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У бой ідзе паэ зія сы ноў

СВЕтаПОГляд

СВЕтаПОГляд

Хай брат не пакрыўдзіць брата!

У Бе ла ру сі прай шлі вы ба ры Прэ зі дэн та. На жаль, вы бар чая кам па нія ў кра і не ты
м не за кон чы ла ся...

Сям'я на выбарчым участку ў Наваполацку

1

Голас Радзімы  панядзелак, 31 жніўня, 2020

Га лоў най тэ май на ра ды ста ла 

сі ту а цыя, якая скла ла ся на буй

ней шых прад пры ем ствах Мін

пра ма. “Мы ўдак лад нім, чым яны 

жы вуць і, са мае га лоў нае, якой 

мы ба чым перс пек ты ву на гэ тых 

прад пры ем ствах”, — рас тлу ма

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што не каль кі 

дзён та му пры няў з дак ла дам 

пер ша га ві цэпрэм’ е ра і Мі

ніст ра фі нан саў. На су стрэ чы 

з імі быў пра ана лі за ва ны стан 

спраў у крэ дыт нафі нан са вай 

сіс тэ ме, раз гле джа ны пы тан ні 

на паў няль нас ці бюд жэ ту. “Усе 

вель мі доб ра ра зу ме юць: чым 

эфек тыў ней ра бо та пра мыс

ло вых прад пры ем стваў, тым 

больш срод каў па сту піць у бюд

жэт. А зна чыць, дзяр жа ва змо

жа пра фі нан са ваць са цы яль ныя 

пра гра мы ў боль шым аб’ ёме. 

Мы, пра ана лі за ваў шы бюд жэт, 

не ба чым праб лем з фі нан са

ван нем асноў ных са цы яль ных 

ме ра пры ем стваў на гэ ты год, 

у тым лі ку і па за ра бот най пла

це. У су вя зі з гэ тым ста біль ная 

ра бо та пра мыс ло вас ці, асаб лі ва 

на шых буй ней шых прад пры ем

стваў, — кра е ву голь ны ка мень 

эка но мі кі кра і ны”, — пад крэс

ліў Кі раў нік дзяр жа вы.

“Трэ ба раз ліч ваць 

на свае сі лы” 

Прэ зі дэнт да даў, што бя

гу чы год пры нёс ня ма ла вы

пра ба ван няў: зза пан дэ міі ка

ра на ві ру са за кры лі ся мно гія 

рын кі, прак тыч на спы ніў ся 

паў на вар тас ны рух ка пі та лу 

і та ва раў, асаб лі ва па тых па

зі цы ях, якія вы раб ля юц ца ў 

Бе ла ру сі. Ця пер да гэ та га да

да ла ся і ня прос тая па лі тыч ная 

аб ста ноў ка ў дзяр жа ве, якую, 

па вод ле яго слоў, спра бу юць 

рас хіст ваць як знут ры, так і 

звон ку. “Уплыў гэ та га на ціс

ку 
на 

ўнут ры эка на міч ную 

сі ту а цыю ад чу ва ец ца, — за

явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Яшчэ раз ха чу пад крэс ліць: 

ні я кай бяз вы плат най да па мо гі 

нам ні хто не ака жа. Нам трэ ба 

раз ліч ваць на свае сі лы і маг

чы мас ці”.Ва ўдзель ні каў на ра ды, перш 

за ўсё кі раў ні коў прад пры ем

стваў, Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, 

якая 
ма раль напсі ха ла гіч ная 

аб ста ноў ка ў пра цоў ных ка лек

ты вах, як ідуць вы твор чыя пра

цэ сы і як склад ва ец ца сі ту а цыя 

з экс пар там пра дук цыі. “Збыт 

пра дук цыі — гэ та на ша клю ча

вая за да ча. Ад сюль і ва лю та, і 

курс руб ля і гэ так да лей. Нель

га ся дзець і ча каць, што нех та 

да нас прый дзе, вы стра іц ца ў 

чар гу пе рад ва ро та мі за во да і 

ку піць гэ тую пра дук цыю. Трэ

ба ва ру шыц ца са мім. Па трэб ны 

ме ры пад трым кі экс пар ту — 

мы іх аказ ва ем. Мо жа, яшчэ 

чымне будзь трэ ба да па маг

чы?” — спы таў Кі раў нік дзяр

жа вы.Як ад зна чыў Аляк сандр Лу

ка шэн ка, па вы ні ках ся мі ме ся

цаў амаль усе га лі ны пра мыс

ло вас ці да ба ві лі ў тэм пах рос ту, 

зні жа юц ца за па сы га то вай пра

дук цыі. Вя до ма, гэ та ста ноў

чыя сіг на лы, ска заў ён. У той 

жа час Прэ зі дэнт па ці ка віў ся 

пра гно за мі, як прад пры ем ствы 

пла ну юць за вяр шыць 2020 год. 

“На ступ ны год — гэ та па ча так 

но вай пя ці год кі, ча го б нам ні 

каш та ва ла, трэ ба на пру жыц ца 

і на фі ні шы да ба віць”, — па

дагуль ніў бе ла рус кі лі дар.

“У на яў нас ці 

дып ла ма тыч ная вай на” 

“Мы сён ня ма ем у на яў нас ці 

пэў ны этап гіб рыд най, ска жам 

ад кры та, вай ны су праць Бе ла

ру сі. А як гэ та інакш на зваць? 

Срод кі ма са вай ін фар ма цыі і 

ін фар ма цый ная сфе ра пра сяк

ну та гэ тай ба раць бой, вай ной 

про ці бор ству ю чых ба коў. Дып

ла ма тыч ная бой ня су праць нас 

па ча ла ся і на са мым вы со кім уз

роў ні”, — звяр нуў ува гу Аляк

сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што “ня ста лыя 

су се дзі” Бе ла ру сі не толь кі ад

кры та за яў ля юць аб сва ёй па зі

цыі на конт паў тор ных вы ба раў 

у кра і не, але і па чы на юць умеш

вац ца ва ўнут ра ныя спра вы 

кра і ны, на ціс каць на дзяр жа ву. 

“У на яў нас ці дып ла ма тыч ная 

вай на”, — яшчэ раз пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. ➔
 Стар. 3

Будаўніцтва Беларускай атамнай 

электрастанцыі надае новы 

імпульс для развіцця новых 

тэхналогій у краіне. І ўжо вядзецца 

падрыхтоўка спецыялістаў, якія 

будуць на ёй працаваць.

Сё ле та ў БНТУ на энер ге тыч ным 

фа куль тэ це ад кры лі но вую спе цы яль

насць “Пра ек та ван не ды экс плу а та цыя 

атам ных элект рыч ных стан цый”. Вы

кла дан не па но вай спе цы яль нас ці бу дзе 

вес ці ся на ка фед ры “Цеп ла выя элект

рыч ныя стан цыі”, якая ў са вец кую па ру 

су пра цоў ні ча ла з Ін сты ту там ядзер най 

энер ге ты кі АН БССР (ця пер “Аб’ яд на

ны ін сты тут энер ге тыч ных і ядзер ных 

да сле да ван няў — Сос ны”): ра зам рых

та ва лі спе цы я ліс таў для атам най га лі ны 

СССР. Пас ля рас па ду апош ня га ка фед ра 

вы пус ка ла спе цы я ліс таў для бе ла рус кіх 

цеп ла вых элект рыч ных стан цый (ЦЭС).

На но вую спе цы яль насць на бра

ны пер шыя 20 сту дэн таў. З за гад чы кам 

зга да най ка фед ры, док та рам тэх ніч ных 

на вук, пра фе са рам Мі ка ла ем Кар ніц кім 

мы су стра ка лі ся ў той дзень, ка лі ад бы

ва ла ся іх за лі чэн не. Мі ка лай Ба ры са віч 

не су мня ва ец ца, што ў перс пек ты ве сту

дэн таў на спе цы яль насць бу дуць на бі

раць і больш: “Сён ня на Бе лА ЭС пра цуе 

шмат спе цы я ліс таў зза мя жы, у пры

ват нас ці, з Ра сіі, Укра і ны і Літ вы. Ка лі 

прой дзе яе пуск, мно гія з іх вер нуц ца да

до му, а іх мес цы змо гуць за няць вы пуск

ні кі ка фед ры. Не вы клю ча на, што не ка

то рыя з ча сам ста нуць за па тра ба ва ныя 

на атам ных стан цы ях у Ра сіі ці Укра і

не”. Пра фе сар грун тоў на пад рых та ваў

ся да вы кла дан ня прад ме таў па но вай 

спе цы яль нас ці: у су аў тар стве з На тал

ляй За ру бі най ня даў на вы даў на ву чаль

ны да па мож нік “Турбинные установки 

ТЭС и АЭС. Устрой ство, эксплуатация 

и ре монт”. Да рэ чы, пра фе сі я на лы га во

раць, што тур бі ны на атам най і цеп ла

вых элект ра стан цы ях у не чым па доб ныя 

па між са бой. Та му вы пуск ні кі ка фед ры 

ра ней шых га доў так са ма змо гуць аб слу

гоў ваць тур бі ны і на АЭС.

Мі ка лай Кар ніц кі звяр тае ўва гу, што 

но вая спе цы яль насць не ўзнік ла на пус

тым мес цы: з 2008 го да на ка фед ры вя ло ся 

вы кла дан не па спе цы яль нас ці “Па ра тур

бін ныя ўста ноў кі атам ных элект рыч ных 

стан цый”. ➔
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Узбекістан: 
цёплы 

і дружалюбны Стар. 7

Бе ла рус кія 
вы ста вы 

Су ша на Бха таСтар. 4

Расці 
ў шчасці, Юлія! Стар. 5

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

НАДЗЁННАЕ

Беларускія студэнты на практыцы 

на Смаленскай АЭС

Ай чын ныя спе цы я ліс ты для атам най энер ге ты кі

НАДЗЁННАЕ

НАДЗЁННАЕ

“Стабільная работа прамысловасці — 

краевугольны камень эканомікі краіны”

Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў днямі на нарадзе 

па развіцці важнейшых арганізацый Міністэрства прамысловасці

Нарада ў Прэзідэнта Беларусі

БЕ
ЛТА

1Голас Радзімы  серада, 16 верасня, 2020

“Сё ле та ад но з важ ных свят 
Бе ла ру сі гас цін на ві та юць ста
ра жыт ныя Бя лы ні чы, вя до мы 
цэнтр ду хоў нас ці зям лі бе ла
рус кай, ад мет ны ку ток Ма гі
лёў шчы ны з ба га тай гіс то ры яй і 
над звы чай пры го жай пры ро дай, 
зна ка мі ты сва і мі та ле на ві ты мі 
твор ца мі. Упэў не ны, гэ тыя ве
рас нёў скія су стрэ чы — доб рая 
пад ста ва для кож на га з удзель
ні каў Дня пісь мен ства яшчэ раз 
зра зу мець, што бе ла ру саў, яко
га б по гля ду яны ні пры трым
лі ва лі ся, заў сё ды аб’ яд ноў ва
юць мат чы на мо ва, адзі ны лёс 
і Баць каў шчы на. І гэ ты каш тоў
ны скарб мы па він ны збе раг чы 
для на шчад каў”, — га во рыц ца ў 
ві таль ным сло ве ад Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, якое ў ча се ад крыц

ця свя та за чы таў на мес нік кі раў
ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Анд рэй Кун цэ віч.

Жы ха ры Бя лы ні чаў свае гіс та
рыч ныя й ду хоў ныя каш тоў нас ці 
з лю боўю на зы ва юць “Ся мю цу
да мі Бя лы ніц кай зям лі”. У ча се 
свя та іх ін ста ля ва лі на ін тэ  рак
тыў най пля цоў цы “Край бе лых 
на чэй”. Гос ці змаг лі па ба чыць 
цу да твор ную іко ну Ма ці Бо жай 
Бя лы ніц кай, гар ма ту ча соў Ай
чын най вай ны 1812 го да, жы ва
піс ныя па лот ны мас та ка Ві толь да 
Бя лы ніц ка гаБі ру лі, ста ра жыт ны 
За поль скі крыж, кас кад з ся мі 
азёр, “Ка меньле кар” зпад вёс кі 
Пад зе ві чы ў пра ек цыі, да ве дац ца 
пра га ю чаю “ва ду ад Фя до ры”.

Ёсць свед чан ні, што пер шы 
цуд з ся мі пе ра лі ча ных, іко на 

Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай, ва ло
дае аца ляль ны мі ўлас ці вас ця мі. 
Ёй па кла ня юц ца і ка то лі кі, і пра
ва слаў ныя. Цу да твор ны Бя лы
ніц кі аб раз для ўсход няй Бе ла
ру сі вя ка мі быў та кой жа вя лі кай 
свя ты няй, як і Жы ро віц кая іко на 
Ма ці Бо жай для за ход ня га краю. 
Аб раз на ват ува соб ле ны на гер
бе го ра да Бя лы ні чы. У Дзень 
бе ла рус ка га пісь мен ства ў яго 
го нар ура чыс та ад кры лі скульп
тур ную кам па зі цыю: брон за вую 
іко ну Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай 
у аб дым ках тры мае гра ніт ны 
анёл, кры лы ў яко га ство ра ны ў 
сты лі бе ла рус кай вы ці нан кі.

Воб раз вес ту на з ня бё саў аў
тар, ма гі лёў скі май стар Аляк
сандр Мінь коў, аб раў для скульп
ту ры не здар ма. Ка та ліц кія вер ні кі 
ўпэ ўне ны, што іко ну Ма ці Бо жай 
Бя лы ніц кай на пі саў анёл, які пад 
вы гля дам пі ліг ры ма з’я віў ся ў 
Бя лы ніц кім кар ме ліц кім кляш та
ры не ўза ба ве пас ля па бу до вы яго 
ў 1624 го дзе. Па вод ле ж пад ан няў 
пра ва слаў ных, яе ў гэ тую мяс цо
васць пры нес лі ма на хі з Кі е ва. (Гл. 
пра тое: “Мес ца бе лых на чэй на 
Дру ці” — ГР, 31.08.2020. — Рэд.) 
Скульп ту ра ўзве дзе на не па да лёк 
ад царк вы ў го нар Іко ны Бя лы
ніц кай Бо жай Ма ці, па бу да ва най 

у 1990 го дзе. На свяце ля хра ма 
прай шоў кан цэрт ду хоў най му
зы кі з удзе лам зва на роў Мінск ага 
ду хоў на га ву чы лі шча, ар тыс таў 
Ма гі лёў скай га рад ской ка пэ лы, 
ака дэ міч ных ха роў аду ка цый
ных уста ноў воб лас ці. У царк
ве ж прай шла свя точ ная служ ба, 
ура чыс тае за паль ван не Свя то
га агню. Жы ва твор ны Агонь ад 
Гро ба Гас под ня га на лам пад
кі й свеч кі пры ха жан пе рад алі 
ўдзель ні кі Між на род най на ву ко
ваасвет ніц кай экс пе ды цыі “Да
ро га да свя ты няў”. Яны здзейс
ні лі й Хрэс ны ход ва кол царк вы. 
➔ Стар. 6

Прадаўжэнне аповеду пра мясціны 
пад Наваградкам ды Баранавічамі, 
дзе набіраўся моцы старажытны 
шляхецкі род, з якога паходзіў 
хірург Валянцін Война-Ясянецкі. 
Ён жа — архіепіскап 
Сімферопальскі і Крымскі Лука, 
праслаўлены ў 2000-м годзе 
праваслаўнай царквою як святы.

У тэкс це “Кры ні ца ёсць пры Ясян цы” 
(ГР, 15.06.2020) мы рас ка за лі, ча му Ва
лян цін Вой наЯся нец кі пры хоў ваў за са
вец кім ча сам вест кі пра свой шля хец кі 
ра да вод. Спа сы ла лі ся на да сле да ван не 

На тал лі Ма гер “История ро да Ясенецких
Вой но, пред ков святителя Луки”, з яко га 
вы ні кае: свя ты ар хі епіс кап і хі рург па па
хо джан ні быў бе ла ру сам, а яго ныя прод кі, 
шлях ці чы Вой наЯся нец кія, жы лі на зям
лі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га не ад но 
ста год дзе. За ад но раз ва жа лі, што даў ней
шая Літ ва — гэ та й та га час ная Бе ла русь, 
а мно гія шля хец кія ро ды лі тоў скія — ста
ра жыт на бе ла рус кія. І што зем лі Чар ні га
ваСе вер скія, ад куль па хо дзі лі за сна валь
ні кі ро ду Вой наў, ужо ў 1360–70я га ды, 
як і Кі еў, увай шлі ў склад ВКЛ, на шай 
ста ра жыт най дзяр жа вы. Тое важ на ў кан
тэкс це раз мо вы пра ка ра ні ро ду свя то га. 
За кон чы лі тэкст згад кай пра дзе да свя то
га Лу кі Крым ска га: Ста ні сла ва Іо сі фа ві ча 
Вой нуЯся нец ка га. Той на ра дзіў ся ка ля 
1820 го да, быў па том ным шлях ці цам Ма
гі лёў скай гу бер ні — на той час ужо ра сій
скай. І род Вой наЯся нец кіх, гер бу “Га кі”, 

быў збяд не лым, бо інакш як ака заў ся б 
вяль мож ны пан, дзед Стась, на па ча так 
ХХ ста год дзя — млы на ром у Сен нен
скім па ве це? Да рэ чы, вось бы ад шу каць: 
у якім кан крэт на па се лі шчы? Маг чы ма, 
той млын ці яго ныя па рэшт кі яшчэ не як 
збе раг лі ся. Толь кі ў проз ві шчы, пі са лі мы, 
і жы ла па мяць пра бы лую моц, пра бы та
ван не ў ро да вай ся дзі бе Яся нец.

Зрэш ты, раз ва жаю ця пер, не толь кі 
ў проз ві шчы! Бо й ге ны ж, як ка жуць, 
паль чы кам не раз ма жаш, і шля хет насць 
ду шы, што пе рад аец ца ў спад чы ну з ро
ду ў род — не вы ні шчыш, па зба віў шы 
ча ла ве ка яго най ма ё мас ці. А й на ват 
сва бо ды, як тое бы ло за са вец кім ча сам 
з Ва лян ці нам Вой наЯся нец кім. Яго ж 
у 20–40я га ды не раз арыш тоў ва лі, тры 
ра зы вы сы ла лі ў Сі бір: зза рэ лі гій ных 
пе ра ка нан няў ды іх ад кры та га вы яў лен
ня, свя та рскай дзей нас ці.➔ Стар. 7
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Рыб ныя 
мес цы 

для за меж ных 
ту рыс таў 

Стар. 8

Дзве 
палавінкі 

свята 
Дажынкі

Стар. 3

У дружбе 
нараджаецца 

ісціна
Стар. 5
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6 Прыярытэты для будучыні

3 Узаемадзеянне будзе доўжыцца

Стан і перспектывы развіцця двухбаковага 
супрацоўніцтва, тэматыку саюзных адносін, 
міжнародную праблематыку і сітуацыю ў 
рэгіёне, а таксама пытанні сумеснага рэага-
вання на ўзнікаючыя выклікі абмеркавалі на 
нядаўняй сустрэчы ў Сочы Аляксандар Лука-
шэнка і Уладзімір Пуцін

10 Дарожная карта для навукоўцаў

Сучасны свет уступіў у эпоху імклівых інава-
цыйных перамен. Трансфармацыі ва ўсіх 
сферах эканомікі патрабуюць ад навукі ак-
тыўнага пошуку, прарыўных ідэй і хуткай ма-
тэрыялізацыі задумі

12 «Святло стваральнага 
пісьменства…» 

У пярэдадзень ХХVІІ  Дня беларускага пісь-
менства ў Бялынічах Міністр інфармацыі Бе-
ларусі Ігар Луцкі адказаў нашаму карэспан-
дэнту на некалькі пытанняў

26

20 «Тут усё аказалася на вышынi»

Як беларускiя неўролагi ратуюць жыццi ў са-
мых няпростых выпадках

23 Дом «электрычнага чалавека» 

Маляўнiчыя руiны на беразе Нёмана, за во-
семдзясят кiламетраў ад Мiнска, — родавы 
маёнтак беларускага вучонага Якуба Нар-
кевiча-Ёдкi, чые даследаваннi апярэдзiлi 
свой час. Папулярнасць прафесара Наркевi-
ча-Ёдкi ў навуковых колах сучаснiкi параў-
ноўвалi з папулярнасцю Луi Пастэра, а знач-
насць яго доследаў  — з навуковым 
значэннем адкрыццяў Вiльгельма Рэнтгена

29 Жыццё без ліміта

Калі зазірнуць у сябе, разумееш: так, усе мы 
родам з дзяцінства. Часам крыўдлівыя 
больш меры, часам не лагічна ўпартыя, на-
ват зайздросныя... Тым не менш, мы — жыц-
цёвы прыклад для нашых дзяцей

леанід екель:  
«Шукаю гучанне...»
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гонар слову, Павага 
кнізе, веды — усім!
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32 Парадак. Бяспека.  
Добрыя людзі...

Былы масквіч, выпускнік МДІМА, кандыдат 
сельскагаспадарчых навук і па складзе ро-
зуму сістэмны аналітык Уладзімір Патакаў 
год таму пераехаў на  сталае жыхарства ў 
Мінск. Не адзін — разам са сваёй шматдзет-
най сям’ёй. Як жывецца грамадзянам Расіі ў 
Беларусі?

52

былося на службе ў праваслаўнай царкве, а 
словы належаць архіепіскапу Іосіфу (Чар-
нову Івану Міхайлавічу). Такое вось суда-
крананне веры і новых касмічных прасто-
раў!..

46 Малая радзіма

Камедыя Аляксея Дударава ў дзвюх дзеях. 
Заканчэнне

49 Свята народнае, свята з душой

Звыш 3 000 удзельнікаў і больш за 20 000 
гасцей з Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы 
сабралася на V Міжнародным фестывалі 
этнакультурных традыцый «Покліч Палес-
ся» ў аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўска-
га раёна Гомельшчыны

38 Мітрапаліт Алма-Ацінскі 
і Казахстанскі Іосіф нарадзіўся 
ў Магілёве

Магчыма, і сённяшнія пакаленні беларусаў 
ці казахаў, увогуле жыхароў постсавецкіх 
краін, памятаюць такую фразу, якую сказаў 
адзін з праваслаўных святароў: «Юрый Гага-
рын у космас лятаў і Бога не бачыў... А Бог 
яго бачыў! І блаславіў!..» Магчыма, гэта ад-

мелодыя ў мажоры

Погляд 
на мастацтва 
ў кантэксце часу
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Шлях да сябе

40
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Я
у ме жах  
са юз ніц кіх ад но сін 

Як пад крэс лі ва ла ся паз ней па вод ле 
роз ных кры ніц ін фар ма цыі, у са мым 
па чат ку раз мо вы Прэ зі дэн таў Бе ла ру сі 
і Ра сіі на су стрэ чы ў Со чы Аляк сан дар 
Лу ка шэн ка вы ка заў ра сій ска му ка ле гу 
сло вы па дзя кі за пад трым ку ў пост вы
бар чы пе ры яд:

— Вы па сту пі лі вель мі пры стой на, 
пача ла ве чы. Та му я аса біс та вам дзя
кую і ўсім тым ра сі янам, хто спры чы
ніў ся да та го, каб пад тры маць нас у гэ
ты пост вы бар чы час.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад
зна чыў, што ў сва ім ус туп ным сло ве 
ра сій скі лі дар ад кры та і до сыць поў на 
за кра нуў усе важ ныя пы тан ні су стрэ
чы:

— Гэ та пра віль на. Та му што як ні
ко лі ра ней, у сі лу пэў ных аб ста він, я 

вель мі ста ран на ад соч ваю ця пер пуб
лі ка цыі ў роз ных СМІ: столь кі конс
пі ра ла гіч на га бы ло на пя рэ дад ні на
шай су стрэ чы… Усё, што вы ска за лі, 
вель мі важ на. І яно, уво гу ле, ад каз вае 
на тыя вы клі кі і на строі ў СМІ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад ра бяз
на пра ін фар ма ваў Ула дзі мі ра Пу ці на 
аб тым, што ад бы ва ла ся:

— Яно, вя до ма, не  так ба чыц ца 
на са мой спра ве, як гэ та дэ ман стру
юць у СМІ. Вы — ча ла век да свед ча
ны, не горш за мя не ве да е це, як мож на 
па ка заць, рас па вес ці і гэ так да лей. І 
по тым, у наш час ін фар ма цый ных су
праць ста ян няў і вой наў вы ве да е це, як 
гэ та па да ец ца.

Прэ зі дэнт на га даў вя до мае вы каз
ван не аб тым, што ся бар па зна ец ца ў 
бя дзе:

— Я гэ та шчы ра ка жу. Гэ та нам 
урок  — не  толь кі Бе ла ру сі і Ра сіі, 

але і на шым пост са вец кім рэс пуб лі
кам. Аб гэ тым мы бу дзем яшчэ га ва
рыць на су стрэ чы ЕА ЭС, АДКБ, так 
і ў рам ках СНД ёсць аб чым па га ва
рыць. Ду маю, вам ці ка вая бу дзе мая 
за ява ў гэ тых струк ту рах… Як мы з 
ва мі па тэ ле фо не раз маў ля лі яшчэ 
на ў па чат ку гэ тых па дзей у Бе ла ру
сі, што трэ ба зда бы ваць уро кі з усіх 
па дзей. І для нас так са ма вель мі сур’
ёз ны ўрок, які мы з ва мі, спа дзя ю ся, 
вы тры ма лі.

У да лей шым у хо дзе гу тар кі Аляк
сандр Лу ка шэн ка не ад ной чы за ся
родж ваў ува гу на важ нас ці ра зум на га 
ўза е ма дзе ян ня. Ён, у пры ват нас ці, ад
зна чыў:

— Мы са праў ды па да мо ве АДКБ 
іш лі роў на, і, уліч ва ю чы ад но сі ны 
па між брац кі мі на ро да мі, фак тыч на 
ад ным на ро дам, мы так і па сту пі лі. 
Не ва я ва лі, не стра ля лі, не кі да лі ся 

Уза е ма дзе ян не  
бУ дзе  
доў жыц ца
Стан і перс пек ты вы раз віц ця двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, тэ ма ты ку са юз ных ад но сін, 
між на род ную праб ле ма ты ку і сі ту а цыю ў рэ гі ё не, а так са ма пы тан ні су мес на га  
рэ ага ван ня на ўзні ка ю чыя вы клі кі аб мер ка ва лі на ня даў няй су стрэ чы  
ў Со чы Аляк сан дар Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін
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на ват пал ка мі. Але пра дэ ман стра
ва лі сваю ра шу часць. Што ка лі там, 
за ме жа мі, ка мусь ці хо чац ца па ча
саць ру кі, мы мо жам па ча саць у лю
бы мо мант. І што мне вель мі пры ем
на, я вам вель мі за гэ та ўдзяч ны, — вы 
пра дэ ман стра ва лі, што бе ла рус кія 
ме жы — гэ та ме жы Са юз най дзяр жа
вы. І ні ко му не да зво ле на браз гаць 
там збро яй.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма пад
крэс лі ваў тую ака ліч насць, што пры 
ства рэн ні і раз віц ці да мо вы аб Са юз
най дзяр жа ве ба кі іш лі пла на мер на, 
па сту по ва.

— На шы дзяр жа вы і на шы на ро ды 
заў сё ды бу дуць сяб роў скі мі, — за ўва
жыў Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

важ ныя ак цэн ты 

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
па цвер дзіў не па хіс насць бе ла рус ка
ра сій ска га су пра цоў ніц тва ў ва ен най 
сфе ры:

— Па аба ро не мы заў сё ды пры
трым лі ва лі ся з ва мі, як лю дзі ва
ен ныя, ад ной так ты кі. Я, мо жа 
быць, гру ба ска заў ня даў на ра сій
скім жур на ліс там: са ба чыц ца мы 
мо жам па лю бых пы тан нях, спра
чац ца і гэ так да лей, але аба ро на і 
бяс пе ка ў нас ні ко лі не вы клі ка ла 
ні я кіх спрэ чак і су мнен няў. Мы ні 
ў ка го не па він ны пы тац ца, пра во
дзіць ці не пра во дзіць у нас ву чэн ні. 
Мы пра во дзі лі і бу дзем пра во дзіць. 

Хто хо ча, хай да лу ча ец ца да гэ тых 
ву чэн няў, хто не хо ча — хай не ро
біць гэ та га. Я ду маю, што, Ула дзі
мір Ула дзі мі ра віч, вы дас це ка ман ду 
Мі ніст ру аба ро ны Ра сіі, а наш Мі
ністр ужо атры маў та кую ка ман ду: 
мы спла ну ем на га ды на пе рад гэ тыя 
ву чэн ні, бу дзем іх кан крэ ты за ваць. 
І ма лыя, і вя лі кія ву чэн ні мы па він
ны пра во дзіць ра зам.

У су вя зі з гэ тым Кі раў нік дзяр жа
вы зра біў ак цэнт на ад ным з уро каў 
сі ту а цыі ў Бе ла ру сі і ва кол яе:

— Ну на вош та ляз гать гу се ні
ца мі ля ме жаў Са юз най дзяр жа вы і 
Бе ла ру сі (га вор ка аб ва ен ных ма неў
рах за ход ніх кра ін і НА ТА. — Аўт.). 
Скла да ны пе ры яд, ну па цяр пі це!

Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў аб 
пе ра кід цы на  па лі гон Па бра дзе ў 
Літ ве ў 15 кі ла мет рах ад дзяр жаў най 
мя жы аме ры кан ска га тан ка ва га ба
таль ё на:

— На вош та гэ та ра біць? Та му нам 
трэ ба не да пус ціць па мы лак Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, ка лі ўсе уці ха мір ва
лі, што пра ва ка цый не да пус цяць, вай
ны не бу дзе і ін шае… І мы апы ну лі ся ў 
па бі та га ка ры та. Са вец кая ар мія бы ла, 
а прай шлі (ня мец кафа шысц кія вой
скі. — Аўт.) Бе ла русь — на ват прак
тыч на не па спе лі са брац ца і су пра ціў
ляц ца. Гна лі нас аж но да Сма лен ска, і 
толь кі там змаг лі не як су праць ста яць 
гэ та му.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі цвёр да пе ра
ка на ны:

— Ні ў якім вы пад ку нель га азі
рац ца на тое, што нам ска жуць. Яны 
з на мі не лі чац ца. Яны не гля дзяць 
на  на шы на сця ро жа нас ці, пра вод
зяць ву чэн ні та ды, ка лі хо чуць. Та му 
мы так са ма, ка лі вы пад тры ма е це гэ
ты тэ зіс, не на пруж ва ю чы аб ста ноў ку 
ва кол, бу дзем рых та ваць свае ар міі, 
каб ка лі, не дай бог, мож на бы ло гэ та
му су праць ста яць…

Вось як ад рэ ага ваў прэ зі дэнт Ра сіі 
на гэ тыя сло вы:

— Што ты чыц ца ва ен на га склад
ні ка, вы доб ра ве да е це, у  нас ёсць 
план. Ён бу дзе рэа лі за ва ны. На пра
ця гу го да ў нас і на тэ ры то рыі Бе ла
ру сі, і на тэ ры то рыі Ра сіі прак тыч на 
кож ны ме сяц пра ду гле джа ны ней кія 
ме ра пры ем ствы. Як пла на ва лі ра ней, 
так і бу дзем ра біць.

Да рэ чы, у сва ім уступ ным сло ве 
на па чат ку пе ра моў Ула дзі мір Пу цін 
ка заў пра не аб ход нас ць пра цяг ваць 
уза е ма дзе ян не Ра сіі і Бе ла ру сі ў аба
рон най сфе ры.

— Я маю на ўва зе перш за ўсё аба
рон ныя прад пры ем ствы. Тут у  нас 
так са ма вя лі кая ка а пе ра цыя, пры чым 
у до сыць ад чу валь ных аб лас цях.

Што ты чыц ца не па срэд на ва
ен най сфе ры, то  Ула дзі мір Пу цін 
не пра мі нуў на га даць пра тое, што 
ме на ві та ў дзень со чын скіх пе ра моў 
па чы на лі ся за пла на ва ныя яшчэ ў мі
ну лым го дзе ва ен ныя ву чэн ні, якія 
па він ны бы лі доў жыц ца не каль кі 
дзён:

Б
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Нашы 
дзяржавы  
і нашы 
народы 
заўсёды 
будуць 
сяброўскімі

4 беларусь.belarus
верасень   2020

Дыялогсаюзнікаў



— Для ва ен ных лю дзей гэ та ў вя
до май сту пе ні ру цін ная спра ва, яна 
звя за ная з пад рых тоў кай вой скаў. 
Паў та раю яшчэ раз, каб не бы ло ні
я кіх спе ку ля цый: гэ та ме ра пры ем
ства, якое бы ло за пла на ва на і на ват 
анан са ва на яшчэ ў 2019 го дзе. Пас
ля вы ка нан ня пра гра мы су мес ных 
ву чэн няў ра сій скія пад раз дзя лен ні 
вер нуц ца да сва іх мес цаў па ста ян най 
дыс ла ка цыі.

да моў ле нас ці  
па він ны вы кон вац ца 

Ула дзі мір Пу цін па цвер дзіў на су
стрэ чы ў Со чы, што Ра сія раз гля дае 
Бе ла русь як блі жэй ша га са юз ні ка і 
вы ка нае ўсе ўзя тыя на ся бе аба вя
за цель ствы. Ён за пэў ніў бе ла рус ка га 
ка ле гу:

— Ра сія за ста ец ца пры хіль най 
усім на шым да моў ле нас цям, уклю ча
ю чы тыя, што вы ні ка юць з Да га во
ра аб Са юз най дзяр жа ве, АДКБ. Мы 
раз гля да ем Бе ла русь як на ша га най
блі жэй ша га са юз ні ка і, без умоў на, як 
я ўжо вам ка заў не ад на ра зо ва ў тэ ле
фон ных раз мо вах, вы ка на ем усе ўзя
тыя на мі на ся бе аба вя за цель ствы.

Пры гэ тым Ула дзі мір Пу цін ад зна
чыў, што ад па вед ныя аба вя за цель
ствы бы лі ўзя тыя кра і на мі ўза ем на і 
гэ та ад бы ло ся яшчэ да яго прэ зі дэнц
тва:

— Але гэ та не мае зна чэн ня. Мае 
зна чэн не тое, што дзяр жа ва Ра сія ўзя

ла на ся бе пэў ныя аба вя за цель ствы. І 
не за леж на ад та го, хто зна хо дзіц ца ва 
ўла дзе ў да дзе ны мо мант ча су, кра і на 
па він на гэ тыя аба вя за цель ствы вы
кон ваць. Мы не ад на ра зо ва за яў ля лі, 
што мы так і бу дзем па сту паць.

акрэс ле ны но выя пла ны 

На су стрэ чы ў Со чы шмат га ва ры
ла ся ад нос на раз віц ця эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін. Ула дзі
мір Пу цін пад час пе ра моў зра біў ак
цэнт на не аб ход нас ці ад наў лен ня да
кры зіс на га ўзроў ню та ва ра зва ро ту. 
Ён звяр нуў ува гу, што Ра сія за ста ец ца 
са мым буй ным ін вес та рам у бе ла рус
кую эка но мі ку, і пры вёў у прык лад 
шмат міль ярд ны пра ект па бу даў ніц
тве Бе лА ЭС. Са праў ды, на Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю пры па дае ка ля па ло вы 
знеш не ганд лё ва га аба ро ту Бе ла ру сі, 
у  кра і не пра цуе шмат прад пры ем
стваў з ра сій скім ка пі та лам. У су вя зі 
з чым Кі раў нік ра сій скай дзяр жа вы 
за явіў:

— У нас вель мі ўстой лі вая і глы
бо кая ка а пе ра цыя па цэ лым шэ ра
гу на прам каў і га лін. Ка ра на ві рус, 
на жаль, паў плы ваў на наш ганд лё вы 
аба рот у бок па ні жэн ня ўзроў ню. Гэ
та на ту раль на, так ва ўсім све це ад
бы ва ец ца. У гэ тай су вя зі, я мяр кую, 
нам трэ ба рас па чаць да дат ко выя на
ма ган ні, каб не толь кі ад на віць ра
ней шы да кры зіс ны ўзро вень та ва ра
зва ро ту і эка на міч ных ад но сін, але і 

ства рыць пе рад умо вы для ру ху на пе
рад.

Не здар ма Прэ зі дэнт Ра сіі пра па
на ваў пад час пе ра моў за ся ро дзіць 
на гэ тым ува гу:

— У мя не ёсць пэў ныя пра па но
вы. Мне зда ец ца, трэ ба і на ўзроў ні 
ўра даў, мі ніс тэр стваў, ве дам стваў, і 
на ват асоб ных прад пры ем стваў рас
па чаць да дат ко выя на ма ган ні і кро кі 
дзе ля та го, каб лік ві да ваць на яў ныя 
праб ле мы і ства рыць умо вы для ру ху 
на пе рад.

Быў зга да ны ня даў ні ві зіт у  Бе
ла русь ура да вай дэ ле га цыі на ча ле з 
Прэм’ е рміністрам Мі ха і лам Мі шус ці
ным, ка лі ад бы лі ся сур’ ёз ныя вя лі кія 
пе ра мо вы:

— І яны бы лі па спя хо вы мі па 
ўсіх кі рун ках на ша га ўза е ма дзе ян ня. 
У тым лі ку і ў фі нан са вай сфе ры.

Акра мя та го, Ула дзі мір Пу цін па
ве да міў, што Ра сія пла нуе пра да ста
віць Бе ла ру сі крэ дыт у су ме 1,5 міль
яр да до ла раў. Ён, у  пры ват нас ці, 
ска заў:

— Мы да мо ві лі ся аб тым, што Ра
сія пра да ста віць Бе ла ру сі ў гэ ты скла
да ны мо мант дзяр жаў ны крэ дыт ў 
1,5 міль яр да. І мы гэ та вы ка на ем. Ця
пер, на коль кі вя до ма, на шы мі ніст ры 
фі нан саў вя дуць на гэ ты конт пра цу 
на пра фе сій ным уз роў ні.

Прэ зі дэнт Ра сіі ад зна чыў, што 
крэ дыт пла ну ец ца пра да ста віць у блі
жэй шы час.

Ула дзі мір Ве лі хаў
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Мы дамовіліся 
аб тым,  
што Расія 
прадаставіць 
Беларусі  
ў гэты 
складаны 
момант 
дзяржаўны 
крэдыт ў 
1,5 мільярда.  
І мы гэта 
выканаем.
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У
Улас на ка жу чы, лю дзі ін тэ ле кту аль

най пра цы заў сё ды ма юць пад трым ку 
дзяр жа вы. Гэ та ла гіч на, бо асэн са ва нае 
раз віц цё кра і ны без на ву ко ва га па ды
хо ду не маг чы ма. На гэ тыя мо ман ты 
звяр нуў ува гу і Прэ зі дэнт пад час ня
даў ня га на вед ван ня На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, ка лі аб мяр коў ваў з на
ву коў ца мі мно гія ак ту аль ныя пы тан ні.

мно гае спаз на ец ца 
ў па раў на нні 

Трэ ба ска заць, што Аляк сандр Лу
ка шэн ка су стра ка ец ца з на ву коў ца мі 
рэ гу ляр на. Ён па ста ян ны ўдзель нік іх 
з’ез даў. Мае зно сі ны з імі што год на
пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та — Дня 
бе ла рус кай на ву кі. Ды і ў пра цоў ных 
па езд ках Прэ зі дэн та ня змен на су пра
ва джа юць прад стаў ні кі ад па вед ных 
да след чых на прам каў. Аляк сандр Лу
ка шэн ка пе ра ка на ны:

— Раз віц цё на ву кі вы зна чае бу ду
чы ню. Пры чым бу ду чы ню не толь кі 
асоб най дзяр жа вы, але і ўся го ча ла вец
тва.

Ня прос ты мі бы лі су стрэ чы з на ву
коў ца мі ў пер шыя га ды ста наў лен ня 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Лю дзі на ву
кі больш на ра ка лі як на пра фе сій ную, 
так і на  бы та вую не ўлад ка ва насць. 
Сён ня ж яны з го на рам дэ ман стру юць 
ураж лі выя да сяг нен ні. Не здар ма на
вед ван не Ака дэ міі на вук Прэ зі дэн там 
па ча ло ся з агля ду вы ста вы рас пра цо
вак. Тут, на прык лад, дэ ман стра ва лі ся 
ўні каль ныя цвёр да цель ныя ла зе ры з 
ды ёд най на кач кай. Спе цы я ліс ты ўдак
лад ні лі: пры клад ны кошт двух та кіх 
уста но вак су па стаў ны з кош там трак
та ра. Гэ та да пы тан ня аб эка но мі цы 
пра цы ін тэ ле кту.

На вір ту аль най экс па зі цыі Аляк
сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся з ужо 
ўка ра нё ны мі рас пра цоў ка мі бе ла рус

кіх на ву коў цаў і на він ка мі, якія хут ка 
па сту пяць у вы твор часць. Гэ та вы ра бы 
і тэх на ло гіі для аграр на га сек та ра, ме
ды цы ны, кле тач най ін жы не рыі, кас
міч ных да сле да ван няў, атам най энер
ге ты кі. А так са ма рас пра цоў кі ў сфе рах 
бія ла гіч ных, гу ма ні тар ных на вук і 
мас тац тваў, фі зі кі, ма тэ ма ты кі, ін фар
ма ты кі, фі зі катэх ніч ных на вук, хі міі, 
эка ло гіі і на вук аб Зям лі. Уся го на вы
ста ве бы ла прад стаў ле на ін фар ма цыя 
аб больш чым шас ці стах рас пра цоў ках 
бе ла рус кіх на ву коў цаў.

уплыў за сна ва ны 
на да сяг нен нях 

Ва ўсе ча сы лю дзей на ву кі тур
ба ва ла пы тан не асва ен ня на ву ко вых 
рас пра цо вак і ўка ра нен ня іх у вы твор
часць. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што ў на шай кра і не гэ тае пы тан не 
вы ра ша на ад на знач на ка ля пя ці га
доў та му. Сут насць у тым, што ка лі 
на ву коў цы пры ду ма лі, рас пра ца ва лі і 
асво і лі на прак ты цы, па ка за лі, што гэ та 
па трэб ны для гра мад ства, рын ку пра
дукт, а вы твор ца па ней кіх пры чы нах 
не спя ша ец ца ўка ра няць яго, то апош
няе сло ва ў та кой спрэч цы бу дзе за кі
раў ні ком Ака дэ міі на вук.

