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У хут кім ча се, па вяс не, пач нец ца за

ключ ны этап ак цыі. (Пра тое, як яна бы ла 

іні  цы я ва на, праходзіць па ўсёй Бе ла ру сі, 

на ша га зе та пі са ла ўжо не раз. — Рэд.) І ў 

бе ла рус кіх су по лак за мя жой (най перш у 

кра і нах, дзе ў га ды Дру гой су свет най вай

ны вя лі ся ба я выя дзе ян ні, гі ну лі ў ба раць

бе з на цыс та мі ўра джэн цы Бе ла ру сі) яшчэ 

ёсць ча с, каб да лу чыц ца да між на род най ак

цыі “У сла ву агуль най Пе ра мо гі!”. Для та го 

трэ ба ў кра і не, дзе ця пер жы вуць бе ла ру сы, 

на леж ным чы нам са браць зям лю з мес цаў 

па ха ван няў во і наўсу ай чын ні каў, зра біць 

ад па вед ныя апі сан ні па ха ван няў. Най лепш, 

вя до ма ж, па пя рэд не ўзгад ніць та кія дзе ян ні 

з ар га ні за та ра мі ак цыі. Ка лі зра біць усё як 

на ле жыць, то кап су лы з зям лёй бу дуць ура

чыс та за кла дзе ны 9 мая 2020 го да ў крып це 

мінск ага Хра мапом ні ка ў го нар Усіх Свя

тых.
Паў дзель ні чаць у пра ек це “У сла ву 

агуль най Пе ра мо гі!” за клі каў бе ла ру саў за

меж жа на ста яль нік Хра мапом ні ка ў го нар 

Усіх Свя тых про та і е рэй Фё дар Поў ны, ка

лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы ад зна ча ла ся 

25год дзе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на цы я

наль ных куль тур. На га да ем, што ак ты віс ты 

Бе ла рус ка га куль тур на га цэнт ра ду хоў на га 

ад ра джэн ня, што дзей ні чае пры Хра ме

пом ні ку, ра ней бра лі ўдзел у рас пра цоў цы 

пра ек та, ця пер апя ку юц ца яго па этап най 

рэа лі за цы яй: ка ар ды ну юць ход ак цыі па 

ўве ка ве чан ні па мя ці мно гіх ты сяч бе ла ру

саў, якія ад да лі жыц ці за Ай чы ну.

Ця пер вя до ма: па ха ван ні во і наўсу ай

чын ні каў, што за гі ну лі за ме жа мі Бе ла ру сі 

ў ча се су свет ных вой наў ды ін шых ва ен

ных дзе ян няў, зна хо дзяц ца на тэ ры то ры ях 

49 кра ін. Ве лі зар ная пра ца па іх вы яў лен ні 

вя ла ся з 2010 го да. Бы ла ство ра на кні гарэ

кві ем “Жить и помнить”, яе аў та ры — док

тар гіс та рыч ных на вук Ана толь Шар коў і 

жур на ліст ка Але на Ха ра шэ віч, якія цес на 

су пра цоў ні ча юць з Усіхс вяц кім пры хо дам. 

Аў тар скі ка лек тыў па бы ваў у пер шай экс

пе ды цыі ў Гер ма ніі, Аў стрыі, Венг рыі, 

Поль шы, Чэ хіі, Сла ва кіі ды Іта ліі. Дзя ку ю

чы та му ў крып це Хра мапом ні ка бы лі за

кла дзе ны кап су лы з зям лёй з Цэнт раль ных 

мо гі лак Ве ны (Аў стрыя), Ме ма ры яль ных 

мо гі лак Ке рэ пе шы ў Бу да пеш це (Венг рыя), 

Трэп таўпар ку і Ме ма ры я ла за гі ну лым са

вец кім во і нам у Цір гар тэ не ў Бер лі не (Гер

ма нія), Мо гі лакмаў за лея са вец кіх во і наў у 

Вар ша ве (Поль шча), Ме ма ры яль ных мо гі

лак Сла він у Бра ціс ла ве (Сла ва кія), Ме ма

ры я ла са вец кім во і нам на Аль шан скіх мо

гіл ках (Чэ хія).
“Мы не ста вім на мэ це са браць зям лю 

з усіх па ха ван няў во і наўбе ла ру саў ва ўсіх 

за меж ных кра і нах, — па тлу ма чыў мне пры 

су стрэ чы ды рэк тар Бе ла рус ка га куль тур

на га цэнт ра ду хоў на га ад ра джэн ня Аляк

сандр Гос цеў. — Але ж пад трым лі ва ем 

кож ную па доб ную іні цы я ты ву, з якой вы

сту пае гра мад скасць, на ват асоб ны ча ла век. 

➔
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Амаль тры га дзі ны тра ды цый най 

сне жань скай су стрэ чы бе ла ру саў, 

што прай шла ў крым скім го ра дзе, 

пры свя ча лі ся ін тым най лі ры цы 

зна ка мі та га паэ та, тво рам 

ін шых аў та раў

Як заў сё ды, на пя рэ дад ні дня на ра джэн

ня Мак сі ма Баг да но ві ча су стра ка лі ся мы ў 

Гіс та рыч налі та ра тур ным му зеі Ял ты. Быў 

су бот ні со неч ны дзень. Мы зга да лі: 110 га

доў прай шло з тае па ры, як 18га до вы па эт 

упер шы ню пры яз джаў на ля чэн не ў гэ ты 

пры мор скі го рад — ле там 1909га. Ён пра

вёў та ды шчас лі выя дні ся род ра вес ні каў 

на ма лоч най фер ме ў пан сі ё не “Ша лаш”. 

Ця пер ву лі ца тая но сіць імя Мак сі ма Баг

да но ві ча. (А як на зы ва ла ся ра ней? Ві таль 

Бар то хаў па на шай прось бе ўдак лад ніў: 

Крым ская. І па тлу ма чыў, што му зей па 

ву лі цы Ека ця ры нін скай, 8, у якім пра хо

дзяць су стрэ чы бе ла ру саў — гэ та ад дзел 

“Куль ту ра Ял ты 19 — на ча ла 20 ве ков”, які 

ўва хо дзіць у “Муниципальное ка зён ное 

учреждение куль ту ры Ялтинский истори

колитературный му зей ”. Па да ем наз вы 

на мо ве ары гі на ла, каб ні ко му не блу каць 

па Ял це ў по шу ках Баг да но віц кіх мяс цін. 

Ці ка ва, што з Люд мі лай Іва но вай, за гад чы

цай ад дзе ла, Ві таль Бар то хаў па зна ё міў ся 

ў маі 1991га. Та ды ў Ял це пра хо дзі лі Дні 

бе ла рус кай куль ту ры, пры све ча ныя 100м 

угод кам паэ та: “У му зеі ла дзі ла ся су стрэ ча 

з твор чай дэ ле га цы яй на ча ле з намеснікам 

Мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі — на той час 

гэ та быў Уладзімір Гі леп. Я экс пром там 

пры ві таў гас цей на бе ла рус кай мо ве, пра

чы таў не каль кі вер шаў Мак сі ма, у тым лі

ку й верш “Мне доў гае рас тан не з Ва мі”. 

Вось так яна мя не й за пом ні ла, ме на ві та 

па гэ тым вер шы, і 

амаль 30 га доў мы 

сяб ру ем. Люд мі ла 

Іва наў на заў сё ды 

ад кры вае 
на шы 

тра ды цый ныя су

стрэ чы, бы вае з 

на мі на мо гіл ках, 

дзе па ха ва ны Мак сім Баг да но віч”. (Як здо

ра ва, што ёсць у вас та кія доб рыя сяб ры, 

спа дар Ві таль! — Рэд.) 

Пра пер шае на вед ван не паэ там Ял ты 

яшчэ вя до ма: там ён за ха піў ся дзяў чы

най, пе ра жыў пер шае па чуц цё за ка ха

нас ці. Крым скае сон ца, во дар са сно ва га 

бо ру ў ча се пра гу лак у го ры, ку пан не ў 

мо ры й ці ка вая су раз моў ні ца — усё тое 

па кі ну ла доб ры след у душы юна ка. Ён 

ад чу ваў ся бе лепш, і быў шчас лі вы. По

тым у вер шывер ліб ры “Над мо рам” ён 

на пі ша: “...І я быў вя сё лы і гор ды. І мне 

па чуц ця во лі хва ля, на лю нуў шы, ўпа лыя 

гру дзі вы со ка ў га ру па ды ма ла, змы ва ю

чы з сэр ца ўсю ці ну…”.

Але ня доў га пра цяг ва лі ся шчас лі выя 

хві лі ны. Мы не ве да ем імя дзяў чы ны, з якой 

па эт пе ра піс ваў ся по тым, ка му да сы лаў 

пісь мы з Яра слаў ля. Толь кі два яго вер шы 

(“Це мень” з над пі сам “Ах вя рую М. А. Кі

ці цы най” ды “Я, баль ны, бес скрыд ла ты 

па эт”) да юць пад ста вы сцвяр джаць пра 

вы со кія па чуц ці паэ та. Жыц цё зга да най 

дзяў чы ны так са ма бы ло ня доў гім.

