
для дзікіх пчол і птушак.

Ноу-хау беларускай інклюзіўнай 
экасцежкі  — пакрыццё з гранітнай 
крошкі (экалагічна чыстай, дарэчы), 
якое не дазваляе каляскам загруз нуць 
нават у непагадзь. Таму і матулям з 
немаўляткамі ў гэтым лесе будуць ра-
дыя.

Майце на ўвазе, што побач з «Бе-
лакорцам» знаходзіцца некалькі агра-
сядзіб, якія таксама адносяцца да ліку 
безбар’ерных турыстычных аб’ектаў. 
Пракаціцца ў павозцы ці палюбавацца 
на маляўнічы бераг з сярэдзіны возе-
ра чалавеку, які даўно страціў магчы-
масць хадзіць? Калі ласка! Спякчы 
хлеб па старадаўніх рэцэптах і выве-
даць усе сакрэты пчаляроў, нават калі 
зроду не падыходзіў да пліты і ніколі 
не бываў на пчальніку? Можна!

для лянівых 

Недарма Мінск называюць надз-
вычай зялёным мегаполісам. У сталі-
цы, акрамя шматлікіх паркаў і сквераў, 
ёсць дзесяць (!) экасцежак. У Ленін-
скім раёне — гэта «Сярэбраны Лог» і 
«Горад птушак». З першай аглядаль-
най пляцоўкі адкрываецца неблагі від 
на аднайменнае ўрочышча, а другая 

ідэальна падыходзіць для бёрдвотчын-
гу (англ. «назіранне за птушкамі»). 
Калі будзеце ў Чыжоўцы, то можна 
прайсціся па экасцежцы паміж вулі-
цай Убарэвіча і Свіслаччу. І абавязко-
ва захапіце з сабой смартфон: тамтэй-
шыя стэнды з інфармацыяй маюць 
шматлікія QR-коды. Калі ў рэальнасці 
не пашанцуе ўбачыць зімародкаў, хоць 
на смартфоне паглядзіце.

Маршрут на Цнянскім вадасховіш-
чы спадабаецца юным натуралістам і 
іх бабулям: тут і пра расліннасць бе-
рагавой лініі, і пра лекавыя травы 
расказваюць. У парку «Курасоўшчы-
на» растуць дубы-волаты — помнік 
прыроды, ад якога, ка жуць, можна на-
сыціцца энергіяй. Маецца экасцежка 
і ўздоўж вадасховішча «Лебядзінае», 
дзе з драўляных насцілаў назіраю-
ць за воднымі беспазваночнымі. А ў 
жыхароў Каменнай Горкі ёсць магчы-
масць пакарміць курапатак у халод-
нае надвор’е. Калі назіраць за Свісла-
чу на ўскраінах горада, то ёсць шанц 
пазнаёміцца з бабрамі, жукамі-плы-
вунцамі і вадзянымі скарпіёнамі.

для рамантыкаў 

Гатовыя адправіцца на край зямлі 
беларускай у пошуках папараць-квет-
кі? Бярыце білет да Брэста, і адтуль — 
да вёскі Ляплёўкі. У самым паўднёва-
заходнім куточку краіны знаходзіцца 
адзінае месца на тэрыторыі Усходняй 
Еўропы, дзе расце чыставуст кара-
леўскі, які з’яўляецца правобразам 
таямнічай папараць-кветкі. Знайсці яе 
не так проста, але калі пойдзеце эка-
сцежкай «Лясная рэчка», то абавязко-
ва ўбачыце.

Біясферны рэзерват «Прыбужскае 
Палессе» — месца цікавае і ў тым плане, 
што турысты не едуць туды натоўпамі. 
Можна насамрэч дасяг нуць «ляснога 
дзэну». Дарэчы, тамтэйшая фаўна прыз-
наная самай багатай сярод усіх ахоўных 
тэрыторый Беларусі. На пясчаных дзю-
нах у глыбінях рэзервата адкладваюць 
яйкі чырванакніжныя балотныя чара-
пахі — равесніцы дыназаўраў.

Прыбужскае Палессе — гэта яшчэ і 
перакрыжаванне адразу трох культур, 
бо знаходзіцца каля самай мяжы. Да 
Украіны і Польшчы — крок ступіць. 
Падыходзіць для сустрэч з замежны-
мі сябрамі: візы непатрэбныя, бо гэта 
Брэсцкі раён.

Ганна Курак 
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 с  тыль жыцця

двое з 
«трыдзясятага царства»

Абышлі сваю краіну пешшу па пе-
рыметры ўздоўж Дзяржаўнай мяжы  
журналісты Іван і Валянціна Ждано-
вічы. Аналага такому падарожжу ў 
свеце няма.

Іх праект быў рэалізаваны ўвесну-
летам 1996 года, называўся «Хаджэнне 
ў трыдзясятае царства» і доўжыўся 
120 дзён. Дзеля чаго выправіліся мін-
скія журналісты ў няпростую дарогу, 
як праходзіла падарожжа і ці гатовы 
яны паўтарыць такое хаджэнне — пра 
тое наша гутарка з імі.

— Іван і Валянціна, з чаго ўсё па-
чыналася?

Валянціна:
— Увесну 1995 года мы разам пра-

цавалі ў часопісе «Роднае слова». Тады 

была пара маладой беларускай неза-
лежнасці, людзі з нашага асяроддзя 
мелі вялікую цікавасць да роднай мовы, 
культуры, беларускіх традыцый. На той 
духоўнай хвалі ў нас узнікла жаданне 
здзейсніць пешае «Паломніцтва ў По-
лацк», знакавы горад беларускай гісто-
рыі. А ідэю знайшлі ў кнігах. Там пісала-
ся: у дарэвалюцыйную пару, да Вялікай 
Айчыннай вайны да мошчаў святой 
Еўфрасінні Полацкай паломнікі хадзілі 
пешшу. Мы вырашылі зладзіць свецкае 
«Паломніцтва ў Полацк» так, каб прыйс-
ці ў горад напярэдадні 5 чэрвеня: у гэты 
день там штогод ушаноўваюць памяць 
Прападобнай. І ў тым паломніцтве неяк 
вечарам і ўзнік ла ідэя: абысці ўсю Бела-
русь пешшу ўздоўж Дзяржаўнай мяжы. 
Канкрэтыку ідэя набыла ўжо 27 ліпеня, 
калі краіна і мы разам з усімі адзначалі 
5-ю гадавіну з часу прыняцця (1990) 

Дэкларацыі аб дзяр-
жаўным суверэнітэце 

Беларусі. У  той дзень мы 
разважалі: было  б вельмі 
здорава нашу Бацькаўшчыну 
абысці пешшу — і тым са-
мым зрабіць для яе духоўны 
абярэг.  Пачалі рыхтавацца 
да падарожжа, якое ўрэшце 
назвалі «Хаджэнне ў тры дзя-
сятае царства». Спадзяемся, 
пра тое яшчэ напішам кнігу.

—  К а л і  пр а х о д з і л а 
ваша ха джэн не? І што вы 
бралі з сабой у дарогу?

Іван:
— Пешшу ішлі з 15 кра-

савіка па 13  жніўня  — 
120 дзён. А на поўнач Бела-

русі, у Друю (мястэчка на Дзвіне, гэта 
Браслаўшчына) дабіраліся чыгункай. 
Там пачалі рух, там і закончылі ха-
джэнне, прайшлі 2810 кіламетраў. Ве-
даем дакладна, бо на калясцы з велако-
ламі, якую везлі за сабой з паходнымі 
рэчамі, быў веласпідометр. Што бралі 
з сабой? Паходныя рэчы, кнігі, фота-
апарат, прадукты на першы час — по-
тым прыкуплівалі па дарозе. Бюджэт 
падарожжа быў вельмі сціплым, а фі-
нансаваўся праект выключна за нашы 
асабістыя зберажэнні. Палатка была 
самаробная — з парашутнай тканіны, 
а ў дождж ці холад яе прыкрывалі цэ-
лафанам. Разборную лёгкую каляску 
я змайстраваў з дзвюх задніх частак 
старых веларамаў. На Браслаўшчыне ў 
народных майстроў набылі прыгожыя 
саламяныя капелюшы: на некаторых 
паходных здымках яны бачныя.

вандроўнае 
шчаСце 
Падарожжа — гэта і хобі, і стыль жыцця, які спрыяе напружанню фізічных і духоўных сілаў… 
і адрэналін. Яны былі ўчора, запатрабаваныя сёння. і заўтра, вядома ж, таксама працягнуцца. У выніку 
падарожжаў ды і падчас іх, у чым не аднойчы прызнаваліся самі вандроўнікі, прыходзіць аднаўленне 
ў светапоглядзе, думках, пачуццях. хто яны, нашы сучаснікі, гатовыя пераадольваць сотні кіламетраў 
пешшу, на роварах, байках, паветраным шары ці аўтастопам?.. Пра некаторых з іх наш — аповед.
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— Чатыры месяцы паходнага 
жыцця… А як жа праца? Ці не хаце-
лася гарадскога камфорту?

Валянціна:
— З працы давялося, вядома  ж, 

звольніцца. Нас ужо той восенню ра–
зам паклікалі працаваць у часопіс «Бе-
ларусь». Што да камфорту… Ну мы ж 
разумелі, што ў лес і поле, да таго ж 
у «трыдзясятае царства» ідзем, а не ў 
пяцізоркавы гатэль едзем. У паходным 
жыцці ёсць свае плюсы. Мы прыста-
соўваліся да сітуацый, якія складвалі-
ся ў дарозе. Дарэчы, толькі ў халодныя 
тыдні два начавалі ў вясковых людзей, 
у школах, а пазней — пераважна ўжо 
на прыродзе: як дзе ноч заспее. Ад-
ладзілі паходнае жыццё. У кожнага 
былі свае абавязкі: разбіць палатку, 
распакаваць рэчы, развесці вогнішча, 
згатаваць ежу… І раніцай, калі збіралі-
ся, кожны ведаў, чым заняцца. Ваду з 
сабой везлі ў пластыкавых бутэльках, 
запасы прадуктаў папаўнялі. Дарэчы, 
мы тады вегетарыянцамі былі. Часам 
у рэчках, азёрах купаліся.

— Што з цікавых сустрэч цяпер 
згадваеце?

Іван:
— Добрых людзей, якія пускалі 

незнаёмых людзей на начлег, нечым 
дапамагалі нам, былі цікавымі сураз-
моўцамі. Прыгожыя краявіды пом-
няцца. Пра тое, дарэчы, мы расказвалі 
калегам, якія пра нас пісалі. А пісалі 
«Комсомольская правда в  Белорус-
сии», «Семь дней», не раз запрашалі 
на радыё, у тэлеэфіры. Шэраг публіка-
цый мы рыхтавалі самі для розных 
выданняў: для часопісаў «Беларусь», 
«Маладосць». У апошнім друкаваліся 
фрагменты з мастацка-дакументаль-
най аповесці: там вершы перамяжалі-
ся з дзённікавымі запісамі. Вершаў 
за падарожжа — больш за сотню, і тры 
тоўстыя агульныя сшыткі дзённікавых 
запісаў. Нас здымалі для аднаго з філь-
маў серыі «З чаго пачынаецца Радзіма», 
зробленым на СТВ.

— Ці не бывала вам часам страш-
на?

Валянціна:
— Бывала, але зрэдку. Помніц-

ца, неяк на Палессі нас разбу дзіў роў 
лася — зусім побач з палаткай. Дзякуй 
Богу, ліхіх людзей не сустрэлі, але ж 
былі лясы, начлегі ў чыстым полі, про-
ста пры дарозе… Мы ўвогуле нівод-
нага разу не начавалі ў гасцініцах. І 
яшчэ тут важна ўдакладніць: да месца 

пешага старту ехалі мы з Мінска цяг-
ніком, з заездам у Полацк. Гэта каб па-
кланіцца святой Еўфрасінні Полацкай, 
папрасіць у яе блаславення ў дарогу. 
Мы адчувалі ў вандроўцы яе ахоўную 
сілу. Да таго ж мы праходзілі ў сярэд-
нім 20–25 кіламетраў у дзень: хто сам 
хадзіў, той ведае, якая гэта нялёгкая ра-
бота, калі ісці нават налегцы, без рэчаў. 
Працавалі ж мы і галовамі: штодзень 
запісвалі ў дзённікі як паказанні спідо-
метра, так і ўражанні, разважанні, вер-
шы, цікавыя гутаркі з людзьмі. Стома 
была вялікая, а ў такім стане страхаў 
значна менш — бо хочацца проста ад-
пачыць, нягледзячы ні на што.

— Вы неяк фіксавалі ў дзённіках 
час і месцы, па якіх праходзілі?

Іван:
— Так, у дзённікі ставілі штампы 

мясцовых саветаў, школ, аптэк, крам, 
паштовых аддзяленняў — самых роз-
ных арганізацый. Фіксавалі абавяз-

кова, колькі пройдзена кіламетраў 
за  дзень. Нават калі верш пісаўся, 
то ставілі пад ім час, дату, месца.

— Чаго не  хапала вам у  пада-
рожжы больш за ўсё? І можа часам 
хацелася «сысці з дыстанцыі», вяр-
нуцца ў горад?

Валянціна:
— Вы ведаеце, мы ў хаджэнні пера-

каналіся: усё самае важнае кожны з нас 
заўжды мае пры сабе… А як чаго няма, 
то падумай — і знойдзеш. Дарэчы, ма-
більнікаў тады ж яшчэ ў нас не было. 
Неяк наш знаёмы зрабіў адкрыццё: з са-
бой, куды б ні ехаў, ён бярэ зубную шчот-
ку і кашалёк. І яму ўсяго хапае. Помніц-
ца, у хаджэнні неяк вельмі захацелася 
нам бліноў. І мы ўмудрыліся іх згатава-
ць — на паходным вогнішчы, на вуголлі. 
Не было патэльні, дык Іван змайстраваў 
яе падабенства з куска знойдзенай пры 
дарозе бляхі. А наконт вярнуцца… На-
строі такія бывалі. Ды гэта ж толькі на-
строі, мы іх змаглі перанастроіць.

— Ці лёгка было па вяртанні 
прызвычаіцца да гарадскога рытму 
жыцця? Ці гатовыя вы паўтарыць 
падобнае падарожжа?

Іван:
— Прызнацца, у  мяне пасля ха-

джэн ня было жаданне ў горад не вяр-
тацца — жыць у вёсцы. Аднак давялося 
прывыкаць. І адаптацыя прайшла лёгка. 
Бо, як кажуць, да добрага хутка прывы-
каеш. А наконт паўтарыць? Хацелася б 
павандраваць… Але, вядома ж, інакш. 
Можа на роварах альбо на матацыкле. 
Ды пакуль што ў нас такі рытм жыцця, 
што зусім няма часу на працяглыя ван-
дроўкі. Вось пакуль і вандруем па жыц-
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цях людзей, па падзеях… Як журналі-
сты. За гэты час пазнаёміліся з рознымі 
краінамі, дзе бывалі ў адпачынку ўлет-
ку. Вельмі ўразіла, напрыклад, Індыя. 
Але пра гэта ўжо — асобная гаворка.

вясельны падарунак

Маладая сям’я з Баранавіч Яў-
ген і Аляксандра Сядзельнікі. Якія 
зарэгістравалі свой шлюб 14  кра-
савіка, выправіліся ў экстрэмаль-
нае вясельнае падарожжа: едуць 
на раварах у сонечную Грузію. Пра 
тое расказвае фотамайстра Анатоль 
Кляшчук, які сустрэў іх падчас сваёй 
камандзіроўкі.

— Анатоль! Дзе вы тую экзатыч-
ную пару напаткалі?

— Я сустрэў іх каля пасёлка Па-
рычы ў Светлагорскім раёне. Пара 
сапраўды падалася мне экзатычнай. 
Маладыя, прыгожыя, пазітыўныя, а з 
імі сабака. На той момант яны былі 
ў паездцы ўжо чацвёрты дзень, пе-
раадолеўшы 267 кіламетраў. Яўген і 
Аляксандра мінулі Ляхавічы, Слуцк, 
Старыя Дарогі, Бабруйск. Наперадзе 
ў падарожнікаў былі — Светлагорск, 
Рэчыца, Гомель, дзясяткі гарадоў і сёл 
Расіі ды закаўказскай рэспублікі — не-
калькі тысяч кіламетраў пад коламі. 
Пра тое яны мне расказалі, калі мы 
прыселі на ўскрайку дарогі Р-31.

— Колькі дакладна кіламетраў 
на мэце паставілі праехаць малада-
жоны?

— Планавалі  — 5  тысяч кіламе-
траў. Калі сцэнарый падарожжа, прыз-
наліся, удасца здзейсніць без праблем 

(у дарозе ўсё бывае), мараць дасягнуць 
чарнаморскага ўзбярэжжа Грузіі праз 
два месяцы.

— Ці даводзілася ім раней пада-
рожнічаць?

— Яўген казаў, што раней з Аляк-
сандрай яны падарожнічалі ў Грузію 
аўтастопам. Планавалі з’ездзіць туды 
зноў і гэтым летам, але падумалі: 
а чаму б не адправіцца на раварах і 
не ўзяць з сабой свайго сабаку Кліга-
на, — распавядае Яўген.

— Няўжо сабака вытрымае та-
кое напружанне — увесь час бегчы 
за сваімі гаспадарамі?

— Што вы! Хоць гэтая сярэдне-
азіяцкая аўчарка ці алабай — вельмі 
вынослівая парода, — але ж не дву-
жыльная. Для Клігана яны зрабілі ад-
мысловую будку на колах. Ён у ёй і едзе. 
Па словах Яўгена, там сабака з камфор-
там пераадольвае шлях, назіраючы з 
акенца за жыццём. А часам, калі хоча 
таго сам, бяжыць побач са сваімі гаспа-
дарамі. Дарэчы, гэта найстаражытней-
шая парода сабак. Я потым пачытаў і 
даведаўся: яна з’явілася ў свеце ўжо 
6000 гадоў таму.

— Колькі кіламетраў у дзень яны 
едуць?

— Казалі, што па дзевяць-дзе сяць 
кіламетраў у  гадзіну. Часта спыня-
юцца, адпачываюць, кормяць свайго 
чатырохногага сябра і самі перакусва-
юць. А каб круціць педалі было лёгка, 
каб дарога была ў радасць, яны адказ-
на падрыхтаваліся: Яўген сканструя-
ваў каркас вазка, Аляксандра пашыла 
на яго тэнт, зрабіла надзейныя багаж-
ныя сумкі для правіянту. А правіянт 

у Сядзельнікаў невялікі: намёт, спаль-
нікі, зменны абутак, трохі ежы…

— Як думаеце, дзе цяпер ван-
дроўнікі?

— Магчыма, адпачываюць у Грузіі, 
а можа ўжо і дадому вяртаюцца. Час 
пакажа.

пра байкершу кацю 
дубаневіч і яе кругасветку

Пра мінчанку пішуць у СМІ, за яе 
рухам па свеце назіраюць. У дарозе яна 
ўжо год. Пачала вандроўку ў жніўні 
2018 года. Цяжка і ўявіць усё тое, што 
Каця за гэты час пабачыла ў розных 
краінах, і што адчувала, чым захапля-
лася. Спадзяемся, калі падарожніцца 
вернецца дадому, то пагадзіцца быць 
госцяй рэдакцыі, сама раскажа пра 
свае ўражанні чытачам часопіса. 

Знаёмцеся! Каці — слова
Мяне зваць Каця, і я люблю пада-

рожнічаць на матацыкле.
З самага дзяцінства мяне не цікавілі 

ўсе тыповыя «жаночыя» штучкі. Падо-
раных лялек ставіла пыліцца за шкло, 
затое металічны канструктар з балта-
мі-адвёрткамі і савецкі лега захаплялі 
на шматлікія гадзіны. Збягала з хлапчу-
камі лазіць па гаражах, круціць соней-
ка на арэлях, лавіць трытонаў і абдзі-
раць каленкі ў гонках на раварах.

Мой дзядуля  — лётчык ваеннай 
авіяцыі, 43  гады прысвяціў Небу. 
Часта ездзілі на  Баравую назіраць 
за трэніроўкамі пілотаў, а калі дзяду-
ля перастаў сам лётаць і стаў дыспет-
чарам — у яго новым кабінеце любіла 
пстрыкаць тумблеры на  велізарнай 
карце. Сінія, чырвоныя, зялёныя лям-
пачкі, якія вызначаюць месца пера-
мяшчэння самалётаў. Памятаю гук і ту-
гое пераключэнне тумблераў і радасць 
ад запальвання святла. Здавалася, што 
я раблю вельмі важную працу, ад якой 
залежаць жыцці людзей.

У 2010-м упершыню села за руль і з 
таго дня не магу ўявіць, якім было б маё 
жыццё, калі б тое не адбылося.

Езджу адна, бо мне так па душы. Ма-
тацыкл ператварае падарожжа ў прыго-
ды. Ты становішся часткай навакольна-
га свету, адчуваеш пахі, вецер, дождж, 
нават гушчыню туману і цеплыню сон-
ца. Кіламетры дарог, вакол мяняецца 
прырода, архітэктура гарадоў, твары 
людзей і гул моваў розных краін.

Кожны дзень дорыць новыя ўра-
жанні, адкрыцці і ты не ведаеш, што яўген і Аляксандра Сядзельнікі разам з Кліганам
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ўбачыш заўтра. Уражанні і ўспамі-
ны — самае дарагое, што мы можам 
атрымаць і захаваць.

Ты верыш у  сябе,  інакш не 
справішся з дарогай, верыш у люд-
зей — і атрымліваеш дапамогу, калі 
яна табе так патрэбна, верыш у тое, 
што вернешся дадому, бо цябе ча-
каюць. Ты жывая, жывая на ўсе 100, 
а напера дзе — усё ЖЫЦЦЁ і велізар-
ны СВЕТ.

Да 2018 года ездзіла толькі па вы-
хадных, святах і ў адпачынку. Усе 
паездкі  — на  ўласныя сродкі. Калі 
пачынаеш падарожнічаць, моцна змя-

няюцца прыярытэты: замест но-
вай касметыкі і боцікаў можна 
праехаць 500 км і сус трэць світа-
нак на беразе Балтыйскага мора. 
Шмат ад чаго адмаўляешся на ка-
рысць маючых адбыцца задум, 
вучышся планаванню і эканоміі.

Думаю, што кожны па-
дарожнік рана ці позна па-
чынае марыць пра тое, каб 
абагнуць нашу планету 
па крузе, убачыць як мага 
БОЛьШ і адчуць як можна 
МАЦНЕй.

Спачатку думка пра 
Кругасветку зараджаецца 
ў самай глыбіні душы няс-
мелым зярняткам. Фокус 
увагі ссоўваецца, і яна 

пачынае з вялізнай інфар-
мацыйнай прасторы вакол 

вылаўліваць усё, дзе фігуруе 
слова «кругасветнае». І зярнятка 
пачынае расці, ахутвае моцнымі 
каранямі свядомасць, і вось ужо 
ўся існасць жыве адной Вялікай 
ідэяй.