— За гэ ты час не бы ло ні вод най 
скар гі на тое, што не ра за бра лі ся з ней
кім іна ва цый ным пра дук там або ад
крыц цём на шых на ву коў цаў. І так бу
дзе заў сё ды, — за пэў ніў Прэ зі дэнт.

Так, у кра і не вы со ка ацэнь ва юць 
пра цу на ву коў цаў і іх уплыў у гра мад
стве.

— Гэ та вя лі кія лю дзі, та му што 
скла да ней і ця жэй пра цы ня ма, — ад
зна чаў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та 
не прос та ра зум ней шыя лю дзі, якія 
гля дзяць на ўсе па дзеі, што ад бы ва юц
ца, з вы шы ні сва іх глы бін ных ве даў. 
Гэ та лю дзі, якія ва ло да юць жыц цё вай 

муд рас цю, якія шчы ра лю бяць ра дзі му, 
та му што жы вуць у слу жэн ні на ву цы і 
на ро ду.

Па тэн цы ял 
важ на за ха ваць 

На гэ тай су стрэ чы Прэ зі дэн там 
яшчэ раз бы ло пад крэс ле на, што ні 
ад но важ нае ра шэн не ў кра і не не пры
ма ец ца без удзе лу прад стаў ні коў на ву
ко вай сфе ры, ме на ві та та му ён заў сё ды 
ра іц ца з на ву коў ца мі. А пра тое, што 
на ву ка вы зна чае бу ду чы ню, на га даў 
Кі раў нік дзяр жа вы, не стам ляў ся га ва
рыць і наш зна ка мі ты зям ляк — лаў рэ
ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы Жа
рэс Ал фё раў, дзя ку ю чы ад крыц цям 
яко га пла не та сту пі ла ў ліч ба вую эру:

— Мы з гэ тым ча ла ве кам вель
мі шмат раз маў ля лі, час та спра ча лі ся. 
Але мя не заў сё ды за хап ля ла, што ён — 
су свет нае свя ці ла — усё жыц цё за ста
ваў ся най вя лік шым па тры ё там на шай 
Бе ла ру сі.

Па вод ле між на род ных ацэ нак, Бе
ла русь сён ня ад но сіц ца да лі ку кра ін з 
вы со кім уз роў нем на ву ко ва га па тэн
цы я лу. Аляк сандр Лу ка шэн ка пры
вёў да дзе ныя рэй тын гу «доб рых кра
ін» (GOOD COUNTRY ІNDEX 2018), 
згод на з якім Бе ла русь зай мае 54е 
мес ца ся род 153 дзяр жаў.

Хоць, на жаль, бы лі і ін шыя пры
кла ды. Не здар ма Прэ зі дэнт за ўва жыў:

— Я вель мі ца ню, што вы вы ста я
лі ў той скла да ны пе ра лом ны мо мант, 
за ста лі ся вер ныя сва ёй сум лен ня і па
клі кан ню.

час ад каз ных ра шэн няў 

Так, бе ла рус кая на ву ка прай шла 
ня прос ты шлях ста наў лен ня.

— Ста рэй шае па ка лен не мо жа рас
ка заць, якім вы пра ба ван нем пас ля 

Пры яры тэ ты  
для бу ду чы ні
У Бе ла ру сі вы со ка ацэнь ва юць ро лю на ву коў цаў і іх уплыў у гра мад стве
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доў гіх га доў роск ві ту ста лі 1990я. Тут 
ня ма ла тых, хто пе ра жыў гэ ты скла да
ны час, — на га даў пры сут ным Аляк
сандр Лу ка шэн ка.

У ня прос ты час не бы ло гро шай 
на аб ста ля ван не, на за роб кі. Коль касць 
на ву ко ватэх ніч ных ра бот ні каў ска ра
ці ла ся больш чым у тры ра зы. Мно гія 
на ву коў цы па мя ня лі пра фе сію ці з’е
ха лі за мя жу, мно гія ста я лі на рын ках. 
Вы каз ва лі ся ўпад ніц кія ідэі:

— Ка за лі аб тым, ці па трэб на не вя
лі кай не за леж най кра і не свая Ака дэ
мія на вук. Ці, мо жа, пра сцей усё раз бу
рыць, рас пра даць на пра цоў кі, бу дын кі, 
фон ды — прэ тэн дэн таў бы ло шмат. 
А за тым, ка лі раз ба га це ем, куп ляць па
трэб ныя тэх на ло гіі і та ва ры за ме жа мі 
кра і ны.

Прэ зі дэнт пры знаў ся: ра шэн не аб 
раз віц ці бе ла рус кай на ву кі ста ла для 
яго сур’ ёз ным вы клі кам. У той час бы

ло ня ма ла ла біс таў, якія лі чы лі, што 
Ака дэ мія на вук па він на бы ла быць 
«гра мад скім клу бам». Ад нак у кра і не 
ўсё ж вы ра шы лі ад ра дзіць на ву ко вую 
га лі ну, у да лей шым прый шлі яшчэ да 
ад ной вы сно вы: не аб ход на ства раць 
су вязь па між вы твор час цю і на ву кай. 
Ру шы ла ўслед ра шэн не: на ву коў цы 
зай ма юц ца рас пра цоў кай, да сле да ван
ня мі і вы пра ба ван ня мі, а Прэ зі дэнт да
па мо жа з ука ра нен нем, ка лі пра дук цыя 
бу дзе за па тра ба ва най на рын ку. Так, па 
сут нас ці, і вый шла, ка лі пы тан не ра
шэн ня аб ука ра нен ні бы ло па пра мым 
рас па ра джэн ні Кі раў ні ка дзяр жа вы 

пе ра да дзе на ў кам пе тэн цыю кі раў ні ка 
НАН.

яшчэ ёсць рэ зер вы 

Сён ня бе ла рус кая на ву ка раз ві ва
ец ца ста біль на. Але і пад трым кі не па
збаў ле ная. Аляк сандр Лу ка шэн ка за
пэў ніў:

— Яна бу дзе з май го бо ку за бяс
пе ча на, як і з бо ку ўсіх ор га наў ула ды 
і Ўра да… Дзя ку ю чы дзяр жаў най пад
трым цы ўда ло ся не толь кі за ха ваць 
дзея здоль нае яд ро да след чых ка лек
ты ваў і важ ней шыя на ву ко выя шко лы, 
але і па чаць пі саць най ноў шую гіс то
рыю бе ла рус кай на ву кі.

Ака дэ мія ак тыў на раз ві вае экс парт 
сва іх рас пра цо вак. Аляк сандр Лу ка
шэн ка ўдак лад ніў:

— Гэ та бы ла жорст кая лі нія з май го 
бо ку і маё па тра ба ван не да кі раў ніц тва 

Ака дэ міі на вук. Вы, на пэў на, за ўва жы
лі: лю бая мая па езд ка за ме жы кра і
ны — по бач са мной на ву ко вец. Та кім 
чы нам, на ву ка за раб ля ла для кра і ны, 
для вы твор час ці, і за раб ля лі са мі на ву
коў цы. Гэ ты шлях і гэ ты кі ру нак бу дзе 
ад ным з пры яры тэ таў у бу ду чай пя ці
год цы.

Да мес ца ўдак лад нен не аб тым, што 
больш за трэць ай чын на га экс пар ту 
сён ня скла дае на ву ка ё міс тая і вы со ка
тэх на ла гіч ная пра дук цыя. Ле тась сва
ім ін тэ ле ктам кра і на за ра бі ла амаль 
15 млрд да ля раў. Прэ зі дэнт пе ра ка на
ны:

— Ка лі б мы да гэ тых яр кіх іна ва
цый ных рас пра цо вак да да лі трош кі 
якас ці ў вы твор час ці, мы б не прос та 
па вы сі лі сваю кан ку рэн та здоль насць 
на рын ках — мы бы лі б лі дэ ра мі.

мі сія на ву кі — 
слу жыць лю дзям 

Кос мас, атам, бія тэх на ло гіі… Бе
ла рус кія на ву коў цы сён ня ўпэў не
на ся бе ад чу ва юць у сфе рах, пра якія 
яшчэ чвэрць ста год дзя та му і ма рыць 
не маг лі. Яны ства ры лі ўлас ную да
след чую стан цыю ў Ан тарк ты дзе, 
пра цу юць на Вя лі кім ад рон ным ка
лай да ры. Не вя лі кая па тэ ры то рыі кра
і на на роў ні з гі ган та мі ўвай шла ў лік 
кас міч ных дзяр жаў і пра вя ла Між на
род ны кан грэс Аса цы я цыі ўдзель ні каў 
кас міч ных па лё таў. Кі раў нік дзяр жа вы 
па раў наў:

— Да дзе ныя пры кла ды, вя до ма, 
па доб ны спор ту вы со кіх да сяг нен няў. 
Яны, без умоў на, па трэб ныя і важ ныя. 
Але са праўд ная на ву ка па він на перш 
за ўсё слу жыць лю дзям і па ляп шаць 
якасць іх жыц ця.

Не здар ма цэ ніц ца па спя хо вая пра
ца на ву коў цаў у  аграр ным кі рун ку, 
хар чо вай пра мыс ло вас ці. На  слы ху 
да сяг нен ні бе ла рус кіх ме ды каў. Дзя ку
ю чы ўлас ным кан струк тар скім бю ро і 
ўза е ма дзе ян ню з на ву коў ца мі з’яў ля
юц ца яр кія на він кі на брэн да вых МТЗ, 
МА Зе, БЕ ЛА Зе.

— Усе гэ тыя да сяг нен ні кра са моў на 
свед чаць аб тым, што абра ная дзяр жа
вай стра тэ гія комп лекс най сіс тэм най 
пад трым кі на ву кі бы ла дак лад най. Так 
бу дзе і да лей. У на шай кра і ны, не са
май ба га тай пры род ны мі рэ сур са мі, 
ня ма ін ша га вый сця, як ра біць стаў ку 
на ін тэ лект.

за да ча ну мар адзін 

Прэ зі дэнт пра па на ваў ра зам па ду
маць, як зра біць на ву ко вы шлях больш 
пры ваб ным для ма ла дых лю дзей. Хоць 
і сён ня ство ра на ня ма ла:

— У нас па спя хо ва пра цуе пра гра
ма «Уні вер сі тэт 3.0». У мэ тах раз віц
ця іна ва цый на га прад пры маль ніц тва 
функ цы я ну юць тэх на пар кі. Для пад
рых тоў кі кад раў ва ўмо вах рэ аль най 
вы твор час ці ства ра юц ца га лі но выя ла
ба ра то рыі ў пра мыс ло вых хол дын гах 
і на прад пры ем ствах. Гэ тую прак ты ку 
трэ ба пра цяг ваць.

Аляксандр Лукашэнка падчас наведвання  
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Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
дзяр жа ва што год вы дзя ляе па 100 сты
пен дый Прэ зі дэн та ас пі ран там і та ле
на ві тым ма ла дым на ву коў цам, пры
зна ча юц ца гран ты ка лек ты вам:

— Трэ ба — бу дзе больш. Але толь кі 
за вы нік.

Ад нак, як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, 
не менш фі нан са ва га сты му ля ван ня 
важ ны ін сты тут на стаў ніц тва:

— Я заў сё ды ка заў на ву коў цам: вы 
толь кі та ды ста не це вя лі кі мі, ка лі пас
ля ся бе па кі не це ка лі не шко лу, то дзя
ся так та кіх, як вы. Якія пра цяг нуць тое, 
што вы па ча лі.

Ну і трэ ба тры маць ву ха вост ра. 
«Па ляў ні чыя за га ло ва мі» за мя жой 
не дрэм люць. Гэ та не аб ход на ўліч ваць 
для за ха ван ня ін тэ ле кту аль на га па тэн
цы я лу на цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў:

— Мно гія кра і ны, ары ен та ва ныя 
на  тэх на ла гіч нае лі дар ства, ма юць 
пад рых та ва ных спе цы я ліс таў, якія вы
гляд ва юць на між на род ных алім пі я дах 
і спа бор ніц твах та ле на ві тых юных ма
тэ ма ты каў, хі мі каў, пра гра міс таў.

На дум ку Кі раў ні ка дзяр жа вы, ка
лі ма ла ды ча ла век з’ез дзіў, па ву чыў ся 
і вяр нуў ся на ра дзі му, пры вёз но вы ба
гаж ве даў, гэ та бу дзе ві тац ца.

на пе ра дзе шмат пра цы 

Клю ча вой за да чай бу ду чай пя ці
год кі Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 
раз віц цё рэ гі ё наў. Зна чыць, у аб лас ных 
і ра ён ных га ра дах па він ны быць ство
ра ны доб рыя ўмо вы для пра цы на ву
коў цаў. Для пад трым кі на ву кі зроб ле на 
ўжо шмат: удас ка на ле ны ўмо вы апла
ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных на ву
ко вых ар га ні за цый, па вы ша ны па ме ры 
сты пен дый ас пі ран таў і дак та ран таў, 
уста ноў ле ны да пла ты да пен сій для 
тых, хто мае на ву ко вую сту пень.

— Мы бу дзем ру хац ца ў гэ тым кі
рун ку, на коль кі да зво ліць нам эка но мі
ка, — за пэў ніў Прэ зі дэнт.

Пры яры тэ ты на ву ко вай пра цы бу
дуць ад люст ра ва ны ў ра шэн ні Усе бе ла
рус ка га на род на га схо ду. Прэ зі дэнт дае 
на каз на ву коў цам:

— Ча ка ем ад вас пра рыў ных рас
пра цо вак і но вых ра шэн няў у роз ных 
га лі нах. На ву ка па він на за да ваць трэн
ды бу ду чы ні. Ства раць і ру хаць на пе рад 
но выя кроп кі рос ту для ўсёй эка но мі кі.

Прэ зі дэнт пра па на ваў на ву коў цам 
ак тыў на ўклю чыц ца ў пра цу над но вай 

пя ці га до вай пра гра май для Бе ла ру сі, 
якая бу дзе аб ве шча на ме на ві та на Усе
бе ла рус кім на род ным схо дзе:

— Я вель мі ха чу, каб вы не прос та 
пад клю чы лі ся да рас пра цоў кі но вай 
пя ці га до вай пра гра мы і пра гно зу раз
віц ця на шай дзяр жа вы. Я ха цеў бы, 
каб пра па но вы на шых на ву коў цаў ста
лі пад мур кам гэ тай пра гра мы. Каб яна 
бы ла рэ аль най і вы ка наль най.

Пра ва са мім  
вы ра шаць свой лёс 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува
гу, што ся род на ву ко вых пры яры тэ таў 
вы дзе ле на за бес пя чэн не бяс пе кі дзяр
жа вы, у тым лі ку і гу ма ні тар най. На на
ву коў цаў тут асаб лі вая на дзея:

— Без пе ра боль шан ня, ска жу: вы 
мозг на шай на цыі. Па мя та е це, што 
на ву коў цыгу ма ні та рыі сва і мі да сле
да ван ня мі і на пра цоў ка мі па він ны 
кан са лі да ваць бе ла рус кае гра мад ства. 
Кож ны з нас па ві нен усве дам ляць, 
якой пра цай бе ла рус кі на род атры маў 
сваю дзяр жаў насць і пра ва са мо му 
вы ра шаць лёс. Нель га гэ та стра ціць.

Прэ зі дэнт па тра буе, каб гра ма
да знаў чыя дыс цып лі ны вы клю чы лі 
на ват гі па тэ тыч ную маг чы масць па
двой ных стан дар таў пры ацэн цы гіс
та рыч ных па дзей, па ста ві лі тры ва лы 
за слон пад та соў цы або ска жэн ню фак
таў, на якіх грун ту юц ца тра ды цый ныя 
каш тоў нас ці:

— Ні хто, акра мя нас, не за ці каў ле
ны ў тым, каб мы бы лі моц най, су ве
рэн най і не за леж най кра і най. Кра і най, 

дзе ша ну юць мі ну лае, цэ няць су час
насць і ўпэў не ныя ў бу ду чы ні, та му 
што аба пі ра юц ца на па тры я тызм і ай
чын ныя на ву ко выя шко лы.

асноў ны прын цып —  
іс ці на пе рад 

З на ву коў ца мі аб мяр коў ва лі ся мно
гія ак ту аль ныя пы тан ні. У тым лі ку ро
ля дзяр жа вы ў раз віц ці эка но мі кі. З улі
кам та го, што на ват са мыя лі бе раль ныя 
кра і ны звяр та юц ца да пры лад ад мі
ніст ра цый на га рэ гу ля ван ня. Ка жу чы 
аб пры яры тэ тах на ця пе раш нім эта пе, 
Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў:

— Эка на міч ная бяс пе ка — гэ та га
лоў ная за да ча эка но мі кі.

Што ты чыц ца асноў ных на прам
каў раз віц ця, то яны вы зна ча ны даў но 
і ўсім вя до мыя. Та му аб мер ка ван не гэ
тай тэ мы Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па
на ваў пе ра вес ці ў плос касць рэ фор маў. 
Сваё ба чан не Прэ зі дэнт акрэс ліў на
ступ ным чы нам:

— Пры ця пе раш няй ула дзе і за
ха ван ні ця пе раш ня га Прэ зі дэн та мы 
бу дзем сва ім шля хам, як іш лі чвэрць 
ста год дзя, рэ фар ма ваць на шу эка но
мі ку.

Кі раў нік дзяр жа вы ўдак лад ніў, што 
з са ма га па чат ку свай го прэ зі дэнц тва 
ён пра во дзіць вы раз ную і яс ную па
лі ты ку: ні чо га не ла ма ю чы, раз ві ваць 
тое, што ма ем. Сто я чы, як ён вы ка заў
ся, на пля чах гі ган таў, якія да ста лі ся ад 
СССР:

— У нас ёсць і МАЗ, і БЕ ЛАЗ, і сель
ская гас па дар ка, якая раз ві ва ец ца.
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Але і ства рэн не но вых вы твор час
цяў, зра зу ме ла, вель мі важ на. І вы ключ
на вы со ка тэх на ла гіч ных, заўт раш ня га 
дня. У прык лад Аляк сандр Лу ка шэн
ка пры вёў бе ла рус кую на цы я наль ную 
бія тэх на ла гіч ную кар па ра цыю, якая 
ства ра ец ца пры яго не па срэд ным па
тра на жы і дзя ку ю чы да вер лі вым ад но
сі нам Бе ла ру сі з КНР. Па доб ныя тэх на
ло гіі да ня даў ня га ча су ме лі толь кі тры 
кра і ны ў све це. Бе ла русь ста не чац вёр
тай у гэ тым клу бе.

Яшчэ адзін яр кі прык лад — элект ра
транс парт. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 
што 10 га доў та му, ка лі ён на стой лі ва 
рэ ка мен да ваў раз ві ваць гэ ты кі ру нак, 
хтось ці ідэю ўспры няў скеп тыч на. А за
раз мно гія дзяр жа вы ста вяць кан крэт
ныя тэр мі ны, ка лі ад мо вяц ца ад ру ха ві
коў унут ра на га зга ран ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад су ма ваў:
— Аба пі ра ю чы ся на тое, што ў нас 

ёсць, да вай це ад гэ та га ад штур хоў вац
ца і іс ці на пе рад. Дак лад на так ва ўсёй 
эка но мі цы. Гэ та бу дзе асноў ны прын
цып.

Ін сты ту ту эка но мі кі НАН Прэ зі
дэнт пра па на ваў ак тыў на ўклю чыц ца 
ў гэ тую пра цу.

По пыт на сме лыя ра шэн ні 

Ад но з апош ніх да сяг нен няў — за
сва ен не мір на га ата ма. Што, як вя до ма, 
ста ла ад ной з пры чын ціс ку на кра і ну. 
Але, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, атам ная 
стан цыя — гэ та не толь кі тан ная энер
гія. Гэ та бяс пе ка. Кі раў нік дзяр жа вы 
пе ра ка на ны:

— Атам ная элект ра стан цыя — гэ та 
пра рыў, част ка на шай не за леж нас ці.

На яў насць улас най атам най стан
цыі да зво ліць кра і не не  за куп ляць 
4–5 міль яр даў ку ба мет раў га зу. Стаў ка 
ў рэс пуб лі цы бу дзе зроб ле на на элект
рыч насць: ад вы ка ры стан ня ў по бы це 
да раз віц ця элект ра транс пар ту і роз
ных тэх на ло гій у пра мыс ло вас ці. Для 
гэ та га пры ма юц ца і сты му лю ю чыя ме
ры. Кі раў нік дзяр жа вы так са ма па пра
сіў на ву коў цаў ак тыў на пра па ноў ваць 
ідэі па раз віц ці атам най энер ге ты кі:

— Трэ ба смя лей іс ці. Пра па нуй це 
ра шэн ні. Ра шэн ні на бу ду чы ню, якія 
за бяс пе чаць наш су ве рэ ні тэт і не за леж
насць. У нас са праў ды бліс ку чыя на ву
коў цы, якія мо гуць цу ды тва рыць…

Прэ зі дэнт пад крэс ліў:
— Мы гэ тую атам ную стан цыю 

ства ра лі перш за ўсё для лю дзей, для 

на ро да. Для та го, каб бы ло лепш, зруч
ней. А я, Прэ зі дэнт, ха чу, каб на род з 
ча сам аца ніў гэ тую бу доў лю, наш чар
но быль скі на род. Ня прос та мне бы
ло пры маць ра шэн не па бу даў ніц тву 
атам най стан цыі. У адзі ноч ку ішоў. 
Сён ня мно гія ўжо згод ныя: пра віль на, 
што мы па бу да ва лі.

за да чы для су час нас ці 

У дыс ку сіі бы ла пад ня тая тэ ма аб 
тым, што не ка то рыя лю дзі, асаб лі ва ма
ла дое па ка лен не, сла ба ары ен ту юц ца ў 
гіс та рыч ных каш тоў нас цях бе ла рус ка
га на ро да. Ад сюль і да лё ка не заў сё ды 
кан струк тыў ныя дыс ку сіі ва кол бел
чыр во набе ла га сця га. Прэ зі дэнт раз
ва жае на гэ тую тэ му так:

— Сцяг ні ў чым не ві на ва ты, што ў 
яго та кія ко ле ры. Але ку ды дзе неш ся, 
што яго вы ка рыс тоў ва лі са мыя агід
ныя лю дзі, якія прый шлі да нас з вай
ной на на шу тэ ры то рыю, — фа шыс ты.

У кра і не вель мі шмат жы вых све дак 
той вай ны, якія па мя та юць, якія звер
ствы чы ні лі пад гэ тым сця гам. І тым 
не менш яго на ўсю моц вы ка рыс тоў
ва юць на ву ліч ных ак цы ях.

— Мы вель мі дрэн на пра ца ва
лі ў шко ле. А яшчэ горш пра ца ва лі ў 
ВНУ, — па зна чыў вы то кі праб ле мы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што вы дат
ную кра і ну, якую ства ры лі, не па він ны 
стра ціць:

— Гэ та на ша за да ча — ідэ о ла гаў, гіс
то ры каў і ін шых. І ка лі вы ба чы це, што 
нам трэ ба дзесь ці (не дзе ля но вых га
дзін для вы клад чы каў, яшчэ ча гось ці) 
прай сці ся па гу ма ні тар ных дыс цып лі
нах і ча гось ці да даць, вы аб грун та ва на 
ска жы це, і мы пры мем ра шэн не.

…Раз віт ва ю чы ся з на ву коў ца мі, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што га
то вы пры яз джаць час цей, су стра кац ца 
ў больш вуз кім ко ле. Бо прад стаў ні кі 
на ву кі заў сё ды на ле жа лі да той ка тэ
го рыі лю дзей, якія фар мі ру юць гра
мад скую дум ку. А бу дуць вы ні кі на на
ву ко вай ні ве, пад трым ка дзяр жа вы 
не пры му сіць ся бе ча каць:

— На ват у гэ ты скла да ны пе ры яд 
мы зной дзем, як пад тры маць вя лі кія 
да сяг нен ні і вы на ход ніц твы. Для вя лі
ка га мы заў сё ды зной дзем гро шы.

Ва сіль Ціхаміраў.
Фота БелТА.

Кра са моў ныя фак ты 
Ула дзі мір Гу са коў, стар шы ня прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук:

— Сён ня Ака дэ мія на вук не толь кі вы кон вае комп лекс пры яры тэт ных 
фун да мен таль ных да сле да ван няў і пры клад ных рас пра цо вак, але і за бяс печ
вае іх ука ра нен не ва ўсіх га лі нах на род най гас па дар кі і ўяў ляе са бой буй ную 
на ву ко вавы твор чую кар па ра цыю. У яе скла дзе ство ра на і функ цы я нуе ўжо 
больш за 100 улас ных вы твор час цяў роз най па мер нас ці — ад ла ба ра тор ных да 
юры дыч ных асоб па роз ных сфе рах дзей нас ці.

Ка э фі цы ент эфек тыў нас ці на ву ко ватэх ніч ных пра грам, дзяр жаў ным за
каз чы кам якіх з’яў ля ец ца НАН, па вы ні ках мі ну ла га го да склаў 43,7 — гэ та су
ад но сі ны кош ту рэа лі за ва най пра дук цыі да аб’ ёму за тра ча ных срод каў. Інакш 
ка жу чы, на кож ны ру бель, укла дзе ны ў на ву ку, вы пус ка ец ца пра дук цыі ў шмат 
ра зоў больш.
Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях  
Аляк сандр Шу мі лін:

— Ка лі ў мі ну лай пя ці год цы до ля бе ла рус кіх рас пра цо вак у дзярж пра гра
ме іна ва цый на га раз віц ця бы ла 10 пра цэн таў, то ў бя гу чай — ужо 36 пра цэн
таў, а ў на ступ най пя ці год цы ста вім за да чу да вес ці гэ ты па каз чык да 50 пра
цэн таў. На кож ны бюд жэт ны ру бель, па тра ча ны на рас пра цоў кі, рэа лі за ва на 
на ву ко ватэх ніч най пра дук цыі на су му больш за 16 руб лёў. Аб’ ём экс пар ту 
на ву ка ё міс тай пра дук цыі да сяг нуў у 2019 го дзе 15 млрд до ла раў і па вя лі чыў ся 
ў 1,5 ра зы да 2015 го да. Аб’ ём на ву ка ё міс тай пра дук цыі і тэх на ло гій, ство ра ных 
у рам ках дзярж пра грам, у бя гу чай пя ці год цы пе ра вы сіў 12 млрд руб лёў. Яны 
па стаў ля юц ца ў та кія кра і ны, як Кі тай, Паўд нё вая Ка рэя, Ра сія, ЗША, Япо нія, 
Гер ма нія, Із ра іль і ін шыя. У кра і не ство ра на 17 тэх на пар каў, якія за мі ну лы 
год за бяс пе чы лі вы пуск іна ва цый най пра дук цыі амаль на 149 міль ё наў руб лёў, 
што ў 4,4 ра зы вы шэй за ўзро вень 2015 го да.
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Сён ня бе ла рус кія транс план то ла
гі зай ма юц ца за ме най ор га наў і 
тка нак і ад наў лен нем функ цый 

ча ла ве ча га ар га ніз ма. Бі ё ла гі і ме ды
кі ак тыў на пра цу юць з ДНК і ўжо на
ву чы лі ся рэ да га ваць ге ном ча ла ве ка. 
Фі зі кі і ін фар ма ты кі, якія пра цу юць 
над штуч ным ін тэ ле ктам, на ву чы
лі ма шы ны раз маў ляць, чы таць, мець 
зно сі ны. Ма тэ ры я лаз наў цы ства ра юць 
уні каль ныя шмат функ цы я наль ныя 
кам па зі цый ныя ма тэ ры я лы. Ма шы на
бу даў ні кі рас пра цоў ва юць най ноў шыя 
элект ра транс парт ныя срод кі і кам
па не нты, якія змя шча юць экс клю зіў
ныя ноухау. Элект рон шчы кі атрым
лі ва юць вы со ка кан ку рэнт ныя ла зе ры 
і схе мы, за па тра ба ва ныя і ў ЗША, і ў 
Япо ніі. За слу га ай ціш ні каў і ма тэ ма ты
каў — най ма гут ней шыя су пер кам п’ю
та ры для апра цоў кі вя лі кіх ма сі ваў да
дзе ных. Па ляр ні каў — ай чын ная ба за ў 
Ан тарк ты дзе ра зам з вя ду чы мі кра і на
мі і да сле да ван ні, якія не са сту па юць па 
на віз не пры зна ным лі да рам. Зна ка вай 
рас пра цоў кай з’яў ля ец ца і на ша кас
міч ная сіс тэ ма дыс тан цый на га зан дзі
ра ван ня Зям лі. Яна за бяс печ вае па трэ
бы мно гіх мі ніс тэр стваў і ве дам стваў і 
да зво лі ла па раў наль на не вя лі кай Бе ла
ру сі стаць кас міч най дзяр жа вай.

На дум ку стар шы ні Прэ зі ды у ма На
цы я наль най ака дэ міі на вук Ула дзі мі ра 
Гу са ко ва, сён ня бе ла рус кія на ву коў цы 
ста лі раў на праў ны мі парт нё ра мі з су
свет най на ву кай. Яны ўдзель ні ча лі ў 
экс пе ры мен тах па ства рэн ні і вы пра
ба ван ні ад рон на га ка лай дэ ра ў Швей
ца рыі. Геа гра фія су мес ных да сле да
ван няў і рас пра цо вак — ад Япо ніі да 
ЗША, не ка жу чы ўжо пра Кі тай, Ра сію 
і ЕС. Усе за ці каў ле ныя пра ца ваць з Бе

ла рус сю, пры зна юць вы со кі ўзро вень 
яе на ву кі. Тут не толь кі за ха ва лі на ву ку 
бы ло га Са вец ка га Са ю за, але ап ты мі
за ва лі яе, ства ры лі шэ раг но вых пры
яры тэт ных на прам каў, за бяс пе чы лі 
ба зу ўстой лі ва га рос ту. Лі да ры шэ ра гу 
най ноў шых школ і на прам каў доб ра 
вя до мыя. На прык лад, у сфе ры най
ноў шых на на тэх на ло гій гэ та ака дэ мік 
Сяр гей Чы жык, кван та вых да сле да
ван няў і рас пра цо вак — ака дэ мік Сяр
гей Кі лін, ге ном ных транс фар ма цый і 
экс прэ сіі ге наў — ака дэ мік Аляк сандр 
Кіль чэў скі, транс план та ло гіі ор га наў і 
тка нак — членка рэс пан дэнт Алег Ру
мо, ан ка хі рур гіі — членка рэс пан дэнт 
Сяр гей Крас ны…

Ця пер цяж ка ўя віць, што не каль
кі дзе ся ці год дзяў та му сі ту а цыя 
бы ла кар ды наль на ін шая. Асаб лі
ва дра ма тыч ным і раз бу раль ным 

для ай чын най на ву кі быў пе ры яд пас ля 
раз ва лу Са вец ка га Са ю за. На ву коў цы 
ад ра зу па зба ві лі ся буй ных са вец кіх за
ка заў, а та кім чы нам, і фі нан са ван ня. 
Рэс пуб лі кан скі бюд жэт па поў ніць гэ
тыя стра ты быў не ў ста не. На ву коў цы 
апы ну лі ся ва ўмо вах эле мен тар най ад
сут нас ці срод каў. Ма ла дыя, здоль ныя і 
та ле на ві тыя ма са ва з’яз джа лі за мя жу. 
Мно гія сы хо дзі лі ў ка мер цыю. Ла ба ра
то рыі спы ня лі пра цу.

— На ва яў ле ныя рэ фар ма та ры пра
па ноў ва лі ай чын ную на ву ку пе ра бу да
ваць на за ход ні лад і на ват Ака дэ мію 
на вук — яе цэнтр і мозг — зра біць 
клу бам на ву коў цаў, а ін сты ту ты «раз
даць», — ус па мі нае Ула дзі мір Гу са коў.

— Гэ та пры вя ло б да лі та раль на га 
знік нен ня не толь кі ін сты ту таў, цэ лых 
на ву ко вых на прам каў і школ, але і ў 
цэ лым на цы я наль най на ву кі — па каз

вае прык лад кра ін, дзе та кое ад бы ло ся. 
Кі раў нік НАН Бе ла ру сі ўпэў не ны: ка
лі б гэ та ме ла мес ца ў Бе ла ру сі, мы ўжо 
ні ко лі не змаг лі б ад ра дзіць ай чын ную 
на ву ку і па ўсіх клю ча вых іна ва цы ях 
пля лі ся б у хвас це све ту, спа дзя ю чы
ся на  куп лю на ву ка ё міс тых за меж
ных тэх на ло гій. Толь кі вось не вя до ма, 
за які кошт.

— Ка нец раз ва лу быў па кла дзе ны ў 
1994–1995 га дах, ка лі абра ны на ро дам 
Прэ зі дэнт ска заў: бе ла рус кай на ву цы 
і Ака дэ міі на вук быць! На даў Ака дэ
міі ста тус на цы я наль най і за бяс пе
чыў пры няц це цэ ла га шэ ра гу за ко наў і 
ўка заў, якія ства ра юць усе не аб ход ныя 
ўмо вы для ўстой лі ва га раз віц ця, — на
гад вае ця пе раш ні стар шы ня прэ зі ды у
ма На цы я наль най ака дэ міі на вук.

Да рэ чы, ад ной з пер шых, ка лі 
не са мую пер шую, ма ла ды Прэ зі дэнт 
у 1994 го дзе на ве даў ме на ві та Ака дэ
мію на вук. Пас ля пра цяг лай раз мо
вы на ву коў цы ўздых ну лі з па лёг кай. 
Зра зу ме лі: цяж кі пе ры яд прай шоў 
і мож на да лей ак тыў на пра ца ваць 
на  ства рэн не, рэа лі зу ю чы свае за
ду мы, вы кон ва ю чы на ву ко выя пра
гра мы, на рошч ва ю чы кам пе тэн цыі. 
Прэ зі дэнт ра шу ча ад хі ліў уся ля кія 
ра ды каль ныя рэ фор мы на ву кі, якія 
пры вод зяць да яе зло му, ка лі ўсё трэ
ба па чы наць з ну ля. Пра па на ваў шлях 
удас ка на лен ня, ап ты мі за цыі і па этап
на га раз віц ця.

У ад каз на да вер дзяр жа вы і ства
рэн не спры яль ных умоў на ву коў цы 
кар ды наль на па вы сі лі сваю вы ні ко
васць.

на цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла
ру сі цяпер шчыль на ўза е ма дзей
ні чае з вя ду чы мі га лі на мі і прад

Да рож ная кар та  
Для на ву коў цаў
Су час ны свет ус ту піў у эпо ху імк лі вых іна ва цый ных пе ра ме н. Транс фар ма цыі ва ўсіх сфе рах эка но мі кі па тра бу юць ад 
на ву кі ак тыў на га по шу ку, пра рыў ных ідэй і хут кай ма тэ ры я лі за цыі за дум. Ся род апош ніх буй ных су свет ных да сяг нен
няў бе ла рус кіх на ву коў цаў вар та асаб лі ва вы лу чыць штуч нае вы рошч ван не ор га наў і тка нак для «ра мон ту» ча ла ве ча га 
ар га ніз ма, ства рэн не на на ле каў і мік ра ро ба таў, якія вы кон ва юць ма ні пу ля цыі ва ўнут ра ных ор га нах ча ла ве ка, з’яў лен не 
штуч на га ін тэ ле кту, праў зы хо дзя ча га ча ла ве чы, су пер но вых кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў і кас міч ных сіс тэм, элект ра ма
шын, якія кі ру юц ца з да па мо гай сэн со ры кі і ду мак, ра зум ных га ра доў і вы твор час цяў. Ме на ві та ў гэ тых га лі нах бе ла рус
кая на ву ка зна хо дзіц ца на пе ра да вых па зі цы ях, а дзесь ці і лі дзі руе.

кантэкст
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Сёння Нацыянальная акадэмія 
навук не толькі выконвае 
комплекс прыярытэтных 
фундаментальных 
даследаванняў і прыкладных 
распрацовак і забяспечвае іх 
укараненне ва ўсіх галінах 
народнай гаспадаркі, але і ўяўляе 
сабой буйную навукова-
вытворчую карпарацыю.  
У яе складзе створаны 
і функцыянуюць ужо больш 
за сто ўласных вытворчасцяў 
рознага маштабу — 
ад лабараторных 
да юрыдычных асоб — 
па розных сферах дзейнасці.

пры ем ства мі кра і ны. Пры ня ла на ся бе 
аба вя за цель ствы па шы ро ка му на ву ко
ва му аб слу гоў ван ню і за бес пя чэн ню аг
ра пра мыс ло ва га комп лек су — асноў ныя 
га тун кі рас лін, па ро ды жы вел, най ноў
шая тэх ні ка, іна ва цый ныя тэх на ло гіі. 
Цес на су пра цоў ні чае з Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя ў рас пра цоў цы элект
рон на га рэ цэп ту, ства рэн ні адзі най кам
п’ю та ры за ва най сіс тэ мы мед пер са на лу, 
пра грам ных комп лек саў, па стаў цы ўні
каль ных ле каў, да сле да ван нях у га лі не 
ства ла вых кле так. На ла дзі ла ка а пе ра
цыю з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі — рас
пра цоў ка элект рон най карт кі на ву чэн
ца, су мес ная пад рых тоў ка пад руч ні каў, 
ад крыц цё шмат лі кіх фі лі ялаў ка фед раў 
у ін сты ту тах НАН Бе ла ру сі, ак тыў ны 
ўдзел ву чо ных Ака дэ міі на вук у вы кла
дан ні ва ўні вер сі тэ тах…

Улас на ка жу чы, кан крэт ных пры
кла даў у кі раў ні ка На цы я наль най ака
дэ міі на вук ня ма ла. У пры ват нас ці, 
ак тыў на пра цуе су мес ны На ву ко вы 
са вет з БЕ ЛА Зам — раз лі кі на тры ва
ласць і даў га веч насць, спе цы яль ныя 
мар кі ста лі, сіс тэ мы віб ра ма ні то рын гу 
і ма дэ ля ван ня кі ра ван ня, з МА Зам — 
цэ лая се рыя су мес ных зда быт каў: ад 
ды зай ну да пра ек та ван ня і раз лі каў, 
на ву ко вавы твор чы цэнтр «БМЗ — 
НАН Бе ла ру сі» — но выя ста лі і спла вы. 
З шэ ра гам прад пры ем стваў ство ра ны 
су мес ныя га лі но выя ла ба ра то рыі.

Што ты чыц ца та кой сфе ры як ге
не ра цыя най ноў шых мік ра элект рон
ных і оп таэлект рон ных тэх на ло гій, 
то тут ад ноў ле на на ву ко вавы твор чае 
аб’ яд нан не «Оп ты ка, оп та э лект ро ні
ка і ла зер ная тэх ні ка», дзе ўжо атры
ма ны ўні каль ныя вы ні кі. Ство ра ны 

між га лі но вы іна ва цый напра мыс ло вы 
клас тар па мік ра, оп та і ЗВЧэлект
ро ні цы, ку ды ўвай шлі прад пры ем
ствы «Ін тэ грал», «Пла нар», на ву ко ва
да след чы ін сты тут ра дыё ма тэ ры я лаў, 
та кія вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но
вы як БДУ, БНТУ, БДУ ІР і шэ раг ін шых 
удзель ні каў. У рам ках клас та ра з’я ві ла
ся маг чы масць ін тэ гра ваць на ву ко вы 
па тэн цы ял і ма тэ ры яль ныя рэ сур сы. 
Гэ та да зво лі ла рас пра ца ваць сіс тэ му 
дат чы каў і мо ду ляў ра ба ты за ва на га 
гле джан ня, ства рыць ўзо ры ма гут
най кроп ка вай кры ні цы бе ла га свят ла, 
атры маць най ноў шыя ін тэ ле кту аль
ныя сіс тэ мы аў та ма ты за цыі і ра ба ты
за цыі шмат мэ та ва га пры зна чэн ня.

у сфе ры раз віц ця кас міч най дзей
нас ці НАН Бе ла ру сі су мес на з 
на ву ко ва  — вы твор чым прад

пры ем ствам «Пе ленг» і ін шы мі на
ву ко вы мі ар га ні за цы я мі пра цуе над 
ства рэн нем най ноў ша га спа да рож ні ка 
з суб мет ро вым да зво лам, гэ та зна чыць 
у 0,35–0,5 мет ра. А гэ та на сён ня леп
шае су свет нае да сяг нен не.

У кра і не ство ра на ба за і для па спя
хо ва га рос ту бія тэх на ла гіч най га лі
ны. У На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
у пры ват нас ці, дзей ні чае дзяр жаў нае 
на ву ко вавы твор чае аб’ яд нан не «Хі
міч ны сін тэз і бія тэх на ло гіі», ку ды 
ўвай шлі роз ныя за ці каў ле ныя прад
пры ем ствы. За клю ча ны да га вор і 
на ла джа на цес нае ўза е ма дзе ян не з 
бе ла рус кай на цы я наль най бія тэх на ла
гіч най кар па ра цы яй. Ака дэ мія на вук 
узя ла на ся бе яе на ву ко вае за бес пя
чэн не. Толь кі ў 2019 го дзе вы раб ле на 
бія тэх на ла гіч най пра дук цыі на су му 
ка ля міль яр да руб лёў.

У га лі не ген най ін жы не рыі ство
ра ны цэ лы клас тар ге ном ных да сле
да ван няў, які рас пра цоў вае і ўка ра няе 
ўні каль ныя тэх на ло гіі для пер са на лі
за ва най ме ды цы ны, кры мі на ліс ты кі, 
спор ту вы со кіх да сяг нен няў, сель скай 
гас па дар кі, ахо вы на ва коль на га ася
род дзя. Раз гар нуў пра цу Цэнтр ства ла
вых кле так па ды яг нос ты цы і ля чэн ні 
па цы ен таў з сур’ ёз ны мі за хвор ван ня
мі шэ ра гу ор га наў, у тым лі ку ў га лі не 
COVІD19. Па ча та рас пра цоў ка спе
цы я лі за ва най вак цы ны.

Га лоў нае, лі чыць Ула дзі мір Гу са
коў, па вя лі чыць вы ні ко васць, ства
рыць кам пе тэн цыі і лі дзі ра ваць у све
це па клю ча вых пры яры тэ тах. Пе рад 
су свет най на ву кай ця пер прак тыч на 
ня ма пе ра шкод, яна мо жа вы кон ваць 
ней ма вер ныя па скла да нас ці да сле да
ван ні. Блі жэй шая рэ аль насць — штуч
ны ін тэ лект, які ста не пра ніз ваць ўсе 
сфе ры жыц ця і дзей нас ці. Ахоп лі ваць 
не толь кі вы твор часць, але і ўсю раз на
стай насць па слуг.