“Вер шы, вер шы да ра гія! Спа ра дзіў 

я вас, ма лень кіх, у час, ка лі мне па ды

ма ла гру дзі хва ля па чуц ця…” — эпі

гра фам ста лі гэ тыя сло вы Мак сі ма для 

лі та ра тур наму зыч най ве ча ры ны, якую 

мы пры свя ці лі ін тым най лі ры цы паэ та. 
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На ва ель ня 
і бліз кія 

ад ра сы Стар. 7

Ра сій скія 
кніж ні кі 

ў гас цях 

у Бе ла ру сіСтар. 2

БЕ
ЛТА

Каб  
заўж ды  

га рэў АгоньСтар. 6

пАэтычныя вечАры

Зям ля і па мяць 

У Ял це пом няць пра Мак сі ма

Да між на род най ак цыі “У сла ву агуль най Пе ра мо гі!”, якую анансаваў 9 мая 2019 года  

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, да лу ча юц ца за меж ныя ар га ні за цыі, гра мад скія дзея чы, бе ла ру сы за меж жа 

ДА 75-гоД Дзя пе рА мо гі

Так праходзіла акцыя восенню 2019 года на Кургане Бессмяротнасці ў Лідзе

У час традыцыйнай беларускай сустрэчы

пАДзеяЯнка Ку па ла 

ў Пе кі неУ ста лі цы Кі тая ад крылі 

пом нік зна ка мі та му  

бе ла рус ка му пес ня ру

Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Кі таі 

Кі рыл Ру ды 8 сту дзе ня раз мяс

ціў у сац сет цы twіtter пост са 

здым ка мі з ура чыс тас ці. З яго 

вы ні кае: пом нік Ян ку Ку па лу 

на па чат ку го да быў ад кры ты 

ў Дру гім Пе кін скім уні вер сі тэ

це за меж ных моў. Кі рыл Ру ды 

заўва жае, што гэ та трэ ці бе ла

рус кі пом нік у Кі таі. “Пра ца вя

до ма га кі тай ска га скульп та ра У 

Вай шэ ня. Цы ры мо нія прай шла 

ў Пе кі не з удзе лам Ам ба са да раў 

і кі тай скіх ма лых, якія чы та лі 

вер шы пабе ла рус ку”, — пі

ша спа дар Ам ба са дар. Ім прэ за 

прай шла ў плы ні за вяр шэн ня 

Го да аду ка цыі Бе ла ру сі ў КНР.

Ін тэр нэт пад каз вае: 25 чэр

ве ня 2019 го да брон за вы бюст 

Ян кі Ку па лы ўра чыс та быў ад

кры ты ў го ра дзе Сі ань кі тай

скай пра він цыі Шэнь сі. Аў тар 

бюс та — бе ла рус кі скульп тар 

Вік тар Ко пач. Пом нік па ста ві

лі ў мяс цо вым уні вер сі тэ це за

меж ных моў, дзе ся род ін шых 

вы кла да юць і бе ла рус кую.

А 18 жніў ня 2018 го да ў 

Цянь цзі не, ва Уні вер сі тэ це за

меж ных моў (дзе ёсць і Цэнтр 

вы ву чэн ня Бе ла ру сі і бе ла рус

кай мо вы) уста на ві лі пом нік на

род на му паэ ту Бе ла ру сі Яку бу 

Ко ла су (скульп тар Сяр гей Гу мі

леў скі).
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1Голас Радзімы  чацвер, 13 лютага, 2020

Скажы,хтотвойсябар…Асённяйказаць
нетрэба:эпохасмартфонаўаблягчаезадачу.
Зроссыпуфотавыяваў,якімікішацьінтэрнэт-
сайты, сацсеткі, бачна, як моцна сябруюць
людзізпрыгожыміаўто,дамамі,коцікамі-са-
бачкамі,кветкамі,рыбкамі,піцайдыбакаламі
віна,зартыстамі,рознагавідузброяй…

О, сяброўства са зброяй насцярожвае:
аддзіцячыхпластмасавыхпісталецікаўда
сапраўдных карабінаў, аўтаматаў, граната-
мётаў…Прадэманстраваць сваю крутасць
некаторым хочацца менавіта са зброяй у
руках.Ніяк не з кнігай, напрыклад.Культ
грубайсілы?Засавецкімчасам,помніцца,

круцілі фільм “Чалавек з ружжом”— ну,
зразумела,гэтажпрарэвалюцыйнычас,ён
гераізаваўся.Тадыіўвершахрасстаўлялі-
ся даволі сумніўныя маральныя прыяры-
тэты кшалту: “Ваше слово, товарищ мау-
зер!”.Яшчэнаперадзебыў1937-ы,іДругая
сусветнаянесталаявай.АлекаліМікалай
Пагодзін пісаў пра “чалавека з ружжом”,
то праз стагоддзе сеткавы пісьменнік
АлексА.Алмістаў прапануе чытачам ужо
мастацка-публіцыстычныраман“Чалавекз
аўтаматам”…Тэхнічнапрагрэсуем?

Свет імкліва коціцца ў бяздонне ўзбро-
еных канфліктаў. Глабальніх і побытавых.

Яныўжоне“недзетам”—чалавексазбро-
яйкардынальна,яккажуць,аднымкрывавым
махам,часам і з анлайн-трансляцыяйвыра-
шае праблемы ў школах, гандлёвых цэнт-
рах,навуліцах,ухрамах,гарадскіхкватэрах
івясковыххатах.Дыцімаладзеяшчэ.Але
“вырашэнне”тоехібаштозавязвае,зацягвае
шматлікіявузлыбалючыхсацыяльныхпраб-
лем.Далей—толькітупік,некантраляваныя
выбухіноваганасілля.Нетолькі“ЗаходЕў-
ропы”, як папярэджваў адзін з аналітыкаў-
філосафаўОсвальдШпенглернапачаткуХХ
стагоддзя — заход чалавечай цывілізацыі,
усеагульнаездзічэнне“людскойпароды”.

Дзе выйсце?Адукацыя.Культура. Чы-
танне.Самапазнанне.Культчалавеказкні-
гай—заместкульта“чалавеказружжом”.
Бо як там нам даўно падказвае народная
мудрасць:лепшзразумнымчалавекамзгу-
біць,чымздурнемзнайсці.

Вядома ж, кнігі могуць быць шляха-
мі—алеёсцьрозныяшляхі…Трэбавыбі-
раць.Уявіцесабе:большза10000навінакз
30краінбылопрадстаўленанаХХVІІМін-
скайміжнароднайкніжнайвыставе-кірма-
шы.Во“трэнажор”дляўменнявыбіраць!
Цікава,цізнайшлісятыя,хтоўдзівосных
скарбніцахКніжнага свята нічога сабе не
ўпадабаў?Анаведнікаў “рамонкавага” па
форме павільёна па праспекце Перамож-
цаў,14,падлічылі:запяцьдзёнвыставы—
каля 70 тысяч чалавек. Нешта ж іх туды
прывабіла.

Разумнае,цывілізаванае,культурнаегра-
мадства,якоесапраўдыдбаепрасваюбуду-
чыню,свядомакультывуейразвіваекульту-
ручытання,паважлівагастаўленнядакнігі.
➔ Стар. 3

Ста рэй шая дзі ця чая га зе та 
Бе ла ру сі, ад зна ча ю чы 75-год дзе, 
мае на мер пра вес ці ка ля 
75 роз ных ім прэз

Раней“Зорьку”ведалаўсяБеларусь:
зёймыраслі,вучыліся,пазнавалісвет.
І сёння ў газеты вельмі шмат сяброў.
Дарэчы,імалыябеларусы,якіяразамз
бацькаміжывуць замяжой,могуцьда-
лучаццадапраектаўгазетыдзяцінства.
Можна дасылаць лісты,маленькія апа-
вяданні,вершы.Іхдрукуюцьнатоймо-
ве,якойлепшвалодаеаўтар:беларускай
цірускай.Сваімбачаннемсветумогуць
падзяліццайдарослыя.Карацей,“Зорь-

ка” па-ранейшаму паядноўвае людзей
розныхпакаленняў.