І надыходзіць дзень, калі ты 
прымаеш Рашэнне. Пасля чаго 
ўжо няма дарогі назад. Сусвет 
пачынае табе актыўна дапамагаць 
або перашка джаць, але жаданне пе-
раадолець усе складанасці толькі мац-
нее. Ты заўсёды рухаешся наперад. 
Маленькімі слабымі крокамі, нарош-
чваючы тэмп і ўмацоўваючы мышцы 
жадання і дзеянняў.

Я ўжо ў дарозе. Так, страшна. Так, 
будзе цяжка, самотна і ёсць мноства 
рызык. Але ёсць Галоўнае Падарожжа 
Жыцця!

І я адпраўляюся ў яго 18 жніўня 
2018 года і прыкладу ўсе намаганні, 
каб яно ўвасобілася ў жыццё і прайш-
ло годна.

Калі змагу я, то зможаце і Вы. Любы 
з Вас. Усё атрымаецца!

Больш падрабязна з Кацяй і яе 
кругасветкай можна пазнаёміцца 
на яе сайце motokatrina.com. 

Іван Іванаў,
Інга Валянцінава

з кодэксу падарожніка, альбо  
што кацярына раіць тым, хто вандруе па свеце

Гэты кодэкс змяшчае асноўныя этычныя прынцыпы, 
захаванне якіх дапаможа вам не збіцца са Шляху, захаваць 
уласны твар і не нашкодзіць тым, хто адрозніваецца ад вас.

Прыязджаючы ў іншую краіну, горад, дом, неабходна ўсве-
дамляць, што ваш свет, перакананні і светапогляд могуць ад-
рознівацца ад іншых. У чужой краіне вы — Госць і павінны 
паважаць яе правілы і парадкі, нават калі не падзяляеце іх.

— Прыміце за дадзенасць мясцовыя традыцыі і шануйце 
іх у меру сваіх магчымасцяў. 

— Не фатаграфуйце каго б там ні было без дазволу.
— Старанна вывучыце правілы паводзін таго месца, 

куды плануеце падарожжа і не парушайце іх.
— Не апранайце залішне кідкую вопратку, не агаляйцеся 

ў грамадскіх месцах.
— Справай гонару для любога вандроўцы з’яўляецца да-

памога іншаму падарожніку, калі вашыя шляхі перасякліся, 
і ён у тым мае патрэбу.

— Беражліва стаўцеся да прыроды і навакольнага ася-
роддзя.

— Пры любой магчымасці карыстайцеся прымусам або 
газавай пліткай.

— Як мага менш карыстайцеся аднаразовым посудам, 
поліэтыленавай плёнкай і іншым пакаваннем.

— Не пакідайце пасля сябе смецце.
— Для мыцця посуду выкарыстоўвайце натуральныя 

матэрыялы, а не «хімію».
— Не падвяргайце сябе неабгрунтаванай небяспецы. Па-

думайце пра тых людзей, якія хвалююцца за вас і жадаюць 
вам паспяховага вяртання дадому.

— Паклапаціцеся пра наяўнасць медыцынскай стра-
хоўкі і неабходных лекаў з улікам асаблівасцяў вашага ар-
ганізма.

— Загадзя вывучыце магчымыя небяспекі і перашкоды 
на вашым шляху, паспрабуйце мінімізаваць рызыкі.

— Устрымайцеся ад крытыкі мясцовых звычаяў і навяз-
вання свайго пункту гледжання.

— Пазбягайце любых размоў пра палітычны лад. Пада-
рожнік — чалавек па-за палітыкай.

— Любую інфармацыю, што атрымліваеце, варта ацэнь-
ваць крытычна, рабіць папраўку на крыніцу і час яе атры-
мання.

ЛюБоў МАЛыШАВА

ЛюБоў МАЛыШАВА
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 В  ытокі

м
сціслаўская крыніца 
пад назвай «Кагальны 
калодзеж» знаходзіц-
ца пад замкавай га-
рою, яна  — помнік 
с а кр а льна й к уль-

туры і неад’емная частка мясцовага 
ландшафту. Апроч таго, гістарычная 
славутасць сярэднявечнага горада. 
Сапраўды, гісторыя, што нагадвае ле-
генду, а таксама якасць пітной вады 
вабяць гараджан і турыстаў, якіх з 
кожным годам тут усё больш. 

Сваю назву крыніца мае ад яўрэй-
скага слова «кагал», што азначае — 
грамадскі, агульны. Яшчэ на пачатку 
мінулага стагоддзя яўрэі-вадавозы 
(у той час Мсціслаў быў напалову засе-
лены людзьмі гэтай нацыянальнасці) 
набіралі з крыніцы ваду і прадавалі 

яе жыхарам. На  жаль, пасля апош-
няй вайны і да пачатку двухтысяч-
ных, крыніца прыйшла ў занядбанне, 
але дзякуючы намаганням мясцовай 
улады і жыхароў горада «калодзеж» 
быў адноўлены. З «Кагальнага», між 
іншым, бярэ пачатак ручай Здаравец, 
што жывіць раку Віхру, якая, у сваю 
чаргу, з’яўляецца буйным прытокам 
Сожа.

З навуковых крыніц вядома, што 
Мсціслаўшчына з’яўляецца важным 
этнагістарычным рэгіёнам Пасожжа. 
Да нашага часу захаваліся народныя 
строі, якія былі адметнасцю побыту 
жыхароў сярэдзіны XІX і пачатку XX 
стагоддзя. На падставе каштоўных экс-
панатаў раённы Дом рамёстваў адра-
дзіў рэгіянальны строй, каб ра зу мець 
самабытную культуру, характар і све-

таўспрыманне нашых майстравітых 
папярэднікаў. Такі ўбор — сапраўдны 
выток, што злучае мінуўшчыну і су-
часнасць, візітка Мсціслаўшчыны. 

На фота — дваццацігадовая па-
томная мсціслаўчанка Дар’я Антонава. 
Яна дэманструе дзявочы строй і гэтым 
паказвае, як выглядалі маладзіцы, калі 
віравала жыццё павятовага горада 
на магілёўска-смаленскім памежжы. 
Трэба зазначыць, что Дар’я мае самае 
непасрэднае дачыненне да народнай 
культуры: яна займаецца харэагра-
фіяй, вучыць дзяцей мясцовым трады-
цыйным танцам, выступае ў ролі ма-
дэлі мясцовых куцюр’е. І марыць пра 
тое, каб традыцыя апранаць святочны 
народны строй вярнулася.

Анатоль Кляшчук.
Фота аўтара.

КрАсА І сІлА
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В
ольга Луніна  — абса-
лютная чэмпіёнка Бе-
ларусі па бодзіфітнэсе, 
фіналістка чэмпіянатаў 
свету. Яна прысядае са 
штангай у 90 кілагра-
маў, чым бянтэжыць 
многіх мужчын. Спорт 

яшчэ са студэнцкіх гадоў стаў для яе не 
толькі хобі, але і прафесіяй. Між тым, 
маючы рэльефную фігуру, Вольга не 
забывае пра жаноцкасць і, здавалася 
б, сумяшчае несумяшчальнае. Пра-
цуючы ў зале з сур’ёзнымі вагамі, па 
вечарах яна танцуе танга. На першы 
погляд, гэта — маладая дзяўчына, але 
яна не хавае свой узрост, мае двух сы-
ноў: старэйшаму, дарэчы, ужо 18. Пра 
тое, ці можна стаць чэмпіёнкай у бодзі-
фітнэсе без фармацэўтыкі і з якой ма-
тывацыяй прыходзяць дзяўчаты ў 
трэнажорную залу, Вольга расказала ў 
сваім інтэрв’ю.

«ніводзін касметолаг 
не дасць такога 
эфекту, як спорт»

— У вашых сацсетках напісана, 
што вы працуеце на БелАЗе, але, гле-
дзя чы на фота, цяжка ўявіць, што 
вы збіраеце велізарныя машыны.

— Я не працую непасрэдна на са-
мой вытворчасці. Па адукацыі я трэнер 
па спецыялізацыі — цяжкая атлетыка. 
А на БелАЗе працую з самага адкрыц-
ця трэнажорнай залы, з 2004 года. Спа-
чатку спорт быў проста маім хобі, я 
займалася паўэрліфтынгам, стала чэм-
піёнкай краіны па цяжкай атлетыцы. 
Пакуль не было гэтай залы, працава-
ла звычайным прадаўцом, як і многія 
дзяўчаты.

— Цяпер, акрамя сваёй уласнай 
кар’еры, займаецеся і трэнерскай 
дзейнасцю. У такіх невялікіх гара-
дах, як Жодзіна, папулярны актыў-
ны лад жыцця?

— Так, але большасць кліентаў — 
гэта мужчыны. Трэнажорная зала за-
цягвае, бо сваё цела не вылепіць бегам 
ці танцамі, прыгожыя круглыя формы 
атрымліваюцца менавіта тут. Многія 
жанчыны пакуль баяцца, у іх шмат 
забабонаў, думаюць, што за тыдзень 
у іх вырастуць велізарныя мышцы. 
Хоць, гэта, вядома, нерэальна: я бачу 
мужчын, якія гадамі працуюць у зале 
з вялікімі вагамі і ходзяць такія ж, як 
пяць гадоў таму. А дзяўчаты нагле-
дзяцца фатаграфій прафесійных ат-
летаў, якія сядзяць на фармакалогіі, 
і думаюць, што стануць такімі ж. На 
самай справе, калі да мяне прыходзіць 

Вольга Луніна:

я не падобная 
да іншых 
жанчын 
Пра работу на БелАзе, галоўныя міфы ў спорце 
і адносіны з мужчынамі

 П  рафеСіяналы
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бясформенная дзяўчына, ёй патрэбен 
хоць бы годзік, каб убачыць добры 
вынік.

— Якая галоўная матывацыя ў 
людзей, што прыходзяць да вас на 
трэніроўкі?

—  Жаданне пахудзець. Але я ўсім 
кажу: схуднееце вы толькі на кухні, тут 
вы лепіце сваё цела, спальваеце лішнія 
калорыі, лішнюю энергію, усё астат-
няе — кухня і ежа.

Самыя праблемныя зоны ў жан-
чын — гэта абвіслыя ягадзічныя часткі 
і рыхлыя рукі. Ідучы ў залу, галоўнае — 
ведаць, чаго ты хочаш, і разумець, ці 
гатовая ты трэніравацца 3–4 разы на 
тыдзень, прытрымлівацца правільнага 
харчавання і сну. Шмат у каго не атрым-
ліваецца з-за работы, сям’і, дзяцей, ча-
сам дзяўчаты не могуць знайсці нават 
два вечары на тыдні. Гэта, вядома, іх 
выбар, але я лічу, што ў першую чаргу 
трэба думаць пра сябе. Калі жанчына 
за сабой не сочыць, пачынае горш вы-
глядаць, а мужчына — ён жа самец, яму 
не цікава глядзець на такую жанчыну, 
ён пачынае глядзець на бок. Ведаеце, 
што самае цікавае? Жанчына пачынае 
змяняцца пасля разводу, шукаць, што 
ў ёй не так і думаць пра сябе. А наво-
шта да гэтага даводзіць? Я, напрыклад, 
з узростам наадварот станаўлюся ўсё 
лепш. Спорт спрыяе выпрацоўцы важ-
ных гармонаў, якія адказваюць за ма-
ладосць. Ніводзін касметолаг не дасць 
такога эфекту, як спорт.

«дзяўчаты пасля 
спаборніцтваў набіраюць 
15–20 кілаграмаў»

— Выступаць на спаборніцтвах 
па бодзіфітнэсе вы сталі толькі 
пасля нараджэння другога дзіцяці. 
Чаму?

— Так, у мяне ўжо быў муж, маса 
прыгожых фотасесій, гэта мяне не ма-
тывавала, але я ніколі не выступала на 
сцэне перад суддзямі, мне стала гэта 
цікава, з’явілася жаданне.

— Многія жанчыны скар дзяцца, 
што складана прыйсці ў форму ме-
навіта пасля родаў.

— У мяне і да іх была добрая фор-
ма, таму і пасля родаў быў такі выгляд, 
што хоць ідзі на фотасесію. Адразу 
быў плоскі жывот, і я, калі памаца-
ла яго, нават не паверыла, а дзе дзе-
лася ўсё астатняе? Нават расцяжак не 
было, хоць жывот падчас цяжарнасці 
быў вялікі. Дзесьці да шасці месяцаў я 
яшчэ займалася спортам. Гэта, вядома, 
трэба ўзгадняць з урачом і глядзець 
па сваім самаадчуванні. Дарэчы, кар-
мленне грудзьмі вельмі добра дапама-
гае скінуць вагу.

— Для вас лёгка выходзіць на сцэ-
ну для таго, каб вас ацэньвалі?

— Па-першае, гэта страшна, на-
ват калі ты робіш гэта соты раз. Тым 
больш, калі выходзіш практычна голы 
і табе не толькі трэба выйсці, але яшчэ 
і прэзентаваць сябе, паказаць усе свае 

жаночыя якасці. Таму што недахопы 
цела можна добра схаваць пазіраван-
нем, а вось сама гэтая жаноцкасць, 
твой вобраз павінен быць у цябе ў га-
лаве.

— У бодзіфітнэсе вельмі важныя 
прапорцыі цела, а значыць, і генетыка?

— Так, яна стаіць на першым мес-
цы, чалавек можа быць проста не 
схільны да гэтага віду спорту. Таму 
што суддзі ацэньваюць сепарацыю 
цягліц ног, наяўнасць таліі, развітасць 
спіны. Калі ты сушышся, бачыш, што ў 
цябе наогул ёсць у целе. На другім мес-
цы пасля генетыкі стаіць харчаванне: 
можна трэніравацца, але калі ты ясі 
абы-як, ніякага выніку не будзе.

— Што для вас складаней: харча-
ванне або напружаныя трэніроўкі?

— Вядома, харчаванне, я ж, як лю-
бая дзяўчына, таксама люблю салодкае, 
люблю ў кампаніі пасядзець, паесці. 
Часта дзяўчаты пасля спаборніцтваў 
набіраюць 15—20 кілаграмаў, таму што 
не ўсе ўмеюць правільна выходзіць 
з падрыхтоўчага рэжыму. Асабіста я 
заўсёды знаходжуся ў межах 60 кілагра-
маў, максімум 63 кг, але вага тут нават 
ні пры чым, можна важыць шмат, а вы-
глядаць на значна менш.

— Вы трэніруецеся з вялікімі ва-
гамі?

— Без гэтага немагчыма «вырасці». 
Прысяданне цяпер раблю з вагой 90 
кілаграмаў разоў 5–6, станавую цягу са 
штангай у 140 кілаграмаў. Але ў бодзі-
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білдынгу няма задачы падняць максі-
мальную вагу, цягліцавыя валокны пра-
працоўваюцца ў розных дыяпазонах.

— Часта спартсмены, каб нарас-
ціць мышачную масу або падсушыцца, 
выкарыстоўваюць фармацэўтыку...

— Вядома, хтосьці п’е таблеткі 
і псуе здароўе, тут пытанне, у якой 
дозе і для чаго гэта рабіць. Сярод 
жанчын я не часта сустракаю такіх 
спартсменак, але, напрыклад, адзін 
з самых прэстыжных турніраў у на-
шым відзе спорту «Арнольд Класік» 
без фармакалогіі быць не можа. Ты 
не дасягнеш таго піку формы, сухас-
ці цягліц без фармакалогіі. Пытанне 
ў разумнасці: калі гэта зроблена пра-
фесійна, то ніякага зрыву здароўя не 
адбудзецца.

— Як мужчыны ў зале рэагуюць, 
калі бачаць, што вы прысядаеце з 90 
кілаграмамі?

— Камплексуюць, эга ў іх адразу 
бум  — уніз. Вядома, душыць нейкі 
чарвячок, што жанчына столькі цягне, 
а ён не можа.

— Неяк вы казалі, што марыце 
паўдзельнічаць у «Арнольд Класік», 
мара засталася?

— Любая дзяўчына з майго віду 
спорту марыць пра гэта, але цяпер 
я стаўлюся да гэтай мары ўжо знач-
на спакайней і ўспрымаю як хобі. Усё 
залежыць ад асабістага жыцця, тут 
стаіць пытанне: альбо сям’я, альбо 
падрыхтоўка. Ты сама для сябе вы-

біраеш... У мяне пакуль з адносінамі 
спакойна, рыхтуюся да спаборніцтваў.

«штанга робіць 
цела, а танцы даюць 
жаночы зарад»

— Як людзі рэагуюць на вашу фі-
гуру?

— Калі распранаюся на пляжы, у 
некаторых з’яўляюцца комплексы, а 
хтосьці лічыць, што гэта непрыгожа: 
маўляў, я падобная да мужыка, пера-
качаная. Ва ўсіх свае меркаванні, я да 
ўсяго гэтага стаўлюся з гумарам. Ра-
ней, можа, і прымала блізка да сэрца, 
але, наогул, мне падабаецца, што я не 
падобная да іншых жанчын, гэта ўлас-
ная індывідуальнасць.

— Нягледзячы на тое, што вы 
падымаеце такія вагі, выглядаеце ўсё 
роўна вельмі па-жаноцку...

— Калі займаешся жалезам, стано-
вішся вельмі цяжкім не толькі ў фізіч-
ным плане, таму я вырашыла заняцца 
яшчэ танцамі. Штанга робіць цела, а 
танцы даюць мне жаночы зарад і пла-
стычнасць. Я пайшла на танга, яно 
дае разуменне ўзаемадзеянняў з парт-
нёрам, гэта значыць, ты вучышся адчу-
ваць і сябе, і партнёра.

— У вашым гардэробе больш спар-
тыўнага адзення або сукенак?

— Пяцьдзясят на пяцьдзясят. Суке-
нак шмат, насіць няма куды, цяпер вось 
на танцы апранаю. Спартыўнае адзен-

не таксама падабаецца, асабліва цяпер, 
калі яно такое прыгожае. Але ўлетку, 
напрыклад, я толькі ў сукенках хаджу.

— Вы трэніруеце, у тым ліку, і 
мужчын. Дакучлівыя кліенты су-
стракаліся?

— Вельмі часта, яны ж ідуць і ду-
маюць, што цяпер закруцяць са мной 
раман. А я з кліентамі адносін не маю, 
у мяне такое правіла. Навошта? На 
рабоце, я лічу, гэта не зусім правіль-
на. Хоць, ведаю, што ў трэнераў часта 
бываюць раманы, асабліва ў мужчын-
трэнераў з кліенткамі.

— Сумяшчаць мацярынства са 
спортам складана?

— Так, і я не магу сказаць, што 
гэта ўдаецца мне на ўсе сто, усё роўна 
камусьці дастаецца менш. Напэўна, 
дзецям. Майму старэйшаму сыну ўжо 
18, ён досыць самастойны, малодшаму 
8, але ім усё роўна патрэбна мама. З 
аднаго боку, дзеці вырастаюць, а калі 
ты будзеш займацца сабой і асабістым 
жыццём — незразумела, а з другога, 
дзеці так хутка растуць і ім таксама 
трэба наша ўвага.

— Як думаеце, яны ганарацца 
сваёй мамай?

— Вядома, нават хваляцца. Калі 
старэйшы прыходзіць у трэнажорную 
залу з сябрамі, яны пазіраюць на мяне 
з цікавасцю, ды і на адпачынку часта 
сына прымаюць за майго мужа.

Дар’я Лабажэвіч.
Фота Ганны Занкавіч.

 П  рафеСіяналы
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 Р  эдкая прафеСія

Ю
велір Андрэй Жызнеўскі стаў вядо-
мым дзякуючы сваім унікальным 
тварэнням — сярэбраным мадэлям 
ваеннай тэхнікі Чырвонай арміі. Ён 
зрабіў мініяцюры танка ІС-2 і сама-
лёта У-2.

39-гадовы майстар не хавае, што 
«калегі па цэху» не верылі ў яго по-

спех. А вучыцца не было ў каго. Тым больш што ювеліры, 
як і ўсе творчыя людзі, паміж сабой — канкурэнты. Але яны 
супрацоўнічаюць, калі ім разам цікава. Ды і праца вельмі 
складаная. Цяпер у інтэрнацыянальнай камандзе з расіяна-
мі Андрэй рыхтуе чарговы сюрпрыз. Які? Пакуль гэта тайна. 
Зразумела, таксама з ваенным ухілам!

танк, упрыгожаны дыяментамі 

З Андрэем аўтар гэтых радкоў пазнаёміўся падчас 
святкавання ў Беларусі Дня Незалежнасці. Майстар пера-
даваў супрацоўнікам Віцебскага абласнога краязнаўчага 
музея самалёцік з каштоўнага металу. А раней мінскаму 
Дзяржаўнаму музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны да 
Дня Перамогі падарыў танк…

Цікава, чаму Андрэй зрабіў мініяцюры менавіта ваен-
най тэхнікі? Ён расказаў пра дзеда-франтавіка, які, дарэчы, 
лятаў на У-2 падчас Другой сусветнай, бацька ювеліра — 
таксама ваенны лётчык.

Танк майстар зрабіў уручную без выкарыстання ліцця і 
3D-друкавання. Вырабляў, як ён падлічыў, 785 дзён. Мадэль 
складаецца прыкладна з 70 дэталяў, у кожнай з апошніх да 
20 элементаў. Танк пры жаданні можна разабраць. Важыць 
мініяцюра 208,45 грама, серабро 925-й пробы. Ёсць на ёй 
і два дыяменты ў 0,17 карата. Іх можна ўбачыць на гудку і 
фары. Колы і вежа круцяцца.

Каб цалкам паўтарыць усе прапорцыі, Андрэй ездзіў у 
райцэнтр Гарадок, дзе ўсталяваны такі ж танк у натуральную 
велічыню. І там замяраў усе параметры, якія яго цікавяць.

хацеў зрабіць кіруемым 

Рэпліка, як кажуць мадэлісты, менш арыгінальнага тан-
ка ў 72 разы. Менавіта танк ІС-2 Андрэй вырашыў вырабіць 
пад уражаннем ад наведвання гістарычна-культурнага ком-
плексу «Лінія Сталіна».

ювелір Андрэй жызнеўскі стаў вядомым далёка за межамі Віцебска 

Танк,  
дыяменТы,  
самалёТ…

Андрэй Жызнеўскі
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— ІС-2 быў ідэальны для бітваў з цяжкімі танкамі пра-
ціўніка. Браняваныя машыны выдатна паказалі сябе і пры 
штурме Берліна. Дарэчы, нумар на мадэлі танка — 432 — 
не выпадковы. На ім падчас штурму сталіцы Германіі вая-
валі члены экіпажа 2-га Беларускага фронту, — удакладніў 
ювелір.

Вельмі складана было дасягнуць падобнасці з колерам 
танка. Вядома, што серабро, калі яго не чысціць, цямнее з 
часам. Але для гэтага патрэбныя нават не гады, а дзясяткі 
гадоў, у ідэале — больш стагоддзя.