— Мы так са ма па він ны тут быць 
у лі да рах, — ба чыць рэ аль ную перс
пек ты ву стар шы ня прэ зі ды у ма На цы
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. — 
У гэ тым пла не ў нас ёсць да рож ная 
кар та — Стра тэ гія раз віц ця на ву кі і 
тэх на ло гій да 2040 го да, дзе па стаў ле
на мэ та ства рыць не толь кі ІTкра і
ну, але і «Бе ла русь ін тэ ле кту аль ную». 
На прак ты цы гэ та ра зум ныя сіс тэ мы ў 
лю бой га лі не.

Як след ства, да лей шае ўдас ка на
лен не і раз віц цё Ака дэ міі на вук і ўсёй 
на ву кі кра і ны. На ву коў цы — за ства
рэн не і за ўпэў не насць у заўт раш нім дні.

Аляк сей Фя до саў

кантэкст
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У пярэдадзень ХХVІІ Дня 
беларускага пісьменства  
ў Бялынічах Міністр 
інфармацыі Беларусі  
Ігар Луцкі адказаў  
нашаму карэспандэнту  
на некалькі пытанняўСП— Паважаны Ігар Уладзіміравіч, 

свята гэта адлічвае ўжо другую 
чвэрць стагоддзя. Вы — удзельнік і 
арганізатар не аднаго такога Дня 
пісьменства. Якімі адрозненнямі 
характарызуецца сёлетняе свята ў 
Бялынічах?

— Найлепшая характарыстыка 
любой традыцыі, якая мае паважаны 
ўзрост, — стабільнасць, трываласць. 
Без гэтага нельга ісці наперад, разві
вацца. Вось і гаворачы пра чарговую 
сустрэчу медыйшчыкаў, кніжнікаў, 
усіх, каго хвалюе лёс асветніцтва, трэ
ба тое падкрэсліць. Суадносіны дру
каваных выданняў, кнігі, мастацкага і 
публіцыстычнага слова, выкладзенага 
ў электронных СМІ, сацыяльных сет
ках з грамадствам, яго сацыяльны
мі і іншымі памкненнямі — вось 
галоўны клопат, галоўная тэма 
разваг і дзеяў. Канешне, штогод 
патрэбны навацыі. Наша галіно
вае міністэрства, якое так ці іначай 
судакранаецца з усёй краінай, раз
ам з іншымі арганізатарамі свята, 
найперш — Магілёўскім аблвыкан
камам, Бялыніцкім райвыканка
мам — вызначыла і выпрацавала 
досыць шмат. Не буду каментаваць 
усю праграму свята, а звярну ўва
гу толькі на некаторыя «пункты». 
Спадзяюся, што літаральна ўсім 
гасцям свята, усім яго ўдзельнікам 
цікава будзе пазнаёміцца з прагра
май, якую арганізатары прадста
вяць на пляцоўках «Кнігі і прэса 
Рэспублікі Беларусь», «Друкарскі 
двор», «Слова пісьменніка». Калі 
мы складалі іх праграму, то ўлічвалі 
розныя акалічнасці. Папершае, 
усе мерапрыемствы, усе дзействы 
на гэтых пляцоўках ладзяць люд
зі, нераўнадушныя да друкаванага 

слова, да мастацкай, публіцыстычнай, 
асветніцкай кнігі. А гэта выдаўцы, 
журналісты, пісьменнікі, краязнаўцы, 
бібліятэчныя работнікі. Вось як быц
цам някідкі адрас свята — у межах 
духоўнаасветніцкага праекта «Да
крануцца да духоўнасці» будзе цэлы 
дзень 6 верасня будзе працаваць літа
ратурнатэатралізаваная інтэрактыў
ная пляцоўка тэматычных экспазі
цый бібліятэк Магілёўскай вобласці. 
Кожная з раённых цэнтралізаваных 
бібліятэчных сістэм, бібліятэкары 
Магілёва, вобласці прадэманстру юць 
далучанасць да агульнабеларускіх зда
быткаў у галіне прыгожага пісьменст
ва ўраджэнцаў Магілёўшчыны.

— І магіляўчанам ёсць чым гана-
рыцца…

— Сапраўды. Прыгадаем паэ
таў, празаікаў, якія дзесяцігоддзямі 
фарміравалі творчае аблічча гэтай 
унікальнай старонкі. Мяркуйце самі. 

Народны паэт Беларусі Аркадзь 
Куляшоў, якому належаць радкі пра 
лёс бацькі Міная, чыю баладу «Кам
самольскі білет» чытаюць пакаленні 
беларусаў. Працуючы на тэлебачанні, 
я не раз слухаў удзельнікаў конкурсу 
«Жывая класіка». Дык калі дзеткі чы
талі нешта з Куляшова — было вельмі 
шчымліва. 

Народны пісьменнік Беларусі 
Іван Чыгрынаў. У яго раманах «Плач 
перапёлкі», «Апраўданне крыві» і 
фільмах, знятых па гэтых кнігах, 
столькі болю і народнага плачу, 
што іх не лішнім было б прачытаць 

сёлетнім мітынгоўшчыкам і раз
буральнікам Беларусі. Любаванне 
хараством роднага слова вылучае 
яшчэ адну акаліч насць, а можа, і 
выключна сёлетнюю адметнасць 
Свята пісьменства. І мясцовыя 
арганізатары Дня беларускага 
пісьменства, і ўсе мы, хто далуча
ны да яго праграмы, думалі пра 
сацыялізацыю свята, пра тое, каб 
спалучыць «высокае і зямное». 
Таму і многіх мясцовых пісьмен
нікаў згадваем, таму і моладзь 
пастараліся ўключыць у квэст
гульню «Скарбы князя Гальшан
скага», прысвечаную жыццю і 
творчасці Уладзіміра Караткеві
ча. Мы стараліся так сфарміра
ваць праграму, так тэматычна 
вылучыць многія абсягі, каб усім 
было цікава. І самім пісьмен
нікам, і простаму чалавеку, які 
адарваўся ад важкіх восеньскіх 
клопатаў і ў выніку зразумеў бы, 
што не дарэмна патраціў час. І 

«Святло 
Стваральнага 
піСьменСтва…»

ігар Луцкі
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сваімі роднымі Бялынічамі ў новых, 
скажам так, строях палюбаваўся, 
насыціўся добрымі, светлымі ўра
жаннямі.

— Паколькі вы згадалі аўта-
ра рамана «Каласы пад сярпом 
тваім», то хацеў бы запытацца, 
як у юбілейны год, у 90-годдзе з яго 
дня нараджэння, будзе заўважаны 
ў Бялынічах наш класік беларускай 
нацыянальнай літаратуры?

— Я назваў бы Караткевіча не 
проста нацыянальным класікам, а 
пісьменнікам сусветнага маштабу, 
сусветнага гучання, літаратарам, 
чые творы асабліва дарагія славян
скім прасторам, добра знаёмыя чы
тачам і Беларусі, і Расіі, і ўсіх краін
суседзяў, ды і многіх іншых далёкіх і 
не такіх далёкіх ад нас краін. Працу
ючы зусім нядаўна на тэлебачанні, я 
з калегамі выпусціў шэраг дакумен
тальных, мастацкапубліцыстыч
ных фільмаў, у якіх мы пастараліся 
расказаць пра многіх пісьменнікаў, 
імёны якіх на слыху ў многіх людзей. 
Зрабілі фільмы пра ластаўку з май
го роднага Палесся Яўгенію Яніш
чыц. Зрабілі і фільм пра Караткеві
ча. Столькі чуў хвалюючых слоў ад 
людзей, якія следам за тэлевізійным 
знаёмствам з лёсам аўтара «Кала
соў…», «Дзікага палявання караля 
Стаха» пабеглі ў кнігарні і бібліят
экі, каб хутчэй адкрыць кнігі пісь
менніка.

— І, несумненна, кнігі Уладзіміра 
Сямёнавіча з года ў год перавыдаюц-
ца...

— Прывяду вам статыстыку. Толь
кі за мінулае дзесяцігоддзе ў краіне 
на беларускай і рускай мовах выйшла 
амаль 50 (уявіце сабе: 50!) кніг класіка. 
Агульны тыраж склаў нават 100 ты
сяч экзэмпляраў. Падкрэслю: толькі 
за адно дзесяцігоддзе! Дарэчы, выда
вецтва «Мастацкая літаратура» завяр
шае выданне 25томнага Збору твораў 
Уладзіміра Караткевіча.

— Бачна, да 90-годдзя Караткеві-
ча рыхтаваліся…

— І да 90годдзя, і да свята ў Бя
лынічах. Рыхтаваліся ўсе кніжныя 
выдавецтвы краіны — і дзяржаўныя, і 
прыватныя. У нас, дарэчы, зарэгістра
вана каля 400 суб’ектаў гаспадарання, 
якія займаюцца выдавецкай дзейнас
цю. І штогод у Беларусі выпускаюць 
каля 10 тысяч назваў кніг.

— Лічбы ўражваюць…

— Тут справа не ў лічбах. Хацелася 
б падкрэсліць, што да Дня беларуска
га пісьменства мы рыхтуемся загадзя, 
рыхтуемся цэлы год. Мяркуем, што 
будзем прэзентаваць, як ушаноўваць 
Яе Вялікасць Кнігу. Часам прыходзяць 
думкі, што мо і не да свята ў такі на
пружаны час. Але ж гэта — люстэрка 
і сацыяльных памкненняў грамадства, 
люстэрка дзяржаўнай увагі да белару
скага пісьменства, да мовы, культуры, 
нацыянальнай літаратуры. Таму і ў 
Бялынічах мы шмат увагі аддаём тра
дыцыям… Вось у гэтым кірунку нам і 
візуальнае мастацтва паспрыяе. Бела
рускае тэлеграфнае агенцтва аргані
завала фотавыстаўку «Традыцыі су
верэннай Беларусі». А летась, дарэчы, 
пры падтрымцы Міністэрства інфар
мацыі БелТА і кнігу з такой назвай 
выпусціла. Пагартайце яе старонкі — і 
адкрыеце гэтулькі прыгожых здзяйс
ненняў, што характарызуюць развіццё 
нашай краіны! А канцэрт закрыцця 
свята якраз прысвечаны традыцыям.

— Словам, сыходзяцца на свяце 
пісьменства розныя мастацтвы, 
розныя кірункі дзейнасці…

— Так. Невыпадкова поруч з 
Міністэрствам інфармацыі арганіза
тарамі свята выступаюць не толькі 
мясцовыя ўлады, а яшчэ міністэрст
вы культуры, адукацыі, спорту і ту
рызму. Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі, упаўнаважаны па справах 
рэлігій і нацыянальнасцяў… Усе га
товы праявіць сулад насць і з кнігай, і 
з прыгожым пісьменствам увогуле, а 
галоўнае — паспрыяць таму, каб было 
цікава магіляўчанам, жыхарам Бя
лыніч і ваколіц.

— Ці будуць на свяце замежныя 
госці, улічваючы няпростую эпі-
дэміялагічную сітуацыю?

— Па традыцыі, пачынаючы з 
2007 года, мы ладзім на Дні белару
скага пісьменства міжнародны круглы 
стол «Мастацкая літаратура як шлях 
адзін да аднаго». За ўсю гісторыю 
гэтага творчага праекта са святам і з 
нашай краінай пазнаёміліся многія і 
многія пісьменнікі літаральна з дзя
сяткаў краін: з Вялікабрытаніі, Ка
захстана, Узбекістана, Таджыкістана, 
Сербіі, Чарнагорыі, Манголіі, Кітая, 
Польшчы, Індыі, Малдовы, Украіны, 
Літвы, Латвіі, Эстоніі… Асаблівае 
сяброўства склалася з Расіяй. Да нас 
прыязджалі паэты, празаікі, публіцы
сты, перакладчыкі, літаратуразнаўцы 

не толькі з СанктПецярбурга і Ма
сквы, але з Екацярынбурга, Астра
хані, Томска, Новасібірска, з Чувашыі, 
Удмурціі, Татарстана, Башкартаста
на, Чачэнскай Рэспублікі, Кабардзі
наБалкарыі, Калмыкіі, Марый Эл… 
Сёлета шмат хто пацвердзіў свой удзел 
у бялыніцкім круглым стале «Мастац
кая літаратура як шлях адзін да аднаго. 
Слова стваральнае і слова разбураль
нае» віртуальна, з дапамогай сучасных 
электронных тэхналогій. Відавочная 
цікаўнасць да Беларусі, да спасціжэн
ня беларускага характару мастакамі 
слова.

— У назве круглага стала — пра 
разбуральнасць…

— Але ж і пра стваральную, 
пазітыўную ролю мастацкага, пу
бліцыстычнага слова. Насамрэч, не 
павінна існаваць ніякага разбураль
нага слова. Мы завастрылі публіцы
стычны характар мяркуемай гаворкі. 
Слова павінна насіць толькі ствараль
ны характар!.. Пра гэта гаварылася, і 
калі мы праводзілі з уладыкам Венія
мінам традыцыйную экспедыцыю 
«Дарога да святыняў», якая, дарэчы, 
фінішуе ў Бялынічах у час урачыстага 
адкрыцця Дня беларускага пісьмен
ства.

— Разумею, што шмат пра што 
яшчэ не расказалі, прэзентуючы бя-
лыніцкі Дзень беларускага пісьмен-
ства…

— Самы лепшы расповед — жы
выя ўражанні. А наступны Дзень бе
ларускага пісьменства пройдзе ў Ка
пылі, на Міншчыне. Выбар зусім не 
выпадковы. З Капыльшчынай звяза
ны імёны такіх легендаў пісьменства, 
як Кузьма Чорны, чыё 120годдзе з дня 
нараджэння мы, між іншым, згадалі 
ў Бялынічах, Алесь Адамовіч, аўтар 
вядомых свету кніг «Хатынская апо
весць», «Карнікі», суаўтар надзвычай 
эмацыйнай «Блакаднай кнігі», збору 
пякельных аповедаў сведак драматыч
ных падзей Вялікай Айчыннай вайны 
«Я з вогненнай вёскі». Наўмысна пад
крэсліваю гэта, бо глыбока перакана
ны, што стваральнае слова павінна 
весці ўсё наша грамадства да высо
кіх гуманістычных ідэалаў дабрыні, 
справядлівасці, мірнага суіснавання. 
І Дзень беларускага пісьменства як 
даўняя дзяржаўная традыцыя гэтага 
руху — добрая пляцоўка для добрых 
спраў.

Гутарыў Кастусь Ладуцька
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ДДзень беларускага пісьменства па
ядноўвае тых, хто любіць Беларусь і 
жадае ёй далейшага росту і росквіту. 
Такім меркаваннем падзяліўся намес
нік Кіраўніка Адміністрацыі Прэзі
дэнта Андрэй Кунцэвіч падчас святка
вання Дня беларускага пісьменства.

— Сённяшняе свята ў Бялынічах 
дае магчымасць аб’ектыўна ацаніць 
развіццё рэгіёнаў Беларусі за апошнія 
гады. І справа не толькі ў абноўленых 
вуліцах і новых аб’ектах. Тут боль
шае — жаданне Прэзідэнта ўдыхнуць 
новае жыццё ў малыя гарады і пасёлкі, 

зберагчы сапраўдную Беларусь з пра
цавітымі шчодрымі людзьмі.

Паводле яго слоў, такія святы трэ
ба зберагаць.

— З 1994 года Дзень беларускага 
пісьменства традыцыйна прымаюць 
розныя гарады. І за гэты доўгі час свя

ГонАр сЛоВу, ПАВАГА 
КніЗе, ВеДы — усім!
ХХVіі Дзень беларускага пісьменства ў Беларусі па традыцыі святкуецца ў хуткім часе пасля 
Дня ведаў, калі пачынаюцца заняткі ў школах, святкуецца ў першую нядзелю восені. сёлета яго 
ўдзельнікаў прымалі ў Бялынічах магілёўскай вобласці. Якраз там сустрэліся тыя, хто працуе 
дзеля зберажэння друкаванага слова, папулярызацыі нацыянальнай культуры і прымнажэння 
духоўнасці беларускага народа.
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та прайшло шлях ад звычайнага куль
турнага мерапрыемства да аднаго з 
найбольшых нацыянальных праектаў, 
без якога ўжо цяжка ўявіць духоўнае 
жыццё нашых грамадзян, — заўважыў 
Андрэй Кунцэвіч. — І ўвесь шлях мы 
прайшлі разам і змаглі пабудаваць 
мірную і прыгожую Беларусь.

Як пройдзе гэты дзень, мы ўжо ве
далі раней. Пра асобныя яркія моман
ты Дня беларускага пісьменства яшчэ 
за тыдзень да яго пачатку вялася раз
мова ў Нацыянальным прэсцэнтры. 
Ды і друкаваная праграма, якая дасы
лалася нам, журналістам, красамоўна 
абяцала надзвычай насычаны дзень.

Вось як пра тое распавядаў Ігар Бу
зоўскі, намеснік Міністра інфармацыі:

— Дзень беларускага пісьменства 
ў Бялынічах дасць магчымасць аку
нуцца ў творчую кніжную атмасфе
ру роднай зямлі. Нам хацелася б, каб 
гэта па дзея закранула ўсіх жыхароў 
і гасцей краіны. Нараўне з вялікай 
колькасцю мерапрыемстваў, прыс
вечаных кнізе, кнігавыданню, пісь
менніцкаму асяроддзю, творчым ме
рапрыемствам, свята варта наведаць 
у тым ліку і для таго, каб убачыць і 
іншыя яркія па дзеі і славутасці гэта
га краю. У прыватнасці, абраз Божай 
Маці Бялыніцкай, наведаць унікаль
ны для Беларусі музей, у якім мож
на будзе паслухаць арганную музы
ку. Пагутарыць з цікавымі людзьмі, 
прадстаўнікамі навуковых, творчых 
колаў, пісьменніцкай сферы Беларусі. 
Акрамя таго, будзе арганізавана яр
кая канцэртная праграма адкрыцця і 
фінала мерапрыемства.

Намеснік Міністра адзначыў, што 
эстафету правядзення Дня беларуска
га пісьменства на свяце перададуць 
Капылю Мінскай вобласці. Акрамя 
таго, увечары 5 верасня прайшоў хрэс
ны ход удзельнікаў Рэспубліканскай 
навуковаасветніцкай экспедыцыі 
«Дарога да святыняў».

— Гэта не проста праезд па пунк
тах маршруту, гэта зносіны з людзь
мі, размова на духоўныя тэмы, якія 
з’яўляюцца неад’емнай часткай бела
рускай культуры, — падкрэсліў ён.

Напярэдадні свята Ігар Бузоўскі 
яшчэ акцэнтаваў увагу на важнасці 
правядзення такога конкурсу, як На
цыянальная літаратурная прэмія:

— Трэба раскручваць сучасных 
пісьменнікаў, каб пра іх ведалі і гава
рылі. Аўтарам варта шукаць агульныя 

падыходы з чытачамі падчас літара
турных сустрэч, прэзентацый і аўто
графсесій.

Але ж, лепш адзін раз пабачыць са
мім, чым пра тое пачуць. У праграме 
было больш за 30 актыўнасцяў. Толькі 
паспявай усюды пабываць!

На падставе прапаноў паважаных 
членаў аргкамітэта асноўнымі «пунк
тамі» фэста сталі Год малой радзімы, 
75годдзе Вялікай Перамогі, 90годдзе 
Уладзіміра Караткевіча. Былі падрых
таваны шэраг выданняў, у прыват
насці, мастацкі альбом Вітольда Бя
лыніцкагаБірулі, кніга «І маці Божай 
памалюся» ды іншыя адметныя вы
данні. Усе найбольш маштабныя мера
прыемствы прайшлі 6 верасня. Сярод 
іх — урачыстае адкрыццё свята. Для 
стварэння яго мастацкай канцэпцыі 
былі выкарыстаны гістарычныя, кра
язнаўчыя звесткі пра Бялынічы, Магі
лёўшчыну.

У межах свята праходзіла экспеды
цыя «Дарога да святыняў», ладзілася 
навуковапрактычная канферэнцыя 
«Бялыніцкія чытанні», былі падведзе
ны вынікі конкурсу «Кніга з экрана», 
а таксама іншыя творчыя спаборніцт
вы, што праводзіліся напярэдадні. 
Стартавала і гістарычная квэстгуль
ня «Скарб князя Гальшанскага», да 
якой запрашаліся ўдзельнікі свята. А 
5 верасня адбыўся круглы стол «Ма
стацкая літаратура як шлях адзін да 
аднаго: слова стваральнае і разбураль
нае» з удзелам беларускіх і замежных 
пісьменнікаў з многіх краін свету. Пра 
тое мы таксама даведаліся раней ад 
ды рэк тара — галоўнага рэдактара Вы
давецкага дома «Звязда» Аляксандра 
Карлюкевіча, якога таксама сустрэлі 
на свяце.

Сярод заснавальнікаў і аргані
затараў круглага стала, які спрыяе 
прыцягненню ўвагі да беларускага 
прыгожага пісьменства ў свеце, — 
Міністэрства інфармацыі Беларусі, 
Саюз пісьменнікаў Беларусі, Выдавец
кі дом «Звязда», выдавецтва «Мастац
кая літаратура». Сустрэча майстроў 
слова праходзіла ў фармаце Zооmкан
ферэнцыі, паглядзець яе можна было і 
ў трансляцыі на YоuTubе.

Удзельнікамі дыскусіі сталі экс
перты з больш чым 10 краін: Белару
сі, Ра сіі, Балгарыі, Сербіі, Малдовы, 
Украіны, Швецыі ды іншых. Падчас 
сустрэчы ўдзель нікі абмяркавалі сілу і 
ўплыў слова не толькі на чалавека, але і 

Шаноўныя сябры!
Шчыра вітаю ўдзельнікаў 
і гасцей Дня беларускага 
пісьменства.
Гэтае свята — асаблівая 
падзея ў культурным жыцці 
Беларусі. На яго пляцоўках 
адбываецца шматгалосы 
дыялог майстроў пяра — 
пісьменнікаў і паэтаў — 
пра лёс слова і культуры, 
сучаснасць і будучыню 
нашага народа. Тут 
сустракаюцца, узбагачаючы 
творчую ніву, літаратура, 
музыка, жывапіс ды іншыя 
віды мастацтва.
Сёлета адно з самых 
славутых свят незалежнай 
Беларусі гасцінна вітаюць 
старажытныя Бялынічы — 
вядомы цэнтр духоўнасці 
зямлі беларускай, адметны 
куток Магілёўшчыны 
з багатай гісторыяй 
і надзвычай прыгожай 
прыродай, знакаміты сваімі 
таленавітымі творцамі, 
сярод якіх мастак Вітольд 
Бялыніцкі-Біруля.
Упэўнены, гэтыя 
вераснёўскія сустрэчы — 
добрая падстава для кожнага 
з удзельнікаў і гасцей Дня 
пісьменства яшчэ раз 
зразумець, што беларусаў, 
якіх бы поглядаў яны 
ні прытрымліваліся, заўсёды 
аб’ядноўваюць матчына 
мова, адзіны лёс 
і Бацькаўшчына. I гэты 
каштоўны скарб-спадчыну 
мы павінны зберагчы для 
нашчадкаў.
Сардэчна жадаю ўсім моцнага 
здароўя, дабрабыту, новых 
здабыткаў у жыцці і працы.

Аляксандр Лукашэнка
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навакольную рэчаіснасць. У мерапры
емстве прынялі ўдзел прадстаўнікі 
Міністэрства інфармацыі Беларусі, 
пісьменнікі, выдаўцы, навуковыя су
працоўнікі, прафесары, кандыдаты 
навук, маркетолагі, публіцысты, жур
налісты і краязнаўцы.

Да месца будзе сказаць, што Бя
лынічы падрыхтаваліся да свята пісь
менства на выдатна. Вось як пра тое 
распавядаў раней намеснік старшыні 
Магілёўскага абласнога выканаўчага 
камітэта Валерый Малашка:

— Наш горад і вобласць пасля 
гэтага свята атрымаюць добрую спад
чыну, бо праведзена была грунтоўная 
падрыхтоўка, якая закранула інфра
структуру горада, транспартныя ма

гістралі і цэлы шэраг аб’ектаў куль
туры. Безумоўна, пярлінай тут можна 
лічыць рэканструяваны музей Вітоль
да БялыніцкагаБірулі, які першапа
чаткова з’явіўся 50 гадоў таму, а цяпер 
зноў чакае сваіх наведнікаў. Установа 
не толькі абсталявана ўсімі сучас
нымі тэхналогіямі — у ёй створана 
безбар’ернае асяроддзе, і гэта зробіць 
мастацтва даступным шырокаму колу 
наведнікаў. Звяртаю ўвагу і на такую 
пляцоўку, як «Лёс зямлі маёй праз сло
ва», дзе адлюстраваны этапы развіцця 
нашага рэгіёна.

А старшыня Бялыніцкага райвы
канкама Васіль Захаранка лічыць, што 
такая практыка ўладкавання населе
ных пунктаў і райцэнтраў да значных 
падзей — выдатная. Бо пасля завяр
шэння Дня пісьменства, паводле яго 

словаў, застанецца абноўлены і больш 
камфортны горад:

— Гэта добра відаць на прыкладзе 
Бялынічаў. У горадзе амаль цалкам за
вяршылі капітальны і бягучы рамонт 
жылля, замянілі інжынерныя сеткі, 
зрабілі дарогі, добраўпарадкавалі два
ры і прылеглыя тэрыторыі. Зноўку ад
будавалі будынак музея — ад старога 
застаўся толькі падмурак. Наш кіна
тэатр стаў мультымедыйным цэнт
рам — тут у людзей ёсць магчымасць 
не толькі паглядзець актуальныя філь
мы, але і зайсці ў бібліятэку, выйсці ў 
інтэрнэт, атрымаць усю неабходную 
інфармацыю. А парк «Ліпавы гай» 
стаў сапраўдным месцам адпачынку 
для нашых жыхароў.

Увесь цэнтр горада ператварыўся 
ў вялікую пешаходную плошчу. Адна 
з важных імпрэзаў свята — фесты
валь кнігі і прэсы, дзе госці маглі не 
толькі пазнаёміцца з кніжнымі на
вінкамі Беларусі, але і набыць упа
дабанае выданне. На цэнт ральнай 
плошчы каля райвыканкама цэн
трам прыцягнення для дзяцей і даро
слых стаў «Друкарскі двор»: кожны 
ахвочы там мог паспрабаваць сябе ў 
якасці кнігадрукара з мінулага. Для 
дзяцей гэта была сапраўдная пры
года, а дарослыя таксама маглі да
ведацца, як нашы продкі друкавалі 
першыя кнігі. Працавалі і павільё
ны, пляцоўка «Слова пісьменніка» і 
многія іншыя, дзе ўдзельнікі і госці 
Дня беларускага пісьменства змаглі 
азнаёміцца з кніжнымі навінкамі і 

сустрэцца з пісьменнікамі. Таксама 
былі прадстаўлены экспазіцыі перы
ядычных выданняў рэспубліканскіх 
і рэгіянальных СМІ. Літаратурныя 
сустрэчы, прэзентацыі і аўтограф
сесіі прайшлі на пляцоўцы «Слова 
пісьменніка».

На  ф е с т ы в а л ь  у  Бя л ы н і ч ы 
з’ехаліся рамеснікі з усёй вобласці 
ды іншых рэгіёнаў. Адзенне і ўпры
гажэнні ручной працы, прадметы 
побыту, разнастайныя тэматычныя 
сувеніры… Сваю прадукцыю прад
ставілі вядучыя прадпрыемствы 
харчовай прамысловасці рэгіёна: ма
лочная і мясная прадукцыя, хлеба
булачныя вырабы, прысмакі і многае 
іншае. Прыехалі на Дзень пісьменст

ва ў Бялынічы і прамысловыя прад
прыемствы вобласці. Яны не толькі 
прэзентавалі сваю прадукцыю, але і 
распавядалі пра гісторыю развіцця іх 
вытворчасцяў.

Кожны рэгіён Магілёўскай во
бласці прыняў удзел у тэматычным 
блоку «Лёс зямлі маёй праз слова». 
Было прадстаўлена развіццё Ма
гілёўскай вобласці з часоў белару
скага друкара Спірыдона Собаля і 
да сучасных друкаваных выданняў. 
Так, Музей гісторыі Магілёва прывёз 
невялікую выставачную экспазіцыю, 
дзе размясціліся карціны і кнігі, ся
род якіх статут ВКЛ. Круглянскі 
раён паказаў гасцям Дня пісьменства 
экспанаты з музея СССР. А дэлега
цыя Слаўгарадскага раёна зладзіла 
тэатралізаванае прадстаўленне, дзе 

Падчас адкрыцця Дня беларускага пісьменства Міністр інфармацыі ігар Луцкі ўручае нацыянальную літаратурную 
прэмію ў жанры «Паэзія» Валерыю Грышкаўцу
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распавядалася пра гісторыю свайго 
раёна і яго сучаснае жыццё. Таксама 
ўдзельнікі свята расказалі пра сваю 
дзейнасць — як установы культуры і 
адукацыі Магілёўскай вобласці.

Радаваў вока адноўлены будынак 
Мастацкага музея імя Вітольда Бя
лыніцкагаБірулі. Змянілася і канцэп
цыя музея. Адной з цэнтральных экс
пазіцый засталася галерэя народнага 
мастака — яна прысвечана творчасці 

майстра. У той жа зале былі прад
стаўлены некаторыя асабістыя яго 
рэчы. З’явілася і вялікая зала для пры
вазных выставачных экспазіцый.

Яшчэ адна навінка ў Музеі — зала 
духоўнасці. Цэнтральным экспана 
стала там там фрэска «Нясенне кры
жа, або Узыходжанне на Галгофу». Яе ў 
канцы 70х гадоў мастакрэстаўратар 
Юры Маліноўскі разам з калегамі вы
ратавалі з разбуранага кляштара кар
мелітаў у Бялынічах.

Ацаніць новыя залы прыехаў вя
домы беларускі мастак, ураджэнец Бя
лыніцкага раёна Віктар Альшэўскі. Ды 
не з пустымі рукамі! Падарунак музею 
ад майстра — новая праца: партрэт Бя
лыніцкагаБірулі пад назвай «Залатое 
палатно Вітольда». Над карцінай ма
стак працаваў увесь гэты год.

— Кожная карціна — нібы дзіця, 
якое пачынае расці, — казаў Віктар. — 
Гэтак жа і палотны. Нараджаючыся, 
паступова пачынаюць яны пранікаць 
у свет, куды трапляюць. І мне хацелася 
б, каб карціна змагла выстаяць у круга
вароце падзей гісторыі, захаваўшыся 
для нашчадкаў. Думаю, гэта жаданне 
любога майстра, творцы.

А якім радасным быў аўтар скуль
птурнай кампазіцыі «Яўленне іконы» 

магілёвец Аляксандр Мінько, які пры
ехаў на яе адкрыццё ў Бялынічы разам 
з сям’ёй!

— Я вельмі задаволены вынікам, 
бо змог увасобіць у жыццё ўсе свае 
творчыя ідэі. Прыемна, што ў мяне 
атрымалася стварыць твор, які будзе 
радаваць не толькі сучасных жыхароў 
горада, але і іх нашчадкаў, — адзначыў 
скульптар. І расказаў:

— Праца над скульптурай доўжы
лася каля трох тыдняў. Каб пас пець 
своечасова, трэба было падтрымлі ваць 
вельмі высокі тэмп працы, але гэта 
ніяк не адбілася на якасці скульптуры. 
Я хацеў зрабіць цікавую кампазіцыю, 
якая будзе асацыявацца з гэтым гора
дам. Так нарадзілася ідэя анёла з абра
зом. Акрамя таго, я пастараўся дадаць 
сюды нешта арыгінальнае і цікавае — 

на крылах анёла прыгожа ўпісаўся ўзор 
выцінанкі. Гэта незвычайная манера 
працы з каменем, і падобных скуль
птур я нідзе не сустракаў.

Дарэчы, памер каменнага анёла — 
3х2 м. Скульптура выканана з па
костаўскага граніту. Яе вага — каля 
2,5 тон. Яшчэ 75 кг важыць бронзавы 
абраз, які трымае анёл.

Бронзавы абраз адліваўся па ма
дэлях скульптара. Як распавёў аўтар, 

макет ствараўся па вобразе сапраўд
най іконы, бо яму, як прызнаўся, ха
целася перадаць яе дакладна і праўда
падобна.

Відавочна, і скульптура, і музей у 
Бялынічах — гэта элемент той прыга
жосці, без якой наш свет збяднеў бы. 
Але ўсё ж галоўным героем на свяце 
ў Бялынічах было Яго Вялікасць Сло
ва! Таму Дзень беларускага пісьмен
ства актыўна засяроджваў жыхароў 
краіны на вытоках роднай мовы і 
культуры. Гэтым меркаваннем, варта 
прыга даць, з журналістамі дзяліўся 
Ігар Петрышэнка, намеснік Прэм’ер
міністра Беларусі, ён жа кіраўнік 
Нацыянальнага арганізацыйнага ка
мітэта па падрыхтоўцы і правядзенні 
Дня беларускага пісьменства ў Бя
лынічах.

XXVII Дзень беларускага пісьменства прайшоў 5-6 верасня ў Бялынічах. Увесь цэнтр горада ператварыўся ў вялікую пешаходную плошчу,  
дзе разгарнуліся фестываль кнігі і прэсы, тэматычныя пляцоўкі кожнага раёна Магілёўскай вобласці, гандлёвыя рады.

Свята ў Бялынічах дае магчымасць аб’ектыўна ацаніць развіццё рэгіёнаў 
Беларусі за апошнія гады. І справа тут не толькі ў абноўленых вуліцах і новых 
аб’ектах. Тут большае — жаданне Прэзідэнта ўдыхнуць новае жыццё ў малыя 
гарады і пасёлкі, зберагчы сапраўдную Беларусь з працавітымі шчодрымі людзьмі.
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— Наш зямляк Францыск Скары
на, — гаварыў ён, — надрукаваў пер
шую кнігу на беларускай мове. Гэта 
нашы гісторыя і спадчына, якімі мы 
ганарымся. Дзень пісьменства дае маг
чымасць папулярызаваць беларускую 
мову сярод людзей. У нашай краіне 
дзве дзяр жаўныя мовы, і яны для нас 
раўнацэнныя.

Па словах віцэПрэм’ера, на фе
стываль, які кожны год праходзіць у 
розных кутках краіны, з’язджаюцца 
пісьменнікі не толькі з Беларусі, але і 
бліжэйшых краін.

— Гэта свята — выдатная дыску
сійная пляцоўка, дзе пісьменнікі і дзе
ячы культуры з розных краін абмень
ваюцца досведам, знаходзяць новыя 
шляхі далейшага развіцця. Беларускія 
пісьменнікі працягваюць ствараць 
цікавыя творы, якія актуальныя як для 
дарослых, так і для моладзі не толькі ў 
Беларусі, але і за мяжой. З боку дзяр
жавы нашым творчым людзям аказва
ецца сур’ёзная падтрымка, — падкрэ
сліў Ігар Петрышэнка.

Лепшыя майстры слова — пісьмен
нікі, паэты, літаратурныя крытыкі — 
ушаноўваліся на цырымоніі адкрыц
ця Дня беларускага пісьменства. Без 
узна гароды ў сёлетнім літаратурным 
сезоне засталіся толькі драматургі. На 
гэтую намінацыю, расказала першая 
намесніца кіраўніка Саюза пісьмен
нікаў Беларусі Алена Стэльмах, была 

пададзена ўсяго адна праца. Аўта
рам лепшай кнігі паэзіі стаў Валерый 
Грышкавец з Пінска. Яго працу «За
стаюся назаўжды…» высока ацанілі 
і члены журы, і чытачы. Прымаючы 
ўзнагароду, паэт сказаў:

— Для мяне занятак літаратурнай 
творчасцю стаў лёсам. Я атрымліваў 
шмат розных узнагарод, але такую 
прэстыжную ў Беларусі — упершыню. 
Вялікі дзякуй тым, хто даў маім творам 
высокую ацэнку!

Дзень беларускага 
пісьменства 
заснаваны ў 1994 годзе 
і традыцыйна 
адзначаецца ў першую 
нядзелю верасня. 
Сталіцамі свята 
становяцца гарады — 
гістарычныя цэнтры 
культуры, навукі, 
літаратуры і 
кнігадрукавання. 
За час правядзення 
Дзень беларускага 
пісьменства набыў 
агульнанацыянальны 
статус, ён стаў 
значнай падзеяй 
у культурным жыцці 
Беларусі. Штогод 
на свята збіраюцца 
тысячы гасцей з усёй 
краіны і замежжа.

на цырымоніі адкрыцця раённага Мастацкага музея імя Вітольда Бялыніцкага-Бірулі 

У скульптурнай кампазіцыі «яўленне іконы» ёсць арыгінальная разьба па граніце
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За публіцыстыку ўшанаваны сёле
та Ігар Пракаповіч з Паставаў, які пакі
нуў нашчадкам краязнаўчую спадчы
ну ў выглядзе кнігі пра малую радзіму 
«Пастаўшчына».

У намінацыі «Лепшы твор літара
турнай крытыкі і літаратуразнаўства» 
перамог вядомы аўтар Іван Саверчан
ка (кніга «Магія слова»), а ўзнагаро
да за лепшы літаратурны дэбют — у 
18гадовай Вольгі Нікіценкі: за збор
нік вершаў «Сузор’е Птушкі».

Лепшым празаікам журы наз вала 
сёлета Уладзіміра Сцяпана, лепшым 
дзі ця чым пісьменнікам — Кацярыну 
ХадасевічЛісавую. Ім узнагароды і 
дып ло мы члены журы ўручаць у Мін
ску: па шэрагу абставінаў да Бялынічаў 
літаратары не даехалі.

Наогул, свята атрымалася вельмі 
яркім і цікавым. Сабралася шмат гас
цей з усёй Беларусі. Былі і прадстаўнікі 
дыпламатычнага корпусу.

Завяршыўся Дзень пісьменства ў 
Бялынічах вялікім святочным кан
цэртам, дзе выступілі зоркі эстрады 
і заслужаныя калектывы Беларусі: 
Анатоль Ярмоленка, Алёна Ланская, 
Вольга Плотнікава, Аляксандр Сала
духа, Аляксей Хлястоў, Руслан Алях
но, «Песняры» ды іншыя. А напры
канцы святочнай дзеі быў маляўнічы 
салют.

Дарэчы, яшчэ адзін цікавы момант 
святочнага дня — закладка Алеі гара
доўсталіц Дня беларускага пісьмен
ства. Больш за 20 клёнаў высадзілі ў 

гарадскім парку ганаровыя госці фе
стывалю ў Бялынічах.

— Наш парк ужо стаў сапраўднай 
славутасцю горада. І яго далейшае 
развіццё, з’яўленне такіх знакавых мес
цаў, як гэтая алея, дапоўняць і ўпрыго

жаць яго, — сказаў старшыня Бялыніц
кага райвыканкама Васіль Захаранка.

У кожнага высаджанага дрэва 
ўсталяваная шыльда, на якой паказа
на назва горада і год, калі ён прымаў 
Дзень беларускага пісьменства.

— Дзень пісьменства — гэта свята, 
якое аб’ядноўвае беларускія гарады, іх 
жыхароў. Сёння я пасадзіў дрэва, якое 
сімвалізуе горад Слонім. Летась адтуль 
перадалі нам эстафету фестывалю. Мы 
пазнаёміліся, сталі мець зносіны. Нашы 
спецыялісты ездзілі да калег, даведвалі
ся, як рыхтаваўся горад да свята, — па
ведаміў Васіль Захаранка. — Мы хочам 
прадаўжаць традыцыю: сябраваць га
радамі розных абласцей, абменьвацца 
досведам і ведамі. 

Эстафету Дня пісьменства прыняў 
горад Капыль Мінскай вобласці. Па 
такім жа прынцыпе, як мы ў мінулым 
годзе пераймалі досвед Слоніма, ця
пер у Бялынічы прыедзе дэлегацыя з 
Капыля. І так унутры Беларусі гарады 
становяцца своеасаблівымі гарадамі
пабрацімамі.

Міхаліна Чаркашына.
З выкарыстаннем матэрыялаў БелТА.

Фота БелТА.

У розныя гады ўрачыстасці праходзілі ў гістарычных і культурных цэнтрах краіны — Полацку, 
Тураве, навагрудку,  нясвіжы, Оршы, Пінску, Заслаўі, Мсціславе, Міры, Камянцы, Паставах, 

Шклове, Барысаве, Смаргоні, Хойніках, Ганцавічах, Глыбокім, Быхаве, Шчучыне

Святочны настрой панаваў усюды
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М
Як беларускiя неўролагi ратуюць 
жыццi ў самых няпростых 
выпадках

Ма ла до му па цы ен ту з ЗША, які 
ў вы ні ку ін суль ту меў па ра ліч ка неч
нас цяў і не мог раз маў ляць, бе ла рус кія 
ней ра хі рур гі пра вя лі ля чэн не ства ла
вы мі клет ка мі. З Мін ска муж чы на ад’
яз джаў, раз маў ля ю чы цэ лы мі фра за мі, 
і мог са ма стой на ру хац ца. Як на вы кі 
бе ла рус кіх ней ра хі рур гаў да па ма га
юць вы ра тоў ваць жыц ці ў са мых ня
прос тых вы пад ках, рас ка заў вя до мы 
ней ра хі рург, на мес нік ды рэк та ра па 
на ву ко вай ра бо це РНПЦ не ўра ло гіі 
ды ней ра хі рур гіі, док тар ме ды цын скіх 
на вук, пра фе сар, членка рэс пан дэнт 
НАН Бе ла ру сі Юрый Шань ко.

«маск ві чы з ін сты ту та імя 
бур дэн кі бы лі ўра жа ны» 

Ле тась бе ла рус кая ней ра хі рур гія 
ад зна чы ла свой 70га до вы юбі лей.