Празмногіягадырэдакцыяпраклад-
вае сімвалічны “Мосцік сяброўства” з
дзецьмірозныхкраін.Такуюназвуно-
сіцьіяеклуб.РэдактарЛюдмілаГрамо-
вічадзначаенайбольшцеснуюсупрацу
газеты з расійскімі ды казахстанскі-
мі калегамі, юнымі карэспандэнтамі.
Таму паспрыяў Міжнародны дзіцячы
музычны конкурс “Віцебск-2019”, які
збіраешматдзяцейзіншыхкраін.Ма-
лым заўзятарам канкурсантаў можна
далучацца да “команды зорьковцев”.
Зазвычайсяродіхітыя,хтонесупраць
папрацаваць у дзіцячым прэс-цэнтры:
зрабіць для газеты аператыўныя па-
ведамленні, фотаздымкі, відэаролікі
для сайта www.zorіka.by і старонкі ў
Іnstagramzorka_gazeta.Актывістыдзі-
цячайрэдкалегіісустракаюцьрасійскіх
іказахстанскіхшкольнікаўугорадзена
Дзвіне,іпасляфэстудоўжыццатворчая
супраца.

Сябруюць“зорьковцы”зітальянцамі:
тыяжнепершыгодпрымаюцьнаазда-
раўленне ў свае сем’і дзяцей з прычар-
нобыльскіхрэгіёнаўБеларусі.Супрацуз
грамадскімі суполкамі, школамі з Італіі
дапамагло адладзіць беларускае дабра-
чыннае аб’яднанне “Разам для лепшай
будучыні”.ЯгокіраўнікіСвятланаіСяр-
гейСтанкевічысупольназрэдакцыяйга-
зетынеаднойчыарганізоўваліпазнаваль-
на-экскурсійныя, аздараўленчыяпаездкі
дляшкольнікаўпаБеларусі,заяемежы.
У2018-мюныякарэспандэнты“Зорьки”
дымалыябеларусыпаўдзельнічаліўміж-
народнайпраграмепаабменешкольніка-
мі“Мостсяброўства:Беларусь—Італія”.
Было шмат усемагчымых імпрэз, былі
знаёмствызкультурна-гістарычнайспад-
чынайякІталіі,такікраін,празякіятуды
вядуцьдарогі:Польшчы,Чэхіі,Аўстрыі.
Юныяжурналістыдзялілісяўражаннямі
зчытачамі“Зорьки”:пісаліпадарожныя
нататкі,замалёўкі,рэпартажы,інтэрв’ю.
Алетам2019-гаітальянскіясябрыпры-

ехалі ў госці да “Зорьки”. “Мы зладзілі
зіміпраект“Смехатэрапія”прамаўДо-
мепрэсы,атаксамаўнекалькіхдзіцячых
аздараўленчыхлагерахМінскайвоблас-
ці,—згадваеЛюдмілаГрамовіч.—Італь-
янскія валанцёрыпаказвалі нашымдзе-
цямгумарыстычныяпастаноўкі,фокусы:
тамусёзразумелайбезслоў”.➔ Стар. 6

ГОЛАС РАДЗІМЫ
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З Пад мас коўя— 
у “Ко ні кі”

 Стар. 8

Вяч ка  
Це леш  

ды ін шыя
Стар. 5

Сі бір скі  
бе ла рус  

Вік тар  
Сін ке віч

Стар. 7

СВЕТ ДЗЯ ЦІН СТВА

“Зорь ка” і яе за меж ныя сяб ры

СВЕТАПОГЛЯД ЛІСТ КІ КА ЛЕН ДА РА

У лю тым  
па мят ныя да ты
Ак ты віс ты бе ла рус кіх  
су по лак за меж жа ча сам  
про сяць пад каз ваць ім:  
на якія да ты ў бе ла рус кім ка-
лен да ры звяр нуць ува гу. Мы 
ў блі жэй шы час па спра бу ем 
па даць та кую ін фар ма цыю. 
А па куль звяр та ем ува гу на 
тое, чым ад мет ны сё лет ні  
дру гі ме сяц го да.

Нагадваем:21лютагабудзе
шырока, па ўсім свеце адзна-
чацца Міжнародны дзень род-
наймовы.Далучайцеся!

І памяць вядомых людзей
Бацькаўшчыныўлютымможна
ўсуполкахушанаваць:

8 лютага — 210-я ўгодкі
ІванаФамічаХруцкага(1810—
1885), беларускага жывапісца,
акадэміка жывапісу, сусветна
вядомага сваімі нацюрмортамі
йпартрэтамі;

13 лютага — 315-я ўгод-
кі Францішкі Уршулі Радзівіл
(1705—1753),асветніцыйдра-
матурга;

16 лютага — 95-я ўгод-
кі Івана Якаўлевіча Навуменкі
(1925—2006),беларускагапра-
заіка, літаратуразнаўцы, заслу-
жанагадзеячанавукі,народнага
пісьменнікаБеларусі;

24 лютага — 85-я ўгодкі
Рыгора Іванавіча Барадуліна
(1935—2014), беларускага паэ-
та, перакладчыка, народнага
паэтаБеларусі;

Знаходзьце памятныя даты
згісторыіБеларусіўкнігах,ін-
тэрнэце.Жывіцеўрытмечасу.

“Зорьковцы” святкуюць юбілей

Чалавек з кнігай
На тат кі з чар го вай Мін скай між на род най кніж най вы ста вы-кір ма шу

На адкрыцці стэнда Расіі выступае протаіерэй Фёдар Поўны  
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ЗНАКАВЫ ВІЗІТ З-ЗА АКІЯНА

3 У пошуку аптымальнай формулы

Пытанні дыверсіфікацыі паставак нафты ў 
нашу краіну і павышэння эфектыўнасці 
рэалізацыі нафтапрадуктаў на  экспарт 
не губляюць сваёй актуальнасці як з улікам 
сітуацыі на сусветным рынку, так і паводле 
заключэння новых кантрактаў на імпарт ву-
глевадародаў

8 Рынак чакае новых прапаноў 

У апошнія гады адзначаецца пазітыўная ды-
наміка экспарту беларускіх тавараў у Злуча-
ныя Штаты Амерыкі

12 Гэты дзівосны кніжны свет

Кніга па-ранейшаму ў пашане. Ёй не пагра-
жае знікненне накшталт таго, што прадра-
каюць папяровым варыянтам газет. Яна за-
патрабаваная самымі рознымі людзьмі: ад 
шаноўных па ўзросце да пакалення зусім 
юных чытачоў. І гэтую аптымістычную 
акалічнасць у  поўнай меры пацвер дзіла 22

чарговая Мінская міжнародная кніжная вы-
става-кірмаш, якая вось ужо больш за чвэр-
ць стагоддзя традыцыйна праходзіць у бе-
ларускай сталіцы ў першыя дні лютага

16 Да свя та ду хоў нас ці і ве ры 

Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі мужчын скі ма нас-
тыр рых ту ец ца ад зна чыць улас ны 500-га до-
вы юбі лей і 550-год дзе з’яў лення цу да твор-
най Жы ро віц кай іконы Бо жай Ма ці

17 Вяртанне сімвала

У Музеі гісторыі Брэста пачалі экспанаваць 
арыгінал Брэсцкай Бібліі

21 Янот, алень і супербульба  

Кожны аматар спорту мог аддаць свой го-
лас за  ўпадабаны варыянт талісмана чэм-
піянату свету, які пройдзе ў Мінску і Рызе з 
7 па 23 мая 2021 года

ЖЫЦЦЁ ПА ВЫСОКАЙ 
ПЛАНЦЫ
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34 Тэ ма ўся го жыц ця: Ула дзі мір 
Лі ха дзе даў ад наў ляе ста рон кі 
бе ла рус кай гіс то рыі

Аў тар скі гіс та рыч на-асвет ніц кі пра ект «У 
по шу ках стра ча на га» — брэнд, які за ва я ваў 
між на род ную вя до масць. А па чы на ла ся ўсё 
з эн ту зі яз му вя до ма га гіс то ры ка, ка лек цы я-
не ра, пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, 
які вы ра шыў па дзя ліц ца ўні каль ны мі ве да мі 
пра гіс та рыч на-куль тур ную спад чы ну кра і-
ны. Пра ект хут ка за ва я ваў любоў чы та чоў, 
пры му сіў па-но ва му глязець на гіс то рыю 
бе ла рус кіх га ра доў і мяс тэ чак, ад крыў уні-
каль ныя фак ты і слаў ныя ім ёны

48

38 «Даследаванне кітайскай 
цывілізацыі»: Паркі і сады 

У мінскім выдавецтве «Мастацкая літарату-
ра» працягваецца рэалізацыя кніжнага 
праекта «Даследаванне кітайскай цывіліза-
цыі». Новы том распавядае пра кітайскія 
паркі і сады

40 Аленіны дэбюты

Калі Алена Хрысціч упершыню з’явілася ў 
двары Тэатра юнага гледача, акцёры, якія 
адпачывалі на сонейку паміж рэпетыцыямі, 
захоплена прысвіснулі: божачкі, якія пас-
тэльныя фарбы і адценні…

52 Шлейф ночы 

Апавяданне44

37 Пе ра клад чык з хін дзі,  
які на ра дзіў ся на Лёз нен шчы не

Лёзненшчына — багатая на таленты зямля. 
Гэтым разам больш падрабязна пагаворым 
пра За лмана Дым шыца, які на ра дзіў ся ў 
1921 го дзе ў Яна ві чах 

ГЛЫ БЕЙ СПАЗ НА ЕМ АДЗІН АД НА ГО

ФАБРЫКА ДОБРАГА 
НАСТРОЮ

ЗОЯ ЛІТВІНАВА: 
«ГЭТА МАЯ МОВА 
З МАЁЙ ФІЛАСОФСКАЙ 
ЗНАЧНАСЦЮ СІМВАЛАЎ»
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А
пош нія на ра ды ў Па ла цы 
Не за леж нас ці ста лі свай го 
ро ду «звер кай га дзін ні каў» 
па вы ка нан ні тых да ру чэн
няў, якія Прэ зі дэнт ра ней 

даў Ура ду і кі раў ніц тву наф та хі міч на
га комп лек су. Ад на з за дач — по шук і 
пра пра цоў ка аль тэр на тыў ных кры ніц 
наф ты для Бе ла ру сі, не вы клю ча ю чы 
па стаў кі з Ра сіі.