Ювелір зрабіў, здавалася б, неверагоднае. Паколькі сера, 
якая магла б надаць каштоўнаму металу патрэбны колер, у 
рознічным гандлі не прадаецца, ён, як сам казаў, пайшоў 
іншым шляхам. Спецыяльна, каб «састарыць» серабро, 
прыдумаў так званы «амлет». І ў гэтым вынаходстве ў ліку 
іншага выкарыстаў яблыкі, тварог, яйкі…

Майстар настолькі быў захоплены сваёй працай, што 
хацеў зрабіць танк дыстанцыйна кіруемым. Але прызнае, 
што сутыкнуўся з тэхнічнымі складанасцямі. Хоць запэўні-
вае, што калі б зрабіў машыну большага памеру, задуманае 
б удалося.

«партызанскі» біплан 

Сярэбраны самалёцік (у машта-
бе 1:34), падораны віцебскаму 
музею, заварожвае. Журналісты 
літаральна сталі ў чаргу, каб зра-
біць фота і сэлфі. Асабліва ўражвае 

шруба, якая, калі падзьмуць на яе, закруціцца. Таксама кру-
цяцца колы, тросы…

Майстар на працягу года вырабіў біплан, вядомы як 
«кукурузнік». Ён з серабра 925-й пробы. Вага — 26,68 гра-
ма. Пад фюзеляжам — дыямент… На падстаўцы надпіс: 
«Легендарны У-2, які навучыў «лятаць» савецкую авіяцыю».

Як адзначыў на цырымоніі перадачы твораў ювелірнага 
мастацтва намеснік дырэктара Віцебскага абласнога кра-
язнаўчага музея па навуковай рабоце Валерый Шышанаў, 
менавіта гэтыя «крылы» ў ліку іншага забяспечвалі парты-
занам сувязь з Вялікай зямлёй. Дастаўлялі грузы, на іх эва-
куявалі параненых.

Калісьці, дарэчы, Віцебск славіўся не толькі мастацкай 
школай, але і высакакласнай плеядай ювеліраў. Калі Андрэй 
сам вучыўся ў Віцебску рамяству, то, каб атрымаць адпавед-
ны дыплом, даваў майстар-класы старшакурснікам.

Аляксандр Пукшанскі

 Р  эдкая прафеСія

Андрэй Жызнеўскі перадае мадэль самалёта «У-2» 
галоўнай захавальніцы музея Вользе Давыдоўскай

на выраб сярэбранай мадэлі танка ў майстра сышло 785 дзён.  
Ён выдаткаваў 208,45 г серабра і 2 дыяменты вагой 0,17 карата.
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т
Турцыя, 2017-ы год, гатэль «Сурал Сарай». Гэта неда-

лёка ад паселішча Чолаклы і за 9 км ад старажытнага ан-
тычнага горада Сідэ ў правінцыі Анталья. Вечар. Мы, як 
і іншыя госці «Сурала» — немцы, французы, англічане, 
палякі, рускія і туркі — у чаканні забаўляльнай цыркавой 
праграмы пад назвай «Ёга-шоу». І вось пад гукі індый-
скай музыкі на сцэне з’яўляецца пара. Ён і яна — у кас-
цюмах, расшытых каменнямі і бліскаўкамі. Абодва — у 
шаўковых шараварах: яна — у напаўпразрыстых чорных, 
ён — у белых. Усё ў іх убранні падкрэслівае прыгажосць 
напаўаголеных фігур. І доўгая барада мужчыны, і белы 
цюрбан на ягонай галаве выглядаюць экзатычна. Мы пе-
раглядваемся: прафесіяналы! Адточаныя і ўзгодненыя іх 
рухі ў пераходзе ад аднаго нумара да іншага. І як годна, 
прыгожа нясуць свой узрост! Целы абодвух — бездакор-
ныя. Цікава, колькі ім гадоў? І адкуль прыбылі? Пытанне 
не выпадковае, бо па вечарах тут выступаюць артысты 
з розных краін. Трэба бу дзе, перагаворваемся, падысці 
да ёгаў, як мы іх для сябе назвалі, пасля прадстаўлення. 
Жартуем, заўважаючы: журналіст — ён і ў адпачынку 
журналіст…

Гэта было штосьці неверагоднае! Паўгадзінная прагра-
ма, экстрэмальная, непрадказальная, з кіданнем нажоў з 
рук ёгіні на жывот партнёра… Ён і на адной назе са скла-
дзе нымі рукамі ў паклоне «намастэ» прысядаў, і ўцягваў 
жывот так, што, здавалася, той даставаў да пазваночніка, 
і тварыў цуды ў позе лотаса. Нават на адной руцэ стаяў. І, 
канешне, клаў сваё цела на ўтыканую цвікамі дошку, вёў 
далонню па лязе мяча… Вядома ж, на целе ёга не было кры-
ві. А лёзы нажоў, мяча былі вострымі. У той жа час, калі 
ён падрыхтоўваў сцэну да наступнага трука, яго партнёр-
ша хадзіла паміж радамі гледачоў і прапаноўвала да іх да-
крануцца. Сапраўды — нажы, цвікі і меч былі вострымі. У 
цэлым яе роля асістэнткі на сцэне, на першы погляд, зво дзі-
лася да эстэтычнага абрамлення партнёра. Але тое толькі 
на першы погляд. Было відаць, перад намі — прафесійная 
артыстка, гнуткая, як змяя. Ды настолькі прыгожымі былі 
яе рухі, што мы выказалі меркаванне: яна альбо паветра-
най гімнасткай была, альбо выступала ў «каучук-шоу». І не 
памыліліся…

І бітае шкло, вынікі зносін з якім нам знаёмыя з дзяцін-
ства, было. Заўважым: на мужчынскую стапу, калі тая зна-

баланС
на дваіх
Дзмітрый і Любоў Федуновы — цыркавыя артысты, якія аднойчы пабывалі ў Беларусі на гастролях.  
і дагэтуль памятаюць яе як блаславёны край, не пакідаючы надзеі прыехаць сюда зноў.  
А Дзмітрый — яшчэ і скейтбардыст, чые трукі на «дошцы» можна заносіць у Кнігу рэкордаў Гінэса.

 Ц  ікавыя людзі
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ходзілася на бітым шкле, ёгіня стала сваёй нагой, а другую 
высока ўверх падняла вертыкальна целу. Так яна стаяла 
некаторы час, а потым хутка ўніз нахілілася, а нага падня-
лася ўверх. Гэта быў так званы эфект цыркуля, раскрытага 
на 180 градусаў. Альбо, як гавораць самі артысты, зацяж-
ка ці расцяжка ў шпагаце. А партнёр усё ўсміхаўся… Калі 
паказаў нам стапу, то мы ўбачылі на ёй толькі невялікія 
ўмяціны на скуры.

Кожны нумар гэтай экзатычнай пары суправаджаўся 
гучнымі апладысментамі. Дарэчы, не кожная штодзённая 
праграма іх выклікала. І не таму, што бывала нецікавай. 
Узровень забаўляльных выступленняў у гатэлях, як мы 
пераконваліся, дастаткова высокі. Як нам падаецца, рас-
слабленасць і невялікая нават лянота на адпачынку — на-
туральны стан чалавека, які выяўляецца і ў запаволеных 
рэакцыях на прадстаўленнях.

What country are you from? — з гэтым пытаннем (з якой 
вы краіны, вымаўленым на англійскай мове) мы падышлі 
да ёгіні пасля шоу. Яна паспела пераапрануцца. І прывыч-
нымі хуткімі рухамі заканчвала здымаць з твару макіяж.

— Рускія, ці што? — паглядзела зацікаўлена. Калі ж да-
ведалася, што мы з Беларусі, то ажывілася, ахвотна прад-
ставілася…

— Прысядзем за столік, — прапанавала Люба. — Дзіма 
яшчэ абсталяванне грузіць у машыну, зараз падыдзе.

З прыходам Дзімы, як толькі ён апыніўся паблізу, мы 
з мужам пераглядваемся. Нешта няўлоўна знаёмае 
мільгае ў яго абліччы. Дзіма пачынае ажыўлена рас-
павядаць пра першыя свае цыркавыя выступленні, 
у тым ліку і ў Беларусі. Ой, дык гэта ж яны высту-
палі ў Мінску гадоў 30 таму! І мы іх бачылі! Толькі 
Дзмітрый быў чыста паголеным. Мяркуем, не толь-
кі мы памятаем, як Растоўскі цырк гастраляваў 
па ўсёй Беларусі, амаль месяц быў у Мінску, а 
з ім — і «нашы ёгі» са сваім нумарам. Хіба 
можна забыць такую экзотыку!

Сядзім і размаўляем амаль да поўначы. 
І разумеем: усё не перагаварыць, пра што 
хацелася б. Бачым: нашы знаёмыя стамілі-
ся. А ім кіламетраў 20 да пасёлка Сарылар, дзе 
даўно жывуць, ехаць. Абменьваемся кантактамі, 
запрашаем адзін аднаго ў госці. І цягам двух гадоў 
падтрымліваем сувязь па Skype і WhatsApp.

Сёлета ў гатэлі «Барут сьют», што ў курортным 
мястэчку Эврэнсэкі ў раёне Манаўгат (таксама Ан-
талійская правінцыя), сустрэліся мы як добрыя 
знаёмыя, можна сказаць, сябры. І зноў пасля ёга-
шоу. Прыязджалі ў гатэль з праграмай Федуновы 
двойчы. Іх цёпла прымалі і праводзілі апладысмен-
тамі скандынавы, чэхі, славакі, украінцы… І мы сярод 
іх. Вялікую цікавасць выклікала другое аддзяленне — шоу 
на скейтбордзе. Якія ювелірна дакладныя завіткі выпісваў 
ужо безбароды Дзмітрый на маленькай сцэне! Як пластыч-
на рухаўся! Пасля вобраза ёга, факіра — раптам красоўкі, 
бейсболка, скейтборд, у якога колцы рухаюцца як ножкі 
жука — гэта было проста чараўніцтва…

Пабывалі мы ў Федуновых і ў гасцях дома: пабачылі, 
як артысты жывуць. Распыталі пра шляхі-дарогі, якія злу-
чылі ўкраінку Любу Шапашнікаву з Днепрапятроўшчыны 
і расіяніна Дзмітрыя Федунова з Мурманска, як прывялі іх 

нарэшце на пастаяннае месца жы-
харства ў Турцыю. І пра ўнікальны 
«Скейтборд Федуновых», аналага 
якому ў свеце няма. З ім, дарэчы, 
Дзмітрый у мінулым годзе быў 
запрошаны ў Маскву, у тэлепе-
радачу «Удивительные люди» 
на канале РТР (тэлесюжет 
ёсць у інтэрнэце). І пра тое мы 
гаварылі. Жыццёвая гісторыя 
сужэнцаў Федуновых падала-
ся нам цікавай, не тыпо-
вай ужо толькі таму, 
што гэтыя людзі не 
спыняюцца ў руху 
па жыцці. Мараць, 
радуюцца, прадум-
ваюць новыя фішкі 
для сваіх шоу. Жы-
вуць ярка, напружа-
на, захоплена нясуць 
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людзям радасць. Асабліва ў летні час, калі іх праграма за-
патрабаваная.

люба
Нарадзілася я ва ўкраінскім Верхнедняпроўску, за 

60 км ад Днепрапятроўска (цяпер Дняпро — Аўт.). Калі 
мне было пяць гадоў, мае бацькі — тата Пётр Канстанці-
навіч Шапашнікаў, шафёр па прафесіі, і мама Валянціна 
Лукінічна, тынкоўшчык-маляр — з’ехалі на поўнач у горад 
Кіраўск (раней гэта быў Хібінагорск) Мурманскай воблас-
ці. Гэта недалёка ад Апатытаў, за Палярным кругам. Там я 
і пайшла ў школу. Ужо з сямі гадоў марыла стаць артыст-
кай цырка і таму пачала займацца ў цыркавой студыі. Але 
мой настаўнік настойліва раіў асвоіць якую-небудзь пра-
фесію. Я ў школе вучылася амаль на «выдатна», з адной 
чацвёркай пасля восьмага класа мяне без экзаменаў узялі 
ў Мурманскае педвучылішча. І ў цыркавой студыі адразу 
ж пачала займацца. Праўда, на час яе кінула: з трэнерам 
не ўсё склалася. А калі ён сышоў, вярнулася. І з Дзімам у 
студыі пазнаёміліся. Ён ёгай стаў займацца ў 23 гады, пасля 
службы ў войску. Дакладней, пасля таго, як курсы памоч-
ніка бурыльшчыка закончыў і працаваў на буравой выш-
цы ва Урэнгоі, пакуль моцна не параніў вялікі палец рукі. 
Там зразумеў: не яго гэта справа. А ў дзяцінстве захапляў-
ся лёгкай атлетыкай.

Дзіма — карэнны мурманчанін. У войску служыў у ра-
монтным батальёне ў Кранштадце. Ён па спецыяльнасці 
слесар-сударамонтнік, вось і накіравалі на флот.

Пасля педвучылішча я год адпрацавала ў дзіцячым 
садзе. Бацькі тады ўжо вярнуліся ва Украіну. А Дзіма тым 
часам сышоў у цырк. Нумар на 7 мінут разам з ім падрыхта-
валі — ён лёгка ўключаўся ў цыркавыя праграмы. Дарэчы, 
тады іншыя цвікі выкарыстоўваліся, нажы былі такія ж 
вострыя і шкло таксама. Я ж працавала як «дзяўчына-каў-
чук»: дэманстравала гнуткасць жаночага цела.

Калі распаўся Савецкі Саюз, мы не ведалі, куды ж нам 
прыстаць. Прайшлі праз кааператывы, вар’етэ: у маскоўскім 
рэстаране «Арбат» працавалі, у гасцініцы «Космос» — там 
было некалькі пляцовак для вар’етэ. З Сяргеем Пенкіным, 
вядомым спеваком, выступалі. А з Мікалаем Лукінскім, 
гумарыстам, па кааператывах раз’язджалі. У 2005-м спра-
бавалі ў тую сістэму вярнуцца — не атрымалася: там ужо 
ўсё было «схоплена». Дзіма і ў Ленінградскім цырку пабыў 
паўгода: туды яго я прысватала праз сваіх знаёмых. Прывёз 
потым і мяне на паказ з нумарам, а яму кажуць: табе чаго, 
сваіх дзяўчынак мала? Падумалі, што я з Індыі прыехала… 
І ён адтуль пайшоў: мы не маглі і не хацелі разлучацца.

Ажаніліся ў Мурманску ў 1989-м. Жыццё падштурх-
нула. Выступаем разам, гастралюем, а нас не селяць у гас-
цініцах у адзін нумар. Я з дзяўчатамі жыву, ён — з хлоп-
цамі. Так і ў Ленінградскім, і ў Растоўскім цырку было. 
Распісаліся. Вядома ж, пачуцці былі адзін да аднаго. Хіба 
інакш пажаніліся б? Так сям’я і атрымалася. Да таго ж, мы 
былі белымі варонамі: абодва не пілі, не палілі, мяса не елі. 
Нам кідалі наўздагон: о, грошы эканомяць… А сюды ў Тур-
цыю прыехалі — як у рай. Шмат садавіны, гародніны… Я, 
дарэчы, мяса не хацела есці і бачыць… Яшчэ з дзяцінства. І 
цяпер мы яго не спажываем, рыбу і яйкі таксама.

У Каба-Вердэ два тыдні гастралявалі з групай. (Рэспуб-
ліка Каба-Вердэ — парт. República de Cabo Verde, да 1986 г. 
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назва афіцыйна перакладалася на рускую мову як Рэспу-
бліка Выспы Зялёнага Мыса — дзяржава ў Заходняй Афры-
цы. Размешчана на выспах Зялёнага Мыса ў Атлантычным 
акіяне, 600 км ад узбярэжжа Афрыкі. — Аўт.). 

Пасля задумаліся: а ці не з’ехаць туды назусім? Але гэта 
былі проста разважанні. А калі ў «Арбаце» ў 90-м праца-
валі, была паездка ў Балгарыю. Там я рабіла «каўчук». У 
1991-м пасля Каба-Вердэ нам адразу з розных агенцтваў 
тры паездкі прапанавалі: у Ізраіль, Грэцыю, Турцыю. Мы 
паехалі з групай ад «Космоса» ў Турцыю — у Мармарыс. У 
прэзідэнцкім гатэлі давалі прадстаўленні. Такіх шыкоўных 
гатэляў тады было вельмі мала. Мы працавалі там па кан-
тракце. Група вярнулася назад у Расію, а мы вырашылі за-
трымацца ў Балгарыі. У Пампарава працавалі некалькі ме-
сяцаў (Пампарава — самы паўднёвы і цёплы гарналыжны 
курорт у Балгарыі, у цэнтры Радопскіх гор. — Аўт.). Адтуль 
звязаліся з гатэлем «Гранд Азур» у Турцыі, прапанавалі свае 
паслугі. Нам адказалі: прыязджайце, можаце праца ваць. І 
мы ўжо ў Расію не вярнуліся. З часам сталі выступаць разам 
з танцавальнай парай пры клубе «Алі бей» у пасёлку Кы-
зылач: 10 км ад Сідэ. А потым пачалі прапаноўваць свае 
паслугі па гатэлях. Так у Турцыі і аселі. Тут і сыны нашыя 
нарадзіліся. Старэйшы, Андрэй, і ў школу турэцкую пяць 
гадоў хадзіў, а потым мы адправілі яго да бабулі ва Украіну 
давучвацца: у нас тады яшчэ цяжкасці з турэцкай мовай 
былі, а ён усё па-турэцку ды па-турэцку. Цяпер Андрэй з 
жонкай працуюць паблізу аніматарамі ў гатэлі. А малодша-
му Нітаю — 16. Ён жыве ва Украіне з бабуляй. Я там часта 
бываю.

Беларусь — гэта асобная старонка нашага жыцця. Яшчэ 
да працы у Маскве ў 1989-м з Растоўскім цыркам мы ўсю 
яе аб’ездзілі. Пасля бывалі і ў Прыбалтыцы, і ў Баку. Але 
Беларусь назаўжды застанецца ў памяці як вельмі светлы 
ўспамін. Гастролі пачыналі з Бабруйска, потым працавалі ў 
розных гарадах. У мяне ў сямейным архіве карта была, на 
ёй я ўсе гарады Беларусі, дзе выступалі, адзначала. І ў натат-
ніку рабіла пазнакі. А гастролі заканчвалі ў Мінскім цырку. 
Амаль месяц жылі ў самой сталіцы ў цыркавой гасцініцы.

Я ніколі не забуду сваіх узнёслых пачуццяў, калі салаўі 
спявалі ў адным з беларускіх гарадоў. Усю ноч! Там рака 
была вялікая, шырокая, здаецца, Бярэзіна. Яшчэ лясочак 
пры гасцініцы, дзе мы жылі. Цалкам магчыма, што гэта быў 
Бабруйск. На ўсё жыццё карцінка з ракой у памяці адбілася.

Добра памятаю, як шпацыравалі ў парку ля цырка. 
Яшчэ па вашай рацэ Свіслачы, якая там у парку праз го-
рад працякае, на лодачцы каталіся, з вёсламі. Там лодкавая 
станцыя была. Абедалі часам у кафэ. Яно было справа ад 
цырка, калі да яго стаць тварам. Назвы не памятаю. Нешта 
з малаком звязанае… Можа «Малочнае»… Яшчэ мы праца-
валі ў гасцініцы для замежнікаў: у «Інтурысце». Толькі мы 
з Дзімам — не ўвесь цырк. Ёсць у сямейным альбоме фота.

У Мінску Дзіма хадзіў у сауну. Там з кімсьці пазнаёміў-
ся. Магчыма, гэта быў адзін з музыкаў, які падыходзіў да 
нас пасля нашага нумара ў «Інтурысце». І гэты «хтосьці» 
запрасіў нас паплаваць у горнай рэчцы ля Ждановічаў (Гор-
ная рэчка — спецыяльнае збудаванне пад Мінскам, у зоне 
адпачынку Дразды. — Аўт.), Казаў, што такога мы нідзе 
не ўбачым. Я была вельмі здзіўленая: Беларусь — і горная 
рэчка, неяк у маёй свядомасці тое не ўкладвалася. (Тут бу-
дзе да месца ўдакладніць, што адзіны ў Беларусі канал для 
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слалама на каноэ і байдарках з’явіўся ў раёне Ждановічаў 
у 1981 годзе — праз 5 гадоў пасля ўвядзення ў эксплуата-
цыю Вілейска-Мінскай воднай сістэмы. Канал з’яўляецца 
падабенствам горнай рэчкі, ён са штучнымі бетоннымі 
валунамі. Але, у адрозненне ад горнай рэчкі, вада тут не 
надта халодная. Праз канал паступае яна з Мінскага мора 
ў раён прэзідэнцкай рэзідэнцыі «Заслаўе», дзе ёсць заліў. 
Да пачатку 90-х вада ў канале цякла пастаянна. Карыстаю-
чыся магчымасцю паплаваць у бурным патоку, туды ехалі 
падлеткі з усяго Мінска. Затым у «Мінскводаканале» па-
чалі лічыць грошы, і ваду ў канале перакрылі. Бо практыч-
на ўся вада ў Мінскім моры — з канала Вілейска-Мінскай 
воднай сістэмы, а яна — вельмі энергаспажывальнае збуда-
ванне. Пяць водапад’ёмных станцый на працягу больш за 
60 кіламетраў канала пастаянна ўздымаюць ваду на вышы-
ню больш за 70 метраў — цераз водападзел Балтыйскага і 
Чорнага мораў. Цяпер ваду ў канал пускаюць толькі на час 
трэніровак і спаборніцтваў. У гарачыя дні ў Горнай рэчцы 
звычайна і прахо дзяць такія трэніроўкі, звычайна два разы 
на дзень. Карыстаючыся магчымасцю, разам са спартсмена-
мі там трэніруюцца і аматары, якія прыязджаюць са сваім 
рыштункам. Ва ўсіх ахвочых ёсць магчымасць паплаваць 
у бурным патоку фактычна сапраўднай горнай рэчкі. З-за 
шурпатага бетону канала плаваць па ім неабходна ў абутку. 
Не лішнімі будуць і пальчаткі на руках. Баяцца бурнага па-
току не варта — вострых камянёў у канале няма, даўжыня 
і глыбіня канала невялікія, маецца некалькі месцаў, адкуль 
можна выбірацца на бераг. Трэніроўкі спартсменаў прахо-

дзяць да сярэдзіны ліпеня. — Аўт.) 
Незабыўны экстрым! Па пояс мы былі ў вадзе! І плылі 

стоячы! Клянуся вам! Гэта была такая экстрэмальная пры-
года! А я ледзь не патанула! Там яшчэ часам і глыбока было. 
Я пайшла пад ваду — то мяне выцягнулі. Спыталі, было, 
спачатку: плаваць умеем? Умеем! Ну і пайшлі… Там толькі 
заходзіш у ваду — і цябе нясе. Такі драйв! Красоўкі павінны 
быць абавязкова — інакш ногі паб’еш. Выступы, камяні… 
Нам сказалі: гэты канал для спаборніцтваў і трэніровак 
байдарачнікаў пабудавалі, для воднага слалама, калі рыхта-
валіся да Алімпіяды-80. Але мы вырашылі: паплывем самі, 
без байдарак. Мы ж маладыя! І разы тры сплаўляліся. Нам 
вельмі спадабалася. Цудоўны быў час у Беларусі! І цудоў-
ныя ўспаміны ў нас засталіся. І не толькі ўспаміны.