— Раз ві ваць яе па чы наў сла ву ты 
не ўро лаг, ака дэ мік Мі ка лай Гра шчан
коў, які ў пас ля ва ен ны час пры быў 
у на шу кра і ну і ўзна ча ліў Прэ зі ды ум 
НАН Бе ла ру сі. З яго іні цы я ты вы бы
ло ство ра на пер шае ней ра хі рур гіч нае 
ад дзя лен не, у якое ў хут кім ча се прый
шоў пра ца ваць да цэнт Яф рэм Злот
нік. Ме на ві та ён стаў за сна валь ні кам 
мік ра ней ра хі рур гіі ў Са вец кім Са ю зе. 
У яго ву чы лі ся мно гія, у тым лі ку вы
дат ны ра сій скі ней ра хі рург Аляк сандр 
Ка на ва лаў. У Бе ла ру сі пер шы мі па ча лі 
раз ві ваць са су дзіс тую ды яг нос ты ку — 
ан гі яг ра фію і хі рур гію анеў рыз маў ар
тэ рыя льных і ар тэ рыя вя ноз ных маль
фар ма цый — яшчэ ў тыя га ды, ка лі 
мно гія лі чы лі, што з’яў лен не анеў рыз
маў са су даў га лаў но га моз га аб умоў ле
на сі фі лі сам, — па чы нае са зна ка вых 
гіс та рыч ных вех пра фе сар Шань ко. 
1990я ён згад вае як «лі хія» і ў ме ды
цы не:

— Не за куп ля ла ся аб ста ля ван не, 
не ха па ла ме ды ка мен таў, бы лі вель мі 
ніз кія зар пла ты. Пра ца ваць да во дзі
ла ся на 2–2,5 стаў кі. Акра мя ра бо ты 
ў дзён ны час, я браў пяцьшэсць дзя
жур стваў па хі рур гіі, трыча ты ры па 
не ўра ло гіі, акра мя та го, маг ло быць 
15 дзя жур стваў па са ні тар най авія
цыі. На ча ваць до ма да во дзі ла ся да
лё ка не  кож ны дзень. Са мае га лоў
нае — не бы ло чым пра ца ваць. Амаль 
ад сут ні ча ла аб ста ля ван не, ін стру мен
ты вы хо дзі лі са строю.

Вый сці з цяж ка га ста но ві шча 
атры ма ла ся толь кі ў кан цы 1990х. 
Но вае раз віц цё ней ра хі рур гіі па ча
ло ся ў 2000х. Ста ліч ную 5ю клі ні ку 
на ве даў Кі раў нік дзяр жа вы, і пас ля 
яго да ру чэн няў уда ло ся за ку піць но
вае аб ста ля ван не. У пры ват нас ці, маг
ніт нарэ за нанс ны та мог раф — адзін 
з пер шых у кра і не, — і апе ра цый ны 
мік ра скоп.

— Па мя таю, як з мя не жар та ва лі 
ка ле гі, ка лі я ся дзеў за гэ тым мік ра
ско пам. Бо апе ра цыю, якую яны маг
лі скон чыць га дзі нудзве, пра цу ю чы 
з бі на ку ляр най лу пай, я  за вяр шаў 
трыча ты ры га дзі ны. Пад мік ра ско пам 

боль шае раз роз нен не, ві даць дроб ныя 
струк ту ры — больш уваж лі ва пра цу
еш, ды і раз віц цё на вы ку па тра буе ча
су. Паз ней, ка лі ў нас з’я ві лі ся да дат
ко выя мік ра ско пы, у хі рур гаў уз нік ла 
жа дан не з імі пра ца ваць, та кія апе
ра цыі ўсі мі бы лі асвое ны, — згад вае 
Юрый Шань ко.

Ён ра зам з ка ле га мі раз ві ваў адзін 
з най скла да ней шых кі рун каў — хі рур
гію асно вы чэ ра па, якой бы ла пры све
ча на яго ды сер та цыя.

— У 2003 го дзе ў Мін ску пра хо дзіў 
з’езд ан ко ла гаў СНД, і ўпер шы ню там 
пра ца ва ла сек цыя па ней ра ан ка ло
гіі — пух лі нах цэнт раль най нер во вай 
сіс тэ мы. Бы лі за про ша ны і пры еха лі 
вы дат ныя ней ра хі рур гі: ака дэ мік Ка
на ва лаў са сва і мі ка ле га мі з Маск вы, 
пра фе сар Зель ман з ЛосАн джэ ле са. 
І маск ві чы з ін сты ту та імя Бур дэн кі, 
а гэ та ад на з най леп шых ней ра хі рур
гіч ных уста ноў све ту. Прад ста ві лі ма
тэ ры ял з 40 вы пад ка мі кра ні я фа цы
яль ных рэ зек цый, а мы прад ста ві лі 
ма тэ ры ял з больш чым 20! Яны бы лі 
над звы чай ура жа ны, што ў нас раз ві
ва ец ца та кі кі ру нак, — рас каз вае пра
фе сар Шань ко.

«ТУТ УСё  
аказалаСЯ на вышынi»

Юрый Шань ко
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Ён тлу ма чыць, што кра ні я фа цы
яль ная рэ зек цыя — над звы чай скла
да ная апе ра цыя. Пух лі на, час цей 
за ўсё зла я кас ная, вы рас тае з асно вы 
чэ ра па ад на ча со ва як у яго по ласць 
(у мозг), так і за ме жы по лас ці чэ ра
па — у струк ту ры тва ру (ар бі ту во ка, 
нос). Ра ней пры зла я кас ных пух лі нах 
вы да ля лі тую част ку, якая зна хо дзі
ла ся ў по лас ці чэ ра па, ас тат няе апра
мень ва лі і ра бі лі хі мі я тэ ра пію. Пры 
гэ тым пра цяг ласць жыц ця бы ла мі
ні маль ная, бо част ка пух лі ны за ста
ва ла ся. Кра ні я фа цы яль ныя рэ зек цыі 
да зва ля юць і вы да ліць пух лі ну з моз га 
з яго ўчаст кам, і рэ зе цы ра ваць асно ву 
чэ ра па, а так са ма ткан кі ар бі ты ра зам 
з во кам. Пас ля па цы ен ту ро біц ца плас
ты ка, а яго пра цяг ласць жыц ця па вя
ліч ва ец ца ў не каль кі ра зоў.

— Ад ным з най вя лік шых ад крыц
цяў кан ца ХХ ста год дзя ў ней ра хі
рур гіі лі чыц ца так зва ная хі рур гія за
моч най ад ту лі ны, — пра цяг вае Юрый 
Ге ор гі е віч. — Гэ та хі рур гія праз ма
лыя до сту пы, на прык лад, праз до ступ 
2x2 сан ты мет ры мож на да брац ца да 
но ва ўтва рэн ня па ме рам 5x7 см і вы
да ліць яго. Пры гэ тым пра цяг ласць 
апе ра цыі ска ро ціц ца, апе ра цый ная 
траў ма моз га змен шыц ца і функ цы
я наль ны вы нік па леп шыц ца. Шэсць 
га доў мы раз ві ва ем гэ ты кі ру нак, і ля
таль ныя зы хо ды пас ля та кіх апе ра цый 
у нас зве дзе ны да аб са лют на га мі ні му
му. А функ цы я наль ныя вы ні кі ста лі 
леп шыя, і ска ра ціў ся час апе ра цый.

Пры чым для вы ка нан ня гэ тых 
умя шан няў бе ла рус кія ней ра хі рур гі 
вы ка рыс тоў ва юць не апе ра цый ны мік
ра скоп, а апе ра цый ны эн да скоп — па 
пры кла дзе аме ры кан скіх ней ра хі рур
гаў з клі ні кі Пен сіль ван ска га ўні вер сі
тэ та. Гэ та да зва ляе яшчэ больш змен
шыць па ме ры до сту пу і, ад па вед на, 
апе ра цый ныя траў мы. Сён ня на ра
хун ку ай чын ных ней ра хі рур гаў больш 
за  300  та кіх умя шан няў, пры чым з 
доб ры мі вы ні ка мі. Асвой ваць гэ ты кі
ру нак да іх пры яз джа лі на ват ка ле гі з 
мас коў ска га ін сты ту та імя Бур дэн кі.

«ака дэ мік сме я но віч 
да гэ туль апе ры руе» 

Сён ня РНПЦ не ўра ло гіі ды ней
ра хі рур гіі мае са мае су час нае аб ста
ля ван не, у пры ват нас ці, най ноў шыя 
апе ра цый ныя мік ра ско пы і эн да ско
пы, пад рых та ва ных спе цы я ліс таў, 

ка ля трох дзя сят каў з якіх у свой час 
прый шлі пра ца ваць сю ды ад ра зу пас
ля раз мер ка ван ня. Сён ня гэ та вы са
как лас ныя ней ра хі рур гі, якія атры ма
лі прак ты ку ў тым лі ку і ў за меж ных 
клі ні ках. І са мае га лоў нае — у цэнт ры 
ад кры ты но выя кі рун кі, якіх ня ма ў ін
шых кра і нах Еў ро пы і СНД, і ёсць рас
пра цоў кі, якія вы клі ка юць зайз драсць 
за меж ных ка лег.

На стаў ні ка мі ма ла дых ура чоў ста
но вяц ца іх ста лыя ка ле гі, у пры ват нас
ці, да гэ туль пра цяг вае дзя ліц ца на вы
ка мі ака дэ мік Ар нольд Сме я но віч.

— Ар нольд Фё да ра віч і мой на
стаў нік, — ка жа Юрый Шань ко. — Гэ
та вы ключ ны спе цы я ліст: ня гле дзя чы 
на па важ ны ўзрост (ака дэ мі ку 82 га
ды. — Аўт.), ён кож ны дзень пры хо
дзіць на ра бо ту — у апе ра цый ную. І 
не прос та апе ры руе, а вы кон вае най
скла да ней шыя ўмя шан ні вель мі хут ка, 
якас на, без ус клад нен няў і з вы дат ным 
вы ні кам. Ён ста ра ец ца са чыць і за сва
ім зда роў ем, і ў гэ тым яму да па ма гае 
адзін з на шых ура чоў — Гу мен Гар ба
не джад. Ён, да рэ чы, іра нец, скон чыў 
наш ме ду ні вер сі тэт і за стаў ся тут пра
ца ваць. Ава ло даў усі мі на шы мі ме та
да мі, на ват ез дзіць з на мі ў рэ гі ё ны з 
лек цы я мі аб пра фі лак ты цы тром ба эм
ба ліч ных ус клад нен няў.

Пад кі раў ніц твам ака дэ мі ка Сме
я но ві ча пра вод зяц ца да сле да ван ні як 
па скла да ных кі рун ках су час най ней
ра хі рур гіі, так і больш пры клад ныя. З 
да па мо гай ад на го з іх уда ло ся ўста на
віць, што пры пэў ных зла я кас ных пух
лі нах га лаў но га моз га, якія рас туць з 
нер во вай ткан кі, у пра цэс пух лін на га 
рос ту ўмеш ва ец ца ві рус прос та га гер
пе су і ро біць яго больш зла я кас ным. 
У та кім вы пад ку вы ні кі мо гуць быць 
вель мі не спры яль ныя, на ват пры мак
сі маль на маг чы мым ля чэн ні.

— Ва ўсім све це пра цяг ласць жыц
ця па цы ен та з глі яб лас то май, якая мае 
4ю сту пень зла я кас нас ці, пры вы ка
ры стан ні ўся го ар се на лу — хі рур гіі, 
пра мя нё вай тэ ра піі, хі мі я тэ ра піі — 
скла дае пас ля ра ды каль на га вы да
лен ня пух лі ны 12–14 ме ся цаў. Пас ля 
част ко ва га — знач на менш. Але ка лі 
ўда ва ла ся ўздзей ні чаць на ві рус прос
та га гер пе су да стат ко ва прос ты мі прэ
па ра та мі, то пра цяг ласць жыц ця гэ тых 
па цы ен таў па вя ліч ва ла ся ў не ка то рых 
вы пад ках да ча ты рохпя ці га доў, — 
тлу ма чыць Юрый Ге ор гі е віч. — Ад на 
з ву ча ніц Ар ноль да Фё да ра ві ча Ган на 

Ба ры сей ка вель мі шы ро ка прад стаў
ляе гэ ты ма тэ ры ял на між на род ных 
кан фе рэн цы ях, ён заў сё ды вы клі кае 
за хап лен не. І мы збі ра ем ся пра цяг ваць 
гэ та да сле да ван не.

Раз ві ва ец ца ў цэнт ры і кі ру нак 
эн да вас ку ляр най хі рур гіі — без ад
кры тых умя шан няў, ка лі пра нік нен не 
ад бы ва ец ца спе цы яль ным ін стру мен
там праз са суд. Гэ та вы клю чэн не ар
тэ рыя льных анеў рыз маў, ар тэ рыя вя
ноз ных маль фар ма цый, са су дзіс тай 
сет кі пух лі ны, каб апе ра цыя пра ця
ка ла менш траў ма тыч на. Раз ві ва ец ца 
стэ рэа так січ ная і функ цы я наль ная 
ней ра хі рур гія, шы ро ка вы ка рыс тоў
ва ец ца тэх на ло гія ім план та цыі ней ра
сты му ля та раў — іх атрым лі ва юць усе 
па цы ен ты ў кра і не, якія ма юць у гэ тым 
па трэ бу.

«Паказчыкі 
выжывальнасці з чмт — 
адны з лепшых у свеце» 

Асаб лі вую ўва гу ў свой час да вя ло
ся звяр нуць на праб ле му чэ рап намаз
га вых траў маў.

— Ка лі ў су свет най прак ты цы раз
ві ва лі ся но выя тэх на ло гіі ля чэн ня 
ЧМТ, у нас гэ та бы ло ў да стат ко ва за
пу шча ным ста не. Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя звяр ну ла ўва гу на тое, што вы
ні кі не спры яль ныя. Пад кі раў ніц твам 
Ар ноль да Сме я но ві ча быў ство ра ны 
курс, і мы па ча лі ву чыць ура чоў апе
ры ра ваць ЧМТ. Нам да вя ло ся раз ві
вац ца, ез дзіць і гля дзець, як гэ та ро
біц ца ў ін шых клі ні ках, за пра шаць да 
ся бе спе цы я ліс таў з ін сты ту таў Бур
дэн кі і Склі фа соў ска га. З’я віў ся наш 
пер шы клі ніч ны пра та кол, і ад бы ло ся 
не ве ра год нае. Ад са чыў шы ста тыс ты ку 
з 2010 го да, мы ўба чы лі, што спа чат ку 
ў нас бы ло ка ля 30 вы пад каў смер ці 
на 100 ты сяч на сель ніц тва ў год, і па
сту по ва гэ ты па каз чык зні жаў ся — да 
20, 15 і, на рэш це, да 10. Ця пер ён скла
дае менш за 10 вы пад каў на 100 ты сяч 
на сель ніц тва ў год. Гэ та на ўзроў ні най
леп шых па каз чы каў у све це — Гер ма
ніі, Шве цыі, Нар ве гіі. Пры тым, што ў 
ЗША ён 20, ва Укра і не — 25–30, ся рэд ні 
па Еў ро пе — 25, у не ка то рых рэ гі ё нах 
Ра сіі да ся гае 40 і 50, — дзе ліц ца су раз
моў ца.

Сён ня ў Бе ла ру сі ар га ні за ва ны 
між ра ён ныя цэнт ры, ад лег ласць да 
якіх з лю бо га на се ле на га пунк та скла
дае не больш за 70 кі ла мет раў, што 
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да зва ляе да ста віць ту ды па цы ен та з 
ін суль там, ЧМТ ця гам га дзі ны. У та
кіх клі ні ках ёсць кам п’ю тар ныя та мог
ра фы, рэ ані ма цый ныя лож кі і спе цы
я ліс ты, якія ака жуць ква лі фі ка ва ную 
спе цы я лі за ва ную да па мо гу. У Мін ску 
гэ та Баль ні ца хут кай ме ды цын скай да
па мо гі ды 5я клі ніч ная баль ні ца. Спе
цы я ліс ты РНПЦ не ўра ло гіі ды ней
ра хі рур гіі пад клю ча юц ца на роз ных 
эта пах і вы яз джа юць у лю бую клі ні ку 
кра і ны для апе ра цыі ці кан суль та цыі: 
у пры ват нас ці, і для вы ка нан ня эн да
вас ку ляр ных умя шан няў.

— Гэ та скла да ная га лі на, якая па
тра буе доў гай пад рых тоў кі спе цы я ліс
та: за годдва яго не на ву чыш. І ка лі ён 

бу дзе вы кон ваць толь кі 25–50 эн да вас
ку ляр ных умя шан няў у год, то спе цы я
ліс там не ста не. Бо трэ ба ра біць не каль
кі со цень та кіх апе ра цый што год, каб 
ава ло даць на вы ка мі ды ад чу ваць, як 
бу дзе па во дзіць ся бе анеў рыз ма, якую 
ты збі ра еш ся вы клю чыць. Та му пра
сцей на кі ра ваць у рэ гі ён спе цы я ліс та 
з не аб ход ным рас ход ным ма тэ ры я лам. 
А по тым, ка лі хво ры вый дзе з цяж ка га 
ста ну, за браць яго ў Мінск і да лей пра
во дзіць ля чэн не, — ар гу мен туе Юрый 
Шань ко.

Па што едуць у беларусь 
замежнікі?

За меж ныя па цы ен ты на апе ра цый
ным ста ле бе ла рус кіх ней ра хі рур гаў — 
так са ма не рэд касць. Пра фе сар Шань
ко рас каз вае па ка заль ны вы па дак.

— Ма ла ды аме ры ка нец за ка хаў ся 
ва ўкра ін скую дзяў чы ну, якая пе ра

еха ла ў ЗША. Са браў ся з ёй ажа ніц ца. 
Але ў яго быў не вя лі кі дэ фект — даб
ра якас ная пух лі на ніж няй скі ві цы. Пе
рад вя сел лем ён вы ра шыў ад не да хо пу 
па зба віц ца. У ад ной з клі нік Ма я мі яму 
зра бі лі апе ра цыю: вы да лі лі пух лі ну, 
па ста ві лі ме та ліч ную кан струк цыю, 
якая тры ма ла скі ві цу. Да сле да ван не 
пух лі ны па ка за ла, што яна даб ра якас
ная і цал кам вы да ле на. Мож на пра во
дзіць на ступ ны этап хі рур гіч на га ля
чэн ня — апе ра цыю кос най плас ты кі. 
Зра бі лі і гэ та: узя лі част ку яго пад уз
дыш най кост кі, каб за поў ніць дэ фект 
ніж няй скі ві цы. Пры гэ тым апе ра цыю 
ра бі лі па ды хо дам знут ры скі ві цы, і так 
атры ма ла ся, што да стат ко ва доў га бы

ла пе ра ціс ну та ўнут ра ная сон ная ар тэ
рыя. Ма ла ды ча ла век атры маў ін фаркт 
моз га з раз віц цём па ра лі чу пра вых ка
неч нас цяў, поў най стра тай маў лен ня, 
пры чым ін фаркт моз га быў пра грэ су
ю чы. Для та го каб вы ра та ваць мозг, 
у та кіх вы пад ках вы кон ва ец ца дэ кам
прэ сій ная кра ні я та мія. Яму вы да лі лі 
част ку кос ці чэ ра па па ме рам 12x15 см, 
а ка лі мозг спра віў ся з ацё кам, уста на
ві лі ты та на вую плас ці ну. Але па ра ліч і 
па ру шэн не маў лен ня за ста лі ся. Па цы
ен ту пра вя лі мак сі маль на маг чы мае 
ля чэн не, на ват кле тач ную тэ ра пію. 
Ства ла выя клет кі ўво дзі лі ўнут ры вен
на. Гэ та да па маг ло: ён стаў вы маў ляць 
асоб ныя сло вы, мог прай сці трыпяць 
кро каў уз доўж лож ка — і не больш.

Да рэ чы, та кое ля чэн не абы шло ся 
ў ЗША ў 500 ты сяч до ла раў. Але вы нік 
быў не зда валь ня ю чы. Ма ла до га ча ла
ве ка яго ня вес та пры вез ла на ля чэн не 
ў Бе ла русь.

— У нас на той мо мант ужо знай
шла сваё раз віц цё прак ты ка ля чэн ня 
ача го вых па ра жэн няў га лаў но га моз
га з да па мо гай ства ла вых кле так, але 
не так, як гэ та тра ды цый на ро біц ца ў 
све це, — пра цяг вае Юрый Шань ко. — 
Важ на не прос та ўвес ці ства ла выя клет
кі, а да ста віць іх у га лаў ны мозг. Ка лі іх 
увод зяць праз ве ну, уся го 0,2 % кле так 
трап ляе ў га лаў ны мозг, ка лі праз ар
тэ рыю — 2 %. Ка лі іх уво дзіць у спін
на маз га вы ка нал, яны ўво гу ле ў мозг 
не тра пяць. Ка лі не па срэд на ў га лаў
ны мозг з да па мо гай стэ ры я так січ ных 
пры ста са ван няў, то ў мес цы ўвя дзен ня 
ўзні кае ачаг траў мы, і боль шая част ка 
гэ тых кле так спра цуе, каб яго лік ві да
ваць. Зда ва ла ся б, бяз вы хад ная сі ту
а цыя. Наш ін сты тут фі зі я ло гіі НАН 
зай ма ец ца гэ тай тэ май на ча ле з ака
дэ мі кам Ула дзі мі рам Куль чыц кім шмат 
га доў. Іс нуе дак лад ная кан цэп цыя: ства
ла вая клет ка пе ра мя шча ец ца пе ры неў
раль на — уз доўж нер во вых ва лок наў 
у на прам ку ру ху нер во ва га ім пуль су. 
Пры чым уз доўж не ру халь ных, а ад чу
валь ных нер во вых ва лок наў. Та кім чы
нам ства ла выя клет кі ў вя лі кай коль кас
ці трап ля юць у га лаў ны мозг. Ве да ю чы 
экс пе ры мен таль ную па да плё ку гэ та га 
ме та ду, мы ад пра ца ва лі яго ў клі ні цы, 
апра ба ва лі на па цы ен тах з ін фарк та мі 
моз га, унут ры маз га вым кро ва зліц цём, 
якое су пра ва джа ец ца дру гас ны мі ін
фарк та мі моз га, ця пер ідзе апра ба цыя 
пры цяж кай чэ рап намаз га вой траў ме. 
І амаль ва ўсіх вы пад ках та кое ля чэн не 
дэ ман струе вы дат ны эфект.

Аме ры кан ска му па цы ен ту так са ма 
пра вя лі кле тач ную тэ ра пію, і ён ця гам 
ме ся ца па чаў раз маў ляць фра за мі, хоць 
па куль і не вя лі кі мі, і мог са ма стой на 
прай сці да 100 мет раў. Эфек ту ўда ло ся 
да сяг нуць уся го за адзін курс кле тач най 
тэ ра піі, які абы шоў ся ў 10 ты сяч до ла
раў.

— Ка лі я спы таў яго бліз кіх, ці вар
та бы ло ехаць у Бе ла русь, ад каз быў 
ад на знач ны: без умоў на, — дзе ліц ца 
су раз моў ца. — Ця пер да нас на  ля
чэн не едуць гра ма дзя не на шых блі
жэй шых су сед ніх кра ін, і мы пла ну ем 
за клю чаць да мо вы на су мес ныя да сле
да ван ні, у пер шую чар гу з ра сі я на мі. 
У боль шас ці кра ін СНД ля чэн не ства
ла вы мі клет ка мі за кры тае. Але гэ та 
вель мі перс пек тыў ны, хоць і скла да ны 
кі ру нак, які па тра буе спе цы фіч на га аб
ста ля ван ня, на вы каў і ла ба ра то рый.

Але на Кра вец 

Юрый Шанько з калегамі
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н
а ву ко выя по шу кі бе
ла рус ка га пра фе са ра 
апя рэ дзі лі свой час. 
Гэ та му ўні каль на му 
на ву коў цу на ле жаць 
ад крыц ці ў га  лі не 
фі зі кі, ме тэа ра ло гіі, 
ме ды цы ны і псі ха

ло гіі. У сва ёй ся дзі бе ён ства рыў ад ну 
з пер шых ва Ус ход няй Еў ро пе ме тэа
ра ла гіч ных стан цый. А яго дом мо жа 
стаць у перс пек ты ве дзі ця чаюнац кім 
на ву ко вым цэнт рам, які бу дзе ад кры
ваць све ту но выя ім ёны ў на ву цы.

лофт па за мінулага 
ста год дзя 

Якуб Нар ке вічЁд ка па хо дзіў з ба
га та га шля хец ка га ро ду. Дзед на ву коў
ца, Ануф рый Нар ке вічЁд ка, па не ка
то рых звест ках, быў ар хі ва ры у сам 
кня зёў Ра дзі ві лаў — ча ла ве кам, на блі
жа ным да ўсё ма гут ных маг на таў, які 
ўве дзе ны ва ўсе та ям ні цы ро ду.

— У той час род Ра дзі ві лаў па чаў 
па сту по ва бяд нець з пры чы ны раз
гуль на га ла ду жыц ця не ка то рых яго 
прад стаў ні коў. І сёетое са сва іх зя
мель, якія не ўва хо дзі лі ў не па дзель
ную Ня свіж скую ар ды на цыю, кня зі 
пра да ва лі, — апа вя дае ды рэк тарка Уз
дзен ска га ра ён на га гіс та рыч накрая
знаў ча га му зея Та ма ра Лух вер чык.

У 1823 го дзе Ануф рый Нар ке віч
Ёд ка на быў ма ён так Ма лыс каў шчы на, 
які ра ней на ле жаў Ра дзі ві лам. А ка
лі пас ля паў стан ня 1830–1831 га доў 
ён быў пры га во ра ны да па жыц цё ва га 
зня во лен ня ў сва ім ма ёнт ку, стаў бу
да ваць дом. Так па ча ла ся гіс то рыя па
ла ца Нар ке ві чаўЁд каў. Трэ ба ска заць, 
што ба гац це ро ду бы ло звя за на з ганд

лем ле сам, які яны сплаў ля лі па Нё
ма не, і ў срод ках ула даль ні кі ма ёнт ка 
аб ме жа ва ныя не бы лі. Але Ануф рый 
вы ра шыў не ўзво дзіць дом з ну ля, а пе
ра бу да ваць пад па лац двух па вяр хо вы 
ра дзі ві лаў скі пі ва вар ны за вод. Апя
рэдж ваць свой час, ма быць, улас ці ва 
гэ та му ро ду: цяпер лофт — па мяш
кан не пра мыс ло ва га пры зна чэн ня, 
пе ра аб ста ля ва нае пад жыл лё — гэ та 
мод ны кі ру нак у ды зай не ін тэр’ ераў. 
Для  XІX ста год дзя ра шэн не бы ло 
не тры ві яль нае. Ад нак тое, што атры
ма ла ся ў вы ні ку, вы гля да ла хоць і 
не стан дарт на, але цал кам гар ма ніч на, 
бо, ве ра год на, бу даў ніц твам зай маў
ся вы дат ны ар хі тэк тар Фран ці шак 
Яшольд, які спра ек та ваў і па бу да ваў 

та кі шэ дэўр, як Ко саў скі па лац. Бу даў
ні чыя ра бо ты іш лі больш за дзе сяць 
га доў і за вяр шы лі ся ўжо пры Ато не, 
сы не Ануф рыя, у 1840 го дзе.

— Па лац быў па бу да ва ны ў сты
лі ба ро ка з эле мен та мі ся рэд ня веч
най го ты кі: гэ та му твор ча му ра шэн ню 
спры яў пер ша па чат ко вы бу ды нак — 
ста ра даў ні бро вар вы лу чаў ся тоў сты
мі сце на мі, — тлу ма чыць ды рэк тарка 
Уз дзен ска га му зея. — Каб бу ды нак 
не вы гля даў змроч на, ён быў аздоб ле
ны дзвю ма ве жа мі: ча ты рох гран най і 
шас ці гран най. Пры го жая лес ві ца вя ла 
да ўва ход ных дзвя рэй. Ка лі па лац быў 
да бу да ва ны, Атон змя ніў наз ву ма ёнт
ка Ма лыс каў шчы на на больш гуч ную: 
Над нё ман.

Дом  
«электрычнага  
чалавека»

Уязная брама ўжо адноўлена. над ёю — герб роду наркевiчаў-Ёдкаў.

маляўнiчыя руiны на беразе нёмана, за 
восемдзясят кiламетраў ад мiнска, — 
родавы маёнтак беларускага вучонага 
Якуба наркевiча-Ёдкi, чые даследаваннi 
апярэдзiлi свой час. Папулярнасць 
прафесара наркевiча-Ёдкi ў навуковых 
колах сучаснiкi параўноўвалi  
з папулярнасцю Луi Пастэра, а значнасць 
яго доследаў — з навуковым значэннем 
адкрыццяў Вiльгельма рэнтгена.
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бе ла рус кі тэс ла 

«Элект рыч ным ча ла ве кам» на зы
ва лі Яку ба Нар ке ві чаЁд ку, ад на го з 
сы ноў Ато на, фран цуз кія на ву ко выя 
вы дан ні. А мяс цо выя ся ля не на зы ва
лі свай го па на ведзь ма ком і шап та лі ся, 
што ён за па ніб ра та з Пе ру ном. Нар
ке вічЁд ка — аў тар пі я нер скіх ра бот 
па вы ка ры стан ні элект ра маг ніт на га 
вы пра мя нен ня га за раз рад най плаз
мы для ві зу а лі за цыі жы вых ар га ніз
маў (вы на ход нік элект ра гра фіі), па 
пры ёме элект ра маг ніт ных хва ляў ад 
элект рыч ных раз ра даў у ат мас фе ры 
на ад лег лас ці да 100 кі ла мет раў, аў
тар ме та ду элект ра тэ ра піі, вя до ма га і 
сён ня як «сіс тэ ма Ёд кі», за сна валь нік 
сіс тэ ма тыч ных ме тэа ра ла гіч ных і фе
на ла гіч ных на зі ран няў на тэ ры то рыі 
Мін скай гу бер ні, да след чык вы ка
ры стан ня ат мас фер най элект рыч най 
энер гіі ў сель скай гас па дар цы.

З ма лен ства Якуб быў вель мі та ле
на ві тым хлоп чы кам. Шмат у чым дзя
ку ю чы аду ка цыі, якую да ла яму, а так
са ма яго бра там і сёст рам ма ці. Жон ка 
Ато на Нар ке ві чаЁд кі па хо дзі ла са 
сла ву та га ро ду Кас цюш каў, бы ла вель
мі аду ка ва ная і пе рад ала дзе цям лю боў 
да на ву кі. А да лей шую аду ка цыю Якаў 
атры маў у  на ву чаль ных уста но вах 
Фла рэн цыі, Ве ны і ў Сар бо не.

— У тыя ча сы на ўсёй тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі лю та ва лі су хо ты, — 
рас каз вае Та ма ра Лух вер чык. — Гэ тая 
хва ро ба, та ды не вы леч ная, па кі ну ла 
страш ны след і ў сям’і Яку ба. Ад ту бер
ку лё зу па мёр лі яго баць ка і сяст ра (ёй 
бы ло ўся го 25 га доў). Ме на ві та та му 
ля чэн не су хо таў ста ла ад ным з асноў
ных кі рун каў ме ды цын скіх по шу каў 
на ву коў ца.

З гэ тай мэ тай Нар ке вічЁд ка, калі 
стаў ўла даль ні кам ра да во га ма ёнт ка 
пас ля смер ці баць кі, на ла дзіў у Над
нё ма не вы твор часць ку мы су (і ў на шы 
дні пры не ка то рых фор мах ту бер ку лё
зу пра піс ва юць ку мы са тэ ра пію). Бы лі 
за куп ле ны спе цы яль ныя па ро ды ко
ней, за про ша ныя спе цы я ліс ты з Баш
кі рыі, якія зай ма лі ся раз вя дзен нем і 
вы твор час цю га ю ча га на пою. У год 
вы раб ля ла ся ка ля пя ці ты сяч бу тэ лек 
ку мы су: тры ты ся чы  — на  про даж, 
дзве ты ся чы — для ўнут ра на га ка ры
стан ня (яны раз да ва лі ся ся ля нам для 
ля чэн ня і пра фі лак ты кі су хо таў).

Як па цвяр джа юць да ку мен ты Па
рыж скай ме ды цын скай су поль нас ці 
і Італь ян скай ме дыч напсі ха ла гіч най 
су поль нас ці, якія аб’ яд ноў ва лі спе цы
я ліс таў ме ды цы ны та го ча су, доб ры 
эфект у ля чэн ні лёг кіх да ва лі ме та ды 
маг ні та тэ ра піі, элект ра тэ ра піі ды фі
та тэ ра піі, якія ўжы ваў пра фе сар Нар
ке вічЁд ка.

У 1892 го дзе ў Над нё ма не пра фе сар 
ад кры вае са на то рый, які не ад клад на 
на бы вае су свет ную вя до масць: сю
ды ў над зеі на па праў ку з’яз джа юц ца 
хво рыя на су хо ты за бяс пе ча ныя лю
дзі з усёй Еў ро пы. Па коль кі су хо ты 
вель мі за раз ныя, са на то рый уяў ляў 
са бой кам фар та бель ныя ка тэ джы, 
кож ны — на ад на го па цы ен та, у свет
лым са сно вым ле се. Так са ма бы лі па
бу да ва ныя ўні каль ныя аран жа рэі са 
шкля ной сця ной і ка бін ка мі, каб па
цы ен ты маг лі ды хаць га ю чым па вет
рам (дзя ку ю чы кар пат лі ва му пад бо ру 
вы са джа ных там рас лін) і пры маць 
со неч ныя ван ны, не за ра жа ю чы адзін 
ад на го. Па блі зу бы лі ад кры ты кры ні
цы мі не раль най ва ды — ця пер по бач 
з імі раз мя шча ец ца са на то рый Пад’
ель ні кі.

Ля чыў пра фе сар і бед ных па цы ен
таў. Па свед чан нях су час ні каў, эфек
тыў на вы леч ваў з да па мо гай элект
ра тэ ра піі па шко джа ны па зва ноч нік, 
за ікан не, ала лію, ля чыў нер во выя і 
псі хіч ныя за хвор ван ні. І ад кры ваў ап
тэ кі ў не вя лі кіх бе ла рус кіх на се ле ных 
пунк тах.

Акра мя ме ды цын скіх і фі зіч ных 
да сле да ван няў, шмат зай маў ся ме цэ
нац твам. Ад праў ляў мяс цо вую та ле
на ві тую мо ладзь ву чыц ца за ўлас ныя 
срод кі.

— Ён быў зем ле ўла даль нік і кла па
ціў ся пра бу ду чы ню гэ тай зям лі, — тлу
ма чыць Та ма ра Лух вер чык. — Атры
маў шы аду ка цыю, мо ладзь час цей 
за ўсё вяр та ла ся пра ца ваць у род ныя 
мяс ці ны.

Ці ка выя рас пра цоў кі па кі нуў на
шчад кам пра фе сар Нар ке вічЁд ка ў 
га лі не сель скай гас па дар кі. На экс
пе ры мен таль ных па лях з да па мо гай 
ме та ліч ных шты роў, злу ча ных плас
ці на мі глы бо ка ў гле бе, ён вель мі эфек
тыў на вы ка рыс тоў ваў ат мас фер ную 
элект рыч насць для па вы шэн ня ўра
джай нас ці. Гле бы па бе ра гах Нё ма на 
бед ныя і сён ня — за над та пяс ча ныя. 
А экс пе ры мен таль ныя па лі Нар ке ві
чаЁд кі ста біль на да ва лі доб рыя ўра
джаі. Але знач на боль шым ар ты ку лам 
да хо ду, чым зем ля роб ства, у Над нё
ма не бы ла га доў ля мяс ной жы вё лы. 
Праў да, гэ та, хут чэй, — за слу га жон кі 
пра фе са ра. Вя до ма, што яна, у ад роз
нен не ад му жа, бы ла жан чы на ўлад ная 
і жа лез най ру кой кі ра ва ла знач най — 
ча ты ры ты ся чы гек та раў зям лі — гас
па дар кай.Адноўлена i вiнакурня. Тут плануецца адкрыць кавярню традыцыйнай беларускай кухнi.
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А яшчэ Якуб Нар ке вічЁд ка ўста
лёў ваў гро ма ад во ды, каб ма лан кі 
не на но сі лі шко ду жы лым да мам, але 
ся ля не ста ві лі ся да «пан скіх дзі вац
тваў» з па да зрэн нем і імк ну лі ся іх спі
ла ваць. Да рэ чы, пра фе сар уз на чаль ваў 
мяс цо вае та ва рыст ва цвя ро зас ці і, каб 
на гляд ным пры кла дам па ка заць, што 
мож на жыць без ал ка го лю, ла дзіў у ма
ёнт ку свя ты для сва іх ся лян з ар тыс та
мі і му зы ка мі, смач най ежай і пры сма
ка мі, але без кроп лі спірт но га.

— На шчад кі та ле на ві та га ро ду 
«элект рыч на га ча ла ве ка» сён ня жы
вуць па ўсім све це: у ЗША, Ка на дзе, 
Поль шчы, на Да лё кім Ус хо дзе, — ад
зна чае Та ма ра Лух вер чык. — Ці ка ва, 
што мно гія з іх — на ву коў цы, зай ма
юц ца ў асноў ным фі зі кай.

На ступ ным ула даль ні кам ся дзі бы 
стаў сын Яку ба Нар ке ві чаЁд кі Кан
драт. Пас ля рэ ва лю цыі ён вы му ша ны 
быў па кі нуць ра да выя зем лі і з’е хаў 
у Поль шчу. У бу дын ку раз мя шча ла ся 
шко ла ме ха ні за та раў, а част ку па бу доў 
па прос ту ра за бра лі на бу даў ні чы ма
тэ ры ял — ва кол ма ёнт ка ў тыя га ды 
ўзнік ла вёс ка Над нё ман. Бы лі зня тыя 
пад ло гі і сто лі з каш тоў ных па род дрэ
ва. На ву ко вае аб ста ля ван не вы вез лі, 
ба гац ці па ла ца бяс след на знік лі. Да 
1941 го да там мес ціў ся дзі ця чы са на
то рый. А  пад час вай ны пар ты за ны 
ўза рва лі дом, каб нем цы не раз мяс ці лі 
ў ім свой штаб. Зрэш ты, бу ды нак быў 
па бу да ва ны як мае быць і па ва ліў ся 

не цал кам — га лоў ная ве жа рас сы па
ла ся толь кі ў 1994 го дзе.

над нё ман скі «хог вартс» 

У сту дзе ні 2011 го да з іні цы я ты
вы на ву коў цаў БДУ быў ство ра ны 
даб ра чын ны фонд раз віц ця на ву кі, 
іна ва цый ных тэх на ло гій і куль ту ры 
імя пра фе са ра Яку ба Нар ке ві чаЁд кі 
пад стар шын ствам вы клад чы ка БДУ 
Ула дзі мі ра Аляк санд ра ві ча Са муй ла
ва. Не ўза ба ве па ча ла ся рэ стаў ра цыя 
па ла ца ды ін шых ся дзіб ных па бу доў, 
якая ажыц цяў ля ец ца на срод кі даб
ра чын цаў і спон сар скую да па мо гу. 
У пры ват нас ці, сур’ ёз ны ўнё сак у ад
наў лен не пом ні ка ар хі тэк ту ры зра
бі лі Між на род ны даб ра чын ны фонд 
«На ву ка ва кол нас», на ву ко вецфі зік, 
су за сна валь нік між на род най кам па ніі 
EPAM Systems Ле а нід Лоз нер і аса біс
та Ула дзі мір Са муй лаў, у мі ну лым вы
клад чык БДУ, а ця пер — су пра цоў нік 
ад на го з уні вер сі тэ таў ЗША. Па коль кі 
ра бо ты вя дуц ца на срод кі даб ра чын
цаў, яны ідуць па воль на. Але ўжо ад
ноў ле ны ўяз ная бра ма з гер бам ро ду 
Нар ке ві чаўЁд каў і ві на кур ня, дзе ў 
бу ду чы ні пла ну ец ца ад крыць ка вяр
ню. Сам па лац па куль ля жыць у ру і
нах. Але ра бо ты над яго ад наў лен нем 
ужо па ча лі ся.

— Рэ кан струк цыя бу дзе стро га гіс
та рыч най, — пад крэс лі вае ды рэк тар 
му зея. — Пры ад наў лен ні ста ран на за

хоў ва ец ца кож ны ка ва ла чак ста ра даў
ня га му ра, усё тое ня мно гае, што дай
шло да на шых дзён.

На ват пры клад ных тэр мі наў за
вяр шэн ня рэ кан струк цыі су раз моў ні
ца на зваць не змаг ла. Але пла ны вы ка
ры стан ня рэ кан стру я ва на га бу дын ка 
ўжо ёсць: там ад кры ец ца Між на род ны 
на ву ко вааду ка цый ны цэнтр для адо
ра най мо ла дзі. Пла ну ец ца, што ў Над
нё ман бу дуць пры яз джаць на ле та та
ле на ві тыя да на ту раль ных на вук дзе ці 
з уся го све ту.

— Бу дуць ла ба ра то рыі, кан фе
рэнцза ла, гас ці ні ца, — пе ра ліч вае 
су раз моў ні ца. — З дзець мі бу дуць 
зай мац ца ўні вер сі тэц кія вы клад чы
кі. А яшчэ з да па мо гай кам п’ю тар най 
гра фі кі пла ну ец ца ўзна віць на ву ко
вую ла ба ра то рыю XІX ста год дзя, ку
ды мож на бу дзе «тра піць», над зеў шы 
аку ля ры вір ту аль най рэ аль нас ці. Але 
і рэ аль нае аб ста ля ван не ла ба ра то рыі 
на ту раль ных на вук ся рэ дзі ны па за
мі ну ла га ста год дзя ў ад ве дзе ных пад 
му зей па мяш кан нях па ла ца так са ма 
бу дзе. Част ка прад ме таў та го пе ры я
ду ўжо за куп ле на ў ЗША, — рас каз вае 
Та ма ра Пят роў на. Ад уся го та го, што 
па кі нуў у ра да вым гняз дзе, ад’ яз джа
ю чы з яго на заўж ды, сын «элект рыч
на га ча ла ве ка», да на шых дзён цу дам 
«да жы ло» толь кі ад но крэс ла. Ця пер 
яно за хоў ва ец ца ва Уз дзен скім края
знаў чым му зеі.

Аляк санд ра Анцэлевіч 

Работы па рэканструкцыi палаца яшчэ толькi пачалiся
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як прай сці ў біб лі я тэ ку?