— Трэ ба іс ці да та го, што 30–
40 пра цэн таў мы бу дзем куп ляць наф
ты ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Пра цэн таў 
30 мы па він ны з Бал ты кі за во зіць і 
пра цэн таў 30 праз Укра і ну — пра ве ра
ны ўжо шлях, — кан крэ ты за ваў та ды 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На пя рэ дад ні ад ной з та кіх на рад 
ста ла вя до ма, што Бе ла рус кая наф та
вая кам па нія за ку пі ла пар тыю нар веж
скай наф ты ў аб’ ёме 80 ты сяч тон для 
пе ра пра цоў кі на «Наф та не». Жа дан не 
Мін ска знай сці ва ры ян ты, аль тэр на
тыў ныя па стаў кам ра сій скай наф ты, 
у Маск ве ўспры ня лі скеп тыч на. Маў
ляў, до ра га і не эфек тыў на. Але ж нель
га на ву чыц ца пла ваць, не на ма чыў шы 
но гі.

— Мы па він ны на прак ты цы па
гля дзець, у што гэ та вы льец ца. А так 
бра ты з ус хо ду па ло ха юць, што гэ
та бу дзе вель мі до ра га. Мы так са ма, 
не па лі чыў шы, не па спра ба ваў шы, ду
ма ем, што мы не спра вім ся. Та му пры
ня та ра шэн не за ку піць, хай гэ та бу дзе 
азер бай джан ская, са удаў ская, нар веж
ская, аме ры кан ская — не важ на, якая 
наф та па су свет ных цэ нах. Па ста віць 
на на шы наф та пе ра пра цоў чыя за во
ды і атры маць наф та пра дук ты з гэ тай 
наф ты. Гэ та зна чыць з аль тэр на тыў
ных кры ніц, вя до ма, не вы клю ча ю чы 
на ша га га лоў на га па стаў шчы ка — Ра
сій скую Фе дэ ра цыю.

Ні хто не спра ча ец ца: у поў ным аб’
ёме за мяс ціць ра сій скую наф ту сён ня 
не маг чы ма. Але гэ та не зна чыць, што 
мы і да лей па він ны ары ен та вац ца 
толь кі на ад на го па стаў шчы ка.

Не менш важ нае пы тан не — экс
парт га то вых наф та пра дук таў. Гэ та 
ад чу валь ная кры ні ца бюд жэт ных да
хо даў. Зра зу ме ла, што па да ра жэн не 
ім пар ту сы рой наф ты мо жа па цяг
нуць за са бой і ска ра чэн не да хо даў 
ад экс пар ту. Прэ зі дэнт не ха вае: эка
на міч ныя ўмо вы, у якіх мы вы му ша
ныя пра ца ваць, ус клад ня юц ца. Праз 
увядзенне Ра сі яй пад атко ва га ма неў ру 
не па збеж на зні жа юц ца да хо ды бюд
жэ ту. НПЗ губ ля юць пры бы так, які 
не аб ход ны для раз віц ця вы твор час ці 
і рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек таў.

На па пя рэд ніх на ра дах не раз аб
мяр коў ва лі ся пра гно зы раз віц ця су
свет на га рын ку наф ты і наф та пра дук
таў, ме ры для апя рэ джан ня маг чы мых 

не га тыў ных тэн дэн цый і рэ зер вы па 
па вы шэн ню эфек тыў нас ці экс пар ту 
наф та пра дук таў. Аб не ка то рых вы
ні ках пра ве дзе най пра цы рас па вёў 
стар шы ня кан цэр на «Бел наф та хім» 
Анд рэй Ры ба коў. Ён, у пры ват нас ці, 
пад крэс ліў, што пе ра мо вы пра цяг ва
юц ца прак тыч на ў па ста ян ным рэ
жы ме. Анд рэй Ры ба коў так са ма пра
ін фар ма ваў аб тым, што на ша кра і на 
ад на ві ла экс парт наф та пра дук таў, які 
ча со ва пры пы ня ла. Пры гэ тым за во
ды па куль не вый шлі на тыя аб’ ёмы 
экс пар ту, якія бы лі за кла дзе ныя ў біз
неспла ны на сту дзеньлю ты. Ка жу чы 
аб пра цы па ды вер сі фі ка цыі па ста вак 
наф ты ў Бе ла русь, кі раў нік кан цэр на 
«Бел наф та хім» па ве да міў:

— Аль тэр на тыў ныя па стаў кі пра
пра цоў ва юц ца. Ёсць ужо прак тыч
на га то выя кант рак ты. Гэ та ты чыц ца 
не толь кі са мой наф ты, але і ла гіс тыч
ных ка на лаў яе па ступ лен ня.

У ПОШУКУ  
АПТЫМАЛЬНАЙ 
ФОРМУЛЫ 

Тэхналагічныя абрысы нафтаперапрацоўчага прадпрыемства «Нафтан»

Пытанні дыверсіфікацыі 
паставак нафты ў нашу краіну 
і павышэння эфектыўнасці 
рэалізацыі нафтапрадуктаў 
на экспарт не губляюць сваёй 
актуальнасці як з улікам 
сітуацыі на сусветным рынку, 
так і паводле заключэння 
новых кантрактаў на імпарт 
вуглевадародаў
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На пы тан не аб тым, на коль кі наф
та з аль тэр на тыў ных кры ніц бу дзе 
вы гад ная ў па раў на нні з па стаў ка мі з 
ра сій ска га рын ку, Анд рэй Ры ба коў па
тлу ма чыў:

— Ёсць доб ры прын цып, што ў ад
зін ко шык не склад ва юць усе яй кі. Та
му вы га да мае комп лекс ны па ды ход. 
Дзесь ці ты мо жаш губ ляць, дзесь ці 
зна хо дзіць, але су мар ны эфект атрым
лі ва еш ста ноў чы. З пунк ту гле джан ня 
кош ту, без умоў на, мыт ная пош лі на 
на ра сій скую наф ту іс тот ная і зай мае 
вя лі кі аб’ ём у ца не наф ты Urals. Ра зам 
з тым мы ра зу ме ем, што пад атко вы ма
неўр з го да ў год бу дзе яе ні ве лі ра ваць і 
да 1 сту дзе ня 2024 го да суб сі дый у вы
гля дзе мыт най пош лі ны не бу дзе. Гэ
та зна чыць, мы вый дзем на цэ на ўтва
рэн не су свет на га ўзроў ню.

Ка жу чы аб экс пар це бе ла рус кіх 
наф та пра дук таў, Анд рэй Ры ба коў 
на га даў: са мы мі вы гад ны мі заў сё ды 
з’яў ля юц ца ўнут ра ны і су сед нія рын
кі. На іх кан цэрн і бу дзе ары ен та вац
ца. Вар та ад зна чыць, што кра і на сён ня 
экс пар туе ка ля 70 пра цэн таў усіх наф
та пра дук таў, якія вы раб ляе.

А за тым бы ла су стрэ ча Прэ зі дэн
та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
з Прэ зі дэн там Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Ула дзі мі рам Пу ці ным у Со чы. Як га
ва ры ла ся ў СМІ, кі раў ні кі дзяр жаў аб
мер ка ва лі шы ро кі комп лекс пы тан няў, 
якія ста яць на па рад ку дня бе ла рус ка
ра сій ска га су пра цоў ніц тва. Ві да воч на, 
што і ўза е ма дзе ян не ў энер ге тыч най 
сфе ры бы ло ў цэнт ры ўва гі.