Доўгі час з намі кошка-«беларуска» жыла. Аднойчы ў 
Баранавічах да нас падышлі дзеткі з маленечкім чорным ка-
цяняткам у руках. Кажуць: забярыце яе ў цырк, бо прапа-
дзе. І мы забралі, назвалі кацяня — Багіра. Вельмі разумная 
была кошка. Яна потым з намі ды з Растоўскім цыркам і 
ездзіла. Да любога віду транспарта ставілася пазітыўна. 
Разумніца была.

Вядома, мы б хацелі яшчэ да вас прыехаць. Але абста-
ляванне для шоу цяжкае, габарытнае… Ёсць складанасці. 
Хіба што Дзіму са скейтбордам запросяць — а я з ім за кам-
панію.

дзіма

У Індыі я ніколі не быў. Яшчэ ў войску, калі служыў, 
мне на вочы трапіў часопіс «Наука и жизнь» — вось там 
дзесьці ў канцы фотаздымкі асан былі, апісвалася, як іх 
рабіць. А яшчэ кніжка — «Індыйскія ёгі — хто яны». По-

тым тэлеперадача… Паглядзеў-пачытаў — стала цікава. І 
пачаў патроху трэніравацца, не маючы іншай літаратуры. 
Спантанна ўсё рабіў. Хлопцы ў арміі былі ў шоку: навошта 
табе гэта? А мяне цягнула. Лотас спачатку не даваўся, але 
я зрабіў. Потым пачаў расцягвацца ў шпагаце. Стойку на 
руцэ рэпетыраваў. А пасля арміі ўжо адпаведная з’явілася 
літаратура, хлопцаў сустрэў, з якімі займаліся разам. Так і 
пайшло. А раз гэта ёга, то выйшаў і на цыркавыя нумары — 
дзесьці ўбачыў. І стаў прыдумляць свае фішкі. Такія, каб 
былі арыгінальныя.

Мой бацька, Яўген Аляксандравіч Федуноў, працаваў 
на заводзе слесарам-інструментальшчыкам 5-га разраду. У 
яго было шмат рацпрапаноў, нават вынаходкі. Ён у тэхніцы 
добра разбіраўся. Мне казаў пра рэквізіт: калі нешта хочаш 
зрабіць, то выконвай тры асноўных прынцыпы. Гэта лёг-
касць, прыгажосць і кампактнасць. І ён безумоўна меў ра-
цыю — я ў тым не раз пераконваўся. Так, мы з бацькам былі 
аднадумцамі. Сястра Рыта ў мяне яшчэ была. А мама мая, 
Іда Войцахаўна, — польскіх крывей. Яе бацька быў рэпрэ-
саваны і расстраляны ў 1937-м у Ленінградзе. Наколькі мне 
вядома, родам з Польшчы быў мой дзед: Войцэх Войцахавіч 
Вітас. Нарадзіўся ў Кракаве. Пра яго ёсць звесткі ў інтэрнэ-
це, у мартыралогу.

Калі дзеда расстралялі, то яго сям’ю выслалі — як сям’ю 
ворага народа — у Казахстан. Мае родныя там працавалі, 
і мама, дзяўчынкаю яшчэ, там жыла. Потым сям’я на Урал 
з’ехала, пасля мама працавала ў Ленінградзе швачкай. Да 
таго ж яна вельмі добра танцавала. Мама глуханямая была. 
Як і бацька. Але яна выдатна адчувала рытм, такт.

Я добра ведаю мову глуханямых! Мы калі прыехалі ў 
Турцыю, убачыў турка глуханямога. Падышоў. І мы з ім на 
мове жэстаў размаўлялі. Ён спытаў: ці ёсць у мяне бацькі, 
адкуль я… І лёгка размаўлялі.

Яшчэ да арміі я асвоіў горныя лыжы — проста любіў 
іх. Як заўсёды, мяне цягнула на новае. У часопісах таксама 
ўбачыў скачкі. Сальта на лыжах. Да арміі пачынаў да таго 
падыходзіць. А пасля з хлопцамі ў Мурманску сабраліся, 
пачалі трэніравацца. Там, дзе я ёгай займаўся, быў батут. І 
мы на ім адпрацоўвалі скачкі. Гэта, вядома, небяспечна. Я 
неяк сальта назад на галаву зрабіў. Толькі маты былі. А калі 
адпрацавалі, пачалі на схіле гэта рабіць. І ў Мурманску, і 
кіламетраў 15 ад горада — у Мядведкава. Там снег даўжэй 
трымаецца. Потым мы нават адкрывалі адно са «Святаў 
Поўначы» сваімі скачкамі. Прыкладна ў 87-м годзе.

Больш за трыццаць гадоў 
Дзмітрый Федуноў катаецца на 

скейтах і з’яўляецца адзіным 
чалавекам у свеце, здольным 

выконваць ювелірна складаны 
фрыстайл на дошцы.  

Ён можа запомніць дыстанцыю  
і пераадолець яе спіной наперад,  

не гледзячы на трасу.

 Ц  ікавыя людзі
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Мой бацька і са скейтам мне дапамагаў, як і з рэк-
візітам для ёга-нумароў. Яшчэ да арміі сябар неяк 
прынёс часопіс «Моделист-конструктор». Я тады яшчэ 
ў вучылішчы быў. А там, бачу, чарцёж скейта. Сябар і 
кажа: давай зробім такі. Я бацьку паказаў. Ён звярнуў 
увагу: падвескі заднія вельмі жорсткія, а пярэднія — 
рухаліся. Гэта значыць пры павароце задняя падвеска 
бу дзе адрывацца. А гэта неэстэтычна і нязручна. Таму 
вырашыў ён зрабіць заднюю, як і пярэднюю, — рухо-
май. Я пачаў спрачацца, а ён з дзіця-
чага канструктара зрабіў мадэль і 
паказаў. Цікавая атрымалася рэч. 
Арыгінальная. Кіраваць зручна: 
ледзь нахіліў дошку — і ў той бок 
едзе, куды нахіліў. На заводзе 
тата і зрабіў першую канструк-
цыю. Тады ўсё складана было. Мы 
колы выточвалі з пластыка. Потым 
з тоўстага шланга шынкі выразалі. 
На клей са джа лі падшыпнікі. Дошку 
клеіў з эпаксідкі — каб прыгожа ўсё было. 
І ў нас паблізу была горка — я там катаўся. 
Для ўстойлівасці мы з бацькам прывязалі да 
носа скейту вяровачку, як у санках: едзеш і 
трымаеш. Як цацку можна за сабой 
везці, падымаць лёгка. Яшчэ я пас-
тавіў на скейт канструкцыю ад гор-
ных лыж — не цалкам, а сярэдзіну іх. 
Фанера і два мацаванні — на адну і 
другую нагу. І пачаў катацца. Прывык. 
Палкі гарналыжныя былі. Горачкі 
знаходзіў. У нас халаднава-
та — добра было катацца.

У мяне і ў войску скейт 
быў! Праўда, свой дапрызыў-
ны аддаў дзецям. А ў арміі я 
працаваў на заводзе, таму 
змог новы сабе там зрабіць. І 
катаўся. Паверхня павінна быць гладкая для катан-
ня — і я знаходзіў яе на суднах. У нас стаяў ледакол, 
там месца ад носа да рубкі на палубе роўнае, метраў 
50. Маленькі быў скейт.

Да арміі я на скейтах і на працу ездзіў. Некато-
рыя прымалі мяне у Мурманску за фіна-замежніка. 
Транспартам не карыстаўся. І ў арміі ў цэху так рас-
сякаў! Рабочыя ў шоку былі. З войска са сваім скей-
там у Мурманск вярнуўся. Але там хлопцы здзівілі 
мяне: кажуць, мы можам ездзіць па роўнай паверхні, не 
адштурхваючыся. У скейтбардыстаў іншая тэхніка. Яны 
адрываюць пярэднія ролікі і робяць хвалепадобныя рухі. 
Але гэта цяжка. А мне хлопцы паказалі іншую тэхніку — і я 
яе за гадзіну-дзве засвоіў. І дадому паехаў гэтым спосабам. 
Упарты быў! З цягам часу стаў больш адчуваць жыццёвыя 
нюансы.

У Антальі прыйшлося зрабіць паўзу на гадоў 5. Не ка-
таўся: шмат было асноўнай працы. Гастролі, выступленні… 
А неяк у краме ўбачыў скейт — і зноў мяне ўскалыхнула: 
я купіў яго, многае перарабіў. Памяняў механізм, бо вялікі 
досвед быў раней. А можа і натхненне, прадчуванне, як зра-
біць, каб было зручней і лепш.

Люба таксама ў Індыі не была. Я не ведаю, адкуль у нас 
любоў да гэтай краіны, цікавасць да яе найбагацейшай 
культуры. Люба, дарэчы, у дзяцінстве, распавядала, усё 
сары круціла на сябе. І я памятаю: калі мама раскладвала 
бялізну, я прасіў прасціну і пачынаў абмотвацца. Хацеў зра-
біць дхоці, мужчынскую вопратку індыйцаў, але ў мяне тое 
не атрымлівалася.

Дзякуючы знаёмым мы з Любай зачапіліся ў Манаўга-
це ў анімацыі. Работы было вельмі шмат. Тады ні анімата-
раў у гатэлях не было, ні спецпляцовак для выступленняў, 
не кажучы ўжо пра сцэны. Мы выступалі ля рэцэпцыі, ці 
проста ў зонах адпачынку на пляцоўках, а таксама ўнутры 
памяшканняў, дзе была адпаведная прастора. З часам я 
зрабіў свой ёга-атракцыён. Былі агні, трукі… Мяняліся га-
тэ лі. Сыходзілі знаёмыя аніматары, прыходзілі іншыя. Час 

ішоў…
Скейт быў як хобі. І я пачынаў нешта прыдум-

ляць. Яшчэ і яшчэ больш складанае. Паспраба-
ваў назад рухацца. Патроху атрымалася. Пры-

думляць футбол на скейце пачаў: кубік ва 
ўмоўныя вароты закідваць калёсікам. Гэта 

ўсё ювелірныя трукі. Цяпер у нас у Сары-
лары баскетбольную пляцоўку недалёка 

ад дома пабудавалі, там у асноўным і 
трэніруюся.

Мой скейт  — унікальная рэч. 
Здавалася б, цацка для падлеткаў… 

Аднак яна дазваляе ў гульнёвай 
форме трэніраваць цела, рас-

працоўваць розныя групы ця-
гліц, адточваць каардынацыю 

рухаў. А гэта, як мы ведаем, 
у сучасным спорце вельмі 
важна, часам — жыццёва 
неабходна. Да прыкладу, у 
скачках на батуце, у лыж-

ным фрыстайле, гімнастыцы, 
у веславанні, горных лыжах, 
хакеі, біятлоне важна ўмець 
трымаць раўнавагу, баланс. 
Часам за адну дзясятую, сотую 
долю секунды трэба правіль-
на зрэагаваць на сітуацыю, 
каб пазбегнуць траўмы. Па 
сутнасці, скейт Федуновых 

(назавём яго так: бо і мой 
бацька ўклаў у гэта вы-

находніцтва свае веды, 
інтуіцыю) — універ-

сальны трэнажор. 
А чаму я пра гэта 

вам, беларусам, 
р а с п а в я д а ю ? 
Таму што ве-
даю: у Беларусі 
вялікая ўвага 
на даецца як 

масаваму, так 
і прафесійнаму 
спорту. Будуюцца 

 Ц  ікавыя людзі

fedunov61@
gm

ail.com

Аналагаў «Скейту Федуновых» няма ў свеце
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лядовыя палацы, адкрываюцца іншыя спортпляцоўкі. 
Таму спадзяюся, што мая канструкцыя скейта, мой досвед 
можа спатрэбіцца як у розных ДЮСШАР, так і ў працэсе 
трэніровак нацыянальных каманд па розных відах спор-
ту. У прыватнасці, я ведаю пра вялікія поспехі беларускіх 
фрыстайлістаў, пра іх трэнера Мікалая Казеку: чытаў, як 
яшчэ ў 1986-м ён стаў старэйшым трэнерам зборнай БССР 
па фрыстайле. Тады, кажуць, Беларусь і стала своеасаблівай 
лабараторыяй па развіцці фрыстайла. І паколькі я таксама 

ў свой час спрабаваў займацца фрыстайлам, то магу сцвяр-
джаць: мой скейт можа стаць добрай дапамогай пры па-
дрыхтоўцы спартсменаў самага высокага класа.

Я гатовы прыехаць у Беларусь і паказаць, чаму наву-
чыўся сам. Калі да таго бу дзе цікавасць. Я ведаю, што ў 
вас праводзіцца адкрыты чэмпіянат па скейтбордынгу. 
Вядома, хацелася б на ім пабываць, але ж летам у мяне — 
сезон асноўнай працы: зарабляем на жыццё. Яшчэ заў-
важу: у звычайнага скейта няма тых магчымасцяў, каб 
цела трэніраваць, якія ёсть у майго. (13 ліпеня 2019 года 
эпіцэнтр скейт-жыцця Беларусі зрушыўся ў Віцебск. 
«Культурная сталіца» Беларусі ў чарговы раз прымала не 
толькі Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі 
базар», але і стала месцам правя дзення Адкрытага Чэм-
піянату «Belarus Skateboard Challenge 2019». Гэтыя спа-
борніцтвы ў Віцебску ўпершыню адбыліся ў 2011 годзе, а 
з 2015 года праводзяцца штогод. У гэтым годзе Чэмпіянат 
адбыўся ў рамках правядзення Дня моладзі, у новым пра-
фесійным скейтпарку ад SK PARK БЕЛАРУСь, размешча-
ным на пляцоўцы перад амфітэатрам — Аўт. http://www.
minsk8.com/node/7449.) 

Чытаў таксама, што ў Мінску ў 2018 годзе адкрыўся 
Музей скейтбордынгу. Цікава было б і мне там пабываць. 
(З 10 лістапада 2018 года «Скейт-музей СССР» — не проста 
ўнікальная калекцыя скейтбордаў і артэфактаў, прысвеча-
ных гісторыі савецкага і сусветнага скейтбордынгу, даступ-
ная для ўсеагульнага наведвання. Гэта крэатыўная прасто-
ра, у якой будуць праводзіцца тэматычныя мерапрыемствы 
і кожны зможа дакрануцца да гісторыі самой «доўгаіграю-
чай» субкультуры, якая прайшла шлях ад дваровай забавы 
да алімпійскага віду спорту. — Аўт. http://www.minsk8.com/
museum.) 

З маёй методыкай асвоіць рух на скейце Федуновых 
можна вельмі хутка. Спачатку патрэбная злёгку пакатая 
плоскасць, градусы тры, каб чалавек на скейце проста ехаў. 
І ў маім скейце застапорваем частку механізму — ён тады 
больш устойлівы. Вучымся проста спускацца. Потым ас-
войваем першыя рухі. Кшталту танца твіст: па чарзе загру-
жаючы ногі. Дзяўчынка гадоў пяці ў мяне на другі дзень 
сама паехала. Злавіла неабходны рух. У майго скейта ёсць 
спружыны ў рухомым механізме. І ён рухаецца, як вялікі 
жук, колцы па чарзе атрымліваюць рухальны імпульс.

У тэлеперадачу «Удивительные люди» я патрапіў дзяку-
ючы знаёмым масквічам. Яны параілі паўдзельнічаць. Мне 
там казалі, што тваё ўменне аб’ехаць больш за сотню фігур, 
рухаючыся на скейце заднім ходам, у Кнігу рэкордаў Гінеса 
можна заносіць. Думаю, так і ёсць. Такога трука ніхто ў све-
це больш не робіць. Гэта вельмі складанае практыкаванне. 
Дарэчы, выдатная трэніроўка мозгу, не толькі цела. Таму 
што ўсё ў галаве пралічваеш пры руху. Да міліметраў там 
усё разлічана. А ўяўляеце, як трэба валодаць целам, каб па 
такой ломанай траекторыі рухацца, ды яшчэ заднім ходам! 
Калі бачу, што адна веха трошкі збоку апынулася — імг-
ненна трэба зрабіць папраўку на наступным этапе. Думаю, 
калі такі рух асвояць хакеісты — гэта можа быць новай, 
прычым вельмі эфектыўнай тактычнай зброяй у лядовых 
баталіях.

Іван і Валянціна Ждановічы.
Фота Івана Ждановіча

і з сямейнага архіва Федуновых.

Жыццёвая гісторыя сужэнцаў 
Федуновых, якая пачалася 

ў народным цырку «Дружба» 
ў Кіраўску Мурманскай вобласці, 

падалася нам цікавай, не тыповай 
ужо толькі таму, што гэтыя 

людзі, якія дасягнулі сталага 
ўзросту, — не спыняюцца ў руху 

па жыцці. Яны мараць, радуюцца, 
прадумваюць новыя магчымасці 

для сваіх шоу. Жывуць ярка, 
напружана, захоплена. Асабліва 

ў летні час, калі іх праграма 
запатрабаваная ў шматлікіх 

турэцкіх гатэлях.

 Ц  ікавыя людзі
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 Ц  ікавыя людзі

Яўгеніі Серафімовіч двац цаць 
гадоў. Пятнаццаць з іх яна 
сябруе са Спірэяй  — кабы-
лай белай масці: спакойнай, 

паслухмянай і з добрым характарам. 
На ёй у свае дзевяць гадоў Жэня вучы-
лася верхавой яздзе, нават гарцаваць 
па ўзгорках і лясных сцежках. Цяпер 
дзяўчына і яе белагрывая прыгажуня 
Спірэя вучаць дзяцей і дарослых упэў-
нена сядзець у сядле. Сёлета гаспады-
ня са сваёй падапечнай наладжваюць 
змястоўны адпачынак турыстам, якія 
летам базіруюцца на  беразе возера 
Супонец, што на Глыбоччыне. На гэ-
тым фота Яўгенія са сваёй сяброўкай 
Спірэяй і яе жарабяткам Суражам.

Разумець статных і прыгожых ко-
ней Яўгенію навучыў бацька, які ў свой 
час стаў жыхаром хутара Скрабатуны 
на Паазер’і ды распачаў конегадоўлю. 
У маладой сям’і Серафімовічаў Яўгенія 
была першым дзіцем, і забавай для ху-
тарской дзяўчынкі сталі не толькі ляль-
кі, але і жывыя коні. Бацька давяраў 
дачцэ даглядаць табун, вадзіць буланых 
на вадапой, чысціць жывёл.

Пасля школы Яўгенія паступіла ў Лу-
жаснянскі аграрны каледж па спецыяль-
насці ветэрынарыя, пасля працавала ў 
суседнім сельгаспрадпрыемстве. Цяпер 
завочна вучыцца ў Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны і марыць ад-
крыць сваю ветлячэбніцу, а  таксама 
школу верхавой язды, ладзіць конныя 
прагулкі і паходы па азёрах і незвычай-
ным паазерскім ландшафце.

Дзяўчына дапамагае бацькам, бо ў 
сялянска-фермерскай гаспадарцы і аг-
расядзібе «Конны фальварак» утрымлі-
ваецца тры дзясяткі коней пароды бела-
руская запражная. Некалькі гадоў таму 
Яўгенія са сваімі малодшымі братамі 
Віктарам і Міхаілам узвялі летні манеж 
для заняткаў: бо трэба ж вучыць людзей 
любіць коней.

Анатоль Кляшчук.
Фота аўтара.

нАеЗнІЦА 
ПА ПРыЗВАннІ
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 П  ераклады з кітайСкай

к
Кніжная серыя «Светлыя знакі: па-

эты Кітая» ўжо мае сваю гісторыю. Рас-
пачатая ў Выдавецкім доме «Звязда» 
(першы зборнік пабачыў свет напры-
канцы 2014 года), цяпер яна выходзіць 
у выдавецтве «Мастацкая літаратура». 
Штогод да беларускага чытача прыхо-
дзі лі па тры зборнікі перакладаў класіч-
най і сучаснай кітайскай пэзіі. Да рабо-
ты над праектам спрычыніўся і кітайскі 
бок. Парады па змесце серыі, падказкі 
ў арганізацыі падрадкоўнікаў, вычытка 
тэкстаў на кітайскай мове (некаторыя 
зборнікі выходзілі на дзвюх мовах — 
кітайскай і беларускай) — усе гэтыя 
клопаты былі і ў полі зроку пераклад-
чыка Гао Мана (на вялікі жаль, ён пай-
шоў з жыцця напрыканцы 2017 года), 
мовазнаўцы спадарыні Чжан Хуэйцінь, 
нядаўняга намесніка дырэктара Рэспу-
бліканскага інстытута кітаязнаўства 
імя Канфуцыя Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта спадарыні Лю Сулін. 
Вялікую працу за гэтыя гады зрабілі бе-
ларускія кітаісты — Дар’я Нечыпарук, 
Вераніка Жукавец, Алена Раманоўская, 
іншыя іх калегі. Над перакладамі ру-
піліся Мікола Мятліцкі, Навум Гальпя-
ровіч, Віктар Шніп, Алена Раманоўская, 
Вераніка Жукавец, Дар’я Нечыпарук, 
Леанід Дранько-Майсюк, Алесь Бадак, 
Юлія Алейчанка, Таццяна Сівец… А 
яшчэ ў гэтай серыі выходзілі і творы, 
раней перакладзеныя. У тым ліку Ула-
дзі мірам Дубоўкам, які адкрыў для сябе 
кітайскую паэзію яшчэ ў 1920-я гады. 
І — народным паэтам Беларусі Рыго-
рам Барадуліным.

Новая кніга ў серыі «Светлыя зна-
кі: паэты Кітая» — зборнік вершаў Лю 
Юйсі «Восеньскі вецер». Сімпатычная 
сустрэча беларускага чытача яшчэ з ад-
ным класікам кітайскай літаратуры! 

Такім творам, дзе хапае тугі і тры-
вогі, завяршаецца беларуская кніга зна-
камітага кітайскага паэта. Мне здаецца, 
што гэтая туга не проста грунт паэзіі Лю 

Юйсі, туга хутчэй — натхненне. Так, Ай 
Цін, імкнучыся разбурыць многія тра-
дыцыі, надаць сваёй і свайго пакален-
ня паэзіі еўрапейскага шуму, выбраў 
сімваламі, архетыпамі Сонца, Святло. 
А ў часе, які быў блізкі і зразумелы Лю 
Юйсі, восень патыхала не меншай све-
жасцю, чым рэвалюцыйная вясна для 
паэтаў сярэдзіны XX стагоддзя. І гэтыя 
пажоўклыя карціны, рэкі, па якіх плы-
ве лістота, гэты восеньскі (не заўсёды 
цёплы!) вецер — такія сімвалы прыця-
гваюць, ствараюць, як ні дзіўна, светлы 
настрой.