Не як у мя не знік ін тэр нэт у той мо мант, 
ка лі быў вель мі па трэб ны: як раз пра ца ва
ла над ма тэ ры я лам пра зда ро вы лад жыц ця. 
Дзе ж узяць звест кі пра ка рысць і шко ду роз
ных пра дук таў? Не ехаць жа гартаць кні гу па 
дые  та ло гіі ў біб лі я тэ ку! Тэкст трэ ба да ра біць 
тэр мі но ва і ад пра віць па элект рон най по шце 
ў рэ дак цыю. І рап там я за ду ма ла ся: а як ра
ней спраў ля лі ся жур на ліс ты з та кі мі за да ча
мі? Бо ін тэр нэ ту ж не бы ло, а дэ длайн — быў, 
хоць і зваў ся паін ша му. За ха це ла ся па гу та
рыць з кімсь ці з мэт раў жур на ліс ты кі ды па
ву чыц ца ў яго жыць у прафесіі без вір ту аль
най рэ аль нас ці.

Кан ды да ту ру для зно сін і ўзба га чэн ня аса
біс та га до све ду доў га не шу ка ла: Ле а нід Ся мё
на віч Екель — фі гу ра ў нас вя до мая. Тры га ды 
та му ад свят ка ваў 70га до выя ўгод кі, на якіх 
атры маў Га на ро вую гра ма ту Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та. З Екелем звяз ва юць за ла ты век га зе ты «Зна мя 
юности», вы хад якой кож ны раз ста на віў ся па дзе яй дзя ку
ю чы та ле на ві та му кі раў ніц тву Ле а ні да Ся мё на ві ча. На клад 
га зе ты та ды, у са вец кі час, скла даў 940 ты сяч асоб ні каў. Пра
цуе журналіст і сён ня: на ры сы Май стра сло ва мож на  чы таць 
на партале Выдавецкага дома «СБ. Бе ла русь се год ня». У кож
ным рас кры ва ец ца глы бо кая ду ша аў та ра і тра пят кое яго 
стаў лен не да не паў тор най асо бы ге роя ар ты ку ла. Не ка то рыя 
ўво гу ле не маг чы ма чы таць без ка мя ка ў гор ле.

Су стрэц ца з Ле а ні дам Ся мё на ві чам я да мо ві ла ся ля 
ўва хо да ў мін скую Ку па лаў скую біб лі я тэ ку — у яе зале яго 
ўлю бё нае мес ца пра цы над тэкстамі. Праў да, да гэ та га мела 
ня лёг кую раз мо ву па тэ ле фо не: прый шло ся ўга вор ваць за
слу жа на га жур на ліс та па гу та рыць са мной. «Я зу сім не той, 
хто вам па трэб ны! Не ка рыс та ю ся ін тэр нэ там і не ха чу! 
У мя не ёсць толь кі руч ка і на тат нік. Вам не бу дзе пра што 
са мной раз маў ляць…» Дык гэ та ж цу доў на! Мне па трэ бен 
ме на ві та той, хто ні ра зу «ў во чы» не ба чыў ін тэр нэт. Я на
ват ад ва жу ся ска заць, што сён ня гэ та ўні каль ная з’я ва. Бо 
ця пер лю дзей усіх уз рос таў імк нуц ца да лу чыць да вы со кіх 
тэх на ло гій.

Уво гу ле, сыш лі ся на тым, што па ка жу Ле а ні ду Ся мё на ві
чу свае пы тан ні, і ён сам вы ра шыць зы ход на шай су стрэ чы. 
Па гу та рыць мы вырашылі на ву лі цы, каб не па ру шаць ці
шы ню ў чы тац кай за ле біб лі я тэ кі. Тым больш, што на двор’е 
спры я ла. Мы прыселі на лаў цы пад пры го жым раз га ліс тым 
клё нам. Ле а нід Ся мё на віч бе раж лі ва да стаў з чах ла свае аку
ля ры, уваж лі ва пра чы таў пы тан ні, ча сам ці ха па смей ва ю
чы ся. «Ну доб ра, да вай це рас ка жу», — так па ча ло ся апа вя
дан не на ры сіс та пра са мо га ся бе.

спо ведзь  
шчас лі ва га ча ла ве ка 

— З са ма га ран ня га дзя цін ства я ўжо ве даў, што бу
ду жур на ліс там. Вель мі тра пят лі ва ста віў ся да кні гі. Усё, 
што мож на бы ло пра чы таць у школь най, сель скай біб лі
я тэ цы, «ела ся» мною «взах лёб» з ве лі зар ным апе ты там і 
праг нас цю. Па мя таю, ле та… Іва цэ віц кі ра ён, вёс ка За пол
ле… А мы жы лі на ху та ры, гэ та яшчэ да лей на 3 км. Мне 
15 га доў. Дамашняй пра цы — ра біцьне пе ра ра біць, на
груз ка ве лі зар ная! І ўсё роў на я зна хо дзіў час, каб вы ска

Леанід Екель:

«шУкаю гУчанне...»
Ён — легендарны журналіст, нарысіст, які ў гэтай прафесіі ўсё свядомае жыццё. Майстар слова, 
аўтарукладальнік амаль дзясятка кніг у сваім працоўным арсенале выкарыстоўвае  
з падручных сродкаў толькі нататнік і ручку.

Леанід екель
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чыць з ха ты ў сель скую біб лі я тэ ку. Не пе ра даць сло ва мі 
ад чу ван не ра дас ці ад та го, што мож на ўзяць і гэ тую кні гу, 
і вунь тую!.. Ру кі са мі цяг нуц ца да стаць яе с па лі цы. Возь
меш, ідзеш на зад. І не па да ро зе, а вы бі ра еш такі шлях, каб 
ад га ра дзіц ца ад на ва коль на га све ту. За шыеш ся ў жы та па 
ка ле на, яно так пры ем на ка ла сіц ца… Кніж ку рас крыў — 
за быў ся пра ўсё на све це. Чы та еш, ана лі зу еш: як жа аў та ру 
ўда ло ся з са мых прос тых слоў па бу да ваць цэ лы воб раз?! 
Мне вель мі ха це ла ся ра за брац ца ў тым, зра зу мець… Ве да
е це, я ж сам ра біў школь ную га зе ту, ад па чат ку і да кан ца. 
По тым пай шоў у Ко саў скую ся рэд нюю шко лу — які там 
быў на стаў нік, Якаў Дзмітрыевіч Янчанка! Над звы чай ная 
асо ба! Я га на ру ся тым, што здо леў на пі саць пра яго на рыс, 
рас па вес ці пра гэ та га дзівос на га ча ла ве ка...

І Ле а нід Ся мё на віч на доў га змаў кае. І я маў чу ра зам з 
ім, «раз гля да ю чы» ажыў шы пе ра да мной воб раз жы та і рас
кры тую у ру цэ кні гу… Эх, мне б туды хоць на га дзін ку!..

Пад час на шай раз мо вы Ле а нід Ся мё на віч не ад на ра зо ва 
паў та рае «над звы чай ная асо ба, дзівосны ча ла век», ка жу чы 
пра шмат ка го. Гэ та рэд кая, на мой по гляд, якасць — умець 
быць шчы ра ўдзяч ным усім тым, з кім зво дзіць ця бе лёс.

— Я зра зу меў, што са праўд нае ча ла ве чае шчас це — гэ та 
здо лець на пі саць, рас па вес ці пра дзівос на га ча ла ве ка. На рыс 
для мя не — гэ та як іко на для вер ні ка, гэ та свя тое. На рыс — 
найлеп шы жанр! Ён рас кры вае ча ла ве ка, яго не паў тор насць. 
З ад на го бо ку, ты сам рас кры ва еш ся як аў тар, па каз ва еш сваю 
за мож насць; з дру го га бо ку — рас па вя да еш пра ін ша га ча ла
ве ка. Ва ўсіх жыц цё ў нечым па доб нае: дзя цін ства, юнац тва, 
ста лен не, пра ца, кар’ е ра, вы хад на пен сію… Але ў той жа час 
у кож на га — свой лёс. Ён пра яў ля ец ца ў ма лень кіх, ня ўлоў
ных дро бя зях. І раз га ва рыць да іх ча ла ве ка — ой як ча сам 
цяж ка. Бы вае, і пяць га дзін гу та рым, і больш. Надзвычай 
стам ля ю ся!

— Хто ва шы ге роі?
— У мя не заў сё ды бы ла ця га да лю дзей вёс кі. Зда ец ца, 

ну коль кі на ры саў мож на пі саць пра га лоў на га аг ра но ма 
ці тэх на ра, да яр ку, трак та рыс та? Ды бяс кон ца! Ча ла ве чае 
жыц цё вель мі ба га тае.

— Ле а нід Ся мё на віч, вы ўсё жыц цё зай ма лі ся тым, 
чым ха це лі, — пі са лі?

— Аб са лют на! Пас ля шко лы па ехаў на  кам са моль
скую бу доў лю ў Ар хан гельск. Бу да ва лі на бе ра зе Паў ноч
най Дзві ны ма ра ход ку. Там я тра піў на Паў ноч ны флот, 
на служ бу, і не ку дыне будзь, а ў га зе ту «За Родину», фо
та ка рэс пан дэн там! Ні ко лі ка ме ру ў ру ках не тры маў, а тут 
да лі мне ста рэнь кі фо та апа рат «Киев». Бы ло мне та ды 
не дзе 18 га доў. Тры га ды пра ца ваў, по тым вяр нуў ся да до
му. Сям’я пе ра еха ла ўжо з ху та ра ў За пол ле. Я па ру дзён 
ад па чыў і — на ўпрост у брэсц кую аб лас ную га зе ту «За ря», 
без вы шэй шай аду ка цыі. Ду ма е це, лёг ка было ту ды тра
піць? Сам са бе дзіў лю ся: ха пі ла ж муж нас ці, упарт асці, на
хаб ства… (смя ец ца). За хо джу да га лоў на га рэ дак та ра, па
каз ваю яму свае га зет ныя вы раз кі. Ён па гля дзеў, па гар таў 
і ка жа: «Та ва рыш Екель, дык вы — га то вы жур на ліст! Але 
мес цаў у нас ня ма». Ра зам па ча лі шу каць мне рэ дак цыю. 

У Іва цэ ві чах ня ма, у Бя ро зе ня ма… У Ма ла
ры це ёсць! Я ад ра зу па ехаў. Там па зна ё міў ся з 
Яра сла вам Сель вест ра ві чам Па рху там — ой, 
які гэ та ча ла век, якая асо ба!.. Я атрым лі ваў 
ве лі зар нае за да валь нен не ад усіх мес цаў, дзе 
пра ца ваў. Ні ко лі не бы ло тры во гі, ці спраў
лю ся. Спа кой на ра зу меў: гэ та маё. Так, не ха
пае до све ду, на вы каў. Не страш на! Уво гу ле, 
пра пра ца ваў у Ма ла ры це год. По тым ад ра
зу па сту піў на жур фак БДУ. Па мя таю, яшчэ 
цяль ня шач ка вы гля да ла зпад ка шу лі... Так 
і пра зва лі мя не — ма ра ком. Эх, як усё доб
ра склад ва ла ся! У 1977 го дзе я ўжо — за гад
чык ад дзе ла кам са моль ска га жыц ця ў «Зна мя 
юности» быў. Гэ та са мы скла да ны ад дзел: ня
лёг ка рас па вя даць пра сут насць кам са моль
скай пра цы. Да стат ко ва не ці ка вая тэ ма, ні хто 
асаб лі ва пра гэ та не пі саў. Усё трэ ба бы ло са
мо му ства раць. Праз два га ды — я ўжо за гад
чык ад дзе ла пра па ган ды, за тым — ад каз ны 
сак ра тар, по тым — на мес нік га лоў на га рэ
дак та ра. «Зна мё ночке» сва ёй ад даў 10 га доў. 

А ў 1988 го дзе ства ра ец ца ча со піс «Кры ні ца», у яго за год — 
400 000 ты раж па ўсім СССР, ка ля 40 ста ро нак у ну ма ры. 
Ідэя ча со пі са — вы хоў ваць мо ладзь на па тры я тыз ме. Склад 
рэ дак цыі, вя до ма, быў за ла ты: Ула дзі мір Ня кля еў — га лоў
ны рэ дак тар, Мі ха іл Ка цю шэн ка — на мес нік, і я так са ма, 
Па вел Яку бо віч — за гад чык ад дзе ла пуб лі цыс ты кі. Праз га
ды ён мя не за пра сіў у «СБ. Бе ла русь се год ня», дзе пра ца ваў 
га лоў ным рэ дак та рам. Вось, пі шу цяпер на ры сы ўжо больш 
за дзе сяць га доў.

— Рас ка жы це пра Бе ла рус кі са юз жур на ліс таў, які вы 
ўзна чаль ва лі 15 га доў. Вы ж так са ма і Дом Жур на ліс та 
па бу да ва лі?

— Так. Спа чат ку ўсё доб ра бы ло, нас за савецкім часам 
фі нан са ва ла Маск ва. У сталіцу ж пе ра ліч ваў ся пра цэнт ад 
га на ра раў жур на ліс таў, і на бя га ла пры стой ная су ма. Пры
стой ная да та кой сту пе ні, што мы маг лі тым, хто мае вост
рую па трэ бу ў жыл лі, вы лу чаць у год па 3–4 ква тэ ры. Пу
цёў кі за мя жу да ва лі. У 70я га ды ЦК КПБ і Са вет Мі ніст раў 
прынялі Пастанову аб вы дзя лен ні ўчаст ка пад бу даў ніц тва 
До ма Жур на ліс та ў Мін ску, бо ў нас быў прос та арэнд ны 
аса бня чок. Але на сту піў скла да ны 90ы год. Фі нан са ван не 

Дом Журналіста ў Мінску
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спы ні ла ся — а свай го ні чо га ж ня ма! 
Дак лад ней, гро шы бы лі, але яны пе ра
тва ры лі ся ў пыл. Ох, гэ тая пара пе ра
бу до вы… Тры во га ві се ла ў па вет ры. Усе 
гра мад скія ар га ні за цыі ра зу ме лі доб ра, 
што бу дуць кі ну тыя. Вы дзе ле ную нам 
тэ ры то рыю кан фіс ка ва лі, бо на пра ця
гу пэў на га тэр мі ну не бы ло рас па ча та 
бу даў ніц тва. Што ра біць? Гэ та ка нец! 
І вось я вы ра шаю пай сці да Ула дзі мі
ра Ва сіль е ві ча Яр мо шы на, мэ ра Мін
ска, і — вяр таю нам учас так! Гэ та быў 
1991 год. Яр мо шын — ча ла век най муд
рэй шы! Не спы таў, а за што бу да ваць 
бу дзем. Ад ка зу я і сам та ды не ве даў. 
Але по тым мя не на тхніў спо саб бу даў
ніц тва Юрыя Луж ко ва, мас коў ска га мэ
ра. Ён зна хо дзіў лю дзей, якія ва ло да лі 
вя лі кі мі ка пі та ла мі, і бу да ваў су мес на з 
імі. Так і я зра біў: знай шоў пры ват ні ка, які па бу да ваў трох
па вяр хоў ку за свае гро шы, і ўзяў са бе пад Дома Журналіста 
адзін па верх — ка ля 900 кв. м. Вось та кая гіс то рыя ўзнік
нен ня вя до ма га ця пер мно гім будынка.

— Да вай це вер нем ся да пра цоў ных буд няў у ва шай га-
зе це. Як ішоў пра цэс вы пус ку ну ма ра? Вы самі карысталі-
ся друкарскай машынкай?

— Я заўсёды пі саў ад ру кі, і па гэты ча с так пі шу. Не пры
знаю дык та фо ны і кам п’ю та ры. По тым ад даю тэкст ма шы
ніст цы, яна на бі рае і вяр тае мне ўжо на дру ка ва ны ма тэ
ры ял. Да рэ чы, зга да ны Па вел Яку бо віч быў ге ні яль ным у 
гэ тым пла не ча ла ве кам: умеў дзвюм ма шы ніст кам ад на ча
со ва два роз ныя тэкс ты на га вор ваць: Ло ры — фель е тон, 
Зоі — спар тыў ны агляд. Больш я та кіх лю дзей не ба чыў. За
тым я  ад даю свой ма тэ ры ял з фа та гра фі яй ад каз на му сак
ра та ру. А ка лі сам ім быў, зна чыць, з ле вай ру кі ў пра вую 
пе ра кла даю (смя ем ся). Ра зам з на мес ні ка мі вы ра ша ем, што 
бу дзе і дзе раз ме шча на на па ла се. Робіцца ма кет на па пе ры, 
па рад ках усё пад ліч ва ец ца ўруч ную і ад да ец ца ў цэх. Там 
ёсць ад каз ны за вы пуск, ён вярстае рад кі. Бы ла спе цы яль
ная ме та ліч ная ра ма дак лад на па фар ма це па ла сы, ра док да 
рад ка пад га няў ся згод на ма ке ту, ба баш ка мі за ма цоў ваў ся 
па вы шы ні і шы ры ні, і ўсё пе ра во дзі ла ся на то нень кую ме та
ліч ную плас ці ну, на кшталт пя чат кі. А за га лоў кі набіраліся 

ўруч ную, бы лі для гэ та га ад па вед ныя 
шрыф ты.

— Вель мі скла да на ўя віць сябе 
гэ ты пра цэс жур на  ліс  ту, які з 
пер ша га пра цоў на га дня ся дзіць 
за  кам’ юта рам з до сту пам у  ін-
тэр нэт. Што ска жа це пра су час-
ную жур на ліс ты ку?

— Я шмат ду маў пра гэ та. Асноў
ная асаб лі васць ця пе раш няй жур на
ліс ты кі ў тым, што ча ла век вы кон вае 
функ цыю жур на ліс та. Ня ма пра фе сіі. 
Ра ней дум ка на ра джа ла ся, а ця пер яе 
фар му лю юць. Ін тэр нэт і ўсё ас тат няе, 
уся гэ тая ўсе да ступ насць… Яна не тое, 
каб спрас ці ла іс ці ну, прос та сыш ла ду
ша, а пра фе сія ста ла ра мяст вом. Але 
ка лі ў ру цэ на тат нік і руч ка — на ра
джа ец ца неш та но вае. І гэ та нель га па
ста віць на ко лы, ме ха ні за ваць. Кож ны 
ра док з ця бе жыў цом льец ца. Ты яго 
ба чыш, ад чу ва еш, усве дам ля еш… Я, 
бы вае, па сем ра зоў фра зу ўслых пра
маў ляю. Агу чыў — не тое, неш та язык 
дра пае. Шу каю гу чан не. А ка лі за пі саў 
на дык та фон, зняў, пе ра клаў на па пе
ру — гэ та мёрт вае. Для мя не — не пры
маль на на браць шмат ма тэ ры я лаў з 
ін тэр нэ ту ці яшчэ ад не куль, скам пі ля
ваць. Ка лі ў га ла ве ідзе пра цэс — вось 
гэ та твор часць!

— Як ду ма е це, дру ка ва ныя СМІ 
па мруць? Услед за тэ ат рам, яко му 
ўжо даў но прад каз ва юць смерць…

— Не па мруць, нас прос та па ло ха
юць. Кні га не стра ці ла сваю каш тоў

насць, прос та яна «за су ну та» ця пер. Але як мож на па зба
віць ча ла вец тва та кой аса ло ды, ка лі ад крыў ста рон ку — і 
но вы свет рас хі нуў ся?!

— Што па ра і це ма ла дым жур на ліс там?
— Мя не час та за пра ша юць да сту дэн таў, і я ім заў сё ды 

ка жу: пі шы це на ры сы! Гэ та леп шае, што пры ду ма на ча ла
вец твам. Толь кі та ды мож на ад быц ца як жур на ліст. Прос та 
ўха піць ін фар ма цыю і пе ра даць яе — та ды ты толь кі сро дак. 
А жур на ліст удзель ні чае ў пра цэ се на ра джэн ня Сло ва. Па
чы на ю чы з чыс та га бе ла га аркуша і пер ша га рад ка…

***
Паў та ры га дзі ны раз мо вы пад раз га ліс тым клё нам з Ле

а ні дам Ся мё на ві чам, які ад каз ваў на пад рых та ва ныя мною 
пы тан ні, пра нес лі ся не за ўваж на. Мне па да ло ся, што мы 
толь кі па ча лі раз мо ву. Не ін тэр в’ю, а шчырую раз мо ву, як 
кажуць «по душам». Ка лі ад чу ва еш, што зно сі ны ця бе на сы
ча юць чымсь ці не ацэн на важ ным, унут ра на ўзба га ча юць. 
Ка ра цей, ка лі атрым лі ва еш эма цый нае за да валь нен не. Ох, 
ужо гэ тая хут ка плын насць ча су! Во ляйня во ляй апус ка еш
ся ў яе — і ледзь не губляеш сэнс жыц ця. І як вы дат на, што 
на шля ху ча сам су стра ка юц ца лю дзі, дзя ку ю чы якім ус па мі
на еш: сэнс і ў тым, каб больш ад чу ваць.

Гу та ры ла Алі са Гюнгер

Калі ў руцэ  
нататнік і ручка — 
нараджаецца нешта 
новае. І гэта нельга 
паставіць на колы, 
механізаваць. Кожны 
радок з цябе 
жыўцом льецца.  
Ты яго бачыш, 
адчуваеш, 
усведамляеш…

Леанід екель адзначае 70-годдзе з калегамі з газеты «СБ. Беларусь сегодня»
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П
а га ва рыць пра тое, як да рос
лым лепш вы ха ваць сва іх 
дзя цей у пе ры яд пан дэ міі 
эма цый на га спус та шэн ня 
і ін фар ма цый ных войн, я 
вы ра шы ла з псі хо ла гам, 
сэк со ла гам, жур на ліст кай 
аў ды ёві зу аль ных СМІ, да

след чы цай у га лі не псі ха ла гіч ных на вук, 
стар шай вы клад чы цай ка фед ры тэ ле ба чан
ня і ра дыё вя шчан ня фа куль тэ та жур на ліс
ты кі БДУ Ак са най Кат рэн кай.

— Не як у ін тэр нэ це ба чы ла фо та зды-
мак: па ся род пус той, пе ра кры тай па лі цы-
яй пло шчы ста іць хлоп чык. Бліз ка ста іць 
і гля дзіць на «жы вы плот». Не ўяў ляю, пра 
што дзі ця ду ма ла ў той мо мант. А яго баць-
кі?.. Ак са на Ада маў на, на коль кі дзя цей мож-
на па глыб ляць у праб ле мы да рос лых?

— Ідэа льны ва ры янт, ка лі ў сям’і ўста
лёў ва юц ца дак лад ныя пра ві лы. На прык лад, 
праб ле мы, якія мо гуць пе ра гру зіць псі хі ку 
дзі ця ці, трэ ба вы ра шаць без яго. Асаб лі ва гэ
та ты чыц ца дзя цей 9–10га до ва га ўзрос ту. Іх 
ня ўстой лі вую псі хі ку лёг ка траў ма ваць зза 
вы со кай сту пе ні ўну шаль нас ці, гэ та да ка за на 
на ву коў ца мі. І на ват ка лі ма ма з та там моўч
кі гля дзяць ві дэа з не га тыў ным па сы лам, у 
дзі ця ці та кі кан тэнт мо жа вы клі каць страх, 
на ват па ніч ную ата ку. Дзе ці ўсё ўбі ра юць як 
губ ка. «Ма ма, у нас бу дзе вай на?» Зда ва ла ся 
б, ад куль дзі ця мо жа яе ба яц ца? Та ко га стра ху 
ў яго апры ёры быць не мо жа. Але ёсць па няц
це — ка лек тыў нае не свя до мае, ка лі ў ін фар
ма цый ным по лі іс нуе глы бін ны страх той жа 
вай ны, што пе рад аец ца з па ка лен ня ў па ка
лен не. І неш та дзі ця ўба чы ла на эк ра не, гэ та 
зрэ за ніра ва ла з яго пад свя до мас цю. Мы мо
жам ні чо га не ка заць, але спаць гэ тай ноч чу 
малое бу дзе дрэн на. І яшчэ: ка лі неш та вы но
сіц ца на ся мей ную ра ду, ма ма з та там па він
ны ра зу мець: тое, што ад бы ва ец ца до ма, дзі ця 
па ня се ў шко лу. Увогуле, асноў ны кры тэ рый, 

па глыб ляць яго ў ней кую тэ му ці не, гэ та ад
каз для са бе на пы тан не: ці я не на шко джу 
яму? Ці пры ня се ка рысць гэ тая раз мо ва? Бо ў 
ма лых усе стра хі іра цы я наль ныя. Яны мо гуць 
лю бо га ча ла ве ка ўспры маць як муль цяш на га 
ге роя, на ват прэ зі дэн та. І, вя до ма, ка лі дзі ця ці 
тры га ды, зу сім не аба вяз ко ва аб мяр коў ваць 
пры ім па лі ты ку, асаб лі ва ка лі ў сям’і ёсць 
роз ныя меркаванні на гэ ты конт.

— Ін тэр нэт, як сім вал усе да ступ нас-
ці, мож на лю біць ці не на ві дзець, але быць 
абы яка вым, як той ка заў, да яго нель га. Бо 
ён — у кож ным до ме і кож най сям’і, на ват 
у ро зу мах на шых не акрэп лых псі хіч на дзя-
цей. Ка неш не, роў тар мож на ад іх сха ваць, 
а ма біль ную пе ра да чу да дзе ных ад клю чыць. 
Але ка лі дзі цё вы хо дзіць на ву лі цу, яно ўсё 
роўна трап ляе ў ін фар ма цый нае по ле са сва-
і мі спа ку са мі і фэй ка мі. І як та ды збе раг чы 
не паў на лет няе дзі ця ад уся го ліш ня га?

— Да трох га доў ка тэ га рыч на не рэ ка мен
дую па каз ваць яму ру хо мую кар цін ку. Я пра 
тэ ле ві за ры і кам п’ю та ры ка жу. Ця пер мод
на ўклю чаць дзі ця ці роз ныя раз ві вальныя 
муль ці кі са стра ка ты мі кад ра мі, якія хутка 
змя ня юц ца. Гэ та пры чы няе вя лі кую шко ду 
раз віц цю ма ло га, яго моз гу, зро ку. Пра тое 
на ву коў цы ўся го све та «кры чаць». У мя не 
аса біс та на гэ тую тэ му да сле да ва на больш за 

Калі зазірнуць 
у сябе, разумееш: 
так, усе мы родам 
з дзяцінства. 
Часам крыўдлівыя 
больш меры, 
часам не лагічна 
ўпартыя, нават 
зайздросныя... 
Тым не менш, 
мы — жыццёвы 
прыклад для сваіх 
дзяцей. А яны — 
наша люстэрка. 
Таму, як кажуць 
псіхолагі, хочаш 
змяніць свет 
вакол — пачні 
з сябе.

тарыф —  
Жыццёвы
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450 кры ніц, з іх 140 на анг лій скай мо ве. Вы праў ляць та кія 
па мыл кі вель мі скла да на. Дзі ця ці трэ ба, каб ма ма бы ла по
бач, шка да ва ла яго, кар мі ла гру дзя мі, тры ма ла на ру ках. І 
ўсё! Ка лі баць кі ра зу ме юць, што яны фар мі ру юць асо бу дзі
ця ці, праб лем по тым у прын цы пе быць не па він на ў дыя ло гу 
з дзець мі. Вы ха ван не па чы на ец ца з за клад кі каш тоў нас най 
ба зы, фар мі ра ван ня эма цый на га ін тэ ле кту, вы бу доў ван ня 
глы бо ка га ўзроў ню да ве ру. Ка лі я ця бе на ра дзі ла не для та
го, каб ты мне на ста рас ці шклян ку ва ды пры нёс, а та му, што 
ха це ла, каб ты быў. Я ця бе люб лю та му, што ты ёсць.

— Гэ та ідэа льная ма дэль уза е ма ад но сін. І на ват ка лі 
яе атры моў ва ец ца вы бу да ваць, дзі ця ад ной чы вы хо дзіць 
у со цы ум і ба чыць, як яго ад на год кі «сэл фяц ца» ды вы-
клад а юць свае ві дэа ў сац сет кі… Уз ні кае пы тан не: ма ма, 
а мож на я так са ма?..

— У вы ні ку сва іх да сле да ван няў я зра бі ла вы сно ву, што 
ва ўзрос це 9–10 га доў па чы на ец ца пе ры яд каш тоў нас най 
пе ра ары ен та цыі. Ка лі з ад на го бо ку ра зу ме еш, што трэ ба 
быць доб рым, сум лен ным, са чыць за зда роў ем і доб ра ву
чыц ца, а з дру го га — хо чац ца, каб у ця бе ўжо «быў хло пец», 
а лепш два ці та ту і роў кі на ру цэ, па куль на ма ля ва ныя мар
ке рам. Дзе ці кі да юц ца з ад ной край нас ці ў ін шую. Ця пер, 
ма быць, кож ны з іх хо ча стаць бло ге рам. Усе гэ тыя здым
кі абы якія ды прос та жу дас ныя ся бе лю бі ма га — дэ ман
стра цыя да рос лас ці. Баць кі па він ны да па маг чы вы ста яць 
у пе ры яд та кой раз ба лан сі роў кі. Пра па нуй це вы бар з ада
бра на га ва мі ма тэ ры я лу. Гэ та зна чыць, са мі яго ары ен туй
це. Па ста ян на, што дня, што га дзі на! Хо чаш стаць бло ге рам? 
Вы дат на! Пры ня сі мне кан цэп цыю твай го кан тэн ту. Мама, 
а што та кое кан цэп цыя?.. Так, крок за кро кам «вы цяг вай це» 
дзі ця з ін фар ма цый на га смец ця, у якім яно, маг чы ма, ужо 
за гразла, ву чы це яго дзяліць збож жа ад пус та зел ля.

— А по тым пры хо дзіць са шко лы та кі ра зум ны і пра-
віль ны хло пец ці дач ка і са сля за мі за яў ляе, што ён — бе-
лая ва ро на.

— Згодна, не та кі як усе. Асаб лі вы. Але да вай це пры зна
ем ся шчы ра: кож ны з нас мае ў са бе гэ та па чуц цё. Прос та ў 
мно гіх яно ска жо нае. Раз ві вай це ў дзецях са ма па ва гу, лю боў 
да ся бе, умен не да ра ваць са бе і ін шым. Не трэ ба ні на ка го 
крыў дзіц ца, па кі да ю чы пра ва ча ла ве ку здзейс ніць той ці ін
шы ўчы нак. Бе лая ва ро на? Ну і што! Нас не мо гуць любіць 

усе. Так, у ця бе ня ма со та ва га тэ ле фо
на, але ў па раў на нні з Ва сем у ця бе ўсё 
не так і дрэн на: ёсць муд рыя баць кі, 
яны ця бе шчы ра лю бяць. А ў Ва сі за
шмат тэ ле фо наў і ня ма ра зу мен ня сэн
су жыц ця, ён не імк нец ца да раз віц ця 
і пакрыўджаны на ўвесь свет. Ад наў
ляй це з дзі цем каш тоў нас ны ба ланс.

— На ват не ўсе баць кі ўме юць гэ-
та ра біць. Ды што там ад наў ляць 
ба ланс! Ха ця б прос та на ву чыц ца 
ра зу мець свае эмо цыі …

— На жаль, нас гэ та му не ву чаць. 
Хоць, зда ва ла ся б, ёсць мност ва псі
ха ла гіч ных цэнт раў, вэ бі на раў, се мі
на раў. І на ват з бяс плат ным пер шым 
за ня ткам! Але не ха пае ў іх глы бі ні і 
шмат век тар нас ці, цэ лас нас ці, сіс тэм
нас ці. Ін фар ма цыя да ец ца ка вал ка мі і 

ўспры ма ец ца фраг мен тар на. За ці ка ві лі, а да лей — за пла ці. 
І на ват ка лі за пла ціш — час та ні чо га для ся бе не ўсве дам ля
еш. Ха це ла ся б мець сіс тэ му «пад ключ», каб яна пад каз ва ла, 
да па ма га ла ча ла ве ку ра за брац ца з са мім са бой. Да рэ чы, у 
мя не ёсць ідэя, як ства рыць та кі пра ект.

— Ёсць ка рот кія па ра ды: як эма цый на не вы га раць?
— Нар муй це свой рас па ра дак дня. Сон, хар ча ван не, фі

зіч ныя на груз кі — ба за выя па трэ бы і да рос ла га, і дзі ця. Бо 
ма лыя так са ма эма цый на вы га ра юць. Ну і псі хіч ны склад
нік, без умоў на, важ ны: усё, што мы ро бім, па він на пры но
сіць ра дасць. Та му не «трэ ба ра біць уро кі!», а тлу ма чым 
іх ка рысць, раз ва жа ем пра плю сы і мі ну сы на ву чан ня. Бо 
шко ла — гэ та пад му рак, яна дае маг чы масць па зна ё міц ца 
з усі мі сфе ра мі жыц ця і вы браць сваю. І ў да рос лых шко ла 
жыц ця — та кі ж пад му рак, на якой бу ду ем сваю асо бу. Як 
ні кру ці, мы ўсе зна хо дзім ся ў пэў най сіс тэ ме, якую не маг
чы ма іг на ра ваць.
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— Ус пом ні ла свае пад лет ка выя дыс ку сіі пра тое, ці 
мож на за ста вац ца сва бод ным, зна хо дзя чы ся ў рам ках 
той ці ін шай сіс тэ мы. У са мы кры зіс ны пе ры яд мне зда-
ва ла ся, што жыц цё — гэ та тур ма.

— А што та кое ўнут ра ная сва бо да? Гэ та па чуц цё лю бо ві 
да ся бе, пры няц це ся бе. Ка лі ра зу ме еш, што ты — асоб ная 
пла не та, са ма каш тоў насць. Ве да еш сваё пры зна чэн не, ве да
еш, што ты на сва ім мес цы, ро біш тое, што хо чаш, што ду ша 
про сіць. Ра зу ме еш, ча му ты тут. Не аб мя жоў ва еш ка гось ці 
і не да зва ля еш аб мя жоў ваць ся бе. Усё гэ та і дае ад чу ван не 
ўнут ра най сва бо ды. Ча ла век, што яе атры маў — заў сё ды яр
кая асо ба, якая не ба іц ца асу джэн ня з бо ку, мае свой пункт 
гле джан ня, але ўліч вае «пра ві лы гульні». Ну і, вя до ма, стра хі 
пе ра шка джа юць унут ра най сва бо дзе.

— Ужо даў но на зі раю тэн дэн цыю ўсе да зво ле нас ці, 
ка лі дзі ця, на прык лад, мае пра ва са ма стой на вы бі раць 
са бе ві ды ад па чын ку, і мя не тое на сця рож вае. Ці заў сё-
ды трэ ба пры слу хоў вац ца да жа дан няў не паў на лет няй 
асо бы, якая про сіць ку піць та кі ж га джэт, як у Ва сі, або 
па фар ба ваць ва ла сы ў ру жо вы ко лер, бо ўсе сяб роў кі ўжо 
зра бі лі гэ та?

— Ка лі ма ма не хо ча спа ліць псі хі ку дзі ця ці, то ёй не аб
ход на аб мя жоў ваць яго ад роз на га ро ду «спа ку саў». Ка лі да
зво ліць гля дзець і ра біць усё, што хо чац ца і коль кі хо чац ца, 
дзі ця прос та «зга рыць». І тое, што бы ло ўкла дзе на ў яго да 
гэ та га, мож на пе ра крэс ліць. Пач нец ца раз бу раль ны дыс ба
ланс, які ў дзя цей і так пе ры я дыч на ўзні кае ў сі лу фі зі я ло гіі. 
Што ты чыц ца бяс кон цых дзі ця чых «ха чу шак», тут прос та 
трэ ба быць ра зум ны мі. Дзесь ці да ем пра ва вы ба ру. Не дзе 
ідзем на кам пра мі сы. Але ка лі дзяў чын ка пе ра ка на ная, што 
без фар ба ва ных ва ла соў яна не спа да ба ец ца хлоп чы ку, то 
тут ужо ма ці вар та за ду мац ца, ці не транс люе яна да чцэ свае 
пад свя до мыя комп лек сы? Трэ ба вы пра цоў ваць у дзі ця ці з 
ран ня га ўзрос ту кры тыч нае мыс лен не: а ці праў да гэ та? Ка лі 
я па гля дзе ла або па гля дзеў тыя кад ры, і ў мя не ста ла час цей 
біц ца сэр ца, знік доб ры на строй, з’я віў ся страх — а ці трэ

ба мне тое? За да ча баць коў — на ву чыць 
дзі ця ўсве дам ляць свае эмо цыі, не да зва
ляць ся бе ата ко ўваць звон ку.

— Ця пер гэ та зра біць вель мі цяж-
ка, ка лі ідзе звыш маш таб ная «ата ка» 
на дзі ця чую свя до мас ць. Тая ж тэ ма 
ін тым на га жыц ця… Ка лі ты не рас-
па вя дзеш — ад на клас ні кі «аду ку юць». 
Ча му так ад бы ва ец ца?

— Та му што гэ та рэ флек сы… У нас 
ёсць ін стынкт вы жы ван ня, раз мна жэн
ня. Гэ та ней кія «кноп кі», якія заў сё ды 
пра цу юць. Для ча го? Каб пра сцей бы ло 
кі ра ваць ча ла ве кам, ма са мі. Та му трэ ба 
ву чыць дзі ця ра зу мець, што ад бы ва ец ца 
на са мой спра ве. Што чалавек жы ве не 
сам па са бе, а ў вя лі кім све це, дзе шмат 
уся го і доб ра га, і дрэн на га. Што іс ну юць 
сіс тэ мы, і кож ная спра буе на яго ўплы
ваць. І, вя до ма, я су праць та го, каб ся мі
га до ва е дзі ця па свя ча лі ў пра цэс за чац ця 
з усі мі фі зі я ла гіч ны мі пад ра бяз нас ця мі. 
Хоць гэ та агуль ная прак ты ка. Але ў гэ
тым уз рос це дзяў чын кам хо чац ца гу

ляць з хлоп чы ка мі ў фут бол, у ляль кі. А тут рап там та кое 
ад крыц цё!.. Па чы на ец ца моц ная псі ха ла гіч ная лом ка. Ужо і 
та ту свай го не маг чы ма нар маль на ўспры маць. На вош та гэ
та па трэб на?! Так, ця пер цяж ка ўбе раг чы дзя цей ад ме дыя
зг вал та ван ня. Але ўсё ж трэ ба імк нуц ца ад цяг нуць «мо мант 
іс ці ны» хоць бы да 9–10 га доў.

— Бу лінг, тро лінг, мо бінг... Ча му гэ тыя з’я вы, ка лі 
здзек ва юц ца з са бе па доб ных, ста лі па пу ляр ны мі? Ад куль 
ка ра ні рас туць?

— Так пра яў ля ец ца ка ла саль ная ўнут ра ная не зада во
ле насць. І ця пер вы ба чы це, коль кі ва кол нас не да лю бё ных 
лю дзей? Іх не лю бі лі баць кі, маг чы ма, не лю бі лі муж чы ны 
і жан чы ны. Бо ў ста не лю бо ві ча ла век не зайз дрос ціць, у 
ім ня ма агрэ сіі, злос ці, ня на віс ці, стра хаў… А ка лі гэ та ўсё 
ёсць — дай толь кі на го ду, каб сваю не за да во ле насць вы ціс
нуць з ся бе. Так спра цоў вае кам пен са то ры ка. Ма ла та го, 
ча ла век, не ра зу ме ю чы, што з ім на са мой спра ве ад бы ва
ец ца, мо жа на ват за ах воч ваць у са бе не га тыў ныя пра явы. 

Ён мо жа быць пе ра ка на ны, што аб’ ек тыў на мае рацыю. Але 
ко рань праб ле мы мы ўжо вы яві лі — не да лю бі лі яго… Бы вае 
яшчэ ўсвя дом ле ная гульня. Ка лі па збаў ле ныя лю бо ві «ма
ры я нет кі» або «пеш кі», як хо ча це, ду ма юць, што дзей ні ча
юць у сва іх аса біс тых ін та рэ сах. І на ват атрым лі ва юць ад 
гэ та га за да валь нен не. Але трэ ба ра зу мець: што праў да, што 
ілю зія. І гэ та му ву чыць дзя цей. Ёсць, вя до ма, апры ёры зла
слі выя лю дзі. Але іх 1% на пла не це. Усе ас тат нія та кія — зза 
вы дат каў вы ха ван ня, на  жаль.

— Я чу ла, што за клад ка ха рак та ру і бу ду чых па вод-
ніц кіх рэ ак цый ад бы ва ец ца да 5 га доў. По тым ка рэк та-
ваць што-не будзь вель мі скла да на. Сум ныя фак ты…

— Усё па праў на! Ак цэн туй це ся на сва іх здоль нас цях, та
лен тах. Гэ та тое, ча го заў сё ды хо ча ва ша ўнут ра нае я. Са ма
раз ві ва й це ся, та ды ўнут ры бу дзе моц ны за рад лю бо ві, ра
дас ці, шчас ця, па дзя кі ўсім і ўся му за до свед, які на бы ва е це 
па жыц ці. Гэ та са мы вер ны спо саб ся бе ад ра дзіць, за ха ваць. 
І цяж кі. Пры зна ю ся, тое, што я вам рас ка за ла, ра ней транс
ля ва ла толь кі бліз ка му ася род ку. Не бы ла ўпэў не ная, што 
гра мад ства га то ва пры няць та кую ін фар ма цыю. Але ка лі 
на ша су стрэ ча ад бы ла ся, то, на пэў на, на спе ла ў тым сур’ ёз
ная не аб ход насць.

Гу та ры ла Алі са Гюнгер 
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ММы пазнаёміліся з ім гады тры 
таму дзякуючы Людміле Дзёмінай, бе
ларусцы з Тальяці. Кіраўніца Белару
скай мясцовай нацыянальнакультур
най аўтаноміі «Нёман», як і створаны 
ёю ансамбль «Купалінка», удзельні
чалі ў праектах Рускага культурнага 
цэнтра — яго ж у Тальяці стварыў, ім 
кіраваў Уладзімір Патакаў. У мінулым 
годзе Уладзімір Уладзіміравіч — ужо 
з Кіпра — напісаў мне: збіраецца пе
раехаць у Беларусь. І ўжо год Патака
вы тут. Размаўляючы з Уладзімірам, 
я даведаўся, што рашэнне аб пера
ездзе было абсалютна прадуманым і 
ўзважаным. І знайшліся людзі, якія 
дапамаглі ўвасобіць думкі ў рэаль
насць, у іх ліку — Людміла Іванаўна, 
разам з якой ён і пабываў у Мінску 
ў 2017м. Прыязджаў, кажа, не толь
кі па працоўных пытаннях: зблізку 
паглядзець, як тут людзі жывуць. Да 
гэтага шмат чытаў, глядзеў: як тут усё 
ўладкована. А каб атрымаць больш 
поўнае ўражанне, «пагрузіўся» ў гэтае 
асяроддзе.