На зі раль ні кі ад зна ча лі, што шмат
га дзін ны пе ра га вор ны ма ра фон прэ зі
дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі прай шоў у Со чы 
на па зі тыў най хва лі. І, мяр ку ю чы па 
ўсім, вы ні ко ва. У лі ку вы ні каў: ра сій
скі ўрад бу дзе спры яць да сяг нен ню ка
мер цый ных да моў ле нас цяў на па стаў
ку наф ты ў Бе ла русь, газ у на шу кра і ну 
бу дзе па стаў ляц ца на ўмо вах 2019 го
да. Аб гэ тым кры ху ні жэй. А на па чат
ку су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка ка
заў так:

— Мы са праў ды пра мно гае па
га ва ры лі, дай шлі да глы бі ні сі вых ча
соў на ша га су мес на га жыц ця ў ад ной 
дзяр жа ве, аб мер ка ва лі шмат гіс та рыч
ных дат і мо ман таў. Яны вя до мыя. І 
не толь кі аб мер ка ва лі пы тан ні, як Ула

дзі мір Ула дзі мі ра віч ска заў, якія ўяў
ля юць з ся бе ўза ем ную ці ка васць, але 
якія ты чац ца і мно гіх на шых су се дзяў, 
бы лых кра ін Са вец ка га Са ю за, той па
лі ты кі, якая ця пер пра во дзіц ца на мі, 
імі. Пра мно гае па га ва ры лі, дай шлі да 
су час нас ці і вы ра шы лі ўжо не самна
сам, а з ты мі, хто ўцяг ну ты ў гэ ты пра
цэс, пра цягнуць на шу раз мо ву.

Пе ра мо вы прай шлі ў не каль кі раў
ндаў. Спа чат ку кі раў ні кі дзяр жаў гу
та ры лі тэтатэт у фар ма це ра бо ча га 
сня дан ку. Да лей пра вя лі кан суль та цыі 
ў па шы ра ным, але ўсе ча ным скла дзе: 
свае ка рэк ты вы ўнес ла ня бес ная кан
цы ля рыя. Част ка ра сій скай дэ ле га цыі 
за тры ма ла ся ў Маск ве зза ня лёт на га 
на двор>я, а паз ней яна не змаг ла пры
зям ліц ца ў Со чы па той жа пры чы не. 
Борт быў на кі ра ва ны ў Мі не раль ныя 
Во ды. У вы ні ку на ступ ныя тры тай мы 
су стрэ чы прэ зі дэн ты пра вя лі на ля
до вай арэ не «Га лак ты ка». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка (з ну ма рам 01) і Ула дзі мір 
Пу цін (ну мар 11) вый шлі на лёд у ад
ной ка ман дзе «Бе лых» і атры ма лі пе
ра ка наў чую пе ра мо гу над «Сі ні мі» з 
лі кам 13:4.
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Тым ча сам на  «Па ля ну» (так на
зы ва ец ца пя ці зор ка вы газп ра маў скі 
«Гранд Га тэль» у Чыр во най па ля не, дзе 
пра ходзі ла су стрэ ча) пад цяг ну лі ся 
пры па зніў шы я ся па форс ма жор ных 
аб ста ві нах чле ны ра сій скай дэ ле га цыі. 
Энер гіч на вяр ну лі ся да дзе ла вых пе
ра мо ваў у па шы ра ным скла дзе, каб, як 
за ўва жыў Ула дзі мір Пу цін, удак лад ніць 
пы тан ні, якія бы лі да во лі пад ра бяз на аб
мер ка ва ны пад час па пя рэд ніх раў ндаў.

Сло вам, ка лі ў пер шай част цы су
стрэ чы су раз моў цы дай шлі «да глы бі
ні сі вых ча соў», то дру гая бы ла пры
све ча на ўжо на дзён ным пы тан ням 
дня сён няш ня га і, ла гіч на вы ка заць 
зда гад ку, заўт раш ня га.

Вы ні кі па за кан чэн ні су стрэ чы агу
чыў на мес нік кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Ра сіі Дзміт рый Ка зак. Ад
нос на перс пек ты вы наф та вых па ста
вак у Бе ла русь ён ска заў на ступ нае:

— Мы бу дзем аказ ваць са дзе ян не 
да сяг нен ню па гад нен няў па між бе ла
рус кі мі спа жыў ца мі і вы твор ца мі наф
ты ў на шай кра і не. — І да даў: — Мы 
не мо жам сён ня рэз ка па мя няць умо вы 
рэ гу ля ван ня на шай наф та вай га лі ны. 
Цэ ны на сы рую наф ту фар му юц ца рын
кам і ад мі ніст ра цый на не рэ гу лю юц ца. 
Гэ та ўсё за ста нец ца. Але бу дзем аказ
ваць уся ля кае са дзе ян не да сяг нен ню 
гэ тых па гад нен няў, каб за бяс пе чыць 
Бе ла русь не аб ход ны мі аб’ ёма мі наф ты.

Па сло вах Дзміт рыя Ка за ка, ра
сійскі і бе ла рус кі наф та выя рын кі 
адзі ныя, і наф та рэа лі зу ец ца на ад
ноль ка вых умо вах, а для пра да стаў лен
ня зні жак не аб ход на бы ло б уво дзіць 
дзярж рэ гу ля ван не гэ та га рын ку:

— Што мы зра біць не змо жам. Мы 
не мо жам па ста ян на мя няць пра ві лы 
гуль ні — мы па ста вім у не зра зу ме лае 
ста но ві шча на шы наф та выя кам па ніі. 
Та му бу дзем спры яць да сяг нен ню ка
мер цый ных да моў ле нас цяў.

Да моў ле нас ці па па стаў ках пры
род на га га зу Дзміт рый Ка зак пра ка
мен та ваў так:

— Пе ра мо вы прай шлі ў вель мі па
зі тыў ным клю чы. Да мо ві лі ся пра доў
жыць кан суль та цыі на ўзроў ні ўра да, 
мі ніс тэр стваў і ве дам стваў па ўдас ка
на лен ні ме ха ніз маў ін тэ гра цыі. Што 
ты чыц ца су пра цоў ніц тва ў наф та га за
вай сфе ры, то мы да мо ві лі ся за ха ваць 
умо вы па стаў кі га зу на ўмо вах 2019 го
да. Бу дзем дзей ні чаць у гэ тым клю чы.

Ён удак лад ніў, што ўмо вы па ста вак 
га зу аб умоў ле ныя толь кі на 2020 год. 

Тут да рэ чы бу дзе пры га даць, што ў 
2019  го дзе ца на на  газ для Бе ла ру
сі з’яў ля ла ся фік са ва най і скла да ла 
127  да ля раў за  ты ся чу ку ба мет раў 
на мя жы. На ана ла гіч ных умо вах газ 
па стаў ля ец ца і ў сту дзе нілю тым гэ та
га го да.

Та кім чы нам, сіс тэ ма ты зу ем тое, 
якіх да моў ле нас цяў да сяг ну лі ў Со чы 
Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі.

Ба кі да мо ві лі ся аб па стаў ках наф
ты ў Бе ла русь па су свет ных цэ нах. 
Пер шы на мес нік Прэм’ ермі ніст ра 
Бе ла ру сі Дзміт ры Кру ты, ка мен ту ю
чы гэ тае пы тан не, ад зна чыў, што на ша 
кра і на гэ та га і да ма га ла ся. «Ра сій скі 
бок па га дзіў ся, што бе ла рус кія НПЗ 
бу дуць куп ляць наф ту па да моў ле
нас ці з ра сій скі мі наф та вы мі кам па
ні я мі па цэ нах, якія ўста наў лі ва юц ца 
на су свет ным рын ку. Да рэ чы, гэ та га ж 
на пра ця гу ўсіх пе ра моў не ад на ра зо ва 
па тра ба ваў наш Прэ зі дэнт, бе ла рус
кі бок. Што Бе ла ру сі не трэ ба ні я кіх 
спе цы яль ных экс клю зіў ных умоў. Мы 
хо чам куп ляць наф ту па су свет ных ка
ты роў ках, і не горш», — ска заў Дзміт
ры Кру ты.

Ра сій скі бок па га дзіў ся з та кім па
ды хо дам. Больш за тое, як ужо ад зна
ча ла ся вы шэй, бы ло абя ца на, што ўрад 
РФ ака жа ўся ля кае са дзе ян не ў пра цы 
з ра сій скі мі зда бы ва ю чы мі кам па ні я
мі, каб па стаў кі наф ты на бе ла рус кія 
наф та пе ра пра цоў чыя за во ды бы лі ме
на ві та на аб грун та ва ных умо вах.

Зной дзе ныя пунк ты су да кра нан
ня і ў га за вым пы тан ні. Про філь ныя 

бе ла рус кія мі ніст ры су мес на з «Газп
ра мам» пра цяг нуць пе ра мо вы. Ад нак 
у цэ лым да моў ле нас ці да сяг ну ты. «Ба
кі га то выя да да лей шых кан струк тыў
ных зно сін на пад ста ве тых раз лі каў, 
якія ёсць на сён няш ні дзень», — ска заў 
Дзміт ры Кру ты.