Чамусьці мне на памяць прыйшла 
кагорта рускіх паэтаў мінулага ста-
годдзя, якія вялікай грамадой жылі ў 
Кітаі, пакінуўшы сваю Айчыну пасля 
грамадзянскай вайны. Альбо патрапілі 
ў Харбін, Пекін, іншыя гарады разам з 
бацькамі і выраслі ў паэтаў, мастакоў 
слова, чые вершы і цяпер уяўляюцца ад-
крыццямі. Канешне ж, кітайская паэзія 
розных часін і не магла не быць у іх полі 
зроку. У полі зроку Міхаіла Шчарбакова 
(1890–1956), Арсенія Нясмелава (1889–
1945), Сяргея Нядоліна (1880–1954), 
Усевалада Н. Іванова (1888–1971)… А 
яны ж адчувалі кітайскую паэзію не 
зусім як староннія чытачы!.. І самі на-
ват стараліся яе прапагандаваць, а нека-
торыя перакладалі нават з арыгіналу… 
І восень у іх пераўвасабленні таксама 
была іншай, зусім не тужлівай. З ветрам, 
з своеасаблівымі адценнямі фарбаў да-
лёка не журботных, не маркотных…

Некалі Валянцін Катаеў напісаў 
пра паэзію: «…Паэзія — гэта ўнутра-
ны рытм. Гэта асаблівае бачанне свету, 
гэта творчае самаадчуванне, падобнае 
на стан самнамбулізма, калі мастак пад-
начальваецца таямнічым, неспазнаным 
законам уяўлення, у рэшце рэшт, паэ-
зія — гэта музыка…». І восень у лаканіч-
ных вершах Лю Юйсі — таксама паэзія.

Лю Юйсі нарадзіўся ў 772  годзе 
ў вёсцы Лаяне (сучасная правінцыя 

Хэнань) у сям’і чыноўніка. Атрымаў 
класічную адукацыю. Вершы пісаць па-
чаў з самага дзяцінства. У 793 годзе здаў 
дзяржаўныя экзамены. Атрымаў высо-
кую вучоную ступень цзіньшы і пасаду 
ў цэнзараце. Пазней стаў прыхільнікам 
урада досыць уплывовага міністра Ван 
Шувеня. Ра зам з ім спрабаваў арганіза-
ваць шэраг рэформаў. Але безвынікова. 
Як толькі ўплывы Ван Шувеня змен-
шыліся, Лю Юйсі выслалі ў Цзінань (су-
часны горад Чэнду правінцыі Хунань). 
Пасля былі вяртанне і новая высыл-
ка. Змена імператараў паўплывала на 
прызначэнне Лю Юйсі губернатарам 
Куйчжоу. У 826 го дзе Лю Юйсі сышоў 
у адстаўку, пераехаўшы ў родны Лаян. 
Дажыўшы да 842 года, паэт напісаў каля 
800 вершаў і цэлы шэраг эсэ па пытан-
нях кіравання і розных дзяржаўных 
і грамадскіх праблемах. Пры жыцці 
лічыўся майстрам палітычнай сатыры. 
Пісаў лірычныя паэмы і вершы, пе-
ракладаючы народныя песні і балады. 
Самы вядомы твор Лю Юйсі — «Песня 
галінкі бамбука».

Перакладчыкі першай беларускай 
кнігі Лю Юйсі — Навум Гальпяровіч, 
Віктар Шніп, Таццяна Сівец, Юлія Алей-
чанка. Па традыцыі новы зборнік з серыі 
«Светлыя знакі: паэты Кітая» праілюс-
траваў беларускі мастак азербайджан-
скага паходжання Каміль Камал.

Нагадаем, што да чытача прыхо-
дзіць ужо чатырнаццатая кніга ў серыі 
«Светлыя знакі…». Бібліятэка кітай-
скай паэзіі на беларускай мове папаў-
няецца. Дарэчы, развіваюцца ў гэтым 
кірунку і іншыя праекты. Выдавец 
«Зміцер Колас» выдаў кнігу Ду Фу ў пе-
ракладах на беларускую мову Лявона 
Баршчэўскага. Выйшла вялікая кніга 
выбранай паэзіі Ай Ціна ў перакладах 
Міколы Мятліцкага, які раней падрых-
таваў і дзве аўтарскія анталогіі кітай-
скай паэзіі ў сваіх перакладах.

Кастусь Ладуцька

спяваюць песні  
галінкі бамбука 
У выдавецтве «Мастацкая літаратура» падрыхтавана да друку 
новая кніга кітайскай паэзіі на беларускай мове
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 М  ары здзяйСняюцца

г
эта быў банальны неда-
буд, які гаспадары кінулі 
на волю лёсу. З часам яны 
адважыліся яго прадаць, 
і пакупніцы знайшліся 
вельмі хутка. Імі аказалі-
ся сямёра жанчын, якія 
сябруюць ужо больш за 10 

гадоў, з тых часоў як разам працавалі ў 
адной з рэгіянальных газет. Спачатку 
суседзі здзіўляліся: што змогуць ра біць 
маладыя далікатныя жанчыны з гэтым 
недабудам? Але потым пачалі нават 
зайздросціць. І нездарма!

Сяброўкі яшчэ ў 20-гадовым уз-
росце жартам малявалі карціны бяс-
хмарнай старасці ў сваім уласным 
доме састарэлых, дзе яны будуць бе-
ражліва даглядаць адна адну да апош-
ніх дзён. «Спачатку гэта быў проста 
жарт, — кажа адна з сябровак Цзінь 
Ду Іціаа. — Мы марылі, што збяромся, 
калі нам споўніцца 60 гадоў, і будзем 
жыць разам на пенсіі».

Але калі адна з сябровак натра-
піла на аб’яву аб продажы вялізнага 
асабняка ў цудоўным маляўнічым 
месцы, дзе чыстае паветра і крынічная 
вада, вакол палі і бананавы лес, то яны 
і хвіліны не сумняваліся. Менавіта ў 
гэтым ціхім аддаленым ад цывілізацыі 
месцы жанчыны і вырашылі ўвасо-
біць свае фантазіі ў жыццё. Вядома ж, 
будаўнічымі і мантажнымі работа-
мі займаліся прафесіяналы, а вось 
уладкаваннем — яны самі. Паколькі 
асабняк мае даволі вялікую плошчу 
(больш за 700 кв. м), то для кожнай з 
іх знайшлося месца, каб стварыць свае 
асабістыя апартаменты з непаўтор-
ным дызайнам.

Яшчэ ў юнацтве дзяўчаты марылі 
пра выдатны від за акном, таму ў сваім 
агульным доме паставілі не толькі велі-
зарныя панарамныя вокны, з якіх ад-
крываецца цудоўны від на наваколле, 
але і шкляныя веранды, якія лунаюць у 
паветры. Там жа ўладкавалі ўтульную 
гасцёўню, у якой галоўным упрыга-
жэннем сталі вокны ад падлогі да столі, 
што занялі сцены цалкам, прычым 
столь таксама зрабілі шкляной.

З улікам таго, што прысядзібны 
ўчастак таксама мае немалую пло-
шчу, бо ён практычна размешчаны 
сярод рысавых палёў, у сябровак паў-
стала жаданне пабудаваць не толькі 
выдатны басейн і зону адпачынку пад 
адкрытым небам, але і арыгінальны 
чайны дамок. На ўсе гэтыя пераўт-
варэнні яны патрацілі каля 4 мільё-
наў юаняў (580 тыс. долараў), але за-
сталіся вельмі задаволеныя вынікам 
сумеснай працы і тым, што іх фан-
тастычная мара юнацтва здабыла 

рэальныя абрысы ўсяго толькі праз 
10 гадоў.

Нягледзячы на тое, што дом ужо 
абсалютна гатовы, у кожнай з мала-
дых жанчын ёсць сям’я, і жывуць яны 
ў розных гарадах краіны, таму мараць, 
што жыць у гэтым цудоўным асабняку 
будуць гадоў праз 10-20, калі іх дзеці 
ўжо вырастуць. А пакуль яны збіра-
юцца ў доме сваёй мары, каб пагута-
рыць, выпіць чаю за прыемнымі раз-
мовамі або прыгатаваць што-небудзь. 
Таксама сяброўкі пайшлі на курсы, на 
якіх хтосьці з іх навучаецца куліна-
рыі, хтосьці тонкасцям традыцыйнай 
кітайскай медыцыны, хтосьці вывучае 
раслінаводства і ландшафтны дызайн, 
а хтосьці нават музыку. На такі крок 
спадарыні пайшлі дзеля таго, каб па-
сля выхаду на пенсію яны змаглі на 
практыцы прымяніць свае навыкі, бо 
ім так хочацца быць карыснымі адна 
для адной.

Іван Купарвас

омік на семярых
Кранальная гісторыя адбылася ў кітайскай правінцыі Гуандун, непадалёк ад 
горада Гуанчжоў. Зусім нядаўна на ўскраіне адной з вёсак з’явіўся цудоўны дом, 
які адразу ж прыцягнуў увагу мясцовых жыхароў.

https://mothership.
sg/2019/07/girl-
best-friends-live-
together-in-house/
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 Д  ні культуры узбекіСтана

Так склалася, што пляцоўка Купалаўскага музея стано-
віцца грунтам для рэалізацыі многіх ініцыятыў міжнарод-
нага характару. Чарговая з іх — міжнародны круглы стол, 
дыскусіі ў час якога ладзілі не толькі гаспадары-пісьменнікі 
з Беларусі, але і ўзбекскія госці. Прыемна, што ў час размовы 
і абаперціся была на што. Увазе ўдзельнікаў сустрэчы былі 
прапанаваны часопіс «Belarus.Беларусь» са спецыяльным 
«узбекскім» выпускам, кніга, якая толькі што выйшла ў «Бе-
ларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі», — «Перамога 
адна на ўсіх. Беларусь — Узбекістан». А таксама — літара-
турна-мастацкі альманах «Далягляды».

— Беларусь і Узбекістан вельмі блізкія, ментальна род-
насныя краіны, — заўважыў на самым пачатку размовы ма-
дэратар сустрэчы паэт і перакладчык Навум Гальпяровіч. — 
Я асабіста адчуваю гэта па паэзіі нашых узбекскіх сяброў. 
Цяпер я трывала судакрануўся з творчасцю народнага паэта 
Узбекістана Эркіна Вахідава. Перакладаю яго паэму «Паў-
станне бессмяротных», якую творца прысвяціў бенгаль-
скаму паэту са шматпакутным лёсам Казі Назруло Ісламу. 
А ў альманаху «Далягляды» ўжо надрукаваны вялікі верш 
Эркіна Вахідава ў маім перакладзе — «Мой узбек», хутчэй 
гэта — кароткая паэма. Герой і народны паэт Узбекістана 
Эркін Вахідаў уяўляецца мне родным, блізкім і болей таго — 

не меней «беларускім», чым мае любімыя Аркадзь Куляшоў 
і Пімен Панчанка. Эмацыйнае прачытанне народнага лёсу і 
беларускай паэзіі ўласціва.

Удзел у круглым стале з беларускага боку прынялі ды-
рэк тар выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петру-
ся Броўкі» Уладзімір Андрыевіч, галоўны рэдактар часопіса 
«Маладосць» Святлана Воцінава, галоўны рэдактар часопіса 
«Нёман» Юлія Алейчанка, аглядальнік газеты «СБ. Беларусь 
сегодня» паэт і празаік Людміла Рублеўская, старшыня Бела-
рускага Саюза мастакоў Рыгор Сітніца, унучка і праўнучка 
народнага паэта Беларусі Якуба Коласа — публіцыстка Ма-
рыя Міцкевіч, кандыдат сацыялагічных навук, супрацоўніца 
Літаратурнага музея Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч. З узбек-
скага боку — дарадца Амбасады Узбекістана ў Беларусі Даніяр 
Абідаў, старшыня Саюза пісьменнікаў Узбекістана Сіражыд-
дзін Саід, прафесар Узбекскага дзяржуніверсітэта сусветных 
моў, доктар філалагічных навук Анатоль Ліхадзіеўскі, стар-
шыня Камітэта па міжнацыянальных сувязях і сяброўскіх ад-
носінах з замежнымі краінамі пры Кабінеце міністраў Рэспу-
блікі Узбекістан Рустамбек Курбанаў, старшыня Акадэміі 
мастацтваў Рэспублікі Узбекістан Акмал Нурыд дзінаў, рэк-
тар Ташкенцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ўзбекскай мовы і 
літаратуры Шухрат Сіражыддзінаў, старшыня Ташкенцкага 

каардынаты дрУжбы 
У Літаратурным музеі Янкі Купалы ў Мінску прайшоў круглы стол, 
прысвечаны беларуска‑ўзбекскім літаратурным сувязям 
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на круглым стале мае слова дарадца Амбасады Узбекістана ў Беларусі Даніяр Абідаў
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 Д  ні культуры узбекіСтана

гарадскога беларускага нацыянальнага цэнтра «Світанак» 
Святлана Дудзюк. Прадстаўніцтва зусім не выпадковае. 
У Акадэміі мастацтваў, напрыклад, — доб рыя сувязі з Бе-
ларускім саюзам мастакоў. Старшыня Саюза пісьменнікаў 
Сіражыддзін Саід ужо не ўпершыню ў Беларусі. Летась ён 
удзельнічаў у Дні беларускага пісьменства, які праходзіў 
у Іванаве, на Берасцейшчыне. А што да Святланы Дудзюк 
і Анатоля Ліхадзіеўскага, то яны — нашы супляменнікі, 
беларусы. Спадарыня Святлана часта бывае ў Мінску па 
запрашэнні Міністэрства замежных спраў нашай краіны. 
Анатоль Сцяпанавіч — сын беларускага паэта, літарату-
разнаўца Сцяпана Ліхадзіеўскага, ураджэнца Случчыны. 
Яшчэ ў 1920-я гады той пачаў выступаць у беларускім дру-
ку з вершамі і нарысамі. Выдаў некалькі кніг. Але так скла-
лася, што лёс звёў у няпростыя часіны 30-х гадоў з Узбекі-
станам, дзе Сцяпан Ліха дзі еўскі застаўся назаўжды. Зрабіў 
кар’еру вучонага, літаратуразнаўцы. Абараніў доктарскую 
дысертацыю. Напісаў некалькі манаграфій, прысвечаных 
французкай літаратуры. І шмат перакладаў з узбекскай 
на рускую і беларускую мовы. Пераклады з узбекскай літа-
ратуры, здзейсненыя Сцяпанам Ліхадзіеўскім, друкавалі-
ся не толькі ў Ташкенце, але і ў Мінску і Маскве.

— У нас сёння, — расказаў удзельнік круглага стала 
Сіражыддзін Саід, — выбудоўваецца трывалы мост бела-
руска-ўзбекскіх літаратурных сувязяў. У Ташкенце вый-
шла новая кніга Якуба Коласа ў перакладзе на ўзбекскую 
мову. У Мінск наведаліся ў 2019 годзе ўзбекскія літарата-
ры Рысалат Хайдарава, Кучкор Наркабіл. Рысалат актыўна 
развівае прастору для публікацыі беларускай паэзіі і про-
зы на ўзбекскай мове ў Ташкенце. Дзякуючы яе намаган-
ням пабачыў свет «беларускі» выпуск узбекскага часопіса 
«Сусветная літаратура». Цяпер рыхтуецца пераклад анта-
логіі сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры. А Кучкор 
Наркабіл прыязджаў у Мінск з мэтай збору матэрыялу 
для кнігі пра пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Пабываў 
у сталічных музеях, наведаў партызанскія мясціны, дзе 
захоўваецца памяць і аб прадстаўніках іншых народаў, 
якія ваявалі ў Беларусі з фашысцкімі захопнікамі. Мы па-
мятаем, што ў Беларусі, на Гомельшчыне загінуў узбекскі 
паэт Султан Джура. То, можа быць, якраз яго імем наз-
ваць Літаратурную прэмію і ўзнагароджваць ёю лепшых 
перакладчыкаў узбекскай мастацкай літаратуры на бела-
рускую мову і лепшых перакладчыкаў беларускай паэзіі і 
прозы на ўзбекскую мову? Такая ініцыятыва паспрыяла б 
пашырэнню грамадскай увагі да нашых нацыянальных 
літаратур. Некалі ж і асобныя кнігі ўзбекскіх пісьменнікаў 
выходзілі ў Беларусі, як, дарэчы, і асобныя кнігі беларускіх 
паэтаў і празаікаў ва Узбекістане. Лічу, што ў нас добрыя 
перспектывы для літаратурнага сяброўства.

Не абышлося на круглым стале «Сучасныя белару-
ска-ўзбекскія літаратурныя сувязі» і без размовы пра 
Якуба Коласа, яго стасункі з Ташкентам. А як жа інакш?! 
Узбекістан прытуліў нашага класіка ў нялёгкія часіны 
Вялікай Айчыннай вайны. І якраз у Ташкенце доўжыла-
ся творчая праца народнага песняра. Там ён пазнаёміўся 
шмат з кім з узбекскіх літаратараў. Пра гэта на круглым 
стале гаварылі Васіліна Міцкевіч, Марыя Міцкевіч — 
блізкія родзічы Якуба Коласа, актыўныя даследчыкі яго 
жыцця і творчасці.

сяргей Шычко

ВідоВішчНа, урачыста! 
Гала‑канцэрт, прысвечаны Дням культуры Узбекістана 
ў Беларусі, які прайшоў у Беларускай дзяржаўнай філармоніі 
ў Мінску, уразіў не толькі сваім размахам, яскравасцю 
самабытнай узбекскай культуры, але і змястоўным напаўненнем 
танцавальных кампазіцый, песень і пранікнёным мастацкім 
словам, якое суправаджала выступленні выканаўцаў

У фае філармоніі гасцей, а іх было каля 900, сустракалі 
прадстаўнікі ўзбекскай творчай інтэлігенцыі. Мы бачылі 
на святочнай імпрэзе членаў парламента, прадстаўнікоў 
дзяржаўных органаў, грамадскасці і дзелавых колаў Белару-
сі, дыпламатычнага корпуса, акрэдытаваных у Мінску. Усіх 
запрашалі пазнаёміцца з фотавыставай «Культурная спад-
чына Узбекістана» і экспазіцыяй дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, на якой былі неверагоднай прыгажосці вырабы 
з разьбой па дрэве, лакавая мініяцюра, вышыўка, тэкстыль, 
нацыянальнае адзенне і аксэсуары.

З прывітальным словам да гасцей і ўдзельнікаў звярнулі-
ся Міністр культуры Беларусі Юрый Бондар, першы намес-
нік міністра культуры Узбекістана Азадбек Назарбекаў і 
Амбасадар Узбекістана ў Беларусі Насірджан Юсупаў.

У сваім выступленні беларускі Міністр акцэнтаваў увагу 
на тым, што захаванне і папулярызацыя найбагацейшай духоў-
най і гістарычна-культурнай спадчыны, нацыянальных трады-
цый — мэты, якія аб’ядноўваюць узбекскі і беларускі народы.

«Мы супрацоўнічаем па многіх напрамках, але самае га-
лоўнае тое, што ў нас адна задача — у мультыкультурным 
свеце захаваць нацыянальную ідэнтычнасць. Дні культу-
ры — выдатная магчымасць для беларусаў пазнаёміцца з но-
вымі гранямі гістарычна-культурнай спадчыны сяброўскай 
нам краіны, адчуць яе неардынарны, самабытны і яркі 
ўсходні характар», — сказаў Міністр.

На канцэрце, які адбыўся пасля ўрачыстага адкрыцця 
Дзён культуры, выступілі гурт «Ялла» і народны артыст Уз-
бекістана Фарух Закіраў, гурт «Мумтоз», ансамбль народна-
га танца «Тошкент зеболары», іншыя выканаўцы.

Міхаліна Чаркашына
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 Т  радыцыі

а
НаВошта На магіЛёўшчыНе 
«аруць раКу»?
Нашы продкі верылі, а старыя людзі, відаць, вераць і сёння, што ў сусвеце існуюць пэўныя формулы‑ключы. Ведаючы 
іх, валодаючы адметнымі ўменнямі, чалавек можа стаць валадаром над сіламі прыроды. Напрыклад, выклікаць ці 
спыняць дождж, узмацняць ці суцішваць вецер, размаўляць з жывёламі і выведваць іх таямніцы. Праўда гэта ці не, 
навуковымі метадамі даказаць цяжка. Нялёгка знайсці, разгадаць тыя самыя формулы і праверыць іх доследным 
шляхам. Бо веды тыя таемныя, адкрываюцца яны не кожнаму, зберагаюцца варажбітамі і перадаюцца як вялікі сакрэт і 
каштоўнасць.

Але вясковыя жыхары і сёння ве-
раць, што дзіўныя дзеянні, напрыклад, 
разбурэнне платоў, перанос варотаў 
у балота, сыпанне ў калодзеж маку, 
могуць выклікаць дождж. А музыкі, 
навукоўцы, якія ў сваёй рабоце і дасле-
даваннях мелі магчымасць дакрануцца 
да каранёвай культуры беларусаў, па-
глыбіцца ў яе старажытныя пласты, ча-
сам згадваюць, што па неасцярожнасці 
ці праз няведанне, выканаўшы пэўную 
рытуальную песню, маглі справака-
ваць навальніцу ці моцны дождж.

Зрэшты, не ўсе таемныя рытуалы 
ўздзеяння на прыроду і надвор’е нават 
у нашы дні забыты ці схаваны пад пы-
лам чалавечай памяці. Так, старадаўні 
абрад заклікання дажджу, што захаваў-
ся ў вёсцы Стары Дзедзін Клімавіцкага 
раёна, з’яўляецца аб’ектам нематэры-
яльнай культурнай спадчыны Бела-
русі і знаходзіцца пад аховай. Праўда, 
часам мясцовыя жыхары выказваюць 
незадаволенасць, маўляў, рытуальныя 
дзеянні выконваюцца на камеру, для 
журналістаў, без асаблівай патрэбы — 

таму прырода помсціць тым, хто гуляе ў 
магію, моцным дажджом, які цягнецца 
некалькі тыдняў. І тады просяць жан-
чын выканаць абрад з «адваротным» 
сэнсам, каб дождж спыніць.

Прычын узнікнення засухі нашы 
продкі знаходзілі шмат. Напрыклад, 
вядзьмарскае насланнё, выкананне 
людзьмі забароненых у  пэўныя ка-
ляндарныя тэрміны дзеянняў. Так, 
справакаваць засуху можа ўстаноўка 
платоў і агароджаў да Дабравешчан-
не, пастаўлены не ў свой час помнік 
на магіле, пахаваны тапелец, якому 
«ўсё мала вады», або самагубца, якога 
супраць правіл пахавалі на тэрыторыі 
могілак, а не за агароджаю. Каб не вы-
клікаць засуху, нельга было нікому і 
нічога пазычаць у час пачатку ворыва, 
ускопвання градаў, засевак. Каб улетку 
не было засухі, трэба было адзначаць 
дзень прарока Ільі ды аблівацца ў Сухі 
(Траецкі) чацвер вадою.