Што цікава: падштурхнулі сям’ю 
Патакавых да рашучых крокаў па 
пераездзе ў Беларусь маладыя людзі, 
якія з’ехалі са ЗША, пражыўшы там 
больш за 20 гадоў. Іх бацькі дзецьмі 
вывезлі. Там яны выраслі, вывучы
ліся на ІТспецыялістаў, пажаніліся, 
дзяцей нарадзілі — і адважылісятакі, 
зазірнуўшы на Кіпр, вярнуцца на зям
лю продкаў, у Беларусь. Казалі: у Аме
рыцы выхоўваць дзяцей так, як яны 
хо чуць, ужо зусім немагчыма. Амаль 
адначасова дзве сям’і апынуліся ў 
Мінску: амерыканцы і масквічы.

Уладзімір Патакаў — з сям’і па
томных дыпламатаў, выпускнікоў 
МДІМА (Маскоўскага дзяржаўнага 
інстытута міжнародных адносін): 
там вучыліся яго дзед, бацька, маці. 
Праца ім таксама знаходзілася ад
паведная, высокааплатная. Але калі 
Уладзімір з жонкай, аднакурсніцай, 
заканчвалі гэтую прэстыжную наву
чальную ўстанову на пачатку 2000х, 
то Савецкага Саюза ўжо не было, па
спяховы бізнес яго бацькі «оттиснули 

в 1995м бандиты», а да таго ж бацькі 
яго разышліся. І Уладзіміру, які жыў 
тады ў бабулі, рана давялося сталець. 
Але праца ў прадстаўніцтве саліднай 
амерыканскай камерцыйнай фірмы, 
Міжнародным фондзе «Диалог ци
вилизаций», кіраўніком аддзела ў 
буйной гандлёвай сетцы «Бегемот» 
у Тальяці, кансультантам непасрэдна 
ў Алега Дзерыпаскі ў кампаніі «Рус
ский алюминий» узбагацілі майго 
суразмоўцу неацэнным жыццёвым 
і прафесійным досведам. Да таго ж 
і вучоба ў гуртку расійскага тэарэ
тыка навукі, сацыёлага, палітолага і 
публіцыста Сяргея КараМурзы (ра
зам яны нават напісалі кнігу «Россия: 
точка 2010, образ будущего и путь 
к нему») дала свой плён.

І вось жыццё склалася так, што 
Уладзімір Патакаў і яго сям’я больш 
за год — у Мінску. І падалі ўжо даку
менты на атрыманне беларускага гра
мадзянства.

— Уладзімір, пераездам з Расіі 
ў Беларусь мала каго здзівіш, хоць 

Парадак. 
бясПека. 
добрыя людзі...

Былы масквіч,  
выпускнік МДІМА,  

кандыдат сельскагаспадарчых 
навук і па складзе розуму  

сістэмны аналітык  
Уладзімір Патакаў год таму 

пераехаў на сталае жыхарства  
ў Мінск. Не адзін — разам са сваёй 

шматдзетнай сям’ёй.  
Як жывецца грамадзянам  

Расіі ў Беларусі?

Цнянскае вадасховішча з вышыні птушынага палёту
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масквічы, мабыць, не  часта рас-
стаюцца са сталічнай прапіскай. 
А што вашым знаёмым у ЗША было 
не так?

— Напружвалі, казалі, чыста по
бытавыя пытанні. У іх добрая праца: 
абодва айцішнікі. Але там, кажуць, 
пайшла легалізацыя марыхуаны, 
нар котыкі выходзяць зпад кантро
лю, і культура ў традыцыйным яе 
разуменні адсутнічае. Па родавых 
каранях Саша Рэзнік  — украінец, 
жонка яго нарадзілася ў Беларусі. 
Так што культура ў іх у крыві: гэта 
людзі, як я кажу, з рускім культур
ным кодам. Заходні ўплыў на  іх 
быў сур’ёзны ў плане прафесійным, 
а ўнутры яны засталіся цэльнымі. 
Разумеюць, што такое добра і што 
такое дрэнна. У іх трое дзяцей, і яны 
ясна ўбачылі: далей у Амерыцы ім 
дзяцей будзе выхоўваць цяжка. Вось 
яны праз Кіпр і вярталіся ў Беларусь. 
Аляксандр і Вольга купілі сабе ў Мін
ску дом. На Кіпры мы шмат з імі гу
тарылі. Паступова зразумелі: гэта ж і 
наш «беларускі» шанец, будзе за што 
тут зачапіцца. Ну хоць дзеці між са
бой кантактаваць стануць на пер
шым часе. Але я, прызнацца, яшчэ 
ў 2017м зразумеў: канчатковым на
шым «пунктам прызначэння» стане 
Мінск.

— Вы тады казалі, што родавыя 
карані вашы па маме, магчыма, з Бе-
ларусі. Можа, гэта яны вас сюды й 
паклікалі?

— Не выключаю і такое. Папер
шае, маміна дзявочае прозвішча Бу
лах тут пашырана. Падругое, вёскі з 
аднакарэннымі назвамі ёсць. Цяпер 
я актыўна шукаю родавыя карані, 
апытваю сваякоў, прычым на дыкта
фон. Ведаю, што продак наш атры
маў дваранскі тытул за подзвігі пры 
абароне Севастопаля ў Крымскую 
вайну 1853–55 гадоў. У рэвалюцый
ным часе трое братоў з роду ваявалі 
за  белых, адзін  — за  чырвоных. І 
я нашчадак ягоны: Міхаіла Іванаві
ча Булаха. Ён стаў вялікім чалавекам 
пры савецкай уладзе: працаваў ва 
ўрадзе Масквы, адказваў за экано
міку сталіцы ў 20я гады. А ў 37м 
памёр ад сардэчнага прыступу — ма
быць, чакаў арышту, таму што яму 
«пашчасціла» працаваць з Троцкім. 
Нашчадкі Міхаіла Іванавіча хуцень
ка з’ехалі на Далёкі Усход. І таму дзед 
мой, Юрый Георгіевіч Булах, пасту

паць у  МДІМА (46ы ці 47ы год) 
прыехаў ужо з Магадана. Ёнта і быў 
у ліку першых выпускнікоў МДІМА. 
Ну і гэтак далей.

— А як атрымалася, што вы, 
карэнны масквіч, сталі кандыда-
там сельскагаспадарчых навук?

— Так жыццё склалася: у 2007м 
я абараніў дысертацыю ў інстытуце 
пры Распатэнце: «Фарміраванне сіс
тэмы ўкаранення біятэхналагічных 
інавацый у  аграпрамысловы ком
плекс». Я пасля ВНУ, яшчэ да Між
народнага фонду «Диалог цивили
заций», папрацаваў нядоўга ў адной 
амерыканскай фірме, якая гандлява
ла біятэхналагічнымі інавацыямі ў 
аграпрамысловым комплексе. Пра
давала корм для жывёл. Праца была 
надзвычай цікавая, міжнароднага 
характару. Мне было 22 гады, узялі 
маркетолагам, прычым венгры: у іх 
цэнтральны офіс па Еўропе. У мяне 
англійская мова доб рая, быў я  ма
лады — і мне даручылі арганізацыю 
замежных камандзіровак і паездкі 
разам з кіраўнікамі аграпрампрад
прыемстваў Расіі за мяжу. Семінары 
праводзіліся. Я бачыў, вывучыў, як 
арганізаваны гэты працэс — і напісаў 
кандыдацкую.

— Яна вам дапамагае неяк рухац-
ца па жыцці?

— Усё, што мы ні робім у жыц
ці  — мае наступствы. Думаю, ні
водзін кандыдат не  шкадуе, што 
выдаткаваў час на  дысертацыю. 
Вось, напрыклад, пазней я  пачаў 
супрацоўнічаць з Ціміразеўскай 

акадэміяй (Расійскім аграрным уні
версітэтам) — і мы з навукоўцамі 
гаворым на адной мове. Там ёсць ла
бараторыя, дзе вырошч ваюць гры
бы, выкарыстоўваючы ў тым ліку і 
генетыку. Інавацыйныя тэхналогіі, 
якія «выраслі» з мікрабіялагічнай 
прамысловасці СССР. Калі ўсё раз
валілася, то людзі навукі спрабавалі 
выжыць, нешта збераглі. Тое, што 
ўмеліведалі, змаглі камерцыяліза
ваць. Робяць сродак для павышэн
ня ўраджайнасці. Калі ўносіш яго ў 
глебу, то за кошт падаўлення грыба
мі шкоднай мікрафлоры каранёвая 
сістэма раслін лепш развіваецца. Усё 
проста: павышаецца імунітэт рас
ліны. Такі грыб знішчае гніласныя 
бактэрыі, цвіль, якія могуць аслаб
ляць яе. І расліна за кошт уласных сіл 
рэзка павялічвае свой патэнцыял. 
Вынікі вельмі сур’ёзныя: 18 адсоткаў 
прыросту ўраджайнасці мінімум. 
А ў некаторых цёплых абласцях i да 
35! Я па пшаніцы кажу. Гэта вельмі 
цікава. Калі цяпер у Беларусі каля 
8 мільёнаў тон збожжа збіраюць, то з 
нашым прэпаратам можна смела па
дыходзіць да 10ці.

— Мяркуючы па ўсім, вы гэтай 
тэмай цяпер і займаецеся?

— Больш правільна будзе сказаць: 
у тым ліку і гэтай. Думаю, яна яшчэ 
знойдзе развіццё ў Беларусі.

— З Кіпра вы пісалі: «У сярэдзіне 
2017-га мне прыйшлося «саскочыць» 
са свайго бізнесу, бо кліенты амаль 
усе згалелі, я выйшаў у нуль. У плане 
эканомікі поўная нявыкрутка»…

— Ну, 2017ы яшчэ мы неяк пе
ражылі. Тады я  перабраўся ў Мас
кву і папрацаваў нават аналітыкам 
у фірме «Русский алюминий» у вядо
мага Алега Дзерыпаскі. Асабіста яго 
кансультаваў. І там, вядома ж, была 
нядрэнная зарплата. Але па шэрагу 
абставін мне і адтуль прыйшлося 
сысці. Мабыць, некаторым людзям 
здалося, што ранавата мне супакой
вацца на дасягнутым — трэба далей 
рухацца. Або Усявышняму так было 
заўгодна… Карацей, я тады падумаў
падумаў — і вырашыў памяняць усё 
кардынальна. Так мы з’ехалі з сям’ёй 
у  цёплы быццам  бы край: на  Кіпр, 
у горад Пафас. Прыгожа гучыць?

— Нават пафасна, я  б сказаў. 
Але чаму на Кіпр? І чаму край «быц-
цам  бы цёплы»? Вас там холадна 
сустрэлі? У пісьме адтуль вы пісалі: 
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«Але дзяцей трэба выхоўваць у на-
шых традыцыях. Так што маю за-
думку паспрабаваць падаць на бела-
рускае грамадзянства».

— Паехаць на  Кіпр нам было 
прасцей за ўсё: там не патрэбна віза. 
З’ехалі, арандавалі дом і сталі жыць: 
каб паглядзець, што такое Кіпр 
знутры, што такое ўвогуле жыць 
за мяжой. Многія ж бо едуць летам 
адпачываць на Кіпр — і вяртаюцца 
адтуль у поўным захапленні. Падум
ваюць: вось бы нам там жыць, вось 
дзе рай зямны!

— І я такіх ведаю!..
— Але адна справа — на месяц, 

ды ў добрым гатэлі, і зусім іншая — 
круг лы год пажыць там. Дзяцей 
у школу ўладкоўваеце, з мясцовы
мі маеце зносіны, грошы на жыццё 
зарабляеце ды ўсё такое іншае. Мы 
жылі ў Пафасе: паўднёвы захад краі
ны, вельмі добрае месца. Шматлікая і 
моцная рускаўкраінская дыяспара. І 
праблем ва ўзаемадачыненнях няма: 
усе савецкія людзі, як я іх называю. 
Ды ўсё ж гэта была самая страшная 
зіма, якую ў сваім жыцці перажыў: 
зіма 2018–2019 гадоў. Дом вялікі — 
а кацёл стаяў проста на вуліцы: там 
дызпаліва спальваюць для абагра
вання. Я  спецыяльна шукаў дом з 
батарэямі: каб цёпла было зімой, бо 
пяцёра ж дзяцей у нашай камандзе. 
Рамантавалі кацёл тыдні тры. Спец 
мне кажа: мінімум 20 еўра за ноч бу
дзе ляцець. Я зрабіў тэставае ўклю
чэнне — сышло 70 еўра. За ноч! Дом 
да холаду зусім не  прыстасаваны. 

Купілі тэны электрычныя — мала да
памагалі. На вуліцы 6–10, да 12 гра
дусаў, і ў доме не  нашмат вышэй: 
ну як у халадзільніку. А ў нас дзеці, 
жанчыны. Грэкікіпрыёты, аднак, 
вялікія аптымісты. Холадна, кажу 
ім. А яны: ну выйдзі пагуляй… І гэта 
быў не жарт!

— Вы тады з Рэзнікамі па зна-
ёміліся?

— Мы паралельна з імі жылі. 
А суровая кіпрская зіма, вядома ж, 
паскорыла нашы працэсы мыслення. 
Мы цвёрда вырашылі з’язджаць. Рэз
нікі дапамаглі ў Мінску знайсці дом 
у арэнду: я быў яшчэ там, а Саша яго 
нагледзеў. Фоткі адправіў. Мы прые
халі ў Мінск: 14 ліпеня споўнілася год, 
як мы тут.

— У мінскім жыцці знайшлі ста-
ноўчыя моманты?

— Вядома. Прычым іх больш, 
чым адмоўных. Калі коратка, то гэта 
парадак, бяспека, экалогія. Прадка
зальнасць жыцця. Добрыя людзі. 
Апошняе, дарэчы, вельмі важна, 
таму што я  пажыў ужо ў розных 
грамадствах. Тут ты ведаеш, чаго 
ад людзей чакаць. Вось мае хлопцы, 
скажам, цяпер самі ездзяць на рова
ры на футбол: у секцыі займаюцца. 
І старэйшыя дзяўчынкі на тралей
бусе  — па сваіх справах і занят
ках. Нашы дзеці — гэта Віка, ёй 14, 
Олі — 12, Сашу — 10, Сярожу — 7, 
а Лізе — 3. Дык вось, нават Сярожа 
сам на ровары ездзіць на футбол. 
А гэта трэба сесці, ехаць, цераз да
рогу перайсці. Але я ведаю: з ім ні

чога не здарыцца. І гэта вельмі важ
на. У Расіі такое проста немагчыма. 
Кажу гэта з поўнай адказнасцю, бо 
працаваў і аналітыкам па пагрозах. 
І ведаю, што такое выкраданне дзя
цей, выкуп і гэтак далей. Страшная 
рэч, не дай Бог! І яшчэ пра футбол. 
Малодшы наш займаецца бясплат
на, а  старэйшы за  палову кошту: 
замест 120 рублёў у месяц плацім 
60, паколькі Сярожа на добрым ра
хунку. Гэта прыватная школа, і там 
усё сур’ёзна. Хлопцаў рыхтуюць 
да міжнародных турніраў, выездаў 
за мяжу — толькі каранавірус пла
ны карэктуе.

— А як з агульнаадукацыйнай 
школай?

— Фармальна мы як расійскія 
грамадзяне прымацаваныя пакуль 
да расійскіх школ, вучымся па ра
сійскай сістэме. Там ёсць Закон аб 
сямейнай адукацыі. Можна вучыцца 
так: займайся дома, прымацоўвай
ся да любой школы, і туды 2 разы 
на год прыходзь здаваць іспыты. Мы 
так і робім. У нас асноўныя грошы 
ідуць на адукацыю. Мы тут ходзім 
у школу: шматдзетныя сем’і нанялі 
настаўніка. З юрыдычнага пункту 
гледжання гэта як клуб па інтарэсах, 
так хадзілі Саша і Сярожа. Зза ка
ранавіруса пачалі займацца дыстан
цыйна. Санёк яшчэ іграе на  фар
тэпіяна, ходзіць у музычную школу. І 
робіць поспехі. Нават пачаў музыку 
сам пісаць — на пачатковым этапе, 
але, спадзяюся, у яго вялікая буду
чыня. Оля нацэлілася на біялагічны 
факультэт БДУ.

— І яшчэ, ведаю, Віка паступіла 
ў прэстыжны ліцэй Беларускага на-
цыянальнага тэхнічнага ўніверсі-
тэта.

— Ужо вучыцца. Паспяхова зда
ла фізіку і матэматыку, прайшла па 
конкурсе. Мы ў мінулым годзе ха
дзілі ў ліцэй БДУ: бо ёсць у Вікі ды
плом аб заканчэнні 9 класаў, выда
дзены Пасольствам Расіі на Кіпры. 
На сямейнай форме навучання Віка 
за  год «здавала» па два класы, і ў 
13 гадоў закончыла 9. А потым год 
нідзе не вучылася. У верасні 2019га 
прыйшлі мы ў ліцэй БДУ навесці да
ведкі — а ў іх патрабаванне: атэстат 
павінны быць таго ж года, у які чала
век паступае. Мы зазірнулі ў Закон аб 
адукацыі — там такое не прапісана. 
Дайшлі да Мінадукацыі, запісаліся 
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на прыём. І спецыялістка займалася 
нашым пытаннем мінут 40. Нават 
дала свой мабільны тэлефон! Гэта 
ўвогуле нас пакарыла. Такое ў Расіі 
ў прынцыпе немагчыма. І наша пра
блема вырашылася: мы ўжо маглі ў 
2020м з дыпломам тым паступаць 
у любую навучальную ўстанову. Што 
нам дапамагло і пры паступленні ў 
ліцэй БНТУ.

— Як сябе адчувае ў Беларусі 
жонка?

— Выдатна! Святлана Рыгораў
на  — чалавек сямейна арыентава
ны. Яна, дарэчы, таксама закончыла  
МГІМО, і нават у яе была персаналь
ная стыпендыя. Старэйшая за мяне 
на  год, у  Францыі стажыравалася, 
а калі вярнулася — патрапіла на мой 
курс. А ў выніку выбрала сям’ю. І што 
ў нас ёсць — гэта дзякуючы ёй. Ас
воілася ў Мінску хутка, на Камароўку 
па прадукты ездзіць.

— Якія вашы перспектывы і пла-
ны? Дзе збіраецеся прымяніць веды і 
досвед?

— Планаў — шмат, ды каранаві
рус іх памяняў. Хацелі мы тут кам
панію рэгістраваць па вытворчасці 
тых самых «ціміразеўскіх» грыбоў, 
вытворчасць у Беларусі размясціць. 
Ды вось — пандэмія, ізаляцыя. Хо
чам удзельнічаць у  сельскагаспа
дарчых выставах. Прыглядаюся, 
прадумваю, прыкідваю. Як вядо
ма, пераход на  іншыя прадукты ў 
сельскай гаспадарцы — гэта заўсё
ды змена тэхналагічнага працэсу. 
Да таго ж прымяненне нашых бія
прэпаратаў прыводзіць да рэзкага 
зніжэння адсотка «хіміі» ў тэхпра
цэсе. Выходзіць, мы ў кагосьці ка
валак хлеба забіраць будзем. Але 
гэта  — перспектыўны шлях, тыя 
самыя зялёныя тэхналогіі, на якія ў 
Беларусі арыентуюцца. Таму важна, 
каб інфармацыя аб нашым прадукце 
«авалодвала розумамі» ў тым ліку і 
высокіх чыноўнікаў, якія прымаюць 
рашэнні на дзяржузроўні.

— Не сумна ў Мінску самаму 
старэйшаму члену сям’і  — вашай 
бабулі Тамары Уладзіміраўне?

— Ніколькі. Пашанцавала ёй з 
суседкай: Алене Нікіфараўне такса
ма 85, і яна таксама памятае вайну. 
Так што ў іх шмат тэм для размоў і 
магчымасцяў для зносін. Ды і дзеці 
нашы падраслі, яны шмат часу на ва
дасховішчы Цнянка праводзяць, 

якое ад нас блізка. Там ёсць велада
рожкі, розныя атракцыёны, мангалы 
для сямейнага адпачынку ўстаноўле
ны, альтанкі. Гэта крута, як кажа 
моладзь! Мы там усе гуляем, сямей
ныя вячоркі пастаянна ладзім, робім 
шашлыкі.

— І ўсё ж — пяцёра дзяцей! Пры-
мацаваліся да нашых паліклінік ці 
карыстаецеся платнай медыцынай?

— Прымацаваліся, і клопат бела
рускіх лекараў на сабе адчулі. Дарэчы, 
даводзілася мне чуць скаргі на чэргі 
ў беларускіх паліклініках. Але — усё 
пазнаецца ў параўнанні. Вось хто са 
скаржнікаў хоць краем вока бачыў, 
як ідуць справы, напрыклад, у Ра сіі, 
у іншых постсавецкіх краінах? З чым 
вы параўноўваеце, калі кажаце, што 
тут дрэнна? А я шчыра кажу: як у вас 
крута усё арганізавана! Калі што 
баліць — вам жа ёсць куды звярнуц
ца! А ў Расіі пасля рэформы пайсці 
проста няма куды. Мы ж усе замаца
ваныя за паліклінікай па месцы жы
харства.

— На жаль, ёсць людзі, якім уво-
гуле не падабаецца наша бясплат-
ная медыцына…

— І вельмі дарма! Вось ім бы па
спрабаваць пахварэць там, дзе за ўсё 
трэба плаціць — тады хутка ў гала
ве ўсё стане на свае месцы. Дарэчы, 
я  неяк з вялікай цікавасцю слухаў 
вялікае інтэрв’ю Аляксандра Лука
шэнкі радыёстанцыі «Эхо Москвы». І 

яшчэ раз пераканаўся: ён — разумны 
гаспадарнік. Як чалавек, які скончыў 
 МДІМА і сёетое ў жыцці пабачыў, 
у  тым ліку і палітычнае закуліссе, 
хачу даць аматарам платнай медыцы
ны, наогул рынкавых адносінаў такую 
параду. Калі ў вас ёсць магчымасць 
выбіраць кіраўніка, то паміж фінансі
стам (ці, як іх цяпер называюць, эфек
тыўным менеджарам) і гаспадарнікам 
трэба заўсёды выбіраць гаспадарніка. 
Таму што ў яго проста хоць бы ёсць 
здаровы сэнс. А  фінансіст што ро
біць? У яго эфектыўнасць — галоўнае. 
А хто не эфектыўны — тых у бок, тых 
выкараніць, закрыць…

— Так, розныя бываюць падыхо-
ды да вырашэння сацыяльных, эка-
намічных праблем…

— Вельмі розныя, нават суп
раць леглыя, сказаў бы. І, вядома ж, 
я азнаёміўся з праграмай аднаго з 
кандыдатаў у Прэзідэнты Беларусі, 
які пазіцыянуе сябе як эфектыўны 
мене джар. Там жа ўсё ясна. Пер
шае, што зрабіў бы гэты чалавек, 
прыйшоўшы да ўлады, — запус
ціў бы маштабную праграму пры
ватызацыі. Думаеце, на  ка рысць 
народа? Зусім не! Прыйшлі б алі
гархі з усходу і захаду — і канец 
беларускай эканоміцы. Я дакладна 
вас запэўніваю: адбылося  б ме
навіта гэта.

— Ды і мне здаецца, што спа-
дзя вацца на замежныя інвестыцыі, 
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багатых гаспадароў, якія з нас зро-
бяць шчаслівых людзей — ілюзорна 
і нават глупства. Гэта свайго роду 
эканамічны, палітычны траянскі 
конь. Бо інвестары ідуць да нас не з 
праграмамі развіцця краіны, а  са 
сваімі інтарэсамі. Па вялікім рахун-
ку, няма ім аніякай справы да нашых 
праблем — да нашых старых, дзя-
цей, шматдзетных сем’яў, інвалідаў 
і гэтак далей. Ім проста трэба тут 
на нас зарабіць.

— На пальцах, што называецца, 
раскажу. Чысты рынак — гэта Кіпр, 
выкажам такую здагадку, а «нез ра зу
мелы рынак» — гэта Расія. А вось Бела
русь — гэта народная гаспадарка. Ме
навіта да такога вызначэння бліжэй 
ваша мадэль. А гаспадарка ад рын
ку чым адрозніваецца? Гаспадарка  
забяспечвае існаванне, жыццё лю
дзей. Калі гэта сямейная прысядзіб
ная гаспадарка ў сельскай мясцовас
ці, то за кошт яе вядзення жыве сям’я, 
нават калі там і не ўсё эфектыўна. І 
народнай гаспадаркай можа быць уся 
краіна. А рынак нацэлены на пры
бытак. Вось прынцыповая розніца. 
Добры прыклад я  неяк даведаўся: 
Нарыльск у Расіі. На поўначы горад, 
адрэзаны ад вялікай зямлі. У савец
кі час там была свая сельская гаспа
дарка! З пункту гледжання рынку — 
зусім бессэнсоўная: жудасна дарагая 
і выдатковая. Але з пункту гледжання 
гаспадарання забяспечвала яна мяс
цовых жыхароў ежай. І яшчэ пры
клад, мінчанам больш блізкі. Мы хо
дзім у мінскі Палац дзяцей і мола дзі, 
там з намі займаюцца выкладчыкі, 
майстры — а мы не плацім за тое ні 
капейкі. Караблікі будуем, у шахматы 
гуляем…

— Там яшчэ і малююць, займа-
юцца лепкай, спяваюць, танчаць — 
шмат гурткоў і секцый для развіцця 
талентаў…

— …А калі будзе рынак — тады 
што? Усе тыя паслугі стануць для 
бацькоў надзвычай дарагімі. Вось 
на Кіпры да нас прыходзіў выклад
чык, займаўся музыкай з дзецьмі. 
Бралі з нас мала па тамтэйшых 
мерках: бо шматдзетная сям’я, рус
кая абшчына. Занятак каштаваў 
20 еўра, і доўжыўся 45 мінут. Гэта 
каб вам было наглядна і зразуме
ла. Рынак адразу ж любую паслу
гу ператворыць у грошы, прычым 
большасць насельніцтва будзе ад 

тых паслуг адрэзана, у тым ліку і 
ад медыцыны. Цяпер беларуская 
медыцына лечыць, а  вось рын
кавая медыцына — залучае ў ля
чэнне. Яна зацікаўлена ў тым, каб 
вы лячыліся доўга і грунтоўна, вы
кладваючы за гэта добрыя грошы. 
Або адукацыю дзяцей возьмем. 
У рынкавым грамадстве адукава
ныя людзі проста не  патрэбныя! 
Таму што адукаваны чалавек менш 
купляе: на  яго  ж горш дзейнічае 
рэклама. Гэта не мае здагадкі, гэта 
даказалі швейцарскія навукоў
цы, правёўшы даследаванні. Адзін 
з былых міністраў адукацыі Ра

сіі яшчэ на пачатку 2000х сказаў: 
нам патрэбныя спажыўцы — нам 
не патрэбен чалавектворца. Вось 
што такое рынак! Таму калі вам 
распавядаюць пра інвестыцыі за
ходнія, іншую падобную туфтула
буду — вы павінны разумець: яны 
пераследуюць свае інтарэсы.

— Гэта значыць: мадэль гаспа-
даркі больш падыходзіць для жыцця, 
чым мадэль рынку?

— У тым нават няма ніякіх сум
неваў: мадэль гаспадаркі больш па
дыходная для жыцця і для развіцця 
як грамадства, так і асобных людзей. 
А рынак больш падыходзіць для тых, 
хто, груба кажучы, ужо ў тым рынку. 
Хто робіць бізнес. І, дарэчы, многія 
любяць казаць пра дэмакратыю як 
пра ўладу народа. Але варта нага
даць: калі зараджалася дэмакратыя, 
то  народам лічыліся менавіта тыя 
людзі, у якіх была ўласнасць. А ўсе 
астатнія — гэта былі Бог ведае хто. 
Тыя, хто нічога не меў: рабы, плебс. 
Таму, калі нам кажуць, што дэма
кратыя — гэта ўлада народа, то гэта 

хлусня. І мая парада беларусам: ду
маць, аналізаваць усё, што адбываец
ца. У вас выдатная сістэма народнай 
гаспадаркі…

— У нас, Уладзімір Ула дзі мі ра-
віч…

— Так, у нас. Але ёсць і мінусы.  
Адзін з іх: актыўна ўкладваюцца 
намаганні ды сродкі ў развіццё экс
парту  — але не  развіваецца ўну
транае спажыванне. Ці развіваецца 
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недастаткова актыўна. Лічыцца, што 
ўзровень спажывання ў грамадстве 
павінен павышацца: за кошт стварэн
ня новых працоўных месцаў ды ін
шых фактараў. Бо калі надараецца 
якая пературбацыі, то экспарт рэзка 
скарачаецца — а трэба выжываць: 
тавар прадаць, паслугі аказаць, каб 
грошы ішлі па крузе. Інакш вы зале
жыце ад тых, хто купляе вашу пра
дукцыю. Калі ў вас вялікі ўнутраны 
попыт, то ў вас большая прастора для 
манеўру.

— Можа, наш унутраны рынак 
замалы? Я чуў аб разліках эканаміс-
таў: каб гарманічна развівалася 

эканоміка, кажуць, патрэбен рынак 
у 100–150 мільёнаў чалавек.

— Ну, эканамісты розныя бы ва
юць. А  возьмем, скажам, Ліхтэнш
тэйн: там самы вялікі ВУП на душу 
насельніцтва, і людзі выдатна там, 
кажуць, жывуць. Так што размо
вы, што трэба абавязкова мець 
вялікі рынак  — па меншай меры 
неаб’ектыўныя. Але паколькі ў свеце 
існуе канцэпцыя макрарэгіёнаў, то яе 

й лабіруюць розныя «адмыслоўцы» 
на розных узроўнях у інтарэсах шэ
рагу сусветных суб’ектаў. Якіх? Гэта 
і транснацыянальныя кампаніі, гэта 
й шэраг краін — ЗША, Кітай, Расія… 
А навукоўцамэканамістам плацяць 
зарплату, і яны з натхненнем і старан
нем «умозаключают» якраз тое, што 
ім скажуць.

— Кажуць, што калі знешнія 
сілы дапамагалі развальваць Са-
вецкі Саюз, то меркавалася, што 
праслойка з постсавецкіх краін — 
Украіна, Беларусь, краіны Прыбал-
тыкі — для заходняй і ўсходняй цы-
вілізацый бу дзе нейкай «храстковай 
праслойкай». Каб не  іскрыла на  іх 
межах. І каб не было рэзкіх канфлік-
таў інтарэсаў. Такая ідэя нібыта 
закладвалася заходняй культурнай 
і палітычнай элітай. Меркавала-
ся не паглынаць новыя незалежныя 
дзяржавы — дапамагаць ім разві-
вацца…

— Ой, вы сапраўды ў такое веры
це? Я не згодны з такой канцэпцыяй. 
Жыццё паказвае, што па факце ўсё 
атрымліваецца не  зусім так, як, 
можа, кімсьці задумана. Як толькі 
крыху аслабла дзяржава з «праслой
кі» — яе тут жа паглынаюць: альбо 
з захаду, альбо з усходу. І гэта ўжо, 
дарэчы, было ў беларускай гісторыі. 
Жыццё дыктуе свае правілы, і за
хад дзейнічае па жорсткіх правілах. 
Пачытайце, што такое кольцы ана
конды, або геапалітычная канцэп
цыя Маккіндэра — і вам стане ўсё 
зразумела. Там ідэя такая: вашага 
палітычнага праціўніка трэба акру
жыць поясам нестабільнасці  — і 
тая нестабіль насць, канфліктнасць 
увесь час будуць выцягваць з ваша
га ворага рэсурсы і сілы. З Кітаем 
робіцца менавіта так: «змяіная» тэх
налогія праглядаецца. У дачыненні 
да яго ісламская дуга нестабільнасці 
была рэалізаваная. Колькі было ка
ляровых рэвалюцый? Здаецца, 14. 
Паглядзіце, якую геапалітычную 
дугу ўтвараюць краіны, у якіх яны 
адбыліся.

—  Б ач ачы ,  я к  п а літ э літы 
Поль шчы, Літвы, ды і Украіны 
рэагуюць на паслявыбарчыя падзеі 
ў Беларусі, міжволі ўспомніш і пра 
кольцы анаконды, і пра дугі неста-
більнасці…

— Але ўсё ж адчайвацца не вар
та! Я асабіста веру ў Беларусь — і 

таму я тут. А чаму веру? Самі бе
ларусы могуць пра тое ня ведаць, 
але ў рускіх да Беларусі склалася ў 
наш час стаўленне не проста ста
ноўчае — метафізічнае, я б сказаў. 
Беларусь для многіх рускіх лю дзей 
ўвасабляе вялікае мінулае: тое 
лепшае, што было ў савецкім міну
лым. І што тэарэтычна можа быць 
у  будучыні. Яно сёння  — як во
браз — сканцэнтравана ў Белару
сі. Бярэм беларускі герб — і бачым 
у ім пераемнасць з гербам савец
кім. Рускія ведаюць: Беларусь — 
гэта асучасненая савецкая гаспа
дарка. З элементамі рынку, але 
тым не менш. І яшчэ. У свой час 
у Расіі жартавалі: калі б у Прэзі
дэнты маглі балатавацца не толь
кі грамадзяне Расіі — перамог бы 
Лукашэнка. І гэта ніякі не жарт! 
Вобраз Лукашэнкі — гэта вобраз 
чалавекагаспадарніка. Беларусь 
можа прапанаваць Расіі той во
браз будучыні, які Расія сама ўсё 
ніяк не знойдзе.

— Тое, што расіяне шукаюць, вы 
лічыце, ёсць ужо тут? Мне здаецца, 
у іх пакуль усё ж такі амбіцыі боль-
шыя, ці ж ім браць прыклад з Белару-
сі? Вунь жа пры выпадку некаторыя 
палітыкі самі не супраць павучыць 
Беларусь розуму…

— Так, згодзен: у  Расіі ўсяго 
многа. А ў Беларусі ёсць каласаль
ны патэнцыял у вобразе будучыні, 
у сферы сэнсаў, культуры, адукацыі. 
А таксама іншых сферах. Калі б усё 
гэта ўвасобіць у Расіі — яны б маглі 
краіну пераўтварыць. На дадзеным 
этапе, што праўда, сама Беларусь 
не зможа ўвесь гэты свой патэнцы
ял рэалізаваць па адной прычыне: 
вы спрабуеце чэр паць сваю нацыя
нальную ідэнтычнасць у мінулым. 
Ну зразумела: усе так робяць. А вось 
вобразу будучыні ў Беларусі я такса
ма не бачу, гэта неяк не адчуваецца. 
І як жа ісці наперад, калі не ўяўляеш 
нават, куды? Зразумела, што лепшая 
савецкая спадчына збераглася ў Бе
ларусі — а ў Расіі не. Рускія людзі 
гэта добра разумеюць. Ёсць каштоў
ны прыклад, ёсць на што раўняцца. 
Толькі гэта будзе, вядома ж, не СССР 
версіі 2.0.

— Дзякуй за  шчырую размову, 
Уладзімір! Спадзяюся, Беларусь як 
месца для жыцця вас не расчаруе.

Гутарыў Іван Ждановіч 
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М
іт ра па літ Іо сіф  — наш 
зям ляк. На ра дзіў ся ў 
чэр ве ні 1893 го да ў Ма
гі лё ве, у сям’і вай скоў ца 
звыш тэр мі но вай служ
бы. Баць ка па ве ра выз

на чэн ні на ле жаў да ста ра ве раў. Быў хры
шчо ны ў пал ка вым хра ме, які, зра зу ме ла, 
зна хо дзіў ся пад юрыс дык цы яй Свя цей
ша га Сі но да. Вось што ўспа мі наў свя тар 
пра сваё дзя цін ства: «Я — сын ро ты, сын 
сал да та. З рук на ру кі, з рук на ру кі. Ва
нюш ка ды Ва нюш ка, Ва ня ды Ва ня. І ўсе 
афі цэ ры мя не ве да лі. І ка ман дзір пал ка 
мя не ве даў і па да рун кі мне заў сё ды пры
во зіў у ро ту, ка лі пры яз джаў на вед ваць 
яе…» 

У 1910 го дзе Іван па сту піў у Бя лы ніц кі 
РаcтваБа га ро дзіц кі ма нас тыр Ма гі лёў
скай епар хіі. Быў ке лей ні кам на мес ні ка 
ма нас ты ра, ар хі манд ры та (бу ду ча га епіс
ка па) Ар се нія (Сма лян ца). А ў 1912 го
дзе стаў яго іпа ды я ка нам. У 1912–1917 гг. 
Іван Чар ноў  — па слуш нік Цвяр ско га 
Ус пен ска га ма нас ты ра. У 1918 г. быў па
стры жа ны ў ма наст ва епіс ка пам Ар се ні
ем (Сма лян цом). З 1919 го да — іе ра ды я
кан, з 1920 го да — іе ра ма нах.

Слу жыў наш зям ляк і ў Ні коль скім 
хра ме Та ган ро га. Вы сту паў су праць аб
наў лен ча га ру ху. У 1924 го дзе ўзве дзе ны 
ў сан ігу ме на.

Праз год Іо сіф Чар ноў быў арыш та ва
ны, асу джа ны да двух га доў па збаў лен ня 
сва бо ды. Зна хо дзіў ся ў за клю чэн ні ў воб
лас ці Ко мі — у КолЁле. Пас ля вяр нуў ся ў 
Та ган рог. З 1927 го да — ар хі манд рыт, быў 
эка но мам ар хі ерэй ска га до ма. 27 ліс та па
да 1932 года свя тар быў хі ра та ні сан ў епіс
ка па Та ган рог ска га, ві ка рыя Рас тоў скай 
епар хіі. Чын хі ра та ніі ў Рас тоў скім ка фед
раль ным са бо ры здзейс ні лі ар хі епіс ка пы 
Дзміт раў скі Пі ці рым (Кры лоў), кі раў нік 
спра ва мі Свя цей ша га Сі но да, Рас тоў скі 
Ні ка лай (Ама сій скі), Та боль скі На за рый 
(Блі ноў) і ар хі епіс кап Аляк сандр (Бе ла
зёр). З 16 лю та га 1933 го да но вы епіс кап кі
ра ваў Да нской і На ва чар кас кай епар хі яй.

У 1935 го дзе — но вы арышт. Асу джа
ны да пя ці га доў па збаў лен ня во лі — па 
аб ві на вач ван ні ў «ан ты са вец кай агі та
цыі». У за клю чэн ні наш зям ляк на гэ ты 
раз зна хо дзіў ся ў Ко мі АССР — Ухта
Іжэм скім ла ге ры. Роў на праз пяць га доў 
Чар но ва вы зва лі лі… Свя тар вяр нуў ся 
ў Та ган рог. Пас ля быў вы се ле ны ў Азоў. 

Мітрапаліт  
Алма-Ацінскі 
і Казахстанскі  
Іосіф нарадзіўся 
ў Магілёве

Магчыма, і сённяшнія 
пакаленні беларусаў 
ці казахаў, увогуле 
жыхароў постсавецкіх 
краін, памятаюць 
фразу, якую сказаў 
адзін з праваслаўных 
святароў: «Юрый Гагарын 
у космас лятаў і Бога 
не бачыў... А Бог яго 
бачыў! І блаславіў!..» 
Гэта адбылося на 
службе ў праваслаўнай 
царкве, а словы 
належаць архіепіскапу 
Іосіфу (Чарнову Івану 
Міхайлавічу). Такое 
вось судакрананне 
веры і новых касмічных 
прастораў...
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У гэ ты пе ры яд ура джэ нец Ма гі лё ва 
пры маў удзел у дзей нас ці не ле галь най 
гра ма ды вер ні каў «Бе лы дом», служ
бу вёў па та ем на. Та кі быў час… Ла дзіў 
свя шчэн ніц кія хі ра то ніі, ма нас кія по
стры гі. Ка лі ня мец кафа шысц кія за
хоп ні кі прый шлі ў Та ган рог, свя тар 
уз на віў служ бу ў якас ці епіс ка па Та
ган рог ска га — са жніў ня 1942 г. І хоць 
ня прос та бы ло пя рэ чыць гіт ле раў цам, 
Іо сіф Чар ноў ад мо віў ся ўдзель ні чаць у 
пра па ган дысц кіх ак цы ях на цыс таў. А 
пра па но вы і да ру чэн ні іш лі са мыя роз
ныя. І каб у не чым ад мо віць гас па да
рам «но ва га па рад ку», па трэб ны бы лі 
над звы чай ныя муж насць і сме ласць. 
Па тра ба ва лі не ўспа мі наць у час служ
бы і міт ра па лі та Сер гія (Стра га род
ска га), што так са ма не бы ло вы ка на на. 
Міт ра па літ жа Сер гій як раз во сен ню 
1943 годзе быў абра ны на Свя цей шым 
Сі но дзе Па тры яр хам. Іо сіф Ста лін, са
вец кі ўрад у скла да ных ва ен ных умо
вах узя лі курс на ад ра джэн не пра ва
слаў най царк вы… З гэ тым пра цэ сам 
пра ва слаў ны люд Са вец кай кра і ны 
ата я сам ляў і пе ра мо гу ў ба раць бе з 
ня мец кім фа шыз мам… У каст рыч ні
ку 1943 года І. Чар ноў пры быў у го рад 
Умань. А 6 ліс та па да 1943 г. гес та паў
цы арыш та ва лі свя та ра. Аб ві на ва ці лі 
ў тым, што ён «…пры сла ны міт ра па лі
там Сер гі ем для ра бо ты на аку па ва най 
тэ ры то рыі на ка рысць СССР». Акра мя 
та го, гіт ле раў цы вы ка за лі па да зрэн не 

ў тым, што Чар ноў пра цуе на… анг
лій скую раз вед ку. Што ж, тут яны ма
ла чым ад роз ні ва лі ся ад ста лін скай 
рэ прэ сіў най ма шы ны. Не дзі ва, ка лі б 
яны аб ві на ва ці лі свя та ра, на прык лад, 
у пра цы на аме ры кан скую раз вед ку 
аль бо на якую ін шую… На прык лад, 
на япон скую. Вы зва лі лі Іо сі фа Чар но
ва 12 сту дзе ня 1944 го да.