Хтось ці па спра ба ваў звес ці вы ні
кі пе ра мо ваў Аляк санд ра Лу ка шэн кі і 
Ула дзі мі ра Пу ці на толь кі да наф та га за
вай сфе ры. Але Прэ зі дэн ты шмат ча су 
на да лі аб мер ка ван ню ін шых пы тан
няў — у пры ват нас ці, знеш ня му ганд
лю па між дзвю ма кра і на мі.

Па вод ле па пя рэд ніх да дзе ных На
цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
экс парт Бе ла ру сі ў РФ па вы ні ках мі
ну ла га го да вы рас на 4,5 % (у гро шах 
гэ та плюс 600 міль ё наў до ла раў). Бе ла
рус кія та ва ры за па тра ба ва ныя ў Ра сіі. І 
ў прын цы пе су пра цоў ніц тва ў ганд лё
вай сфе ры раз ві ва ец ца ня дрэн на. «Да
дзе ную тэн дэн цыю ўра дам да ру ча на 
ўся ляк пра цяг ваць і за ма цоў ваць», — 
за явіў Дзміт ры Кру ты.

Ад ным з най больш знач ных су
мес ных ін тэ гра цый ных пра ек таў, 
без умоў на, з’яў ля ец ца бу даў ніц тва 
атам най элект ра стан цыі ў Аст раў цы. 
І гэ та му пы тан ню, зра зу ме ла, так са
ма бы ла на да дзе на ўва га на пе ра мо вах 
у Со чы. Дзміт ры Кру ты на га даў, што, 
як не ад на ра зо ва пад крэс лі ваў і Прэ зі
дэнт Бе ла ру сі, Бе лА ЭС па він на быць 
са май бяс печ най стан цы яй. Та му ні
я кай спеш кі тут не па він на быць. Усё 
па він на быць ста ран на вы ве ра на.

Ула дзі мір Хромаў 
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ЗНАКАВЫ  
ВІЗІТ 
З-ЗА АКІЯНА

У пер шы дзень лю та га ў Мін ску ак тыў на аб мяр коў ва лі ся пы тан ні бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сін:  
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з дзярж сак ра та ром ЗША Май клам Пам пеа

А
А ка лі яшчэ ка заць пра фак тар ча су, то вар та за ўва

жыць, што ні больш ні менш як чвэрць ста год дзя прай
шло з мо ман ту апош ня га ві зі ту дзярж сак ра та ра Злу ча ных 
Шта таў у Бе ла русь. За та кі тэр мін кар ды наль на змя ніў ся 
не толь кі па ра дак дня — сён ня ён ча сам мя ня ец ца за га
дзі ну, сур’ ёз на змя ні лі ся са мі дзяр жа вы. Зрэш ты, паў за, 
якая за цяг ну ла ся, зу сім не азначае, што Мінск і Ва шынг тон 
увесь гэ ты час не пра ца ва лі, на прык лад, у сфе ры бяс пе кі. 
Але ж нон сэнс, ка лі кра і ны ра зам пра цу юць па ан ты тэ ро
ру, а ві зі ты аса біс тыя — та кая рэд касць.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю
чы ся да гос ця, сказаў: «Я шчы ра ра ды на шай су стрэ чы па 
дзвюх пры чы нах. Папер шае, вы адзін з ар хі тэк та раў су час
най па лі ты кі ЗША. Так у нас пры ня та лі чыць. Падру гое, 
вель мі доб ра, што вы пас ля роз на га ро ду не па ра зу мен няў 
у ад но сі нах па між Бе ла рус сю і ЗША, аб са лют на бес пад стаў
ных не па ра зу мен няў мі ну лых ула даў, ры зык ну лі пры ехаць 
у Мінск і па гля дзець на гэ тую кра і ну: што тут за на род, што 
за лю дзі, што за дык та ту ра, якая тут дэ ма кра тыя, шмат яе ці 
ма ла і гэ так да лей. Усё зво дзі ла ся да та го, што та кая су стрэ
ча пра хо дзіць упер шы ню, і кі раў ніц тва Бе ла ру сі, уклю ча ю
чы Прэзідэнта, не зна ё мае з ця пе раш нім дзярж сак ра та ром 
ЗША. Па ві нен іх рас ча ра ваць, ды і вам на га даць: мы з ва мі 
вель мі даў но зна ё мыя. На жаль, за воч на. У быт насць ва шай 
пра цы на ра ней шай па са дзе, я гэ та аб са лют на не ўтой ваю, 
мы ра зам з аме ры кан ца мі пра во дзі лі шэ раг ме ра пры ем
стваў па лі ніі на шых спец служ баў. Гэ тыя ме ра пры ем ствы 
ты чы лі ся ба раць бы з тэ ра рыз мам, ганд лю людзь мі. Мы 
пра вя лі не каль кі вель мі сур’ ёз ных апе ра цый па су праць
дзе ян ні рас паў сюдж ван ню ядзер ных эле мен таў. І на мя жы 
з Бе ла рус сю я па мя таю не каль кі вы пад каў — мы ра зам за
тры ма лі зла чын цаў, якія пе ра мя шча лі цераз мя жу ядзер
ныя ма тэ ры я лы ў бок За ха ду».

Гэ та ад сыл да часу служ бы Май кла Пам пеа ў ЦРУ. Да 
па сады дзярж сак ра та ра ён уз на чаль ваў раз ве дуп раў лен не, 
зай ма ю чы ся, у тым лі ку, ан ты тэ ро рам.

Вы бар — Ра сія ці ЗША — не ак ту аль ны 

У зно сі нах з жур на ліс та мі Майкл Пам пеа ска заў аб 
пры яры тэ тах Бе ла ру сі так:

— Мы цал кам пад трым лі ва ем жа дан не Бе ла ру сі зра
біць свой вы бар і ады граць кан струк тыў ную ро лю ў рэ гі
ё не. Вы не па він ны пад да вац ца ней кай сі ле, а па він ны са
мі вы зна чаць свае ўлас ныя пры яры тэ ты і што бу дзе са мае 
леп шае для вас.

Майкл Пам пеа, дзяр жаў ны сак ра тар ЗША: «ЗША 
не про сяць вы бі раць па між ад но сі на мі з на мі і з Ра сі яй. 
Мы хо чам ін вес та ваць, каб Бе ла русь ме ла су ве рэ ні тэт і 
не за леж насць. Я ве даю аб пра цяг лай гіс то рыі бе ла рус ка
ра сій скіх ад но сін. Але мы не га во рым пра вы бар, мы ка жам 
аб раз віц ці дып ла ма тыі.

У блі жэй шы час мы пры зна чым ам ба са да ра. Ён бу дзе 
тут, і вы ўба чы це, што мы пра цу ем над эка на міч ным раз
віц цём, каб аме ры кан скія прад пры ем ствы пры бы ва лі сю
ды, ства ра лі ся но выя пра цоў ныя мес цы. Мы га то выя пад
тры маць вас у гэ тым кі рун ку».

Эка но мі ка не па спя вае  
за па лі тыч ным дыя ло гам 

На жаль, па куль эка но мі ка сла ба пад трым лі вае «па лі
тыч ную раз ма роз ку». Сур’ ёз на лі чыць та ва ра зва рот пры
клад на ў 800 міль ё наў до ла раў ды ін вес ты цыі ў 70 міль ё
наў (і гэ та з пер шай эка но мі кай све ту) моц ным пад мур кам 
нель га. Пра тое, што пе ра шка джае рос ту, за ву а ля ва на 
ска жа прэ се сам дзярж сак ра тар: гэта юры дыч ныя ка лі зіі. 
Нон сэнс, ка лі ад ной ру кой ства ра ец ца Ганд лё вая па ла та 
ЗША ў Бе ла ру сі, а дру гой — Шта та мі не ра ты фі ку юц ца 
пад пі са ныя па гад нен ні аб аба ро не ін вес ты цый і па збя ган
ні двай но га па дат ка аб кла дан ня.

Бе ла русь мо жа аб мяр коў ваць  
лю быя пы тан ні з ЗША 

Пры гэ тым Прэ зі дэнт і дзяр жа ва ў цэ лым ад кры тыя 
для лю бых, на ват са мых вост рых, пы тан няў. Пра эка но мі
ку, бяс пе ку і дып ла ма тыю ў вы ні ку бу дуць га ва рыць у Мін
ску амаль дзве з па ло вай га дзі ны. Спа чат ку ў «нар манд
скай» Зя лё най за ле, што сім ва ліч на. А по тым і ў аса біс тым 
ка бі не це Прэ зі дэн та — тэтатэт, вель мі ад кры та. Па да
ро зе Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вя дзе гос цю не вя лі кую эк
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скур сію па Па ла цы Не за леж нас ці. Рэд кія кад ры аса біс та га 
і дып ла ма тыч на га ар хі ваў, гіс то рыя і су час насць Бе ла ру сі 
на столь кі за ці ка вяць Пам пеа, што ён па про сіць свай го аса
біс та га фа то гра фа, каб са праў ды за ха ваць гэ ты ві зіт для 
гіс то рыі.