Па правілах, у абрадзе бяруць удзел 
толькі жанчыны, часта ініцыятарка-
мі выступаюць удовы. Менавіта на іх 

гаспадарку, ураджай праз адсутнасць 
мужчынскай сілы доўгая адсутнасць 
дажджу ўплывае наймацней. Рытуал 
праводзіцца ў таямніцы ад іншых жы-
хароў вёскі, а яго ўдзельніцы, паводле 
традыцыі, павінны быць цалкам аго-
леныя. Праўда, сёння апошнія пункты 
з розных прычын не  выконваюцца: 
за дзеяннямі жанчын назіраюць ад-
навяскоўцы, даследчыкі і журналісты, 
а самі жанчыны адзеты ў доўгія вышы-
ваныя кашулі.

Абрад арганізоўваўся і праводзіўся 
наступным чынам. Падчас спякотнага 
лета, калі дождж не ішоў месяц, жан-
чыны, ідучы з працы на абед, дамаўля-
ліся пераараць раку Асцёр. Бралі плуг 
або саху і ў таямніцы ад мужчын і дзя-
цей, размаўляючы шэптам, кіраваліся 
да вады. Калі жанчыны падыходзілі да 
ракі, абавязкова чыталі «Ойча наш», 
хрысціліся, а потым да неба ўзнімалі 
дзве рукі, прасілі Бога, каб дапамог 
паліць зямлю, каб жыццё працягва-
лася. Казалі прыкладна такія словы: 
«Дай, Госпадзі, дапамажы, Госпадзі, 
прынясі вятры, прынясі нам хмары, 
арашы зямельку, напаі травы, поле, 
лясы, дай жыцця нашай зямельцы, каб 
добра ўрадзіла і ўсіх напаіла…». Пасля 
знімалі з сябе ўсё адзенне, заходзілі 
ў ваду і цягнулі па дне плуг — «аралі 
ваду». Дзве жанчыны цягнулі плуг, 
адна ішла за  імі, яшчэ адна паганя-
ла пугай або галінкай, астатнія стаялі 
на беразе і спявалі.

Упрагаліся ў плуг звычайна пажы-
лыя, а моладзь «паганяла». Аралі раку 
толькі адзін раз. Напрыканцы таксама 
маліліся. Кажуць, што дождж часам па-
чынаўся праз гадзіну пасля гэтых дзе-
янняў, а былі выпадкі, калі трэба было 
пачакаць дзень ці два.

Марына Весялуха 
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 н  а розных мовах

у
сім цікаўным да род-
най культуры, да бе-
ларускай літаратуры 
вядома, што лёс Янкі 
Купалы ў час Вялікай 
А й ч ы н н а й  в а й н ы 
звязаны з Казанню, 
Татарс танам.  Гэта 

праз усе пасляваенныя дзесяцігоддзі 
памятаюць і ў Татарстане. Успомнілі і 
цяпер, задумаўшы выдаць кнігу Янкі 
Купалы на татарскай мове. Дарэчы, 
упершыню паэзія класіка беларускай 
літаратуры загучала на татарскай мове 
ў 1932 го дзе са старонак часопіса «Яна 
ліф» — «Новае пісьмо». Праўда, тага-
часны перакладчык верша «А ў Вісле 
плавае тапелец…» застаўся невядо-
мым.

І вось — новая сустрэча ў Казані 
з Купалам. Сустрэча ў XXI стагоддзі. 
Пад адной вокладкай сабраны тры 
тэксты легендарных санетаў. На мове 
арыгінала, па-беларуску, на рускай 
мове — у перакладзе Максіма За-
мшава, на татарскай — у перакладзе 
народнага паэта Татарстана, лаўрэа-
та Дзяржаўнай прэміі Расійскай Фе-
дэрацыі Рэната Харыса.

Некалькі слоў пра татарскага 
перакладчыка. Аўтар болей 40 кніг 
вершаў і паэм. На пачатку XXI ста-
годдзя выйшаў сямітомны Збор 

твораў паэта на татарскай мове. На-
радзіўся Рэнат Магсумавіч 6  мая 
1941 года. Працаваў настаўнікам, літа-
ратурным супрацоўнікам у розных 
рэдакцыях. Быў галоўным рэдактарам 
рэспубліканскай газеты «Татарстан 
хэбэрлерэ». У 1995–1999 гады займаў 
пасаду намесніка Старшыні Дзяржаў-
нага Савета Рэспублікі Татарстан. На-
родны дэпутат парламента Рэспублікі 

Татарстан трох скліканняў. Друкавац-
ца пачаў у 1965 годзе. Напісаў болей 
40 паэм, многія з якіх пасля сталі опе-
рамі, балетамі, араторыямі, кантатамі, 
тэле- і радыёспектаклямі. Рэнат Ха-
рыс — перакладчык на татарскую мову 
твораў Г. Р. Дзяржавіна, паэзіі розных 
народаў Расіі і свету. Некаторы час на-
зад татарскі майстар вершаскладання 
выдаў невялічкую анталогію перак-
ладаў беларускай паэзіі на татарскую 
мову. А цяпер вось падараваў сваім 
суродзічам пераўвасабленне «Сане-
таў» Янкі Купалы.

Апошнія гады ў міжнародным 
прадстаўленні беларускай літарату-
ры запомніліся тым, што творы Янкі 
Купалы актыўна перакладаюцца на 
розныя мовы народаў свету. Выйшла 
кніга «Санетаў» народнага песняра 
Беларусі ў Манголіі. Творы Янкі Ку-
палы пераклалі на свае родныя мовы 
чачэнскі майстар вершаскладання 
Адам Ахматукаеў, народны паэт Чу-
вашыі Валеры Тургай, народны паэт 
Кабардзіна-Балкарыі Саліх Гуртуеў. 
Маскоўская «Литературная газета» 
надрукавала новыя пераклады са-
нетаў на рускую мову, якія здзейсніў 
таленавіты паэт Максім Замшаў. Та-
кая руплівасць, такое прыцягненне 
да беларускай класікі ўражвае.

Мікола Берлеж 

У Казані выйшла кніга «санеты» 
народнага песняра Беларусі на трох мовах

яНка купала  
крочыць  
па свеце
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 М  аСтацтва

марк шагал
і Сюжэты Старога запаветУ

Выстава La Bible, якая праходзіла ў мінскай выставачнай зале Libra, выклікала вялікую цікавасць 
у гледачоў. Мабыць і таму, што гэтая серыя работ Марка Шагала ўпершыню дэманстравалася ў Беларусі.
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Н
а выставе можна было аку-
нуцца ў незвычайны свет, 
створаны яркімі шматко-
лернымі літаграфіямі Марка 
Шагала і дапоўнены тонка 

падабранай музыкай. Усяго ў экспазі-
цыі дэманстраваліся 64 творы, якія 
ілюструюць падзеі Старога Запавету. 
Работы суправаджаліся біблейскімі 
тэкстамі, якія апісваюць кожны кан-
крэтны сюжэт, што дазваляла не толь-
кі атрымаць новыя ўражанні і эмоцыі, 
але таксама даведацца шмат новага 
пра творчасць мастака і яго ўнікальнае 
ўспрыманне Святога Пісання.

Марк Шагал нарадзіўся ў беларус-
кім мястэчку Лёзна побач з Віцебскам 
у вялікай патрыярхальнай яўрэйскай 
сям’і. Маці займалася гаспадаркай, 
а  бацька быў звычайным рабочым. 
Яшчэ ў дзяцінстве Шагал абвясціў: 
«Мама… Я хачу быць мастаком». Ба-
цькі былі супраць такога выбару. Марк 
Шагал успамінаў: «Маці разглядае 
карціну. Госпадзі, якія ў яе вочы! Я ча-
каю. Потым яна кажа: «Я, сынок, бачу, 
у цябе і напраўду здольнасці… Але 
лепш бы ты, сын, ішоў у прыказчыкі, 
з тваімі-та плячыма… Госпадзі, ды ад-
куль жа гэта звалілася на нас?..».

А вось яшчэ з яго запісаў: «З ранняга 
юнацтва я быў зачараваны Біб ліяй. Мне 
заўсёды здавалася і здаецца цяпер, што 
гэтая кніга з’яўляецца самай вялікай 
крыніцай паэзіі. Заўсёды я шукаю яе 
адлюстраванне ў жыцці і мастацтве. Бі-
блія падобная прыродзе, і гэтую таям-
ніцу я спрабую перадаць». Такія словы 
Шагал напісаў у прадмове да каталога 
з нагоды адкрыцця музея «Біблейскае 
пасланне» ў 1973 годзе ў Ніцы.

Біблейскія матывы праходзяць 
чырвонай ніткай праз усю творчасць 
майстра. Ды так, што ствараецца ўра-
жанне, нібы веданне і разуменне Бібліі 
мастак увабраў яшчэ з малаком маці, і 
яно нябачна адлюстроўваецца ва ўсіх 
яго творах.

Святое пісанне было настольнай 
кнігай для Шагала яшчэ з дзіцячых 
гадоў. Усё жыццё сям’і мастака было 
прасякнута яўрэйскімі традыцыямі, 
абрадамі і святамі. Кожную суботу чы-
таліся малітвы і запальваліся свечкі. 
У святы ўсе члены сям’і ішлі ў сінагогу, 
і пасля доўгіх малітваў і спеваў іх чака-
ла ўрачыстая трапеза. З якой любоўю 
і пяшчотай апісвае мастак гэтыя гады 
ў сваёй аўтабіяграфіі! «Тут засталася 
мая душа. Тут і шукайце яе».

Біблейскія сюжэты часта сустрака-
юцца ў ранняй творчасці Шагала. Але 
пазней ён скажа: «Тады я не бачыў Біб-
лію, а толькі марыў пра яе».

На пачатку 30-х гадоў мастаку па-
ступае заказ ад вядомага французкага 
выдаўца Амбруаза Валара зрабіць се-
рыю ілюстрацый да Старога Запавету. 
Шагал з усёй сур’ёзнасцю падыход-
зіць да гэтай працы, яму важна было 
не толькі прааналізаваць тэкст, ён ха-
цеў «убачыць Біблію». Менавіта таму 
разам з сям’ёй мастак здзяйсняе ван-
драванне, якое больш правільна назва-
ць паломніцтвам па Святых мясцінах 
Старога Запавету — Палестыне, Сірыі, 
Егіпце. Уражанні ад тае паездкі ён по-
тым назаве самымі моцнымі ў жыцці.

Тое падарожжа натхніла яго на 
стварэнне шматлікіх работ, пасля 
аб’яднаных назвай «Біблейскае па-
сланне». У 1973 годзе работы атрымалі 
свой дом, як называў аднайменны му-
зей у Ніцы сам Шагал. Музей быў для 
мастака любімым стварэннем, ён спа-
дзя ваўся, што «маладыя і не гэтак ма-
ладыя будуць прыходзіць у гэты Дом, 
жадаючы знайсці ідэал братэрства і 
любові, пра які ўзгоднена марылі мае 
колеры і лініі».

Спецыяльна для стварэння твораў 
з біблейскім сюжэтам Марк Шагал 
авалодаў тэхнікай літаграфіі і вітража.

Так, важнейшае месца ў яго твор-
часці займалі ілюстрацыі да Бібліі. 
Мастак, які любіў «Кнігу Кніг» і знахо-
дзіў у ёй галоўную крыніцу натхнення, 
прайшоў доўгі шлях, перш чым ства-
рыў серыю літаграфій, якія ілюстру-
юць Стары і Новы Запавет.

На выставе ў Мінску ўвазе навед-
нікаў галерэі Libra былі прадстаўлены 
12 эскізаў да вітража сінагогі меды-
цынскага цэнтра Хадасса ў Ерусаліме і 
40 літаграфій, якія ілюструюць Біблію. 
Графічны цыкл мастак пачаў ства раць 
у 30-я гады, а скончыў пасля Другой 
сусветнай вайны. Гэта праца не про-
ста патрабавала вялізнага духоўнага 
напружання, і фізічна было незвычай-
на складана.

Пр а цы на ша г а  с уа й чынніка , 
на жаль, рэдка выстаўляюцца ў Белару-
сі, лічаныя музеі маюць у сваёй калек-
цыі сапраўдныя творы Марка Шагала. 
Таму выстава La Bible стала сапраўдным 
падарункам для ўсіх аматараў творчасці 
вядомага на ўвесь свет мастака.

Веніамін Міхееў.
Фота аўтара.
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і навошта тут яна, тая нячыстая сіла — ваўкалак, цмок, чорны певень з вокам‑поўняй?.. з якіх глыбінь яе 
выцягнулі? Калі хочаце разабрацца, ідзіце ў Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Янкі Купалы 
ў верасні, як пачнецца чарговы тэатральны сезон, і глядзіце спектакль «Шляхцiц завальня, або Беларусь у 
фантастычных апавяданнях» у пастаноўцы рэжысёра Алены Ганум. Не пашкадуеце!

праява  
з глыбокім СэнСам

Няпроста пісаць пра спектакль, які 
паглядзеў толькі раз, ды і то — на здачы, 
так званым першым паказе гледачу, аль-
бо адразу ж пасля прэм’еры. Рызыкуеш, 
як кажуць, пайсці не туды, галоўнага 
нечага не убачыўшы, не адчуўшы. І тым 
не менш, СМІ Беларусі актыўна адгук-
нуліся на прэм’еру пастаноўкі адразу ж.

Некаторыя крытыкі пісалі, што ў 
спектаклі адсутнічае сімфанізм мы-
слення рэжысёра, стваральнікам, так 
бы мовіць, ёсць куды імкнуцца, што 
прэтэнзій да спектакля хапае… Даста-
лася і аўтару п’есы Сяргею Кавалёву (ён 
зрабіў яе паводле вядомага твора Яна 
Баршчэўскага), драматургу з імем: яго 
ўпікнулі за некаторыя фрагменты, па-
раўноўваючы месцы драматургічнага 
твора, дзе ідзе гаворка пра беларусаў і 
ліцвінаў, з навуковай лекцыяй. Нехта 

згледзеў падзяленне герояў на добрых 
і ліхіх. А камусьці хацелася, каб любоў-
ны трохкутнік быў раскручаны, каб гля-
дач рэфлексаваў над больш глыбокімі 
алюзіямі, чым індыйскія слонікі, якія 
танчылі ў фінале. І навошта, казалі, тая 
экзотыка… Былі водгукі на спектакль і 
цалкам пазітыўныя. Дарэчы, ва ўсіх без 
выключэння адзначалася выдатная сцэ-
награфія Кацярыны Шымановіч і Сяр-
гея Ашухі. Скажу больш: гэтай творчай 
пары ўдалося перадаць дух і філасоф-
скую глыбіню твора-прыпавесці Яна 
Баршчэўскага. Дэкарацыі — таямнічыя 
зараслі азёрнай расліннасці ў некалькі 
шэрагаў, чорная галава пеўня на задніку 
з высвечаным вокам-поўняй — уразілі 
яшчэ да пачатку дзеі. Ад іх веяла казач-
насцю, загадкавасцю, і крыху стылісты-
кай некаторых кінастужак Бергмана.  

Стылізаваныя касцюмы — кажухі, ка-
шулі, валёнкі пастэльных колераў, — 
прыдуманыя мастакамі, як найлепш 
падкрэсліваюць еўрапейскую сціпласць 
і практыцызм беларусаў, іх годнасць і 
добры густ. А таксама і чорна-белая ко-
леравая гама працуе на ідэю спектакля. 
Таленавітая сцэнаграфія Шымановіч і 
Ашухі, на мой погляд, арганічна працуе 
ў тандэме з рэжысурай.

Разумею: кожны мае права, як ні ба-
нальна тое гучыць, на сваё суб’ектыўнае 
бачанне. І гэта паказальна, што новы 
спектакль купалаўцаў не застаўся не-
заўважаным. Бо ў пустое дрэва, як вя-
дома, камянёў не кідаюць.

Сама ж я, адчуваючы нешта гла-
ба льнае,  каштоўнае,  што ёсць у 
прадпрэм’ерным паказе «Завальні», 
была ў роздумах. Ніяк не магла ўсвя-

 П  рэм’ера
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Пачатак спектакля. 
наперадзе — 

народны артыст 
сссР 

Генадзь Аўсяннікаў 
у ролі шляхціца 

Завальні, 
побач з ім — 

Валянціна Гарцуева 
(Амелія)
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доміць: чаму ж мяне так бянтэжыць 
тое нешта, што ёсць у сцэнічнай версіі 
«Шляхціца Завальні…». Прычым тое 
«нешта» не паддавалася расшыфроўцы. 
Карацей, пазлы не складваліся нават з 
фрагментарнасцю, якая чамусьці мне-
такі якраз спадабалася. Вось і вырашы-
ла адкласці напісанне да верасня: Купа-
лаўскі тэатр вернецца з адпачынку, дык 
пагляджу, падумала, спектакль яшчэ 
раз. Нешта ж праясніцца... І занялася, 
рыхтуючы нумар, другімі тэкстамі. А 
тут добрая знаёмая з Індыі вярнулася з 
адпачынку і падзялілася ўражаннямі пра 
ферму сланоў. Я за яе парадавалася, бо 
гэта сапраўды відовішчна: нам з мужам 
даводзілася там бываць, калі адпачывалі 
ў індыйскім штаце Керала, што на поўд-
ні гэтай загадкавай краіны, якую часця-
ком аса цыю юць са сланамі. Сама ў тым 
пераканалася — калі вярнулася з Індыі, 
сваячка найперш запытала: ці бачылі мы 
там сланоў.

Сланы, слонікі… Чамусьці пасля 
размовы з прыяцелькай зноў прыга-
даўся пацешны фінал спектакля са 
слонікамі, што выскачылі на сцэну і 
танчылі ў той момант, калі галоўны 
герой спектакля Завальня (Генадзь 
Аўсяннікаў) ляжаў у труне. І тое не 
забылася, як мы нястрымна, ад душы 
смяяліся і перагаворваліся: вось яна, 
дзіцячая свежасць мыслення рэжы-
сёра! І што наш любімы, шаноўны 
акцёр Генадзь Сцяпанавіч у цудоўнай 
творчай форме, яшчэ дасць фору мала-
дым выканаўцам…

Урэшце з ключом-кодам «слонікі» 
яно, тое маё неразгаданае «нешта», пра-
явілася! У сцяне неразумення звышідэі 
спектакля з тым ключыкам адчыніліся 
дзверы. Дзякуючы менавіта мілым 
слонікам! Вось і паспрабую падзяліц-
ца з чытачамі сваімі развагамі, перш 
чым павіншаваць тэатр з пастаноўкай, 
якая, спадзяюся, зойме годнае месца як 
лепшы сярод лепшых репертуарных 
спектакляў.

з гісторыі 

Спачатку — крыху тлумачэнняў 
для тых, хто не ведае пра Яна Бар-
шчэўскага. Ён, як лічаць літарату-
разнаўцы, — адзін з заснавальнікаў 
беларускай літаратуры. У Вікіпедыі 
чытаем: нарадзіўся ў 1794 годзе ў вёс-
цы Мурагі Полацкага павета Віцебскай 
губерні (цяпер Расонскі раён, Віцебская 
вобласць) у сям’і грэка-каталіцкага 

святара, якая, мяркуецца, належала да 
збяднелага шляхецкага роду. Вучыўся ў 
Полацкім езуіцкім калегіуме, дзе набыў 
вядо масць чытальніка і вершапісца, вы-
ступаў з уласнымі арацыямі і вершамі. 
У 1809 годзе напісаў паэму ў класічным 
стылі «Пояс Венеры». На якой мове — 
не ўдакладняецца. Студэнцкія вакацыі 
часцей за ўсё праводзіў у падарожжах 
па наваколлях возера Няшчэрда.

Дзякуючы сваёй схільнасці да па-
этычных экспромтаў спадар Ян быў 
жаданым госцем на сямейных урачы-
стасцях вясковай шляхты. Першыя 
вядомыя вершы, напісаныя па-белару-
ску, — «Дзеванька», прысвечаны каха-
най дзяўчыне, і «Бунт хлопаў». Юнак 
таксама займаўся жывапісам: маляваў 
пейзажы і карыкатуры, якія карысталі-
ся папулярнасцю сярод мясцовых жы-
хароў.

Пасля заканчэння Полацкага ка-
легіума (у 1812 годзе ператвораны ў 
акадэмію) прыблізна ў 1816 годзе, Ян 
Баршчэўскі працаваў настаўнікам і 
гувернёрам у розных месцах на малой 
радзіме. У сярэдзіне 1820-х пераехаў у 
Санкт-Пецярбург, дзе выкладаў грэ-
часкую і лацінскую мовы ў некалькіх 
дзяржаўных установах і сам вывучаў 
старажытныя літаратуры. Выконва-
ючы даручэнні марскога ведамства, 
пабываў у Францыі, Вялікабрытаніі і 
Фінляндыі. У Пецярбурзе пазнаёміўся 
з Адамам Міцкевічам, у 1839 годзе — з 
Тарасам Шаўчэнкам. Падарожнічаў па 
Беларусі, збіраў фальклор. У 1844 годзе 

выдаў свой галоўны твор «Шляхцiц За-
вальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях», напісаны па-польску.

У 1846-м ці ў 1847-м годзе па запра-
шэнні пісьменніка Генрыха Ржавускага 
пераехаў ва ўкраінскі горад Чуднаў на 
Валыні. Там пасяліўся ў доме графіні 
Юліі Ржавускай, дзе таксама жыў вядо-
мы беларускі мастак-графік Напалеон 
Орда.

Што яшчэ цікава, дык гэта гісторыя 
з надмагільнай плітой Яна Баршчэўска-
га. Пра тое пісала газета «Звязда», ін-
шыя выданні, спасылаючыся на ўкраін-
скі рэгіянальны партал chudnivnews.
in.ua. Дык вось, жыхар Чуднава 17 га-
доў таму, калі рабіў газаправод на 
прыватным падворку, адкапаў пліту 
на глыбіні з паўметра. Яна важыць 
30–35 кілаграмаў. 17 гадоў пліта проста 
стаяла ў двары, пакуль гаспадар не вы-
рашыў зацэментаваць двор, а для эка-
номіі цэменту пакласці тую пліту. Пад 
уплывам надвор’я іржа, бруд сышлі з 
пліты і праявіўся надпіс. Але гаспадары 
падумалі, што гэта нямецкая мова, і не 
сталі яго перакладаць.

І вось 15 красавіка гэтага года плітой 
зацікавілася дачка гаспадароў. Яна ста-
ла шукаць аналаг імю, што праявілася 
на пліце, у інтэрнэце. І знайшла: пліта 
з надмагілля Яна Баршчэўскага! На ёй 
на польскай мове напісана (падаем у 
перакладзе): «Ян Баршчэўскі. Мілоснік 
Бога, прыроды і людзей. Пісьменнік 
натхненняў і пачуццяў. Жыў годна 
70 гадоў. Памёр 12 сакавіка 1851 года».