Як толь кі Чыр во ная Ар мія прый
шла ў го рад Умань, свя тар ад пра віў ся 
ў Маск ву для су стрэ чы з Па тры яр хам 
Сер гі ем. Але па да ро зе быў арыш та
ва ны ў Кі е ве 4 чэр ве ня 1944 г. Утрым
лі ва лі на ша га зем ля ка ў Бу тыр скім 
аст ро зе ў Маск ве, пас ля пе ра вя лі ў 
Рас тоўнаДо не. У лю тым асу дзі лі да 
10 га доў па збаў лен ня во лі…

Па тра піў епіс кап Та ган рог скі ў 
Ча ля бін скі ла гер асо ба га пры зна чэн
ня. А з 1948 го да быў пе ра ве дзе ны ў 
па сё лак Спаск Ка ра ган дзін ска га ла ге
ра. Пра ца ваў на бу даў ніц тве ца гель ні, 
быў са ні та рам. З 1954 го да зна хо дзіў ся 
ў вы сыл цы ў па сёл ку АкКу дук Чка
лаў ска га ра ё на Как чэ таў скай воб лас ці. 
І, ня гле дзя чы на ста лы ўзрост, свя тар 
быў вы му ша ны пра ца ваць ва да во зам. 
А ў 1956 го дзе прый шло вы зва лен не, 
яко га ўжо не ча каў наш зям ляк…

Ён за стаў ся ў Ка зах ста не. Слу жыў 
ў Мі ха і лаАр хан гель скім хра ме Как
чэ та ва. У хут кім ча се прый шло да свя
та ра яшчэ ад но зван не — га на ро вы 

на ста я цель Пет ра паў лаў ска га хра ма. 
У тым са мым го дзе І. Чар ноў на ве даў 
Маск ву, Тро і цаСер гі е ву Лаў ру, Та ган
рог і, ка неш не ж, род ны Ма гі лёў. За ха
ва лі ся свед чан ні пра су стрэ чу з епіс ка
пам у ад ным з хра маў род на га го ра да: 
«… увесь го рад прый шоў па гля дзець і 
па ма ліц ца…» 

З 25 ліс та па да 1956 года наш зям
ляк — епіс кап Пет ра паў лаў скі, ві ка рый 
Ал маАцін скай епар хіі. Ме ней як праз 
год, з 14 са ка ві ка 1957 го да, епіс кап Пет
ра паў лаў скі і Ку ста най скі. У 1958 годзе 
свя та ра ўзвя лі ў сан ар хі епіс ка па. З 
28 ве рас ня 1960 го да ён — ар хі епіс кап 
Ал маАцін скі і Ка зах стан скі. У гэ ты 
час бы ла злік ві да ва на Пет ра паў лаў ская 
епар хія, а яе пры хо ды пе рад алі ў Ал ма
Ацін скую… З 25 лю та га 1968 го да но вы 
сан у Чар но ва — міт ра па літ. Між ін
шым, пас ля смер ці Па тры яр ха Алек сія 
на ша га зем ля ка на зы ва лі яго пе ра ем ні
кам. Але вя до ма, што ўра джэ нец Ма гі
лё ва ад мо віў ся ўдзель ні чаць у вы ба рах 
на гэ тае вы со кае іе рар хіч нае мес ца…

Без не каль кіх тыд няў 15 га доў (!) 
ад слу жыў наш су ай чын нік ар хі епіс ка
пам Ал маАцін скім і Ка зах стан скім. За 
гэ ты час і за тыя га ды, ка лі ён вы нес 
ін шыя вы пра ба ван нні ў Ка зах ста не, 
ён зрад ніў ся з да лё кай ад Бе ла ру сі ста
рон кай, знай шоў там шмат бліз кіх па 
пра ва слаў най ве ры лю дзей…

Сяргей ШычкоМітрапаліт іосіф  з чацвераногімі сябрамі  — 
Мужычком і Джэры. 1973 г.

Мітрапаліт іосіф Чарноў у Сяміпалацінску (у цэнтры).1967 г. 
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спра ва ідзе як па но тах 

Лю дзі ста рэй ша га ўзрос ту доб ра 
па мя та юць Ба ры саў скую фаб ры ку му
зыч ных ін стру мен таў, якая вы пус ка ла 
да 2000 фар тэ пі я на ў ме сяц. Іх скуп ля
лі па ўсім Са вец кім Са ю зе і не толь кі. 
У 2006 го дзе вы твор часць спынілі. Ад
нак па да ру чэн ні Прэ зі дэн та яго ад ра
дзі лі. У Мін ску бы ла ство ра на «Фаб ры
ка фар тэ пі я на», дзе зноў вы пус ка юць 
ін стру мен ты пад звык лым брэн дам 
«Бе ла русь».

— У нас пра цу юць 25 ча ла век, — 
удак лад няе ды рэк тар «Фаб ры кі фар тэ
пі я на» Рэ на та Мар ты но віч. — У на шай 
кра і не па куль яшчэ ня ма вы твор час
цяў, якія на ву ча юць вы ра бу фар тэ пі я
на. Та му май стры са мі вы хоў ва юць са
бе зме ну — пе ра да юць до свед і на вы кі. 
На аду ка цыю спе цы я ліс та сы хо дзіць 
не менш за два га ды.

Фаб ры ка вы пус кае кла січ ныя 
акус тыч ныя фар тэ пі я на. Руч ная 

збор ка, та му кож ны ін стру мент 
з улас ці вым толь кі яму ад цен нем 
гу чан ня. Кошт пы тан ня  — ка ля 
9000 руб лёў. Вы раб па чы на ец ца са 
склей ван ня кор пу са. Ма гут ны прэс 
склей вае кар кас бу ду ча га ін стру
мен та з драўніны ел кі ды сасны. 
На ба ры саў скай фаб ры цы на этап 
тра ці лі два дні, а ця пер — 20 мінут. 
Пра грэс! Кор пус са бра ны ідэа льна, 
па да гна ны з дак лад нас цю да мі лі
мет ра. Інакш ін стру мент не бу дзе 
пра віль на гу чаць. Да лей за спра ву 
бя руц ца май стры. Збі ра юць ме ха ні
ку. На прык лад, устаў ля юць гру зі кі ў 
кла ві шы — пра цэс узваж ван ня. Па 
за кан чэн ні ўсёй збор кі на край няй 
ле вай кла ві шы май стар па кі дае сваё 
проз ві шча. На ступ ны этап — абы
гроў ка ін стру мен та. На аў та ма тыч
най ма шы не ў іза ля ва ным па коі. 
15 мінут яе «іг ры» за мя ня юць паў
го да рэ аль най экс плу а та цыі. Та кі 
вось рэ сурс ны тэст.

Пас ля збор кі і абыгроўкі ідзе на ла
да ін стру мен та, ча ты ры ра зы. Ад ра зу 
нель га на ла дзіць да па трэб най час ціні 
ў 442 гер цы: лоп нуць стру ны. Ма гут
ная чы гун ная ра ма тры мае на ця жэн не 
222 струн, а гэ та ціск да 16 тон. І, на
рэш це, фі наль ная інтаніроўка: гэта каб 
фар тэ пі я на зда бы ло роў нае на сы ча нае 
гу чан не. Усяго ж на збор ку кож на га ін
стру мен та сы хо дзіць два ме ся цы.

— У мі ну лым го дзе мы вы пус ці лі 
669 фар тэ пі я на, а ўжо сёлета ў пер шым 
паў год дзі — 464 ін стру мен ты, — пра
цяг вае Рэ на та Мар ты но віч.

Боль шая част ка пра цы  — руч
ная, з ду шой і ўва гай да дэ та ляў. Як, 
на прык лад, да вод чык на веч ку, каб 
яно не бі ла па паль цах. З та кіх важ
ных дро бя зяў і скла да ец ца агуль нае 
ўра жан не аб вы твор цы. Фі наль ная 
па лі роў ка і ўпа коў ка. Пры га жу ны 
ў чор ным ла ку, а хут ка і ў бе лым, з 
га нар лі вым над пі сам «Бе ла русь» ад
праў ля юц ца за каз чы кам.

МелоДыЯ  
ў Мажоры

Рэгуліроўшчык Марцін Балтоўскі

начальнік вытворчасці Уладзімір Стасевіч

Мы наведалі прадпрыемствы 
«Фабрыка фартэпіяна» і «Зонта»,  
каб даведацца, як і колькі музычных 
інструментаў сёння вырабляецца  
ў нашай краіне
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саб ра на за ла ты мі ру ка мі 

На су стрэ чы з твор чай мо лад дзю 
два га ды та му Прэ зі дэн ту так са ма па
ка за лі маг чы мас ці ўні каль на га элект
рон на га мі дзіба я на, ство ра на га ААТ 
«Зон та» ў Ма ла дзеч не. Ба ян здоль ны 
прай гра ваць гу кі са мых роз ных му
зыч ных ін стру мен таў, вы кон ва ю чы 
ро лю свое асаб лі ва га мі ніар кест ра.

Прад пры ем ства «Зон та» вы пус
кае ба я ны, гар мо ні кі, акар дэ о ны з 
2006 го да. Тут пра цу юць 25 ча ла век, 
як і на «Фаб ры цы фар тэ пі я на». Праў
да, вы пус ка юць усё са мі — ад ліс та 
фа не ры да га то ва га ін стру мен та. На
ват са мыя дроб ныя дэ та лі — ры ча гі, 
кла па ны, кноп кі, штур ха чы і спру
жын кі — ро бяць на «Зон та». Та му і 
маш та бы вы твор час ці ку ды больш 
сціп лыя — ка ля 60 ін стру мен таў у год.

У 2018м, мяр ку ю чы па за яў ках ад 
му зыч ных уста ноў па ўсёй кра і не, па
тра ба ва ла ся аб на віць больш за 600 ад
ных толь кі ба я наў. На прад пры ем ства 
пай шла плынь за ка заў, прый шло ся на
ват па шы рац ца.

— По пыт і ця пер знач на пе ра вы
шае пра па но ву, бо ства рыць ін стру
мент — пра ца ём кі руч ны пра цэс, — 
рас па вя дае на чаль нік вы твор час ці 
Ула дзі мір Ста се віч. — На вы раб ад на

го ба я на па тра бу ец ца тры ме ся цы. Ін
стру мен ты вы раб ля ем ін ды ві ду аль на 
пад му зы кан та. У лі ней цы па па ме рах 
тры ты пу ба я наў: «пі я нер», «ме ды ум» і 
«гранд». Яны ад роз ні ва юц ца адзін ад 
ад на го толь кі зрэ за ным дыя па зо нам.

У Грод не «Зон та» за куп ляе ску ру 
для ра мя нёў і фур ні ту ру. Ла тунь, дзю
раль і алю мі ній так са ма бе ла рус кія. 
Ел ка для рэ за нанс ных час так ін стру
мен таў — з паў ноч ных ра ё наў кра і ны.

— Не ка то рыя дэ та лі і ма тэ ры я
лы за куп ля ем за мя жой, — пра цяг вае 
Ула дзі мір Ста се віч. — На прык лад, 
2,2мі лі мет ро вую ску ру на ба со выя 
га ла сы — у Гер ма ніі, на ту раль ны пер
ла мутр на кноп кі і цэ лу ло ід — у Іта ліі, 
у Чэ хіі — кус ка вую план ку для кам бі
на ва на га акор да. У ба я не 2000 дэ та
ляў. Ад ных толь кі га ла са вых пла нак 
ка ля 800 штук. Та му пра ца мяс цо вых 
май строў па доб на я да ра мяст ва га
дзін шчы каў: фі лі гран ная збор ка на ват 
са мых дроб ных ме ха ніз маў і вуз лоў. 
Пер шы этап вы твор час ці — пад рых
тоў ка, якую вы кон ва юць то ка ры і фрэ
зе роў шчы кі. За тым ідзе збор ка пра ва
га і ле ва га кла ві я тур ных ме ха ніз маў, 
кля па юц ца акор ды. Да лей май стры 
аб клей ва юць рэ за на тар і ман ту юць 
акорд. Кор пус ін стру мен таў не фар бу
юць — аб клад ва юць цэ лу ло і дам. Гэ ты 

ма тэ ры ял вы моч ва ец ца ў ацэ то не і ад
мыс ло вым кле ем ма цу ец ца на кор пус. 
За тым кор пус па лі ру ец ца. Да дат ко выя 
ўпры гож ван ні — па гус це клі ен та. На
прык лад, «Ха рош кі» па пра сі лі на нес ці 
наз ву ан самб ля на мя хі гар мо ні ка. 

На лад чык — і зу сім уні каль ны ра
бот нік: адзін на ўсю вы твор часць. Ён 
сточ вае на пай ку на га ла сах. Ро біць ін
та ні роў ку. Ад на план ка гу чыць ва ўні
сон з цю на рам, а дру гая пад вы ша ец ца 
або па ні жа ец ца — так на ра джа юц ца 
абер то ны.

На фаб ры цы так са ма шы юць чах лы і 
ра мя ні для ін стру мен таў, уста лёў ва юць 
мі дзісіс тэ мы. З та кой сіс тэ май «Зон та» 
зра бі ла ба ян для кан цэр таў. Ён спа лу чае 
ў са бе во сем ін стру мен таў. Ёсць ін стру
мен ты і з ра дыё мік ра фо на мі, што ло вяць 
сігнал у ра ды у се да 80 мет раў. Толь кі 
пры клад на 5 пра цэн таў клі ен таў «Зон
та» — фі зіч ныя асо бы. Цэ ны на гар мо
ні кі па чы на юц ца ад 2500 руб лёў, на ба
я ны — ад 5000 руб лёў, акар дэ о ны — ад 
8500 руб лёў. Тан ней ства рыць якас ную 
рэч руч ной пра цы прос та не маг чы ма. 
За каз чы кі ёсць на ват з Іта ліі, з ра дзі мы 
акар дэ о на. За меж ным му зы кам па да ба
ец ца гу чан не на ша га акор да, з не паў тор
най ус ход не еў ра пей скай афар боў кай.

Ілья Красоўскі.
Фота SB.BY. 
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Зборшчыца язычковых інструментаў Таццяна Сарока
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П
ра тое, як у Вя лі кім ча ка лі ад крыц ця, кра са
моў на га ва ры лі тва ры слу жы це ляў тэ ат ра 
ў дзень прэм’ е ры.. Служ ба ахо вы, ра бот ні
кі гар дэ ро ба, ка пель ды не ры, пры хіль ні кі
ба ле та ма ны ў фае, у бу фе це — усе ўсмі ха
лі ся. І хоць усмеш кі мно гіх бы лі сха ва ныя 
пад мас ка мі, ра дасць вы да ва лі зі хат лі выя 
во чы. Свята! Больш за пяць ме ся цаў у су

вя зі з пан дэ мі яй у Вя лі кім не бы ло пуб лі кі. Мы, хто не пра
пус кае нівод най прэм’ е ры ў лю бі мым тэ ат ры, так са ма за су
ма ва лі па яго цёп лай свя точ най ат мас фе ры. І ў прад чу ван ні 
но ва га спек так ля, пра які чу лі яшчэ ран няй вяс ной, так са ма 
зна хо дзі лі ся ў пры ўзня тым на строі. На ўва хо дзе су стрэ лі 
Сяр гея Му хі на, на чаль ні ка служ бы па пу ля ры за цыі опер на
га і ба лет на га мас тац тва. Па він ша ва лі з ад крыц цём се зо на. 
Вось ён якраз, па дзя ка ваў шы, аб мо віў ся: маў ляў, як жа мы 
ўсе ста мі лі ся без су стрэч з ва мі!..

Як вы явіц ца на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра вір ту аль ны свет, 
на поў не ны фан тас тыч ны мі воб ра за мі скан ды наў скай мі фа
ло гіі, які ства ры лі 145 га доў та му дра ма тург Ген рык Іб сэн 
і кам па зі тар Эд вард Грыг, мож на бы ло толь кі мер ка ваць. 
Яшчэ ў са ка ві ку мне да вя ло ся па БТ1 па гля дзець сю жэт, 
які апа вя даў пра тое, што ў Вя лі кім тэ ат ры ў ар тыс таў ба ле
та па ча лі ся пер шыя пра го ны ба ле та «Пер Гюнт». Прэм’ е ра 
ча ка ла ся на па чат ку лі пе ня. І ўжо ў той час мы ве да лі, што ў 
спек так лі за дзей ні ча юць 4 скла да ар тыс таў ба ле та. Бу дуць, 
ка за лі, гу чаць на нар веж скай мо ве яшчэ і са ліс ты опе ры і 
ха ра выя пар тыі. Абя ца лі мі ні мум, як вы ка заў ся ха рэо граф
па ста ноў шчык Сяр гей Мі кель, паль ца вай тэх ні кі. А вось як 
га ва рыў у не вя лі кім сю жэ це аб пра цы свай го вуч ня Сяр гея 

Вя лі кі тэ атр Бе ла ру сі ад крыў  
88ы се зон ба ле там «Пер Гюнт»

шлЯх  
Да СЯ бе

Пер Гюнт (Эвен Капітэн) і Сольвейг (Людміла Уланцава)
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Мі ке ля, ула даль ні ка На цы я наль най тэ ат раль най прэ міі, 
лаў рэ а та між на род ных кон кур саў, Ва лян цін Елі зар’ еў, на
род ны ар тыст СССР, мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га ака
дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі:

«Ён ву чыў ся, вель мі пас ля доў на ішоў да мэ ты. Перш 
чым з’я віц ца ў нас са сва ёй за ду май, ён па ста віў, на мой по
гляд, два вель мі ці ка выя спек так лі ў музычным тэ ат ры (два 
да рос лыя ба ле ты — «Віш нё вы сад» і «Ты та нік», а так са ма 
спек такль для дзя цей «Джэймс і Пер сікво лат». — Аўт.), 
ну да дзім яму ша нец. Я ўво гу ле вель мі ха чу вы рас ціць та ле
на ві тых бе ла ру саў. Сяр гей вель мі ад каз на ста віц ца да па ста
ноў кі ў Вя лі кім тэ ат ры, бо не кож на му да вя рае. І я ча каю ад 
яго, як ад ча ла ве ка па тэн цый на та ле на ві та га, ці ка вую пра
цу». (https://www.tvr.by/) 

Пры вя ду і сло вы мас та капа ста ноў шчы ка ба ле та «Пер 
Гюнт» Лю бо ві Сі дзель ні ка вай: «Трэ ба бы ло знай сці та кія 
воб ра зы, у якіх і кас цю мы бы лі б су гуч ныя з на шым ча сам. 
Ска заць, што Пер Гюнт у нас быў та кім вель мі гла мур ным, 
на пэў на, нель га. Я ду маю, што ён у асноў ным бу дзе пры цяг
ваць ува гу гле да чоў плас ты кай і тан цам, і са бой. Пе ра апра
на ец ца герой трыча ты ры ра зы. По тым, Пер Гюн та па ба
чым і ма ла дым, і ста лым, праз 30–40 га доў — за дзей ні ча ем 
роз ных ар тыс таў. Мы так вы ра шы лі, што гэ та бу дзе больш 
праў да па доб на».

Да рэ чы, у спек так лі вы ка рыс тоў ва ец ца больш за 250 кас
цю маў. Пра ца над імі вя ла ся больш за паў го да. Мож на толь кі 
ўя віць, як ма гут на бы лі за дзей ні ча ны ўсе вы твор чыя цэ хі 
Вя лі ка га тэ ат ра. Лю боў Сі дзель ні ка ва ства ры ла нар веж скія 
на цы я наль ныя кас цю мы, ха рак тэр ныя для ар тыс таў на род
на га тэ ат ра, а вось адзен не шах цё раў па ра шэн ні мас тач кі 
на гад вае су час нае, у ім ма ла што змя ні ла ся. Для са ліс таў 
опе ры ство ра ны вель мі пры го жыя га лаў ныя ўбо ры.

Да рэ чы, Вя лі кі тэ атр ужо звяр таў ся да гэ та га тво ра 
больш за 40 га доў та му і ён за хоў ваў ся ў рэ пер ту а ры да 
1978 го да.

Але гэ та зу сім ін шая гіс то рыя, ка жа Сяр гей Мі кель: 
«Мне ж ха це ла ся ак ту а лі за ваць ма тэ ры ял, мак сі маль на на
блі зіц ца да жыц ця, зра зу ме ла га су час на му гле да чу. Сю жэт 
мне зда ец ца вель мі на дзён ным. У эпо ху бяз меж ных маг чы
мас цяў, ка лі прак тыч на не іс нуе ме жаў для сва ёй рэа лі за цыі, 
усё час цей і час цей ча ла век шу кае ся бе, пры чым шу кае ся бе 
са праўд на га…».

Што ты чыц ца му зы кі, то Аляк сандр Ані сі маў, ды ры
жорпа ста ноў шчык, пры знаў ся, што быў за хоп ле ны гэ тым 
тво рам не адзін год. Вось як ён пра тое ка заў:

— Пры сту па ю чы да пра ек ту, я пра па на ваў ха рэо гра фу 
ўзяць за асно ву не дзве па пу ляр ныя сю і ты, а грун та вац ца 
на поў най пар ты ту ры му зы кі Эд вар да Гры га да дра мы «Пер 
Гюнт». Яна ўклю чае ка ля паў та ры га дзі ны му зы кі.

Пры гэ тым, па вод ле сло ваў ма эст ра, ён не аб ме жа ваў ся 
толь кі му зы кай да дра мы Іб сэ на, а ўзяў і ін шыя му зыч ныя 
тво ры Гры га, у пры ват нас ці ча ты ры нар веж скія тан цы, так
са ма вы ка рыс таў сім фа ніч ныя тан цы, лі рыч ныя п’е сы… 
Атры маў му зыч ны твор для двух ак таў.

Твор чы са юз ма ла до га ха рэо гра фапа ста ноў шчы ка 
Сяр гея Мі ке ля, мэт ра — ды ры жо рапа ста ноў шчы ка на
род на га ар тыс та Бе ла ру сі Аляк санд ра Ані сі ма ва і мас
тач кіпа ста ноў шчы цы Лю бові Сі дзель ні ка вай атрымаўся 
ўда лым. У п’е су Ген ры ка Іб сэ на, ство ра ную яшчэ ў 1867 го
дзе, на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра ўдых ну лі но вае жыц цё. Мы  

Сцэны са спектакля
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па гля дзе лі вель мі ві до вішч ны спек такль. Мае ка ле гі ахрыс
ці лі яго блок бас та рам, які здоль ны да глы бі ні ду шы ўра зіць 
ад чу валь ныя на ту ры. Пры зна ю ся, ёсць у гэ тым вы зна чэн ні 
штосьці пра віль нае. Ба лет не па кі дае абы яка вым. Эмо цыі 
ды па чуц ці, якія ва ло да юць ар тыс та мі, транс люц ца ў за лу. 
І іх ло віш, ад гу ка еш ся яшчэ і та му, што сю жэт за хоп лі вае. 
Вось ка рот кі змест ліб рэ та, якое на пі са на па ад най мен най 
п’е се Іб сэ на Сяр ге ем Мі ке лем, з якім мож на азна ё міц ца 
на сай це Вя лі ка га тэ ат ра. (https://bolshoіbelarus.by/)

У Пра ло зе мы ба чым па го ню. Па ра не ны алень уця кае ад 
пе ра сле да ван ня Гу зіч ні ка, май стра па пе ра плаў цы «ня год
ных» душ — тых, што не вар ты ні пек ла, ні раю; душ тых, хто 
не імк нуў ся да свя та сці, але і вя лі кіх па кас цяў не ра біў. Тут 
жа і зна ё мім ся з Пер Гюн там. Ён — ле ту цен нік, які пра гне 
пры год і за хап ляль ных гіс то рый, ён і ванд роў нік, які шу кае 
сла вы і не ўмі ру час ці, не ча га асаб лі ва га. На са мой спра ве гэ та 
ча ла век, які прай шоў усё жыц цё, не да сяг нуў шы сва іх мэ таў.

Гу зіч нік на гад вае Пе ру пра даў ні аба вя зак — ён па ві нен 
ад даць сваю ду шу на пе ра плаў ку: «Гу зікам вы лі тым ты для ка
мі зэль кі су свет най быў, але вось вуш ка зла ма ла ся, ад ско чы ла, 
і трэ ба бу дзе та бе быць зда дзе ным у лом, каб ра зам з ін шы мі 
быць пе ра лі тым». Пер Гюнт жа, гле дзя чы на сваё ад люст ра
ван не ў во зе ры, ба чыць ся бе ма ла дым і бес кла пот ным…

Пер шая дзея зна ё міць нас з пе ра соў ным тэ ат рам «Су
рыя Му рыя», якія на ле жаць Азэ (ма ці Пе ра), які пры яз джае 
ў па сё лак Хэгс тад. Ак цё ры тэ ат ра ра зы гры ва юць дзіў нае 
прад стаў лен не, але яно пе ра пы не на вы хад кай Пе ра: ён вы
кра дае Ін грыд, ад ну з ар тыс так тэ ат ра. Ледзь астыў шы пас
ля бур най свар кі з ма ці, Пер ба чыць пе ра ся лен ку Соль вейг і 
за кох ва ец ца ў яе. Ад нак яго сэр ца не зна хо дзіць спа кою. Пер 
су стра ка ец ца з Гу зіч ні кам і, ад даў шы ся фан та зі ям, па кі дае 
бліз кіх яму лю дзей.

Га на рыс тасць пры во дзіць ге роя ў кар па ра цыю тро ляў. 
Су стрэ ча з Гор ным ка ра лём змень вае жыц цё Пе ра, ме на ві та 

ад кі раў ні ка тро ляў ён дазнаецца праў ду, якая вы зна чыць 
яго да лей шы шлях: «Троль, будзь за да во ле ны са бою са мім!» 
Пе ру бліз кія дум кі тро ля, ён га то вы пры няць за пра шэн не 
за стац ца і ўзяць за жон ку Доў рскую дзе ву, дач ку ка ра ля і, 
не за ўваж на для ся бе, цал кам трап ляе ва ўла ду тро ляў. Свет
лы воб раз маці, які ўзні кае рап там пе рад ім, ра туе Пе ра ад 
поў на га пе ра ўтва рэн ня ў тро ля. Ён вяр та ец ца да Соль вейг і 
на не ка то ры час на бы вае спа кой. Ці хае ад асоб ле нае шчас це 
не доў жыц ца доў га: Азэ па мі рае. Пер Гюнт не мо жа спра віц
ца з па чуц цём ві ны і зноў па кі дае дом.

У дру гім дзе ян ні Пер ад праў ля ец ца ў па да рож жа па све
це. За га ды па да рож жаў ён пры мя рае на ся бе мност ва ро ляў. 
Кож нае но вае ра мяст во ён ура чыс та аб вя шчае доў га ча ка
най спра вай свай го жыц ця, але пры свя чае ся бе яму толь
кі да мо ман ту су тык нен ня з цяж кас ця мі. Ён шу кае шчас ця 
ў гро шах, стаў шы дзял комра ба ганд ля ром, ён уз на чаль вае 
ганд ля роў кант ра банд най збро яй, спра буе знай сці ся бе ў га
ра чых тан цах, спа ку ша ю чы бе ду ін ку Аніт ру. Ма за і ка ро ляў, 
якія мя ня юц ца, пры во дзіць Пе ра ў вар’ ят ню, дзе яго на ра
ка юць ім пе ра та рам, над зеў шы на га ла ву ка ро ну з але не вых 
ра гоў, а пас ля вы кід ва юць на смет нік да бяз до мных.

У кан цы жыц ця, апы нуў шы ся ў поў най адзі но це, стра
ціў шы ста но ві шча і гро шы, Пер усве дам ляе па гро зу не быц
ця, «пе ра плаў лен ня» ў  каў шы Гу зіч ні ка: «Жыц цё тваё 
не ўда ло ся, па ра на пе ра плаў ку». У кан цы жыц ця ён із ноў 
ад чай на шу кае ад каз на пы тан не, што ж зна чыць быць са мім 
са бой, і ці быў ён са бой?

Пер су стра кае сі вую Соль вейг — і толь кі та ды ўсве дам
ляе, што ён вы ра та ва ны. Пад са мы мі раз на стай ны мі мас
ка мі на пра ця гу ўся го яго стракатага жыц ця ён за ста ваў ся 
са мім са бой толь кі ў лю бо ві да Соль вейг, якая сва ім ка хан
нем яго ахоў ва ла.

Та кім чы нам, за сло на ад чы ня ец ца. Зна ём ства з Пер 
Гюн там па чы на ец ца з ма са вай сцэ ны ва ўла дан нях гор на

яна Штангей — Анітра Сольвейг і Пер Гюнт у сталым узросце (Ганна Фокіна і Антон Краўчанка)
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га ка ра ля. На сцэ не вяр шыц ца міс тыч нае дзей ства: свет 
рэ аль ны ўры ва ец ца ў свет фан та зій ны, і на ад ва рот. І пра 
тое, як яны па чы на юць уза е ма дзей ні чаць, апа вя дае та нец. 
Яго мо ва нам зра зу ме лая. У цэнт ры — Пер Гюнт, га лоў
ны ге рой. У гэ тай ро лі — эфект ны фран цуз Эвен Ка пі
тэн, а да лі кат ную і закаханую Соль вейг тан цуе Люд мі ла 
Улан ца ва. Да рэ чы, у ро лі вы тан ча най, ле ту цен най Азэ, 
ма ці Пе ра Гюн та — Іры на Яром кі на, на род ная ар тыст ка 
Бе ла ру сі, а Доў рскую Дзе ву, дач ку Гор на га ка ра ля, іг рае 
Аляк санд ра Чы жык, ула даль ні ца ме да ля Фран цыс ка Ска
ры ны. І ў гэ тым ба ле це яна дэ ман струе свой вы со кі, зграб
ны і не па раў наль ны ска чок. Зрэш ты, як і ўлю бё нец пуб лі кі 
Та ка то шы Ма чы я ма, ха рыз ма тыч ны і та ле на ві ты лаў рэ ат 
між на род ных кон кур саў нам свой не па раў наль ны ска чок 
так са ма па ка звае. Тэм пе ра мент ным, муд ра ге ліс тым Гу зіч
ні кам, пе ра плаў шчы кам душ паў стае ён на сцэ не. Цу доў
ная і ар тыс тыч ная ў ро лі Аніт ры Яна Штан гей, лаў рэ ат 
між на род ных кон кур саў, — кі раў ні ца бе ду і наў. Яе яр кі і 
га ра чы та нец не мо жа не за пом ніц ца.

Соль вейг ва ўзрос це тан цуе Ган на Фо кі на, ула даль ні ца 
ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны, ста ла га Пер Гюн та — Ан тон 
Краў чан ка, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі.

Ва ка ліс ты на сцэ не спя ва юць по бач з ар тыс та мі ба ле
та. Гэ та ства рае ці ка вы спек такль, які і не на за веш улас на 
ба ле там. Да рэ чы, спя ва юць са ліс ты на нар веж скай мо ве. 
Ім, ка жуць у тэ ат ры, да вя ло ся ста ран на па пра ца ваць над 
вы маў лен нем пад кі раў ніц твам пра фе сі я на лаў з Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та. Ні бы са ма ду
ша Соль вейг гу чыць у ва каль най пар тыі Але ны Зо ла вай 
на прэм’ е ры. Ну, а якасць ха ра во га спе ву ў Вя лі кім тэ ат ры, 
як вя до ма, заў сё ды на вы шы ні.

Не ма гу не зга даць і ін шых вы ка наў цаў яр кіх і вы раз ных 
пар тый. Гэ та «ме ха ні за ва ная» сві та Гу зіч ні ка, так зва ныя 
Кры выя — Ве ра ні ка Аў чын ні ка ва, Ве ра ні ка Але шчан ка, 
Тац ця на Ула сень. Ру хі іх за вост ра ныя і вы ве ра ныя на столь

кі, што зда ец ца, нібыта пе рад на мі ро ба ты. У той жа сты ліс
ты цы пра цуе на род ны ар тыст Бе ла ру сі Ігар Ар та мо наў — 
Гор ны ка роль, ула даль нік кар па ра цыі тро ляў. Зна ё мім ся мы 
і з баць ка мі, і з сяст рой Соль вейг (Ан тон Краў чан ка, Ган на 
Фо кі на, Ка ры на Ма ла хоў ская), з ін шы мі жы ха ра мі Хегс та га, 
а так са ма тро ля мі і троліцамі, ак цё ра мі пе ра соў на га тэ ат ра, 
бе ду і на мі, па цы ен та мі ў вар’ ят ні, бяз до мны мі на смет ні ку. 
У гэ тым маш таб ным спек так лі, паў та ру ся, за ня та не каль кі 
скла даў вы ка наў цаў.

Па да рож жа Пе ра Гюн та ў по шу ках свай го мес ца на зям лі 
ды ўлас на га «я» су пра ва джа ец ца ды на міч най зме най сцэн 
і дэ ка ра цый. Толь кі што ён быў ся род гор ных ланд шаф таў 
Нар ве гіі і ля во зе ра, ды ўжо апы нуў ся ў мес цах пра жы ван ня 
тро ляў… А яшчэ з’я вяц ца воб ра зы вар’ яц ка га до ма, звал кі, 
пус тыні…

Праз шмат вы пра ба ван няў і спа ку саў прой дзе Пер Гюнт, 
фан та зёр, ча ла век, які ўрэш це рэшт за ду ма ец ца пра свой 
лёс, каб зра зу мець у кан цы жыц ця: усё жыц цё ён быў са мім 
са бой у ка хан ні да Соль вейг. Ён усвя до міць, што ме на ві та 
ка хан не Соль вейг бы ло яму са праўд ным абя рэ гам ад усіх 
бед, якія яго на пат ка лі.

Што ці ка ва, пер ша па чат ко ва «Пер Гюнт», як і чэ хаў ская 
«Чай ка», пос пе ху не меў і на ват быў ус пры ня ты ў Нар ве гіі 
і Да ніі до сыць не га тыў на. Вя до мы ка зач нік ГансХрыс ці ян 
Ан дэр сэн на зваў твор «цал кам бес сэн соў ным». Ад нак, як 
ад зна чае лі та ра тур ная кры ты ка, з ча сам, у асноў ным дзя ку
ю чы воб ра зу Соль вейг, «па ча ло ся пе ра асэн са ван не п’е сы». 
Перш за ўсё,  та му спры я ла хва лю ю чая му зы ка Эд вар да Гры
га, якая не стра ці ла сва ёй све жа сці і сён ня. Но выя год ныя 
ста рон кі ў гіс то рыі іс на ван ня тва рэн ня Гры га і Іб сэ на ця
пер ува соб ле ны і та ле на ві ты мі бе ла рус кі мі па ста ноў шчы
ка мі. І «Пер Гюнт» Сяр гея Мі ке ля — са праў ды ўда лы дэ бют 
на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра.

Ва лян ці на Жда но віч.
Фота прадастаўлены Вялікім тэатрам Беларусі.
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сяргей мікель:

Мне хацелася 
актуалізаваць 
матэрыял, максімальна 
наблізіцца да жыцця, 
зразумелага сучаснаму 
гледачу. Сюжэт мне 
здаецца вельмі 
надзённым. У эпоху 
бязмежных магчымасцяў, 
калі практычна не існуе 
межаў для сваёй 
рэалізацыі, усё часцей і 
часцей чалавек шукае 
сябе, прычым шукае сябе 
сапраўднага… Прэм'ера «Пер Гюнт» у Вялікім тэатры Беларусі завяршылася авацыямі гледачоў.  

на авансцэне — харэограф-пастаноўшчык Сяргей Мікель.



Заканчэнне.
Пачатак у № 6.

дзея другая 
Дзень чацвёрты

Тая ж кватэра. У ёй гаспадарыць 
лялька Габі. Навальніца за вокнамі. 
З’яўляюцца АТЭЛА і МАША. Габі 
знікае.

МАША (стрэсвае парасон.) Жу дасць! 
Усё перамяшалася… Зіма на носе… і 
на табе! Навальніца з даж джом.

АТЭЛА. Гэта ў гонар нашага вясел
ля.

МАША. Вяселле… Так, дарэчы, 
гані вясельны падарунак!

АТЭЛА. Што гнаць?
МАША. Падарунак. Жаніх нявесце 

абавязкова нешта падарыць павінен.
АТЭЛА. Вядома, вядома… (рыецца 

ў сваім заплечніку.) 
МАША. У вас, можа, і не так, а ў 

нас…
АТЭЛА. І ў нас так. Вы — усюды.
МАША. Хто гэта «мы»?
АТЭЛА. Вы. (Дастае з заплечніка 

кальцо.) Гэта падыдзе?
МАША (разглядае). Ну, хоць і 

не золата…
АТЭЛА. Гэта плаціна.
МАША. Нічога. І шкельцы прыго

жыя.
АТЭЛА. Гэта брыльянты.

МА ША. Ну,  вядома,  вядома 
брюлікі… Лепшыя сябры дзяўчат… І 
колькі гэтая прыгажосць каштуе?

АТЭЛА. Не ведаю. Мільёнаў пяць, 
мусіць…

МАША. Колькі?
АТЭЛА. Пяць мільёнаў.
МАША. Нашых?
АТЭЛА. Крыўдзіш.
МАША. Варожых?! Дык яны што, 

сапраўдныя?
АТЭЛА. Слухай. Цябе ў дзяцінстве 

білі?
МАША. Не.
АТЭЛА. Адчуваецца. Як я  магу 

сваёй жонцы падарыць нешта неса
праўднае?!

МАША. У  мяне безыменны па
лец адваліцца… Пяць мільёнаў! Пяць 
мільёнаў!

АТЭЛА. Можа і больш.
МАША. Ну твой татка бугооор… 

Каб так на хабарах разжыцца! За што ж 
яму столькі адшпільвалі?

АТЭЛА. Ты іншых спосабаў раз
жыцца, акрамя хабараў, не ведаеш?

МАША. Неа…
АТЭЛА. У нашай сям’і шахта ва 

ўласнасці. У шахце здабываюць алма
зы і плаціну.

МАША. Не слаба.
АТЭЛА. І, павер, шахцёры, якія іх 

здабываюць, ніколі пакрыўджанымі 
не былі. І ў мігранты не запісваліся.

МАША. Не  дабівай мяне. А  ў 
вашай Пехетэрыі Машу як называ
юць?

АТЭЛА. Марыя. Толькі не  ў Пе
хетэрыі, а ў УрЛагаш!

МАША. Вядома, вядома… (заспя-
вала.) Маша з УрЛагаша! З УрЛагаша 
Маша!

АТЭЛА. Спыніся!
МАША. Даруй. За сваё жыццё я за

былася пра ўсё сапраўднае. Плаціна — 
гэта сапраўднае! І яна даражэй за зола
та. Я ўспомніла.

АТЭЛА. Даражэй — гэта дрэннае 
слова.

МАША. Я  згодна. Ёсць неш
та вышэй і плаціны, і золата, і Пе
хетэрыі…

АТЭЛА. УрЛагаш!
МАША. І УрЛагаша…
АТЭЛА. Вышэй УрЛагаша — не!
МАША. Ёсць!
АТЭЛА. Маўчы!
МАША. Я маўчу, але ты ж згодзен 

са мной. Бо згодны?
АТЭЛА. Згодны.
МАША. Тады скажы: што гэта.
АТЭЛА. Каханне.
МАША. Правільна! Правільна, 

родны… Цяпер ты запросіш мяне 
на танец.

АТЭЛА. Куды?
МАША. На вальс. Нявеста абавяз

кова павінна станцаваць вальс з жані

МалаЯ 
раДзіМа

камедыя ў дзвюх дзеях

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

АТЭЛА — Ён
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хом. Традыцыя такая. Зараз знайду 
штонебудзь адпаведнае.

МАША дастае мабільнік, уключае 
радыё на гучнагаварыцель, пераскок
вае са станцыі на станцыю.

АТ ЭЛА. Пачакай! Пераключы 
на папярэднюю.

МАША. Ды ну іх! Усюды бардак.
АТЭЛА. Пераключы!
МАША. Калі ласка! (пераключае.) 
РАДЫЁ. … аша. Як паведамляюць 

сусветныя агенцтвы, народ выспы, 
які паўстаў супраць ваеннай хунты, 
аднавіў манархію ў поўным аб’ёме. 
Рычард альМабаба III разам з сям’ёй 
вярнуўся ў сталіцу УрЛагаша Хабанэ
ра і адразу ж адрокся ад пасады на ка
рысць свайго старэйшага сына Атэлы, 
які хаваецца дзесьці за мяжой…

МАША. О! У цябе нават цёзкі ма
юцца… І там Атэла.

АТЭЛА. Дай даслухаць!
РАДЫЁ. УрЛагаш па ўсім свеце 

шукае свайго новага кіраўніка…
МАША. Дык гэта ж…
АТЭЛА. Ты можаш памаўчаць?
РАДЫЁ. Былы манарх УрЛагаша 

звярнуўся да шматлікіх радыёстанцый 
з просьбай зачытаць у эфір яго зва
рот да сына. Мы цяпер і зробім гэта, 
захаваўшы стыль звароту: Сынок! 
Вярніся! Я стары і хворы чалавек. Мой 
час прайшоў, твой час надышоў. Калі 
Гасподзь не падорыць мне магчымасці 
цябе абняць, ведай, што я заўсёды лю
біў і шкадаваў цябе. І сышоў з прасто
лу таму, што мне не дазволілі дараваць 
тым, хто мне здрадзіў. Генерала Чомбэ 

пакаралі смерцю, нягледзячы на маю 
забарону. Цяпер вярхоўны кіраўнік 
УрЛагаша ты. Паслухай мой запавет: 
Гасподзь заўсёды адлюстроўвае нам 
тое, што мы пасылаем… Хто любіць — 
любімы будзе. Той, хто даруе — дарава
ны будзе. Той, хто ўкраў — абкрадзены 
будзе. Той, хто забіў — забіты будзе… І 
так да бясконцасці. І ва ўсе часы. Я за
гадаў паслаць самалёты ў тыя краіны, 
дзе ты можаш быць. Сынок! Вярніся! 
Вярніся і памятай: кароль — вышэй 
усякага шамана, а Бог — вышэй любо
га караля!

Музыка. АТЭЛА і МАША сядзяць 
аглушаныя.

МАША. Ну што, паехалі да брата 
мужа стрыечнай сястры пляменніцы 
маёй роднай цёткі.

АТЭЛА. Навошта?
МАША. Развенчвацца. Нак

шталт разводзіцца.
АТЭЛА. Навошта?
М А Ш А .  Ну,  а   н а в о ш т а 

я  табе?.. (Здымае кальцо з 
пальца.) На…

АТЭЛА. Таак, цябе 
дакладна ў дзяцінстве 
не білі.