…Па вер хам ні жэй Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру
сі Ула дзі мір Ма кей вы ка рыс тоў вае паў зу для грун тоў най 
раз мо вы з уплы во вым дып ла ма там — па моч ні кам дзярж
сак ра та ра па Еў ра зіі. Пра што га ва ры лі — Фі ліп Ры кер 
не ска жа жур на ліс там, але ад зна чыць: «Бе ла русь — доб
рае мес ца, каб па чаць тут лю ты». Ад зна чым і тое, як 
уваж лі ва госць бу дзе вы ву чаць фо та ся дзі бы Тадэвуша 
Кас цюш кі. Наш зям ляк — на цы я наль ны ге рой ЗША. І 
та кіх гіс та рыч ных асоб і су вя зяў у абедз вюх кра ін шмат. 
Шка да, што не ўсе вы ка рыс тоў ва ем у рэ аль най па лі ты цы. 
Зрэш ты…

Кан стан цін Сні са рэн ка, ана лі тык Бе ла рус ка га ін сты
ту та стра тэ гіч ных да сле да ван няў: «Ві зіт та ко га ўзроў ню 
свед чыць аб па вы шэн ні ро лі бе ла рус кай дзяр жа вы ў рэ гі
я наль най і су свет най па лі ты цы. Мінск па пра ве лі чыц ца 
до на рам ста біль нас ці і бяс пе кі ў рэ гі ё не».

ЗША га то выя за бяс пе чыць 
Бе ла русь наф тай на 100 % 

Трэ ба бы ло знач на ра ней пра вес ці та кі ві зіт. І мы хо
чам больш глы бо кіх ад но сін з Бе ла рус сю, ска жа дзярж сак
ра тар ЗША, пад вод зя чы пер шыя вы ні кі пе ра моў у Мін ску. 
А по тым аб са лют на ў бе ла рус кай тра ды цыі звя жа эка но
мі ку і рэ аль ную не за леж насць.

Дзяр жаў ны сак ра тар ЗША Майкл Пам пеа: «Мы 
доў га аб мяр коў ва лі эка но мі ку. Спа дар Лу ка шэн ка ска
заў, што ў бе ла ру саў ёсць свая кра і на — су ве рэн ная і 
не за леж ная, і так бу дзе і на да лей. Мы цал кам пад трым
лі ва ем жа дан не Бе ла ру сі ады граць кан струк тыў ную ро
лю ў рэ гі ё не. ЗША хо чуць да па маг чы Бе ла ру сі быць су
ве рэн най дзяр жа вай. На шы вы твор цы энер га рэ сур саў 
га то выя за бяс пе чыць вас не аб ход най наф тай на 100 %. 
Па кан ку рэнт ных цэ нах. Мы са мыя буй ныя вы твор цы 
энер га рэ сур саў у све це. І ўсё, што вам трэ ба, гэ та звяр
нуц ца да нас».

Аме ры кан ская наф та ні чым не горш са удаў скай або 
нар веж скай. І ка лі кошт са праў ды бу дзе прый маль ны, 
то кам па ніі ЗША цал кам мо гуць увай сці ў тыя 30 %, што 
Бе ла русь мае на мер у бу ду чы ні ім пар та ваць праз кра і ны 
Бал тыі ці Укра і ну. У сфе ры на шых на цы я наль ных ін та рэ
саў так са ма пы тан не ўступ лен ня ў Су свет ную Ганд лё вую 
Ар га ні за цыю ды ін вес ты цыі, пра якія згад ваў Майкл Пам
пеа ў Мін ску.

Па ра дак дня для бяс пе кі ў рэ гі ё не 

Усе акрэс ле ныя іні цы я ты вы га то выя пад тры маць 
у Мін ску. Пар ла мент ужо пра па на ваў Кан грэ су ЗША су
мес ную пра цоў ную гру пу і змяс тоў ны ві зіт у Бе ла русь.

Асоб ным рад ком у пе ра мо вах пра гу ча ла тэ ма ўкра ін
ска га кан флік ту. Дзярж сак ра та ру на га да лі, што Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі не раз за клі каў ЗША паў на вар тас на ўвай сці ў пе
ра моў ны фар мат і за крыць гэ тую чор ную ста рон ку для Еў
ро пы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка і дзяр жаў ны сак ра тар ЗША Майкл Пам пеа
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А
саб лі ва вы раз на та кая тэн дэн цыя бы ла 
за свед ча а на два га ды та му, ка лі бе ла рус кі 
экс парт у ЗША вы рас ад ра зу на дзве трэ
ці і пе ра вы сіў план ку ў 200 млн до ла раў. 
Ад нак, лі чаць экс пер ты, гэ тыя па каз чы кі, 
ка лі ацэнь ваць ёміс тасць аме ры кан ска га 
рын ку, усё яшчэ ня знач ныя. До ля ЗША 
скла дае па куль менш за 1 % у агуль ным 

аб’ ёме экс пар ту бе ла рус кіх та ва раў. Між тым, по пыт у Злу
ча ных Шта тах на столь кі вы со кі, што, ня гле дзя чы на моц 
аме ры кан скай эка но мі кі і спро бы пра вя дзен ня ця пе раш
няй ад мі ніст ра цы яй Бе ла га до ма пра тэк цы я нісц кай па лі
ты кі ў ду ху «куп ляй аме ры кан скае», мяс цо вая вы твор часць 
не здоль ная цал кам за да во ліць па трэ бы рын ку. Ад ным сло
вам, тут ёсць вя лі кі па тэн цы ял для пра цы мар ке тын га вых 
служ баў бе ла рус кіх прад пры ем стваў.

РЫНАК 
ЧАКАЕ 

НОВЫХ 
ПРАПАНОЎ 

У апошнія гады адзначаецца пазітыўная 
дынаміка экспарту беларускіх тавараў  

у Злучаныя Штаты Амерыкі 

Пы тан не па Укра і не 

Ула дзі мір Ма кей, Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру
сі: «Бе ла рус кі бок пад трым лі вае лю быя фар ма ты, у тым 
лі ку з удзе лам ЗША, ка лі яны толь кі да па мо гуць вы ра
шэн ню кры зі са. Але для гэ та га па він на быць шчы рая 
за ці каў ле насць усіх уцяг ну тых у гэ ты кан флікт ба коў».

Майкл Пам пеа, дзяр жаў ны сак ра тар ЗША: «Гэ
та як раз тое пы тан не, у якім трэ ба ўдзель ні чаць усёй 
Еў ро пе, уся му све ту для яго вы ра шэн ня. Але ў кан чат
ко вым вы ні ку Ра сія і Укра і на па він ны са мі вы ра шыць 
яго. Усё, што мы ў Злу ча ных Шта тах змо жам зра біць, 
мы зро бім».

ПВТ як прык лад  
эфек тыў на га ўза е ма дзе ян ня 

Мін скі Парк вы со кіх тэх на ло гій аль бо свай го ро ду 
Бе ла рус кая крэм не вая Да лі на. З аме ры кан скім хайтэк 
рын кам тут пра цу юць пры клад на столь кі ж, коль
кі збі ра лі ся да нас па лі ты кі ЗША ўзроў ню Пам пеа — 
чвэрць ста год дзя. Свет вы со кіх тэх на ло гій знач на хут
чэй шы — шэсць дзя сят каў кам па ній з аме ры кан скім 
ка пі та лам цяпер у супрацы з ПВТ, уклю ча ю чы су
свет ных лі да раў у сва іх ні шах. Экс парт за мі ну лы год 
у ЗША — ка ля 900 міль ё наў до ла раў. Па куль гэ та са мая 
моц ная су вязь дзвюх эка но мік.

Дзярж сак ра тар Пам пеа ў мі ну лым — прак ты ку ю
чы юрыст. І ме на ві та ў гэ тай га лі не ПВТ зра біў важ ную 
пра ва вую сен са цыю — Бе ла русь ста ла пер шай у све це 
кра і най, якая ўвя ла ў за ка на даў ства «смарт (або ра
зум ны ліч ба вы) кант ракт». І ка лі па пя ро выя ана ла гі 
ады дуць у мі ну лае, у пер шую чар гу бу дуць ус па мі наць 
пра Бе ла русь і ПВТ, у тым лі ку за акі я нам.