Супадзенні ў рацэ часу 

Якраз тады, калі сенсацыйная на-
віна пра надмагільную пліту стала вя-

Афіша да спектакля

ян Баршчэўскі (1794–1851)
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домай, ужо ішлі рэпетыцыі спектакля 
купалаўцаў.

— І надмагільная пліта Яна Бар-
шчэўскага, напэўна, праявілася не 
выпадкова, — кажа Алена Ганум. — 
Украінская школьніца з горада Чуд-
нава Лена прачытала надпіс на надма-
гільнай пліце пісьменніка ў двары 
ўласнага дома. Гэта нейкае містычнае 
супадзенне! Калі ішлі рэпетыцыі, мне 
час ад часу здавалася, што Ян Бар-
шчэўскі побач з намі. Дарэчы, многае 
прыхаванае і ў людзях, якія працавалі 
над спектаклем, таксама праявілася. І я 
рада, что больш было лепшага.

Цяпер, дадае рэжысёр-пастаноў-
шчык, многія крытыкі спрабуюць выз-
начыць жанр спектакля. Што гэта, пы-
таюць. Рамантычная фантасмагорыя? 

Фэнтэзі? Містычная камедыя ці драма? 
Але — ні тое, ні другое, ні іншае. І ад-
начасова і тое, і другое, і трэцяе… Мы 
вызначылі жанр як праяву. Гэта і з’ява, 
і незвычайнае здарэнне. А вобразным 
рашэннем спектакля стала містычнае 
возера Няшчэрда, у прасторы якога 
нам, сучаснікам, «выявіліся» перса-
нажы мінулага. Так і Ян Баршчэўскі, 
паўтаруся, выявіўся! Нагадаў пра сябе 
ў прамым сэнсе і сваім творам, і тым, 
што знайшлася ягоная надмагільная 
пліта… Але ці не так і здараецца ў 
жыцці, у якім многа чаго намешана?..

Праява — такое вызначэнне жан-
ру апраўданае ў спектаклі купалаўцаў. 
І сапраўды, шмат чаго вынаходлівага, 
крэатыўнага праявілася ў ім. І па фор-
ме, і па змесце. Асабіста мне блізкая 
тая звышзадача, якую паставіла перад 
сабой і творчай камандай рэжысёр-
пастаноўшчык. Калі я падзялілася з 
Аленай тым, як я зразумела творчую 
задуму, то яна ўзрадавалася…

Нагадаю, імя рэжысёра Алены Ганум 
добра вядомае ў тэатральных колах. На 

сцэне Купалаўскага тэатра яна паставіла 
спектаклі «Шабаны», «Зямля Эльзы». 
Алена  — вучаніца Мікалая Пінігіна, 
мастацкага кіраўніка тэатра. Другую, 
пасля акцёрскай, прафесію рэжысёра 
набывала ў Беларускай дзяржаўнай  ака-
дэміі мастацтваў пад яго пільным вокам, 
кіраўніцтвам. А гэта, як нам добра вядо-
ма, моцны прафесійны ўзровень. Тэа-
тральную кар’еру пачынала актрысай у 
Віцебску, у Нацыянальным акадэмічным 
драматычным тэатры імя Якуба Коласа.

— Папрацаваць над п’есай Сяр-
гея Кавалёва «Шляхціц Завальня…» 
Мікалай Мікалаевіч мне і прапана-
ваў, — гаворыць мая субяседніца. — І 
я паехала на Віцебшчыну. Гэта мая 
малая ра дзіма. З тымі месцамі, побач з 
возерам Ня шчэр дай, моцна паяднаныя 

падзеі ў творы Баршчэўскага… На ад-
ным беразе часу персанажы мінулага, 
на другім — мы, сучаснікі. Падзеі на 
сцэне дазваляюць убачыць гледачам 
тое, як было ў мінулым, задумацца пра 
сваё жыццё ў сучаснасці. І запытаць 
сябе: што ж нас адрознівае ад папярэд-
нікаў. І ці адрознівае наогул? Галоўныя 
тэмы, над якімі мы працавалі: Радзіма 
і пераемнасць пакаленняў. Як атры-
малася? Час пакажа. Прызнаюся без 
ілжывай сціпласці: пасля першага пра-
гону зразумела — у нас атрымалася…

Перад рэпетыцыямі Алена ды ін-
шыя ўдзельнікі яе творчай каманды 
сустракаліся з пісьменнікам, гісторы-
кам Уладзімірам Арловым. Ён расказаў 

ім не толькі пра Віцебскі край, поўнач 
Беларусі, але і пра творчасць Яна Бар-
шчэўскага. Таксама стваральнікі спек-
такля ездзілі ў Полацк, дзе Арлоў зла дзіў 
для іх экскурсію па месцах, звязаных з 
імем аўтара «Шляхцiца Завальнi».

— Для нас адкрылі дзверы мастац-
кай галерэі, яна размешчана ў адным 
з карпусоў былога езуіцкага калегіу-
ма. Пабывалі мы і ў Сафійскім сабо-
ры, Спаса-Еўфрасіннеўскім жаночым 
манастыры, — расказвае Алена. — Як 
праходзілі рэпетыцыі? Ды па-рознаму: 
і гумару хапала, і спрэчак. Твор вель-
мі складаны. Жанр фантастычнага 
рэалізму, я ўжо некаму гаварыла пра 
гэта, патрабуе існавання на мяжы мі-
стыкі і рэальнасці.

Яна не верыць у выпадковасці. Усё ў 
гэтым жыцці, лічыць, — ланцужок зака-
намернасцяў. Алена звяртае ўвагу, што 
ў творы Яна Баршчэўскага прыхаваныя 
і сакральныя веды. А, як вядома, каб іх 
зразумець, трэба валодаць сакрэтным 
кодам сімвалаў. Дапамога ў тым — інтуі-
цыя. Яшчэ карыснай будзе і практыка.

У свой час мы з мужам, ён жа і ка-
лега мой, вялі некалькі гадоў на радыё 

перадачу «Казкі — мудрыя падказкі»: 
спрабавалі разгадваць разам з дзецьмі 
малодшага школьнага ўзросту розныя 
казачныя сімвалы. Добра памятаю, як 
дзятва вельмі ахвотна ўключалася ў 
гульню, з задавальненнем разгадвала 
тыя сімвалы.

куды заводзяць думкі? 

Стваральнікі спектакля прапану-
юць нам перанесціся на поўнач Белару-
сі ў вёску ля возера Няшчэрда. Туды да 
свайго дзядзькі, шляхціца Завальні, у 
доме якога жыве і эканомка Мальгрэта 
(Тамара Міронава) прыязджае з Пе-
цярбурга яго пляменнік Ян (Іван Куш-

Сцэны  
са спектакля.
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доктар Шэльмер,  
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нярук). Ад іх даведваецца пра вясковыя 
навіны: што ягоная любімая выйшла 
замуж за сябра Альберта, той сябруе 
з дзівакаватым доктарам, які быццам 
водзіцца з нячыстай сілай. І пра дроб-
ную мясцовую шляхту, што гатовая 
за бесцань прадаць родны край, дзяд-
зька яму расказаў. Малады акцёр Іван 
Кушнярук іграе ролю выпускніка По-
лацкага калегіума Яна, пляменніка За-
вальні. Гэта чалавек узнёслых ідэалаў, 
летуценнік, які бачыць толькі добрае 
і верыць у лепшае ў жыцці і ў людзях. 
Ян — патрыятычна настроены, і пра гі-
старычныя перспектывы роднага краю 
гаворыць з дзядзькам. Так пачынаецца 
спектакль «Шляхціц Завальня, або Бе-
ларусь у фантастычных апавяданнях». 
А потым дзея, спачатку запаволеная, 

раскручваецца як спружына. Разам з 
рэальнымі зямнымі істотамі — сяляна-
мі, шляхтай — круцяцца і нерэальныя: 
як увасабленне іх унутраных жадан-
няў, памкненняў, думак.

Як мы мыслім, пра што думаем, 
што адчуваем?.. Якія ж яны, нашы ўну-
траныя светы, не бачныя нікому, часам 
незразумелыя для нас саміх? І чаму 
дагэтуль мы ўсё задаем сабе і лю дзям 
пытанне: куды ідзем? Можа больш 
правільна будзе казаць: не «куды», а 
«як» і «з чым»? 

Якія мы? Калі праз гэтую прызму 
глядзець спектакль «Шляхціц Заваль-
ня…» ў Купалаўскім тэатры, то ўсё 
раскладваецца па палічках. І фрагмен-
тарнасць у ім, і эклектыка тады стано-
віцца апраўданай. Бо паміж мізансцэ-
намі стваральнікі спектакля як быццам 
моцнаю струною напружылі сэнсавую 
повязь: усё з усім у гэтым свеце звязана. 
Усё мае прычыну і вынік, і думкі нашыя 
здольныя ў жыццё ўвасабляцца… А 
падказку для такога прачытання спек-
такля мне, паўтаруся, прынеслі слонікі.

Танчаць, скачуць слонікі ў фіна-
ле… Чаго раптам? На поўначы Бела-
русі… Тое, па-мойму, толькі знешне 
забаўляльныя прыдумкі-алюзіі Але-
ны Ганум. А калі зазірнуць глыбей, то 
разумееш: гэта ж і тонкае разуменне 
рэжысёрам псіхікі чалавека, і пошукі 
адказу на пытанне, куды нас могуць 
завесці нашы думкі, жахі, фантазіі, 
веравызнанні… Часам яны светлыя, 
часам бязглуздыя, хаатычныя, злыя, 
нядобрыя. Ці не таму ў прадонне 
сцэны адкрываецца вялізны люк, 
выклікаючы асацыяцыі з дзіркай у 
чалавечай свядомасці, і адтуль, з ін-
шасвету падсвядомага, як з чорнай 
бездані выскоквае вялізная рыбіна ў 
рукі вясковаму хлопцу-прастачку… 
Ці не таму разам з Агапкай (Крысціна 

Дробыш), пакаёўкай пані Амеліі, якая 
марыць выйсці замуж толькі за бага-
тага (вельмі сучасна!), танчыць цмок, 
а з неба сыплюцца апакаліпсічным 
градам чорныя яйкі… А малады се-
лянін Марка (Дзмітры Тумас), які ка-
хае Агапку неяк па-звярынаму, груба, 
і сам пераўтвараецца ў ваўкалака…

А яшчэ каля возера Няшчэрда хо-
дзяць светлыя прывіды-плачкі. Яны — 
здані з іншага свету, мабыць, з рай-
скага. Скажам так, са свету духоўнага. 
Назіраюць за тым, што сярод людзей 
адбываецца. Яны ж, можна і так рас-
чытваць сімвал, і ўвасабленне светлых 
памкненняў людзей, сярод якіх ёсць 
і такія пяшчотныя асобы як Амелія 

(Валянціна Гарцуева). Цудоўная ра-
бота актрысы, якая арганічна існуе ў 
ролі той, якая выбрала ў спадарожнікі 
жыцця практычнага Альберта, а не ле-
туценніка Яна.

І як жа важна прывучвацца мы-
сліць дакладна, ясна, моцна, каб не 
стаць ахвярай уласнай слабасці, да-
верлівасці, дабрыні. Як тое адбылося 
з Альбертам (Раман Падаляка), якім 
апанаваў дух зла Нікітрон. І з яго 
жонкай Амеліяй — тонкай, ранімай, 
спачувальнай, — якую ледзь не давёў 
да вар’яцтва доктар Шэльмер (Іван 
Трус). Гэты акцёр, лаўрэат Нацыя-
нальнай тэатральнай прэміі Белару-
сі, раней працаваў у мінскіх тэатрах, 
а потым каля трох гадоў — у Магі-
лёўскім абласным драматычным тэа-
тры. У спектак лі ён, сказала б, нават 
падкрэслена адметна паказвае сваё 
адмоўнае абаянне.

усе мы — часткі Сусвету 

Мала што змянілася ў чалавеку 
з той — амаль 200 гадоў прайшло — 
далёкай пары. Мы такія ж, як і нашы 

папярэднікі. Чым лепшыя? І мы ж 
такія, якія ёсць. Шмат чаго ў кож-
ным намешана. Самі выбіраем шляхі 
ў жыцці, свае думкі выбіраем самі. 
Тым спектакль «Шляхціц Завальня…» 
і сучасны. І па-ранейшаму беларусы 
разважаюць пра сваю нацыянальную 
ідэнтычнасць, па-ранейшаму шукаюць 
шляхі ў будучыню. Некаторыя і цяпер 
не ў сваёй Айчыне прарокаў шукаюць, 
паглядваючы на замежных дактароў-
экспертаў, а некаторыя паглыбляюцца 
ў містыку… Як тут не прыгадаць мер-
каванні акадэміка Расійскай акадэміі 
навук Наталлі Бехцеравай! Мяне аса-
біста вельмі ўражвае гэтая жанчына, 
якая ўсё жыццё займалася вывучэннем 

Міхаіл Зуй — 
Францішак  
не чакаў пабачыць 
тое стварэнне,  
што вынырнула 
аднойчы з палонкі  
на возеры  
няшчэрда

Аляксандр  
Казела —  

Белая  
Сарока  

(у цэнтры)  
разам са  

шляхціцамі-
здраднікамі
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чалавечага мозгу і прыйшла да высно-
вы: мы выбіраем думкі, якія існуюць 
у прасторы, і наш мозг, як антэна, іх 
ловіць і счытвае. Але вось яшчэ тое 
пытанне: чаму адны выбіраюць думкі 
пазітыўныя, жыццестваральныя, а ін-
шыя — цалкам негатыўныя? Пытанне 
з пытанняў, як мне падаецца! Адказ на 
яго пакуль сустракала такі: справа ў 
эвалюцыйнай адаптацыі чалавека аль-
бо ў адметнай генетыцы.

Памятаеце прымаўку: сон розуму 
спараджае пачвараў? Інтэрнэт на-
гадвае, што сам выраз, які стаў вядо-
май показкай, належыць іспанскаму 
мастаку Франсіску Гойі, паходзіць 
ад назвы карціны, якая ўваходзіць у 
цыкл афортаў «Капрычос». Карціна 
была напісана ў канцы XVIII стагод-
дзя. Каментар мастака да карціны 
быў такі: «Калі розум спіць, фантазія 
ў сонных марах спара джае пачвар, 
але ў спалучэнні з розумам фантазія 
становіцца маці мастацтва і ўсіх яго 
цудоўных тварэнняў». Сам Гойя вы-
карыстоўваў фантастычныя вобразы 
для апісання навакольнай рэальнас-
ці. Сном, які спараджае пачвараў, 
спіць свет сучасных яму людзей, у 
якім глупства пануе, а не розум — і 
яны нават не спрабуюць вырвацца з 
кайданоў таго сну. Калі розум губляе 
кантроль, апускаючыся ў сон, чалаве-
кам авалодваюць цёмныя сутнасці — 
Гойя і назваў іх пачварамі. І не толькі 
чалавекам, але і цэлым грамадствам 
тыя пачвары могуць авалодваць. Гэта 
мо гуць быць не толькі забабоны і 
глупства асобнага чалавека, нежа-
данне разва жаць над прыродай рэ-
чаў, але ж таксама ілжывыя ідэалогіі, 

благія правадыры, якія авалодваюць 
розумамі большасці.

Магу меркаваць, што Алена Ганум 
разважала над нечым падобным і ары-
ентавала артыстаў на тое ў працы над 
вобразамі. Ну нездарма ж і ў спектаклі, 
у адпаведнасці з п’есай Кавалёва пад-
крэсліваецца думка: усё, што ў іншых 
краінах апісваецца ў кнігах, у нашым 
краі можа здарыцца насамрэч. Доктар 
Шэльмер, ён жа Чарнакніжнік, які пазі-
цыянуе сябе ідэолагам і правадыром, 
падпарадкоўвае сабе душы людзей. А 
ўсё для чаго? Каб служыць Белай Саро-
цы (Аляксандр Казела). Яе з’яўленне на 
сцэне на першы погляд — забаўляль-
ныя кавалкі ў спектаклі, але для мяне 
ад самога вобразу гэтай істоты павявае 
холадам магілы. Белая Сарока, ілжы-
вая, цынічна-агідная выклікае змеша-
ныя пачуцці, шматлікія алюзіі.

Як пісаў гісторык літаратуры Міко-
ла Хаўстовіч, праз Белую Сароку Ян 
Баршчэўскі стварыў алегарычны во-
браз расійскай імператрыцы Каця-
рыны ІІ. У спектаклі ёсць адна сцэна, 
калі гаворка ідзе пра яе жаданне да-
лучыць беларускія землі да Расійскай 
імперыі. Парадыйна ўвасобіў Белую 
Сароку акцёр. Яго рухі падкрэслена 
запаволеныя, млявыя, касцюм з пёра-
мі, упрыгажэннямі, валасатыя грудзі 
аголеныя… — усё гэта чапляе, уражвае 
вельмі тых шляхцічаў, якім патрэбныя 
толькі грошы. Для такіх не важна, у 
якой краіне жыць, каму служыць. І та-
кія, як вядома, і сёння не звяліся, ніку-
ды не падзеліся.

І дабрыня, і дзіцячая наіўнасць — 
таксама ўласцівая многім. Ну навошта 
таму шляхціцу Завальні штовечар за-
пальваць свечку, каб стомленыя па-
дарожнікі маглі адпачыць у хаце? Бо 
вельмі любіць ён, як тое дзіця, розныя 

містычныя гісторыі. І пра што (пра 
якое не скажаш нікому…) думае гэты 
салідны, паважаны суседзямі шлях-
ціц, лежачы ў труне? Пра тую тытунё-
вую трубку-люльку, якую замовіў з 
Індыі. Чым не медытацыя! А на сцэне 
мы бачым жартаўлівы адбітак, уваса-
бленне мараў шляхціца. Слонікі! Вось 
яна, навідавоку тая матэрыяльнасць 
думкі!

Розныя фантастычныя істоты з 
твору-прыпавесці Яна Баршчэўскага 
ажываюць у купалаўскім спектаклі. 
Як, чаму яны апынуліся сярод рэаль-
ных людзей, чаму так моцна ўплыва-
юць на іх жыццё? На гэта ёсць адзін, 
паўтаруся, адказ — усё ў нас саміх: і 
цемра, і святло, і добрае, і ліхое. І тым 
вынаходлівы, відовішчны спектакль 
Алены Ганум і яе творчай каманды 
моцны. І звышзадача, калі глядзець 
вачыма душы, на мой погляд, ляжыць 
на паверхні.

Заканчваецца спектакль хэпі-эн-
дам. Усе злыя сілы паглынуцца пеклам, 
а рэальныя героі аб’яднаюцца ў радас-
ці быцця. Відаць, так стануць на небе 
зоркі, што нават маленькаму Анёльчы-
ку (Валерыя Ржэуцкая) сярод іх зной-
дзец ца месца. І на той момант ужо не 
падсвядомасць кожнага будзе на сцэне 
верхаводзіць, а святочны настрой пе-
рамогі над цемрай. Хай сабе настрой 
гэткі і часовы…

Так і мы ўмеем і любім радавацца. 
І пакрысе, крок за крокам пазнаем са-
міх сябе, выбіраючы: пра што думаць і 
аб чым марыць, куды імкнуцца і з чым 
ісці па жыцці. Каб урэшце рэшт усвя-
доміць: усе мы — часткі Сусвету.

P. S. У спектаклі два склады арты-
стаў, задзейнічана больш за палову 
трупы. Ролю галоўных герояў сталага 
ўзросту выконваюць Генадзь Аўсян-
нікаў, Мікалай Кучыц, Тамара Міро-
нава і Алена Сідарава. На сцэну выхо-
дзіць і моладзь: Іван Кушнярук, Раман 
Падаляка, Сяргей Чуб, Марта Голу-
бева, Валянціна Гарцуева, Аляксандр 
Зяленка, Міхаіл Зуй, Антаніна Дуба-
тоўка, Андрэй і Крысціна Дробышы, 
Аляксандр Казела, Дзмітры Есяневіч, 
Іван Трус ды іншыя. Над сцэнаграфіяй 
працавалі вучні знакамітага майстра 
Барыса Герлавана — Кацярына Шы-
мановіч і Сяргей Ашуха. Музыку пісаў 
Віктар Кісцень. Харэограф — Вольга 
Скварцова.

Валянціна Ждановіч.
Фота прадастаўлены тэатрам імя Янкі Купалы. 

Рэжысёр Алена Ганум

Галоўныя тэмы, над 
якімі мы працавалі: 

Радзіма і пераемнасць 
пакаленняў.  

Як атрымалася?  
Час пакажа. 

Прызнаюся: пасля 
першага прагону 

зразумела — у нас 
атрымалася…

 П  рэм’ера
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не 
пакідаЙ 
мяне...

аляксей дудараў Драматычная 
балада ў дзвюх 
дзеях

дзейныя аСобы:
МІХАСЁЎ 
КРЭМІС 
ЛАДЫСЕВА 
БАЦЯН 
ГУРСКАЯ 
ПАЛКОЎНІК

Тэксты вершаў 
для песняў 
Генадзя Бураўкіна

Ноч. Дзяўчаты рыхтуюцца да сну.
ГУРСКАЯ з гітарай.
ГУРСКАЯ (спявае).
Абцалую цябе, абшапчу, адагрэю, 
Не пушчу ні на міг у сівую зіму.
Над вяршынямі сосен, 
Над вольным палётам барэю, 
На далонях прызнання 
Да Бога самога ўзніму.
БАЦЯН (каля люстэрка). Дзевачкі, 

а я пахудзела…
ГУРСКАЯ. Гэта люстэрка такое…
(Спявае.) 
Я не дам табе слова сказаць, 
Я ўсе іх разгадаю…
БАЦЯН. Баец Гурская, а Ядвіга — 

гэта ад кораня яд?
ГУРСКАЯ (спявае).
Я на вуснах тваіх прачытаю 
Найлепшы свой верш...
БАЦЯН. Ну, вядома…
ГУРСКАЯ. Яд! Ві! Га! Польская ка-

ралева. За яе беларускі князь аддаў сваю 
дзяржаву.

БАЦЯН. Яд! Ві! Гад! Князь…
ЛАДЫСЕВА. Дзевачкі, хто сны раз-

гадваць умее?
БАЦЯН. Давай. У мяне бабулька ва-

ражбіткай была.
ГУРСКАЯ. Хто  б сумняваўся… 

Унучка ў ведзьмы выбілася.
БАЦЯН (да Крэміс). Таварыш лей-

тэнант! Абражаюць!
ГУРСКАЯ (спявае).
Над шляхамі і снамі, 
Над песнямі і над гадамі. 
ЛАДЫСЕВА. Памятаеце на курсах 

да нас лейтэнант Дзімка прыходзіў?
БАЦЯН. А-а, кучаравенькі такі… 

Гурская вочкі яму рабіла…

ГУРСКАЯ. Балаболка…
ЛАДЫСЕВА. Яго заўтра на фронт 

адпраўляюць… І я ў сне яго бачыла… 
Здаецца, вясна, цёпла. Сонца шмат і 
я сярод могілак стаю… А Дзімка ідзе ся-
род крыжоў. І на руках у яго хлопчык… 
Гімнасцёрка белая, рамяні белыя, зорка 
на пілотцы белая, нават ордэн на гру-
дзях белы…

ГУРСКАЯ. А ордэн які?
ЛАДЫСЕВА. У  тым та і справа. 