МАША. Не білі.
АТЭЛА. І дар

ма. Калі б білі — 
ты  б ведала, што 
сапраўдныя ка
ралі не развенчва
юцца!

МАША. А наво
шта я табе! Такая…

АТЭЛА. Я табе «навошта», а ты мне 
яшчэ больш «навошта». Уехала?

МАША. Дзякуй.
АТЭЛА. Надзень кальцо! Жыва!
МАША. Дзякуй. (Надзявае каль-

цо.) Таак… Толькі не  смейся. Ма
сюсей — была, Манькай — клікалі, 
Герлай — была, а вось прынцэсай — 
ніколі не была. Я ж цяпер прынцэса, 
паколькі твая жонка?

АТЭЛА. Не.
МАША. Чаму?
АТЭЛА. Я  — кароль! Ты  — мая 

жонка! Значыць, хто?
МАША. Каралева. Ушчыкні 

мяне.
АТЭЛА. Збірайся! У аэрапорце са

малёт чакае.
МАША. Дык мне… А ў мяне візы 

няма!
АТЭЛА. Я думаю, што ўжо ёсць.
МАША. А ты мяне не кінеш?
АТЭЛА. Збірайся!
РАДЫЁ. Сынок! Вярніся! Сынок! 

Вярніся!
АТЭЛА. Хутчэй, ваша вялікасць!
МАША. Не здзеквайся!
АТЭЛА. Хто з цябе здзекуецца, 

дурнічка! Варушыся! На  апошнюю 
электрычку спознімся.

МАША. Ну, якая я табе «ваша вя
лікасць»?

АТЭЛА. Цябе ўсе з гэтага часу бу
дуць так зваць!

МАША. І ты?
АТЭЛА. І я.
МАША. Тады варушуся. Дзе гэта 

мае бігудзі? Я ж іх вось тут паклала! Ты 
не браў?

Так можно вобразна праілюстраваць змест чарговай часткі камедыі
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АТЭЛА. Яны выйшлі пагуляць, 
ваша вялікасць. Збірайцеся, збірайце
ся.

МАША. Дзе ж я іх паклала? А, вось 
яны!

АТЭЛА выходзіць. МАША збірае 
рэчы.

З’яўляецца АТЭЛА. Ён вядзе за 
руку Габі.

АТЭЛА. Ты пра якуюсь ляльку ў 
мяне пыталася. Гэта не яна?

МАША. Габі! Дзяўчынка мая! Род
ная! (Адымае ляльку.) Я прыехала… 
Твая мамка прыехала па цябе. Дзе ты 
яе знайшоў?

АТЭЛА. За газавай плітой.
МАША. Правільна! Я ж сама там 

яе схавала, калі нас высялялі. І забы

ла! (Ляльцы.) Твая матуля забылася, 
дзе цябе схавала, а  дзядзька Атэла 
знайшоў. Маленькая мая, прыгажуня 
мая… Чакай, чакай… Ты ж сказаў, што 
ёй «чыхпых» зрабіў.

АТЭЛА. Гэта яна ці не яна?
МАША. Ты здзекуешся! Каб я  і 

не пазнала сваю Габі! Вось трэшчынка 
на лакаточку, вось плечык абпалены.

АТЭЛА. Дык у чым справа?
МАША. Але ты ж «чыхпых» ла

дзіў ляльцы?
АТЭЛА. Ладзіў. Але я з ёй не зна

ёміў ся. Збірайся, Марыя…
МАША. Збірайцеся.
АТЭЛА. Ну, збірайцеся…
МАША. Зараз я маю дзяўчынку 

апрану, прычашу… Па дарозе на ма

гілку да дзядулі зазірнем. Ваша вялі
касць, мы ж міма могілак праходзіць 
будзем?

АТЭЛА. Вядома. Плыт за горкаю.
МАША. І ты скажаш дзядулі, што 

даравала сваю мамку за ўсё за ўсё… І 
што мамка больш ніколі не будзе за
смучаць дзядулю і цябе, маё сонейка… 
І што твая мамка замуж выйшла… 
За добрага чалавека замуж выйшла, 
хоць гэты добры чалавек і кароль. І 
брыльянтаў цэлую шахту мае… Але 
гэта не галоўнае.

АТЭЛА. Ідзем, Марыя …
МАША. Ідзем, Габі …
Выходзяць.

Эпілог 
Пусты салон борта № 1 каралеў

ства УрЛагаш. АТЭЛА і МАША ся
дзяць, прышпіленыя рамянямі бяс
пекі. ГАБІ бегае па салоне. Грукочуць 
турбіны.

МАША. А колькі цяпер да зямлі?
АТЭЛА. Не ведаю. Кіламетраў два

наццаць, пэўна…
МАША. І недзе там Драўлянск.
АТЭЛА. І недзе там Драўлянск.
МАША. А да космасу колькі?
АТЭЛА. А колькі хочаш. Нават лю

бую ступень паставіць можна.
МАША. Аці, а ў нас будуць дзеці?
АТЭЛА. Вядома, будуць…
МАША. І многа?
АТЭЛА. Многа. Кіраўнікі павінны 

паказваць дэмаграфічны прыклад.
МАША. Толькі не смейся. Ты — 

цёмны, я — светлая… Раптам яны ў 
нас у палосачку атрымлівацца будуць.

АТЭЛА. Як цяльняшкі?
МАША. Як цяльняшкі.
АТЭЛА. Марыя, ну які ж ты наіўны 

чалавек!
МАША. Ты мяне кахаеш?
АТЭЛА. Я цябе вельмі кахаю, Ма

рыя… Я цябе вельмі кахаю, Маша…
МАША. Узаемна, ваша вялікасць.
АТЭЛА. Не плач. Усё будзе добра.
МАША. Усё будзе добра…
Заплюшчваюць вочы.
Габі (спявае).
Ме тель ей пе ла пе сен ку:
— Спи, Ма шень ка, байбай!
Мо роз снеж ком уку ты вал:
— Смотри, не за мер зай!
Мо роз снеж ком уку ты вал
— Смотри, не за мер зай!
Грукочуць турбіны.
Зацямненне.

Пераклад Валянціны Ждановіч
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у 
2020м гас цей ча ка ла ся больш, чым у мі
ну лыя га ды, але пе ра шко дзіў ка ра на ві рус. 
Да пры кла ду, у 2018 го дзе на фэст «По
кліч Па лес ся» пры еха ла 35 ты сяч гас цей. 
Як па ве да мі лі СМІ, ак тыў насць гас цей 
за меж ных пры кмет на зні зі ла ся. Але гэ та 
не паў плы ва ла на ўні каль насць і ка ла рыт 
адметнага свята Па лес ся.

Упер шы ню гас ця мі «По клічу Па лес ся» ста лі дып ла ма
ты з Ар ме ніі, Азер бай джа на, Бал га рыі, Іра на, Літ вы, Па кі
ста на, Па лес ты ны, Ра сіі, Су да на, Уз бе кі ста на. На пя рэ дад ні 
пад час Дня ганд лё ва га са вет ні ка яны вы ву ча лі па тэн цы ял 
Пры пяц ка га Па лес ся на Ма зыр скім эка на міч ным фо ру ме.

— Я ўпер шы ню на Па лес сі. Фес ты валь до рыць доб рыя 
ўра жан ні. Мы вель мі здзіў ле ны. Пры го жая пры ро да, доб

рыя лю дзі. Усё вы дат на, — па дзя ліў ся эмо цы я мі да рад ца па 
эка на міч ных су вя зях Амбасады Су да на ў Бе ла ру сі Алі Ха
сан.

За гэ тыя га ды па лес кі фо рум стаў ад ной з ві зіт ных кар
так кра і ны, пад крэс ліў Мі ністр куль ту ры Юрый Бон дар:

— Вель мі ра ды, што ў куль тур ным жыц ці Бе ла ру сі ёсць 
та кая яр кая па дзея, як «По кліч Па лес ся». З кож ным го дам 
фо рум раз ві ва ец ца, яго пра гра ма ад кры вае са мыя пата ем
ныя кут кі ба га тай бе ла рус кай куль ту ры, якая з’яў ля ец ца 
ас но вай на шай на цы я наль най ідэн тыч нас ці. Ду маю, што ў 
гэ та га фес ты ва лю вя лі кая бу ду чы ня, бо су час ная мо ладзь 
шчы ра ці ка віц ца сва ёй гіс то ры яй, а ме на ві та тут — на шы 
ка ра ні.

Свя та па чы на ла ся з тра ды цый на га пры сва ен ня на 
цэнт раль най сцэ не зван няў «Га на ро вы па ля шук». Сё ле та  

Свя та на роД нае,  
Свя та з Ду шой
Звыш 3 000 удзель ні каў і больш за 20 000 гас цей з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Поль шчы  
са бра ла ся на V Між на род ным фес ты ва лі эт на куль тур ных тра ды цый «По кліч Па лес ся» 
ў аг ра га рад ку Ляс ка ві чы Пет ры каў ска га ра ё на Гомельшчыны
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двое ўра джэн цаў Бе ла рус ка га Па лес ся атры ма лі брон за
выя ста ту эт кі — кі раў нік за слу жа на га на род на га ан самб ля 
«Вы ці нан ка» Сто лін ска га до ма куль ту ры Пётр Астап чук і 
бай да рач нік, алім пій скі чэм пі ён, ся мі ра зо вы чэм пі ён све
ту Ра ман Пет ру шэн ка. У яго ка лек цыі — гэ та не звы чай ная 
ўзна га ро да, пры знаў ся ён:

— Я га на ру ся, што на ра дзіў ся і жы ву на па лес кай зям
лі. Мой род ны го рад — Ка лін ка ві чы, а пра цую ў су сед нім 
Ма зы ры. Дзе б я ні быў, ма лая ра дзі ма — заў сё ды ў сэр цы. 
На ват ад па чы нак пра вод жу тут з ву дай на во зе ры і, вя до
ма, з род ны мі людзь мі.

На сцэ не фес ты ва лю свае ну ма ры прад стаў ля лі На цы
я наль ны ака дэ міч ны на род ны хор Бе ла ру сі імя Ге на дзя Ці
то ві ча, за слу жа ны ка лек тыў Бе ла ру сі ан самбль на род най 
му зы кі «Бя се да», ва каль ны гурт «Чыс ты го лас», фальк лор
ны ан самбль сла вян скай пес ні «Збі цень», ар тыс ты Го мель
скай аб лас ной фі лар мо ніі, Го мель скі эст рад насім фа ніч ны 
ар кестр імя Юрыя Ва сі леў ска га. Шмат яр кіх мо ман таў пад
рых та ва лі ар тыс ты ўкра ін ска га гур та «Лісапетни баталь
йон».

Гас цям фес ты ва лю пра па ноў ва лася па зна ё міц ца з 
фан тас тыч ным і за гад ка вым све там на шых прод каў 
праз мі фа ло гію вяс коў цаў Па лес ся. Так, на пад вор ках з 
агуль най наз вай «Та ям ні цы па ле шу коў» рас па вя да ла ся 
аб мі фа ла гіч ных пер са на жах, па каз ва лі ся ін сцэ ні роў кі 
пра іх. Тэ ра сыпад вор кі зна ё мі лі з мі фа ла гіч ны мі ўяў
лен ня мі як з куль тур най з’я вай і част кай гіс то рыі ду
хоў на га жыц ця на ро да. Удзель ні кі і гос ці фес ты ва лю 
маг лі на ве даць млын, да мы ткац тва, ры ба ка, па ляў ні
ча га, май стэр ню ган ча ра, ка фэ ў сты лі на род ных тра
ды цый.

На май старкла сы за пра ша ла вы ста вакір маш «Ра
мес ная сла ба да». Там рас чыні лі дзве ры «Май стэр ня ган
чар ства і куз ня», «Май стэр ня са ло ма пля цен ня і ткац тва», 
«Май стэр ня ло зап ля цен ня і бон дар ства», «Ха та ры ба ка і 
па ляў ні ча га».

Сёлета Ляс ка ві чы па ад на душ ным мер ка ван ні тых, хто 
пры яз джаў на гэ ты фес ты валь і ў мі ну лыя га ды, вель мі 
змя ні лі ся. Да пры кла ду, Аляк сандр Клач ко, пча ляр з Лель
чыц ка га ра ё на, пра па ноў ва ю чы ўсім, хто да яго па ды хо
дзіў, пакаштаваць дух мя ны па лес кі мёд, ка заў:

— Ён чыс ты, лу га вы ды ляс ны. Па чы на ла ся тут усё 
прос та на па ля не, а ця пер мож на пра во дзіць та кія фес ты
ва лі і маш таб ныя кан цэр ты.

Тыя, хто пры ехаў на фэст упер шы ню, шчы ра за хап ля
лі ся яго раз ма хам. Вось што ска за ла мас такафар мі цель з 
Хой ніц ка га До ма куль ту ры Тац ця на Са хань ко ва:

— Я шмат чу ла пра гэ ты фес ты валь, але сю ды мя не 
ўзя лі толь кі сё ле та як удзель ні цу. Мы ўсіх запрашалі 
да ся бе на пад во рак, каб па час та ваць Хой ніц кі мі прыс
макамі, за ча ра ваць на шым ра ё нам і за пра сіць да ся бе  
ў гос ці.

По бач з хой ніц кі мі ўдзель ні ка мі фес ты ва лю — гас цін
ныя па ле шу кі з уся го Пет ры каў ска га ра ё на. І кож ны на
пе ра бой імк нец ца вы ка заць сваю ра дасць ад да лу чаннасці 
да свя та.

— Я тут дру гі раз, — ка жа Воль га Сі лі во нец, мас тачка
па ста ноў шчыца на род на га тэ ат ра ў До ме куль ту ры га рад
ско га па сёл ка Ка пат ке ві чы. — «По кліч Па лес ся» змя ня
ец ца кож ны год. На гэ ты раз пля цоў ка прос та цу доў ная! З вясёлай праграмай прыехалі ў братнюю Беларусь 

артысты ўкраінскай групы «Лісапетни батальйон»

Прыгажосць сталых жанчын, 
за плячыма якіх вялікі жыццёвы досвед, відавочная

 Заспяваць песню, патанчыць пад гармонік з бубнам, ды яшчэ 
ў народных строях — яскравая прыкмета фэсту «Покліч Палесся»
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Але са мае важ нае, што мы тут зна ё мім ся, за во дзім но вых 
сяб роў. Гэ та не толь кі фес ты валь па лес кай куль ту ры, але і 
сяб роў ства. Са мае важ нае — па лес кая са ма быт насць. 

А вось якое мер ка ван не вы ка заў вя до мы на ўсё Па лес се 
Ва сіль Ка за чок, ган чар з вёс кі Га род ная Сто лін ска га ра ё на:

— Ка лі мы не бу дзем за хоў ваць свае ка ра ні, ра мёст вы, 
пес ні, аб ра ды, кас цю мы, мо ву, — кім мы бу дзем? Бе ла ру са
мі? Па ле шу ка мі? У гэ тым пла не Па лес се вы тка на з та кіх ка
ла рыт ных куль тур ных ні так, што стра ціць гэ ты ўні каль ны 
свет для Бе ла ру сі, ды і для ўсёй Еў ро пы, не да пу шчаль на. 
Та му та кія фес ты ва лі жыц цё ва не аб ход ныя.

А разь бяр па дрэ ве, Аляк сей Ба тан, чы і мі скульп ту ра мі 
не маг чы ма не за лю ба вац ца, ска заў:

— І ў лыж цы, і ў ста туі па він на быць ду ша. Ка лі яе 
не ўкла да еш, — вы раб не ажы вае, дрэ ва не ад дае цяп лы ню. 
А ў нас тут найлеп шыя мес цы для на тхнен ня… У Па лес ся 
ёсць свая ду ша — вя лі кая, ста ра жыт ная. І ка лі яе зра зу ме
еш, то гэ ты край ні ко лі ўжо не раз лю біш.

Да рэ чы, эт на фес ты валь па лес ка га жыц ця аб’ яд ноў
вае во сем ра ё наў Го мель шчы ны (Ма зыр скі, На раў лян скі, 
Пет ры каў скі, Хой ніц кі, Жыт ка віц кі, Ель скі, Ка лін ка віц кі, 
Лель чыц кі) і тры ра ё ны Брэст чы ны (Сто лін скі, Лу ні нец кі і 
Пін скі). Сё ле та да тра ды цый ных сты ліс тыч ных пад вор каў 
да да лі ся ці ка выя на він кі. На прык лад, вы ступ лен не ля леч
ных тэ ат раўбат ле ек, якія за ра дзі лі ся ў на шых кра ях яшчэ 
на па чат ку XVІ ста год дзя. За гад чы ца Мі ку ліц ска га до ма 
куль ту ры На дзея Га на най ка (Ель скі ра ён) сцэ на ры ля леч
ных спек так ляў пі ша са ма:

— Бат лей ка ў нас жыве ўжо дру гі год. Гэ та са мы рас
паў сю джа ны ка ляд ны ва ры янт. Спек такль «Цар Ірад» апа
вя дае пра на ра джэн не дзіцяткі Ісу са і па дзеі, звя за ныя з 
тым. Дзе цям, ды і да рос лым вель мі па да ба ец ца. Ця пер ужо 
га то выя но выя фі гур кі для спек так ля «Пан і па нен ка», гэ та 
бу дзе не рэ лі гій ная, а са цы яль ная гіс то рыя.

Мож на бы ло не  толь кі пра ходж вац ца ўсю ды, але і 
ўдзель ні чаць у імпрэзах. Для гле да чоў пад рых та ва лі тан
ца валь ны сюр прыз: на ву чан не рыт міч ным ру хам з глы бі ні 
ста год дзяў. На фес ты ва лі прай шоў май старклас па вы ву
чэн ні ста ра жыт на га бе ла рус ка га бы та во га тан ца пад наз
вай «Лы сы».

Уве ча ры на га лоў най сцэ не фес ты ва лю пры га жу ні з 
дзвюх аб лас цей спра ча лі ся за зван не «Па лес кая Пры га жу
ня — 2020». Пе ра маг ла жы хар ка Пет ры ка ва Аляк санд ра 
Во бель. А за вер шы ла ся гэтае свя та вя чэр нім шоу і свя точ
ным фе ер вер кам.

Між на род ны фес ты валь эт на куль тур ных тра ды цый 
«По кліч Па лес ся» — свя та са праў ды на род нае. Ён спрыяе 
заха ван ню і па пу ля ры за цыі эт на куль тур ных тра ды цый, 
вы ву чэн ню і пад трым цы ба га тай гіс тарычнакуль тур най 
спад чы ны, ума ца ван ню твор чых су вя зяў па меж ных рэ
гі ё наў. А пос пех фэс ту, як вы ка заў ся стар шы ня Го мель
ска га абл вы кан ка ма Ге надзь Са ла вей, вы зна чы лі тры 
склад ні ка — уні каль ная, цнат лі вая пры ро да, найба га тая 
гіс тарычнакуль тур ная спад чы на і аў тэн тыч ныя на род
ныя аб ра ды і ра мёст вы. Плюс пра ца ві тасць, гас цін ны ха
рак тар па ле шу коў ды іх вя лі кія сэр цы, якія ўме юць шчы ра 
лю біць і ра да вац ца.

Мі ха лі на Чар ка шы на.
З вы ка ры стан нем ма тэ ры я лаў «СБ. Бе ла русь се год ня», Бел ТА.

Фота Бел ТА.

Майстар лозапляцення Віктар Давідовіч

Усіх прыгажунь, якія перамаглі ў розных намінацыях, 
паяднала вялікая, святочная радасць 

У адной з майстэрняў можна было 
пазнаёміцца са старажытным рамяством  Беларусі: ткацтвам
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По гляд  
на мас тац тва  
ў кан тэкс це  
ча су

н
а ад ной з та кіх су
стрэч і атры маў ад 
рэк та ра за пра шэн не 
па бы ваць не па срэд
на ў Ака дэ міі. Пры
ехаць на свай го ро ду 
на ва сел ле. Сут насць 
у тым, што тут толь кі 

што скон чыў ся маш таб ны ра монтрэ
кан струк цыя, які доў жыў ся ні больш 
ні менш як з дзя ся так га доў. Пом ніц ца 
ў жніў ні 2012 го да ў нас бы ла грун тоў
ная пра фе сій ная раз мо ва з рэк та рам 
у сце нах Ака дэ міі. Та ды бу даў ні чая 
эпа пея толь кі раз горт ва ла ся і Мі ха іл 

Ба раз на вы му ша ны быў, про ся чы пра
ба чэн ня, пе ра пы няць гу тар ку дзе ля 
апе ра тыў на га ра шэн ня роз на га ро ду 
гас па дар чых пы тан няў.

Ін шая спра ва ця пер. На ват знеш не 
бы ло вы раз на бач на тое, з якім нат
хнен нем рэк тар пра во дзіў эк скур сію 
па аб ноў ле най аль мама тэр, дзе ця
пер, са праў ды, ёсць вы дат ныя ўмо вы 
для за ня ткаў сту дэн там і для пра цы 
вы клад чы кам. Не здар ма парт нё ры з 
Маск вы — з брэн да ва га ін сты ту та кі
не ма та гра фіі — на цэ лы ты дзень пры
яз джа лі ў Мінск, каб ад чуць тут, у сва іх 
бе ла рус кіх ка лег, вы дат ную ат мас фе ру.

З рэктарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў Міхаілам Баразной даводзілася 
сустракацца нярэдка: то ў музеі на якім 
небудзь мерапрыемстве ўбачымся, то 
ў галерэі на адкрыцці выставы перасячэмся. 
Як правіла, у большасці выпадкаў удаваўся 
дыялог, абменьваліся думкамі, хоць 
і коратка, з той ці іншай культурнай нагоды.

З асаблівым гонарам 
Міхаіл Баразна 
паказваў тое,  
як гарманічна 
ўладкавалася ў 
абноўлены інтэр’ер 
творчасць 
студэнтаў Акадэміі
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З асаб лі вым го на рам Мі ха іл Ба раз
на па каз ваў тое, як гар ма ніч на ўлад ка
ва ла ся ў аб ноў ле ны ін тэр’ ер твор часць 
сту дэн таў Ака дэ міі. Рас па вя даў пра 
вы па дак, як чар го выя за меж ныя гос ці 
за хап ля лі ся ма ляў ні чы мі тво ра мі на 
сце нах яго ка бі не та. Бы лі ўпэў не ны, 
што яны вы ка на ны ста лы мі аў та ра мі. 
Якое ж бы ло здзіў лен не гас цей, ка лі 
рэк тар удак лад ніў, што гэ та ўся го толь
кі пра цы сту дэн тапер ша курс ні ка!..

Вось на та кім спры яль ным фо не і 
пра хо дзі ла на ша ця пе раш няя гу тар ка з 
рэк та рам Бе ла рус кай дзяр жаў най ака
дэ міі мас тац тваў.

— Якія, на ваш по гляд, га лоў ныя 
па дзеі апош ніх дзе ся ці га доў у жыц ці 
Ака дэ міі?

— Для ка лек ты ву Ака дэ міі га лоў
ная па дзея ў тым, што мы вяр ну лі ся ў 
аль мама тэр. Так, ёсць так са ма па дзеі 
з пра фе сій на га жыц ця, якія не менш 
важ ныя. Да іх у пер шую чар гу вар та 
ад нес ці наш удзел у вы ста ве «Стуж ка 
ча су» ў штабква тэ ры ААН у Жэ не ве. 
Яна пра хо дзі ла ле тась у кра са ві ку на 
Вя лі кай вы ста вач най пля цоў цы — у 
па мяш кан ні, дзе ад люст ра ва ны не 
толь кі ха рак тар дзей нас ці ААН, але і 
скан цэнт ра ва ны ка ла саль ныя ка лек

цыі мас тац тва. І на гэ тай пля цоў цы 
мы ме лі го нар зра біць вя лі кую вы
ста вурэт ра спек цыю, на якой пра
дэ ман стра ва лі ра бо ты вы клад чы каў 
і сту дэн таў за не каль кі дзе ся ці год
дзяў. У вы ні ку там бы ла прад стаў ле
на не толь кі ака дэ міч ная шко ла, але 
і тое, што мож на на зваць су час ным 
мас тац твам. Гэ та і ме дыяпра ек ты, і 
муль ты плі ка цыя, ані ма цыя, ін ста ля
цыі, пла кат і фа та гра фія, экс пе ры мен
таль ныя пра цы. У ад крыц ці вы ста вы 
пры ма лі ўдзел Ге не раль ны ды рэк тар 
ААН, Мі ністр за меж ных спраў Бе
ла ру сі Ула дзі мір Ма кей, і рэк тар,  
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ка неш не ж, Ака дэ міі мас тац тваў — на 
пра вах ар га ні за та ра экс па зі цыі з бе ла
рус ка га бо ку. Гэ тая па дзея, на пэў на, 
са мая зна ка вая за апош нія га ды, якая 
да зво лі ла нам уба чыць рэт ра спек цыі, 
ды на мі ку мно гіх пра цэ саў як у вы яў
лен чым мас тац тве, ды зай не, так і ў 
раз віц ці са мой фі ла со фіі твор час ці, 
якая куль ты ву ец ца ў Ака дэ міі мас тац
тваў. Гэ тая па дзея, без умоў на, зна ка
вая, яна свед чыць аб пры знан ні на шай 
шко лы. Мы ўдзяч ныя бе ла рус ка му 
прад стаў ніц тву ААН у Жэ не ве, са мой 
штабква тэ ры за прад стаў ле ную маг
чы масць ар га ні за ваць та кую маш таб
ную экс па зі цыю.

— Вы пра цу е це рэк та рам ўжо 
10 га доў. Для во пы ту — знач ны тэр-
мін. За гэ ты час ад чу лі, што рэк-
тар — знач ная фі гу ра ў Ака дэ міі?

— Ка лі шчы ра ска заць, то ад чуў, 
што рэк тар — та кая ж адзін ка, як усе. 
Як у дзей нас ці лю бо га экс перт на га 
са ве та. Стар шы ня са ве та пры га ла са
ван ні мае толь кі адзін го лас. Але мае 
дзве маг чы мас ці вы сту піць: у па чат ку 
і ў кан цы на ра ды. Та му ў яго боль шая 
пра сто ра для ней кіх вы каз ван няў. Але 
зноў жа, рэк тар — толь кі част ка ка
лек ты ва. Як ён ся бе па во дзіць — вось 
што са мае га лоў нае і са мае важ нае. У 
Ака дэ міі я пра цую з 2 ве рас ня 1992 го
да. Гэ та без сту дэнц кіх і ас пі ранц кіх 
га доў. Та му ў мя не, з ад на го бо ку, ні
чо га не змя ні ла ся, на ват што ты чыц ца 
та го во пы ту, ка лі я прый шоў, і ця пер. 
З ін ша га бо ку — вель мі вя лі кі шлях. 
Не толь кі гэ тыя 10 га доў, а і апош нія 

20, 25. Ве лі зар ны шлях! Па мя таю, якія 
бы лі ра ней на ву чаль ныя пла ны, пра
гра мы, што чы та ла ся на лек цы ях, якая 
бы ла ад на стай насць у па тра ба ван нях. 
Ця пер жа мы ба чым шы ро кую па
на ра му маг чы мас цяў для сту дэн таў 
і вы клад чы каў: га ва рыць на род най 
мо ве, здзяйс няць твор чыя здоль нас
ці на мо ве мас тац тва, ад стой ваць свае 
прын цы пы, свае по гля ды, на ват свае 
фі ла соф скія пе ра ка нан ні. Ра ней усё 
бы ло аб ме жа ва на. А ця пер шмат што 
змя ні ла ся: з’я ві ла ся ма біль насць, ёсць 
роз ныя на прам кі дзей нас ці для вы
клад чы каў і сту дэн таў, па сту пае раз
на стай ная ін фар ма цыя. Ка лі ра ней з 
тра пя тан нем гля дзе лі ней кія ды фі
цыт ныя ка та ло гі, то ця пер ін тэр нэт 
да зва ляе апе ра тыў на вы ка рыс тоў ваць 
са мыя роз ныя ін фар ма цый ныя рэ
сур сы. І Ака дэ мія дэ ман струе сваю та
ле рант насць да ўся го, што ўва хо дзіць 
у ме жы на шай плат фор мы каш тоў нас

цяў: гу ма ні тар ных, ма раль ных. Та му я 
ба чу доб рую ды на мі ку маг чы мас цяў у 
твор час ці, у пе да га гіч ным май стэр
стве.

— Вы ўжо ад зна чы лі, што бы лі 
прад стаў ле ны ў між на род ным пла не 
на вы со кай тры бу не ААН, ка лі так 
воб раз на мож на ска заць. На огул, 
сут насць су вя зяў Ака дэ міі з ін шы мі 
ар га ні за цы я мі — яна іс тот ная? У 
якой ме ры сён ня па трэб ныя та кія 
ка му ні ка цыі для сту дэн таў і вы-
клад чы каў?

— Вель мі не аб ход ныя, бо гэ та 
част ка на шай між на род най дзей
нас ці. Для жыц ця гэ та кар ды наль на 
важ на, каб ад чу ваць ся бе роў ным ў 
су свет най су поль нас ці, а ча сам і лі
да рам; каб мець дак лад нае ўяў лен не, 
дзе трэ ба ўдас ка наль вац ца з улі кам 
кан ку рэн цыі, на прык лад. Гэ та адзін 
мо мант. Дру гі — вы ха ваў чая пра ца, 
ідэа ла гіч ная. Сту дэн ты па він ны ад

Цяпер інтэрнэт 
дазваляе аператыўна 
выкарыстоўваць 
самыя розныя 
інфармацыйныя 
рэсурсы. І Акадэмія 
дэманструе сваю 
талерантнасць да 
ўсяго, што ўваходзіць  
у межы нашай 
платформы 
каштоўнасцяў: 
гуманітарных, 
маральных.
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чу ваць, што яны да лу ча ныя да вя
ліз най пра сто ры, а не аб ме жа ва ныя 
толь кі сце на мі аль мама тэр. Яны, як 
і вы клад чы кі, як і мно гія сва бод ныя 
твор чыя лю дзі, па він ны ад чу ваць 
ся бе су поль нас цю. Ёсць на ву ко выя 
кан так ты для пра вя дзен ня ана лі
тыч най пра цы. А каб ана лі за ваць 
са міх ся бе, заў сё ды важ ны кан тэкст, 
які не за мы каў ся б толь кі ўнут ры 
мін скай каль ца вой да ро гі. Пад крэс
лю яшчэ раз, у нас вель мі шы ро кія 
кан так ты ў на ву ко вай сфе ры. Гэ
та, да рэ чы, да па ма гае ў адап та цыі і 
ка рэк цыі на ву чаль ных пла наў. Мы 
па ста ян на зна хо дзім ся на су вя зі з 
мно гі мі кі раў ні ка мі і прос та ра бот
ні ка мі ВНУ Ус ход няй Еў ро пы. Ды і 
не толь кі гэ та га рэ гі ё ну. Гэ та заў сё ды 

ці ка ва. Воб раз на ска жу, што Ака дэ
мія па тра ды цыі фар міра ва ла ся праз 
па ле мі ку. На прык лад, у 50–60ыя га
ды мі ну ла га ста год дзя ў на ву чаль най 
уста но ве, якая та ды ме ла ін шы ста
тус, пра ца ва лі пе да го гі, якія прад
стаў ля лі зу сім роз ныя шко лы: Кі е ва, 
Маск вы, СанктПе цяр бур га, Льво ва, 
Пра гі, Вар ша вы, Віль ню са. І ме на ві
та ў па ле мі цы фар мі ра ва ла ся ні на 
што не па доб ная шко ла і тэ ат раль
на га мас тац тва, і вы яў лен ча га. Та кая 
па ле мі ка па трэб на і ця пер. Быць ў 
па ле міч ным по ле вель мі важ на для 
раз віц ця. Гэ та жыц цё вая не аб ход
насць. Ка лі вы клад чык, які атры маў 
ней кі між на род ны прыз, па бы ваў за 
мя жой з май старкла сам або з вы
ста вай, вяр та ец ца сю ды і дзе ліц ца 

во пы там са сту дэн та мі, я ба чу бляск 
у ва чах гэ та га пе да го га і жа дан не сту
дэн таў знай сці ней кі фар саж у са бе.

— Да рэ чы, сён ня ў Ака дэ міі ёсць 
за меж ныя сту дэн ты?

— Так. Іх па на ра ма да во лі ці ка вая. 
Ёсць сту дэн ты са Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі, якія на ву ча юц ца на мас та ка 
кі но. Ёсць двое дат чан. Адзін хло пец 
ву чыц ца на жы ва пі се. А дзяў чы на — на 
гра фі цы. Гэ та Ма ціль да Лут сан. Яна — 
ад на з лі да раў у нас, ве дае, што бе ла
рус кая шко ла гра фі кі вель мі моц ная. 
І на вы ста ве «Стуж ка ча су» ў Жэ не ве 
яна вы стаў ля ла ся ра зам з бе ла рус кі мі 
сту дэн та мі. Я лі чу, што гэ та аб са лют на 
пра віль на, ка лі ў Ака дэ міі ёсць та кі ін
тэр на цы я наль ны склад. Вя до ма, у нас 
ёсць сту дэн ты з Літ вы, Ра сіі, Кі тая. За 
апош нія дзе ся ці год дзі, ка лі гэ тую па
на ра му па гля дзець, то бы лі прад стаў
ні кі мно гіх кра ін.

— Вы мяр ку е це, што для іх гэ та 
быў усвя дом ле ны вы бар  — па сту-
паць на ву чо бу ме на ві та ў Ака дэ мію 
мас тац тваў у Мін ску?

— Без умоў на. Гэ та звя за на з тым, 
што з са вец ка га ча су рэй тынг на шай 
Ака дэ міі, та ды — тэ ат раль намас тац
ка га ін сты ту та, вель мі вы со кі. І з тых 
ча соў за ха ва ла ся мер ка ван не, а хут
чэй — пе ра ка нан не, што тут шко ла з 
доб ры мі тра ды цы я мі і ме то ды ка мі. 
Мы на сай це Ака дэ міі вы клад ва ем 
шмат ін фар ма цыі пра па дзеі, якія ад
бы ва юц ца ў нас. І мно гія ба чаць, што 
гэ та — вы дат ная пля цоў ка для атры
ман ня аду ка цыі. Упэў не ны, быў бы ў 
нас ін тэр нат боль шы — бы ло б знач на 
бо лей за меж ных сту дэн таў.

— А як яны зно сяц ца са сва і мі бе-
ла рус кі мі ад на год ка мі? Ка му ні ка цыі 
ў іх ёсць? Ці за меж ныя сту дэн ты за-
мкнё на ся бе па вод зяць?

— Яны та кія ж як і на шы, та кія ж та
ва рыс кія. Лю дзі мас тац тва, дзе б яны не 
зна хо дзі лі ся, усе па доб ныя. І мас та кі, і 
ак цё ры, як пра ві ла, заў сё ды та ва рыс кія 
і шмат слоў ныя. Як ні хто ра зу ме юць, 
што пра ца ваць трэ ба за ся ро джа на і 
шмат. Гэ та, да рэ чы, і па тра ба ван не на
шай Ака дэ міі. Бо мы не дзе ля та го, каб 
ра мес ні каў рых та ваць. За да чы, якія 
ў нас ста вяц ца, па тра бу юць вы со кай 
кан цэнт ра цыі і сі лы, здоль нас цяў, ча су. 
А мо ладзь — ад ноль ка вая. Тым больш, 
што моў ных, лінг віс тыч ных праб лем у 
іх ця пер ня ма.

— Аха рак та ры зуй це вы пуск ні-
коў гэ та га го да?
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— Год на год не па доб ны. Цу доў
ны вы пуск тэ ат раль на га фа куль тэ та. 
Лі чу, што спек такль «А до світ кі тут 
ці хія» на бе ла рус кай мо ве — знач нае 
да сяг нен не на шай тэ ат раль най шко
лы. Ці ка выя пра цы бы лі на фа куль тэ
це эк ран ных мас тац тваў. Я ма гу шчы
ра ска заць, што кож ны год пра хо дзіць 
усё ці ка вей. Хоць сё ле та для ўсіх быў 
не спа кой: як пан дэ мія паў плы вае на 
вы ні ко васць, ці пры ня се ней кі ўрон 
дып лом ным ра бо там… Але ха чу ска
заць: не, мы гэ та га не за ўва жы лі. На ад
ва рот, на ка фед ры гра фі кі, на прык лад, 
як ні ко лі бы лі прос та цу доў ныя пра цы. 
Што ты чыц ца ма ну мен таль на га ад дзя
лен ня, тут яр ка вы яві ла ся асаб лі васць 
апош ніх га доў: боль шасць ра бот на кі
ра ва ны на афарм лен не са мой Ака дэ міі. 
Мы за апош нія тры га ды знач на змя ні
лі стэ рыль ны вы гляд га лаў но га офі са. 
Пас ля ра мон ту пе ра тва ры лі ту тэй шае 
ася род дзе ў тое, што не аб ход на для вы
ха ван ня мас та коў, ак цё раў, рэ жы сё раў, 
апе ра та раў. Мы на сы ці лі яе эс тэ тыч
ны мі аб’ ек та мі — рос пі са мі, скла да ны
мі тэх на ла гіч ны мі ма тэ ры я ла мі. Гэ та 
віт ра жы, ма за і кі. А яшчэ ёсць і ін тэр
на ты, якія так са ма ці ка ва аформ ле ныя. 
Вазь му на ся бе сме ласць ска заць, што ні 
адзін ін тэр нат у го ра дзе не мае та кіх ар
тэ фак таў як на шы. Зрэш ты, у нас ёсць 
во пыт, ка лі мы вы кон ва лі за ка зы і для 
ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі. На прык лад, у 
ад ным з хра маў у Бы хаў скім ра ё не Ма
гі лёў скай воб лас ці больш за 800 квад

рат ных мет раў рос пі су ра біў Ан тон 
Бель скі па сва ёй дып лом най пра цы. 
У вы ні ку атры маў спе цы яль ную прэ
мію Прэ зі дэн та. У Ва ло жын скім ра ё не 
Мін скай воб лас ці ма за іч ны ал тар для 
пра ва слаў на га хра ма вы кон ва ла Па лі на 
Амель я но віч. І так са ма бы ла ад зна ча на 
спе цы яль най прэ мі яй Прэ зі дэн та. Але 
апош нія два га ды мы скан цэнт ра ва ны 
больш на са мой Ака дэ міі. Не для рэ кла
мы, хоць ёсць ах во чыя, якія про сяць 
ар га ні за ваць да нас эк скур сіі. Але мы 
ро бім неш та ў афарм лен ні перш за ўсё 
для са міх ся бе. Бо пад рых та ваць спе
цы я ліс та для нас зна чыць і вы ха ваць 
яго. А вы ха ваць мож на якім чы нам? На 
кні гах, улас ным пры кла дам. Як і па каз
ваць моц ду ху, рэ ва лю цыю твор час ці, 
ад люст роў ва ю чы час гэ та га па ка лен ня. 
І сва ім стаў лен нем да спра вы на шы сту
дэн ты да каз ва юць, што ім ёсць што аба
ра ніць у пла не сва ёй ду хоў нас ці, свай го 
раз віц ця. Іх сло вы «Гэ та мы зра бі лі, гэ
та мы па кі ну лі!», лі чу, леп шы вы нік на
шай вы ха ваў чай пра цы.

— З сё лет няй ус туп най кам па ні-
яй якія над зеі звяз ва юць у Ака дэ міі?

— Дзве важ ных па дзеі ка лян дар на
га го да: на бор і вы пуск. Усё ас тат няе — 
што дзён ная пра ца. Вы пуск — вы нік 
пра цы: вы ха ваў чай, на ву ко вай, ву чэб
най, ме та дыч най, твор чай. А вось на
бор, з ім мы звяз ва ем спа дзя ван ні, што 
да нас прый дуць та ле на ві тыя асо бы, 
тыя, хто за ззяе на не ба схі ле мас тац тва і 
куль ту ры не толь кі Бе ла ру сі. Ёсць пэў

ныя ўмо вы пра вя дзен ня ўступ най кам
па ніі, ка лі ва ўсіх роў ныя пра вы, дзе ні
што ні ко му не пе ра шка джае рас крыц ца. 
Ве да е це, прак тыч на ўсе, хто сю ды па дае 
за яву, пе ра ка на ныя, што гэ та іх шлях у 
жыц ці. А да лей — як бу дзе…

— Час на сваю твор часць у Вас 
за ста ец ца?

— За ста ец ца, ве ча ра мі. У су тках 
жа 24 га дзі ны. На пра цы я зай ма ю ся 
пра цай і ду маю пра твор часць у до лі 
се кун ды, хві лі ны, у абе дзен ны час… 
Жыц цё зму шае больш ак тыў на зай
мац ца твор час цю ў ад па чын ку, у вы
хад ны дзень ці ў поз ні час. А без гэ та га, 
лі чу, кі раў ні ку ў Ака дэ міі ра біць ня ма 
ча го. Ка лі не зна хо дзіш ся ў твор чым 
пра цэ се, ця бе не ра зу мее ка лек тыў. 
Але я зай ма ю ся твор час цю не та му, каб 
да га дзіць свай му ка лек ты ву. Гэ та мая 
твор чая па трэ ба.

— Ка лі не сак рэт, ця пер над ней-
кім мас тацт ва знаў чым пра ек там 
пра цу е це?

— Так, над тэ а рэ тыч ным пра ек там. 
Апош нія два га ды пра цую над ру ка пі
сам, які тэ а рэ тыч ны па сва ім ха рак та
ры. Спа дзя ю ся, што да кан ца го да ён 
бу дзе за вер ша ны. Гэ та вель мі вя лі кі, 
300ста рон ка вы ці больш, ру ка піс. 
На пэў на, я ўжо па дый шоў да ўзрос ту, 
ка лі мож на са бе да зво ліць неш та «вя
шчаць». Ці ка ва, як кры ты ка ацэ ніць.

Заканчэнне будзе.
Веніямін міхееў.

Фото аўтара.

Ка лі не зна хо дзіш ся 
ў твор чым пра цэ се, 
ця бе не ра зу мее  
ка лек тыў.  
Але я зай ма ю ся  
твор час цю  
не та му, каб  
да га дзіць свай му 
ка лек ты ву.  
Гэ та мая твор чая 
па трэ ба.
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краіна
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Часопіс для тых,  
хто жадае ведаць больш
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№05 (1040), май, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура
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часопіс для вас
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Палітыка. эканоміка. Культура
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Быць з хлеБам!
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