Крыжык. Царскі.
БАЦЯН. Георгій. У майго дзеда быў 

такі.
ЛАДЫСЕВА. А Дзімка камсамолец. 

І камсамольскі значок пад ордэнам бе-
лы-белы…

БАЦЯН. Бабулька  б сказала: су-
стрэнеш слёзы і радасць…

ЛАДЫСЕВА. Гэта як?
БАЦЯН. Загіне твой Дзімка…
ЛАДЫСЕВА. Загіне…
БАЦЯН. Гэта слёзы…
ГУРСКАЯ. Слёзы…
БАЦЯН Але ты ад яго дзіця наро-

дзіш…
ЛАДЫСЕВА (горка). Ага… Разагна-

лася…
БАЦЯН. Гэта радасць…
Здалёк далятаюць званы.
КРЭМІС (са свайго ложку). Усім 

спаць!
Дзяўчаты паслухмяна распрана-

юцца і кладуцца ў ложкі. Святло гасне. 
Б’юць званы. Доўгая паўза.

З’яўляецца МІХАСЁЎ з шынелем 
на руцэ. Падыходзіць да ложка ЛАДЫ-
СЕВАй.

МІХАСЁЎ (шэптам). Ладысева… 
Ладысева… Прачніцеся…

ЛАДЫСЕВА (скрозь сон). Мм… 
Што? Хто гэта?

МІХАСЁЎ. Цішэй… Падымайцеся…
ЛАДЫСЕВА. Навошта?
МІХАСЁЎ. Потым растлумачу… 

Падымайся, падымайся…
ЛАДЫСЕВА. Што, трывога?
МІХАСЁЎ. Трывога. Нахіні шы-

нель… Пайшлі…
Накрывае дзяўчыну сваім шыня-

лём, выводзіць з пакоя.
ЛАДЫСЕВА (усё яшчэ сонная). 

Што?
МІХАСЁЎ. Вунь бачыш флігель?
ЛАДЫСЕВА. Ну.
МІХАСЁЎ. Там цябе твой лейтэнант 

чакае…
ЛАДЫСЕВА. Які лейтэнант? (Кры-

чыць.) Дзімка?!?
МІХАСЁЎ. Ціха! Калі я  знайшоў 

яго, мне ён прадставіўся як лейтэ-
нант Дзмітры Мікалаевіч Селяўцоў, 
а не Дзімка.

ЛАДЫСЕВА. Госпадзі!
Стрымгалоў кінулася прэч, потым 

гэтак жа імкліва вярнулася, абняла МІ-
ХАСЁВА і крэпка-крэпка пацалавала. 
Раз! Другі! Трэці!

МІХАСЁЎ. На досвітку я адвязу яго 
на станцыю…

ЛАДЫСЕВА. Госпадзі!..
Знікае.
МІХАСЁЎ. Не-е, штрафны баталь-

ён — гэта санаторый… Курорт…
Выходзіць. БАЦЯН імкліва падха-

пілася на сваім ложку.
БАЦЯН. А-пу-пець! Ну, Алька… 

Ну, Алька… Ладысева, пайшлі і… 
пайшла! А капітан, капітан… Только 
смелым покоряются моря…

заканчэнне. пачатак у №6



54 беларусь.belarus
жнівень   2019

КРЭМІС. Я сказала — усім спаць.
БАЦЯН. Заснеш тут… (Кладзецца.) 

Ну, капіта-а-ан…
Уваходзіць МІХАСЁЎ з рэчмяшком. 

Дастае з яго шампанскае, віно, цукеркі, 
баначкі кансерваў, батон, пернікі.

МІХАСЁЎ (ціха). Пад’ём…
КРЭМІС (гучна). Пад’ём!
Дзяўчаты падхапіліся, пачалі апра-

наць камбінезоны.
БАЦЯН. Няўжо на аперацыю?
КРЭМІС. Хутчэй!
МІХАСЁЎ. Адставіць хутчэй! Усім 

вольна… Да наступнай ночы адсыпа-
емся.

БАЦЯН. Заўтра не пабяжым?
МІХАСЁЎ. Не пабяжым.
БАЦЯН. Уря-я-я!!
МІХАСЁЎ. Форму зняць! Апраніце 

сукенкі і сабярыце на стол. Вячэраць 
будзем… (Выйшаў.) 

Дзяўчаты пераапранаюцца ў сукенкі.
БАЦЯН падыходзіць да стала.
БАЦЯН. Дзевачкі, зефір! Я перад 

вайной яго апошні раз бачыла. Каўбаса! 
Цукеркі, шакалад! А гэта што за вужака?

КРЭМІС. Вэнджаны вугор.
ГУРСКАЯ. Рыба такая…
БАЦЯН. Рыба такой не  бывае… 

Слухайце, а здорава наш капітан рас-
кашэліўся… (Бярэ бутэльку, чытае.) 
«Абрау Дзюрсо»… Шампаньчык! Чаго 
гэта ён ласкавы такі?

КРЭМІС. Можа падзея якая.
ГУРСКАЯ. Маёра далі…
Рэжуць, раскладваюць прысмакі.
Уваходзіць МІХАСЁЎ.
КРЭМІС. Смірна! Таварыш ка-

пітан…
МІХАСЁЎ. Усё! Да наступнай ночы 

без каманд, загадаў і дакладаў. Сядайце, 
дзяўчаты… (Адкаркоўвае шампанскае, 

віно.) Будзем знаёміцца. (Да Бацян.) 
Што будзеш, Зіна?

БАЦЯН. Усё буду.
МІХАСЁЎ. Шампанскае? Віно?
БАЦЯН. І гарэлку!
ГУРСКАЯ (сур’ёзна). За знаёмства, 

таварыш капітан!
КРЭМІС. За знаёмства.
БАЦЯН. Вельмі прыемна па зна-

ёміцца, таварыш гвардыі капітан…
МІХАСЁЎ. Клічуць мяне Пятро 

Кузьміч… Я  не  ваенны… Да вайны 
настаўнічаў у Бягомлі. Гэта пад Віцеб-
скам. Фізіку выкладаў. Хто закон Ома 
памятае?..

БАЦЯН. Наша фізічка казала: «Хто 
не  ведае закона Ома, будзе сядзець 
дома!». Гэта я запомніла, а сам закон не.

КРЭМІС. Сіла пастаяннага элек-
тратока ў правадніку прама прапарцы-
янальная напрузе.

БАЦЯН. Апупець, калі правільна!
МІХАСЁЎ. Пяцёрка, Вераніка… 

(Налівае віна.) За тваю светлую галаву!
ГУРСКАЯ. А я ў сорак першым дзе-

сяцігодку скончыла. Але з фізікай, Пятро 
Кузьміч, у мяне так сабе было…

БАЦЯН. А я ў дзясяты перайшла.
КРЭМІС. І я ў дзясяты… А мая ся-

стра толькі ў сёмы…
БАЦЯН. А дзе Алька?
МІХАСЁЎ. Каравуліць…
БАЦЯН. Я яе падмяню.
МІХАСЁЎ. Справіцца без цябе…
БАЦЯН. Ну што такое! Мы тут гу-

ляем, а яна мерзне…
МІХАСЁЎ. Сядзь і сядзі. Во неўга-

монная!
БАЦЯН. Вы ж сказалі, што сёння 

без загадаў.
КРЭМІС. Без загадаў, але з забаро-

намі. Сядзі і не рыпайся.

БАЦЯН. З вамі рыпнешся.
ГУРСКАЯ. Пятро Кузьміч, а ў вас 

ёсць хто-небудзь?
МІХАСЁЎ. Маёй дачцэ сёння пят-

наццаць споўнілася.
КРЭМІС. Віншуем.
ГУРСКАЯ. Віншую.
БАЦЯН. Віншую. А як ее завуць?
МІХАСЁЎ. Дзіяна.
ГУРСКАЯ. Прыгожае імя.
КРЭМІС. Рэдкае. А дзе яна?
МІХАСЁЎ. Не ведаю. Калі развіт-

валіся ў 41-м, ёй дванаццаць было.
БАЦЯН. За яе здароўе.
П’юць.
МІХАСЁЎ. Праводзілі з жонкай да 

ваенкамата… Глядзіць вось такімі ва-
чанятамі і шэпча: «Не пакідай мяне, 
тата… Не пакідай мяне…» Не нас, з ма-
май, а чамусьці мяне… Толькі яе…

ГУРСКАЯ (бярэ гітару). Можна, 
Пятро Кузьміч?

МІХАСЁЎ. Давай…
ГУРСКАЯ (спявае).
Не пакідай мяне, 
Пабудзь яшчэ.
Перашапчу табе ўсе казкі свету.
І прачытаю тайнапіс вачэй.
І зразумею ўсе твае сакрэты.
Дазволь, 
Як пасля першага глытка, 
Забыць вясновай хмельнасці 

гарчынкі 
І залатым крылом маладзіка 
Разгладзіць твае лёгкія маршчынкі.
Няхай растання чорная жуда 
Нас не кране сваім агнём халодным.
Не пакідай мяне, 
Не пакідай.
Не пакідай 
І сёння, 
І заўсёды.
ДЗЯЎЧАТЫ (разам).
Не пакідай мяне, 
Не пакідай.
Не пакідай 
І сёння, 
І заўсёды.
МІХАСЁЎ (пасля паўзы). Дзе-

вачкі, родненькія… Мы выжывем… 
выжывем… Я за вас усёй Германіі, 
усім гансам і фрыцам глоткі перагры-
зу…

БАЦЯН (накруціла патэфон, пас-
тавіла пласцінку). Белы танец!

ГУРСКАЯ (падскочыла да Міхасё-
ва). Дазвольце, Пятро Кузьміч?

Тацуюць.
БАЦЯН (абурана). Ну, што за дзе-

ла?! Я запрасіла, а яна таньчыць!
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Рашуча падыходзіць і ляпае перад 
носам ГУРСКАй у далоні.

ГУРСКАЯ. Пятро Кузьміч, нам з 
вамі апладысменты…

БАЦЯН. Гэта не апладысменты. Так 
кавалераў адбіваюць, калі яны ў дэфі-
цыце… Пайшла прэч!

ГУРСКАЯ. І не падумаю!
МІХАСЁЎ, смеючыся, абдымае 

дзяўчат адну левай, другую правай ру-
кой. Так і танцуюць.

КРЭМІС сядзіць асобна і, не змірга-
ючы, глядзіць перад сабой. З’яўляецца 
ЛАДЫСЕВА і сядае побач з ёй.

Зацямненне.
Бераг Расасенкі. Успыхваюць ракеты.
ДЗЯЎЧАТЫ і МІХАСЁЎ у шыня-

лях, але босыя.
У руках гумовыя скруткі.
МІХАСЁЎ. Значыць так... Хто хоча 

выгаварыцца — давайце зараз, на тым 
беразе — анямелі! На суткі. Размаўляць 
толькі знакамі… Ні слова, ні шэпта, ні 
ўздыха… Я зразумела кажу, Бацян? Ба-
ця-а-ан! Што гэта з вамі?

БАЦЯН. Павышаныя абавязацель-
ствы ўзяла… Нямею яшчэ на гэтым 
беразе.

МІХАСЁЎ. Зараз разведчыкі за лу-
кавінай трохі пашумяць, каб увагу 
адцягнуць, і пойдзем па адным… Шы-
нелькі скінуць на беразе і голенькія як 
у купель па адной. Вада не з Чорнага 
мора. Алеем добра намазаліся?

КРЭМІС. Добра.
МІХАСЁЎ. Пад шынелькамі нічога 

не апранута? Голаму лягчэй плыць. І 
на тым беразе сцягваць з сябе мокрае 
нязручна. Ды і часу не будзе.

БАЦЯН. Таварыш капітан, Ладысе-
ва ў купальніку.

МІХАСЁЎ. Сур’ёзна?
ЛАДЫСЕВА. Слухайце вы яе! Што 

ты вярзеш?
БАЦЯН. А вы праверце, праверце…
МІХАСЁЎ. Я зараз цябе праверу…
БАЦЯН. Ай, таварыш капітан, вы 

толькі абяцаеце…
МІХАСЁЎ. Бацян, у вас апроч гэтага 

што-небудзь у галаве бывае?
БАЦЯН. Бывае і апроч гэтага, але 

таксама пра гэта…
МІХАСЁЎ. Абмундзіраванне, ежа 

і зброя герметычна запакована ў гуму. 
Надзейна прывязаць да рукі. Пус цяць 
асвятляльную ракету або пачнуць 
шчупаць пражэктарам — нырнуць і 
трымацца пад вадой колькі зможаце. 
Толькі зачапіліся за бераг — адразу 
ў чарот і апранацца. Пакуль я пера-

праўляюся, каб усе былі гатовыя да 
марша. Пытанні?

КРЭМІС. Няма.
ЛАДЫСЕВА. Няма.
БАЦЯН. Няма.
ГУРСКАЯ. Няма.
МІХАСЁЎ. А ў мяне ёсць! Страшна?
КРЭМІС. Не.
БАЦЯН. Не.
ГУРСКАЯ. Не.
ЛАДЫСЕВА. Трошкі.
МІХАСЁЎ. І мне страшна…
БАЦЯН. Не бойцеся, таварыш ка-

пітан, мы вас у крыўду не дамо…
Здалёк даносяцца гукі перастрэлкі.
МІХАСЁЎ. Та-ак… Гэта нашы 

разведчыкі хуліганяць. Усе гатовы? 
Крэміс — першая, потым — Ладысева, 
за ёй Гурская, затым Бацян, я замыкаю-
чы… (Дастае з кішэні шыняля біклагу, 
адкручвае закрутку, налівае.) Давай, 
Вераніка Аркадзеўна… Для сугрэву.

КРЭМІС выпівае, вяртае закрутку.
Пайшла!
КРЭМІС падыходзіць да вады, лёг-

кім рухам скідвае з плячэй шынельку і 
знікае. Паўза.

Давай, Аля…
Налівае з біклагі ў закрутку.
ЛАДЫСЕВА. Я алеем два раза маза-

лася… Можна я не буду.
МІХАСЁЎ. Можна, можна… Пайшла! 
ЛАДЫСЕВА падыходзіць да вады, 
скідвае шынельку, знікае. Паўза.
Ну, Ядвіга Янаўна…
Налівае з біклагі ў закрутку.
ГУРСКАЯ выпівае.
ГУРСКАЯ. А  можна яшчэ адну? 

За Альку?
МІХАСЁЎ. Давай.

Налівае яшчэ адну закрутку. ГУР-
СКАЯ выпівае, падыходзіць да вады, 
скідвае шынель, знікае.

Паўза. МІХАСЁЎ налівае з біклагі ў 
закрутку.

БАЦЯН. Я не хачу.
МІХАСЁЎ. Твая справа. (Выпівае 

сам.) Пайшла! Стоп! Пражэктар! Гур-
скую можа зачапіць, сабака… Ну вось, 
я ж казаў… Нырнула! Маладзец, Ядзя, 
маладзец! Трымайся! Пацярпі, дачуш-
ка, пацярпі… Не заўважыў… Фу-у… 
Дай табе Бог здароўя, Ганс…

БАЦЯН. Пятро Кузьміч, мы можам 
загінуць?

МІХАСЁЎ. Можам.
БАЦЯН. Шкада.
МІХАСЁЎ. Я думаю.
БАЦЯН. Не, я не пра тое. Рана ці 

позна усё адно давядзецца ці гінуць, ці 
паміраць… Я не пра тое…

МІХАСЁЎ. А пра што?
БАЦЯН. Не цалавалася яшчэ ні з 

кім.
МІХАСЁЎ. Ідзі ты!
БАЦЯН. Аднойчы пасля танцаў 

адзін нахалюга да плата прыціснуў і 
давай грудзі лапаць. Па носе я-ак трэс-
нула — кашулю ад крыві ў рэчцы ад-
мываў… А зараз думаю: і чаго я так? 
З’еў бы ён мяне ці што? Дура! Праўда?

Паўза. МІХАСЁЎ нечакана парыві-
ста прытуляе БАЦЯН да сябе. Цалуе яе 
валасы.

Таварыш капітан! У мяне ад гэтага 
галава круціцца… Фу-у-у… Зараз па-
плыву — вада ў рэчцы закіпіць. Я пайду?

МІХАСЁЎ. Ідзі, Зіна… Усё будзе 
доб ра.

БАЦЯН. А то!
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Падышла да вады, скінула шынель, 
трошкі даўжэй чым іншыя затрымала-
ся на беразе і… знікла.

МІХАСЁЎ (глядзіць у цемнату). На-
плачацеся вы, гансы, ой, наплачацеся… 
Крывавымі слязьмі…

Зацямненне.
І быў танец Агню. І быў танец 

бога Агні, які гарыць, ззяе, асвят-
ляе, запаўняе сусвет, адчыняе дзве-
ры цемры, ро дзіць той і гэты свет. І 
ў страшным гэтым танцы віравалі 
КРЭМІС, ЛАДЫСЕВА, ГУРСКАЯ, 
БАЦЯН, МІХАСЁЎ. Дзікім зверам 
вые снарад.

Выбух! ГУРСКАЯ…
Зноў ашалелае выццё. Выбух! 

КРЭМІС…
Выццё. Выбух! БАЦЯН…
Выццё. Выбух! МІХАСЁЎ…
Выццё. Выбух! ЛАДЫСЕВА…

Зацямненне.
Шпіталь. На  ложку сядзіць МІ-

ХАСЁЎ.
Яго правы рукаў пусты. Побач 

ПАЛКОЎНІК.
ПАЛКОЎНІК. Нашы Кобрын узя-

лі…
МІХАСЁЎ. Ніколі не  верыў, што 

калі снарадам адарве руку да пляча… 
пальцы далоні баляць… Сапраўды ба-
ляць…

ПАЛКОЎНІК. Нашы Кобрын узя-
лі…

МІХАСЁЎ. Мне ў дзяцінстве конь 
на правую руку наступіў… Аж пазно-
гаць з мезенца злез. Рукі няма, а ён, пад-
ла, так баліць — спасу няма…

ПАЛКОЎНІК. Гэта ў галаве ба-
ліць… па інэрцыі.

МІХАСЁЎ. А калі сэрца з грудзей 
вырваць? Яно таксама будзе балець па 
інэрцыі?

П А Л К О Ў Н І К .  Н а ш ы  ў з я л і 
Кобрын… Вузел сувязі  — гэта цэн-
тральная нервовая сістэма войска. Мы 
ёй параліч зрабілі… Гэта аперацыя 
яшчэ раз даказала бясспрэчную ісці-
ну: ёсць сувязь — ёсць армія, няма су-
вязі — натоўп. І Расасенку фарсіравалі 
змаху, на раз, гонім і б’ем у хвост і гры-
ву. Папраўляйся, капітан… Пае дзеш 
у Маскву сваю Зорку атрымліваць. З 
рук самога Міхаіла Іванавіча Каліні-
на. Ну, а мы ўжо без цябе Гітлеру вусы 
вышчыкаем… Сваіх не знайшоў?

МІХАСЁЎ. Не.
ПАЛКОЎНІК. Можа прынесці што-

небудзь?
МІХАСЁЎ. Усё ёсць.
ПАЛКОЎНІК. Піць табе можна?
МІХАСЁЎ. Можна.
ПАЛКОЎНІК. У «Ваенторг» «Мас-

коўскую» завезлі. Я табе пару пляшак 
падкіну.

МІХАСЁЎ. Дзякую.
ПАЛКОЎНІК. Вышэй нос, гвардзе-

ец! Перамога не за гарамі! Ну, будзь.
Асцярожна абдымае МІХАСЁВА, 

выходзіць.
МІХАСЁЎ. Баліць… Баліць рука…
Уваходзіць ЛАДЫСЕВА ў новень-

кай афіцэрскай форме.
ЛАДЫСЕВА. Пятро Кузьміч, а я 

развітацца зайшла…
МІХАСЁЎ. Куды цябе?
ЛАДЫСЕВА. У распараджэнне раз-

ведаддзела штаба фронта. Малодшага 
лейтэнанта прысвоілі.

МІХАСЁЎ. Віншую.

ЛАДЫСЕВА. А чаму вы такі сумны?
МІХАСЁЎ. А ты чаго такая вясёлая?
ЛАДЫСЕВА. Дзімка пісьмо пры-

слаў!
МІХАСЁЎ. Ну во! А ўсё квахтала: 

яго заб’юць, яго заб’юць…
ЛАДЫСЕВА. Зінка Бацян напра-

рочыла… (Дастае ліст). Ён на гэты 
конт вось што піша… (Чытае.) «Маю-
чы такую як ты…» Тут ён такое напісаў, 
я нават чытаць вам не буду. Сорамна. 
А яму вушы надзяру, калі вернецца… 
(Чытае.) «Маючы такую як ты…» гм… 
гм… Во, паскуднік! «і каб загінуць… 
Такой подласці я сабе дазволіць не зма-
гу». Вам прывітанне. І каньяк абяцае.

МІХАСЁЎ. А дзе ён?
ЛАДЫСЕВА. Пад Таганрогам.
МІХАСЁЎ. Там горача.
ЛАДЫСЕВА. Я ведаю. Ну я пайду, 

Пятро Кузьміч…
МІХАСЁЎ. Ідзі.
ЛАДЫСЕВА. Давайце пацалуемся!
МІХАСЁЎ. Давай.
Цалуюцца.
ЛАДЫСЕВА. Я пабегла!
МІХАСЁЎ. Чакай, Аля!.. Ты не па-

мятаеш гэты раманс, што Гурская з Зі-
най спявалі…

ЛАДЫСЕВА. Толькі апошні ку-
плецік.

МІХАСЁЎ. Ну-ну!..
ЛАДЫСЕВА (пасля паўзы). Не пом-

ню… (Праз слёзы.) Даруйце, Пятро 
Кузьміч… Я не помню!!!

Імкліва выбягае. Паўза. Потым зда-
лёк гучыць чысты дзіцячы галасок.

ГАЛАСОК.
Няхай растання чорная жуда, 
Нас не кране сваім агнём халодным.
Не пакідай мяне, 
Не пакідай, 
Не пакідай 
І сёння, 
І заўсёды.
МІХАСЁЎ. Нашы Кобрын узялі…
Зацямненне.
АД АЎТАРА. Герой Савецкага Са-

юза гвардыі капітан Пятро Кузьміч 
МІХАСЁЎ памёр у шпіталі 22 жніўня 
44 года.

Вераніка КРЭМІС, Ядзя ГУРСКАЯ 
і Зіна БАЦЯН пахаваны ў брацкай ма-
гіле каля вёскі Савін Дуб.

У Алі ЛАДЫСЕВАй у 45-м нара-
дзіўся сын.

Цяпер Аліна Аляксандраўна ЛА-
ДЫСЕВА жыве ў Мінску. Ветэран вай-
ны.

Сцэна са спектакля ў Мінскім абласным драматычным тэатры

заканчэнне
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