Так, ад ным з пунк таў ві зі ту Май кла Пам пеа ў Мінск 
зна чыў ся ме на ві та Парк вы со кіх тэх на ло гій. Яму кі раў
нік аме ры кан ска га Дзярж дэ па на ват пры свя ціў асоб ны 
пост у Тві та ры:

«На тхнё ны тым, што я ўба чыў у Пар ку вы со кіх тэх
на ло гій. Гэ та вы дат ны прык лад та го, як Бе ла русь мо жа 
вы ка рыс тоў ваць свой не звы чай ны па тэн цы ял рос ту, 
ужы ва ючы пе ра да вую эка на міч ную па лі ты ку і ра зум
нае рэ гу ля ван не. На гляд нае свед чан не та го, як эфек
тыў ныя аме ры кан скія ін вес ты цыі мо гуць спры яць 
роск ві ту ва ўсім све це».

Стры ма ны ап ты мізм  
на конт бу ду чы ні ад но сін 

Та кім чы нам, па ўсіх пы тан нях Бе ла русь і ЗША сён
ня дэ ман стру юць стры ма ны, але ап ты мізм. Ад но сі ны 
па раў ноў ва юць з кар’ е рай спарт сме на, які праз уз лё ты і 
па дзен ні ідзе да сва ёй леп шай фор мы. Спа дзя ец ца, што 
не пе ра га рэў, і на да лей бу дзе вы да ваць ста біль на вы со
кі вы нік. І з дзярж сак ра та ром ЗША бе ла рус кія экс пер
ты са лі дар ныя — гэ ты ві зіт мог ад быц ца ра ней. Та ды 
вы ні каў і ап ты міз му бы ло б яшчэ больш.

Ва сіль Ха ры то наў.
Фота БелТА.

SB
.B

Y

У Парку высокіх тэхналогій сустракалі гасцей
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Асноў ны мі та вар ны мі па зі цы я мі бе ла рус ка га экс пар ту 
ў ЗША сён ня з’яў ля юц ца ка лій ныя ўгна ен ні, ме та ла пра дук
цыя, рэнт ге наў ская апа ра ту ра, пры ла ды на вад кіх крыш та
лях, мэб ля, азот ныя ўгна ен ні, іль ня ныя тка ні ны, шкло ва
лак но, пра дук цыя дрэ ва ап ра цоў кі, кан ды тар скія вы ра бы, 
кан сер ва ва ная ры ба. Спа жы вец кіх та ва раў, якія вы стаў ля
юц ца на па лі цы крам, ся род гэ тых па зі цый па раў наль на ня
шмат, але яны ёсць. І ў апош нія га ды гэ ты сег мент бе ла рус
ка га экс пар ту рас це.

Ка лі ж ка заць пра перс пек ты вы па ста вак та ва раў бе ла
рус кі мі экс пар цё ра мі, то вар та ўліч ваць на яў насць аб ме жа
ван няў па не ка то рых гру пах. У пры ват нас ці, Бе ла русь не мае 
кра і на вай сер ты фі ка цыі для па стаў кі ў ЗША мяс ной пра дук
цыі, а па стаў кі з нашай краіны ма лоч ных вы ра баў ква ту юц
ца, та му не аб ход ны по шук аме ры кан ска га ім пар цё ра, які мае 
кво ты. Па ас тат ніх спа жы вец кіх та ва рах, што вы раб ля юц ца 
ў Бе ла ру сі, ня ма юры дыч ных пе ра шкод для па ста вак у ЗША.

Так, ця пер ро бяц ца толь кі пер шыя кро кі па пра соў ван
ні на шых та ва раў у кра мы най буй ней шых аме ры кан скіх 
ганд лё вых се так. Між тым, у мно гіх кра мах у роз ных шта

тах ЗША, якія на ле жаць не вя лі кім ганд лё вым сет кам, ужо 
да во лі шы ро ка прад стаў ле ны бе ла рус кія цу кер кі, ша ка лад, 
пе чы ва, рыб ныя кан сер вы, мёд. Так, па стаў кі па куль па раў
наль на не вя лі кія, але яны пры но сяць да ход у не каль кі міль
ё наў до ла раў у год, і ды на мі ка рос ту доб рая. Асаб лі ва вар та 
ад зна чыць рост аб’ ёму па ста вак мэб лі, якую вы пус кае прад
пры ем ства — рэ зі дэнт сва бод най эка на міч най зо ны «Ма гі
лёў». Гэ тая пра дук цыя рэа лі зу ец ца ў кра мах мэб ле вай ганд
лё вай сет кі, вя до май не толь кі ў ЗША, але і па ўсім све це.

Экс пер ты так са ма звяр та юць ува гу на той факт, што 
аме ры кан скі ры нак ха рак та ры зу ец ца знач най ёміс тас цю, 
пла це жаз доль нас цю і на яў нас цю ўстой лі ва га по пы ту прак
тыч на на лю быя ві ды пра дук цыі, у тым лі ку на тыя, якія 
ім парт уюц ца. У той жа час тут вы со кая кан ку рэн цыя ва 
ўсіх сег мен тах. На дум ку экс пер таў, бе ла рус кім прад пры ем
ствам не аб ход на пад рых та вац ца да та го, што вы хад на ры
нак ЗША мо жа быць спа лу ча ны са знач ны мі пер ша па чат
ко вы мі ўкла дан ня мі, якія ўклю ча юць і вы дат кі, звя за ныя з 
за бес пя чэн нем зва рот най су вя зі з кан чат ко вы мі спа жыў ца

мі. Не аб ход на пры клас ці на ма ган ні для ар га ні за цыі рэ кла
мы, пра хо джан ня сер ты фі ка цыі пра дук цыі, пра вя дзен ня 
мар ке тын га вых да сле да ван няў, на ладж ван ня кан так таў з 
парт нё ра мі.

У су вя зі з гэ тым вар та на га даць пра важ насць пер ша га 
Бе ла рус кааме ры кан ска га фо ру му ма ло га і ся рэд ня га біз
не су. За слу гоў вае ўва гі тая ака ліч насць, што два га ды та му 
быў да сяг ну ты са мы вы со кі ў гіс то рыі двух ба ко вых ад но
сін уз ро вень экс пар ту ў ЗША ай чын ных па слуг — 570 млн 
до ла раў (рост на 30 %) — пры ста ноў чым саль да ў па ме ры 
488 млн до ла раў.

Тут трэба за ўва жыць, што пе ра важ ную част ку ў агуль
ным аб’ ёме экс пар ту па слуг з Бе ла ру сі ў ЗША скла да юць 
ме на ві та ІTпа слу гі. Лі та раль на год та му экс парт туды кам
п’ю тар ных па слуг да сяг нуў бес прэ цэ дэнт на га ўзроў ню — ён 
пе ра вы сіў паў міль яр да до ла раў.

Вя до ма ж, у асноў ным гэ та вы нік дзей нас ці рэ зі дэн таў 
мінск ага Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. Так, вя лі кая до ля ў экс
пар це ўсё яшчэ на ле жыць аў тсор сін гу, ад нак спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што сён ня ў ПВТ ма юц ца доб рыя пе рад умо вы 

для пе ра хо ду ІTін дуст рыі Бе ла ру сі ад аў тсор сін га вай ма дэ
лі да пра дук то вай. Пла ны ІTкам па ній на бу ду чы ню цес на 
звя за ны з пад пі са ным Прэ зі дэн там Бе ла ру сі дэ крэ там «Аб 
раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі», у які ўвай шлі мно гія пра па
но вы ІTсу поль нас ці.

Што ты чыц ца экс пар ту ін шых ві даў па слуг, то за апош
нія га ды ў два ра зы вы рас лі транс парт ныя па слу гі, больш 
чым на па ло ву па вя лі чыў ся аб’ ём экс пар ту ту рыс тыч ных 
па слуг. Экс пер ты лі чаць, што та кая па зі тыў ная тэн дэн цыя 
за ха ва ец ца, асаб лі ва з улі кам лі бе ра лі за цыі ві за ва га рэ жы му 
ў Бе ла ру сі. У сту дзе ні 2018 го да ўпер шы ню ў гіс то рыі бе
ла рус кааме ры кан скіх ад но сін быў ар га ні за ва ны бе ла рус кі 
па віль ён на Між на род най ту рыс тыч най вы ста ве New York 
Tіmes Travel Show у НьюЁр ку, які вы клі каў вя лі кую ці ка
васць на вед ні каў. У хо дзе вы ста вы бы лі да сяг ну ты да моў
ле нас ці аб пра вя дзен ні азна ям лен ча га ту ра па Бе ла ру сі для 
прад стаў ні коў ту рыс тыч най ін дуст рыі ЗША.

Ула дзі мір Ве лі хаў.
Фота БелТА.

Дзейнасць ПВТ вызначае сучаснасць Майкл Пампеа падчас наведвання Парка высокіх тэхналогій
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МУ ЗЕЮ — 
БЫЦЬ!
У час пры ёму гра ма дзян стар шы нёй 
Са ве та Рэ спуб лі кі На тал ляй Ка ча-
навай прагучала ідэя стварэння музея 
парламентарызму

Адзін з на вед ні каў на га даў, што 
13 сту дзе ня 1997 го да ад бы ла ся 
пер шая се сія Са ве та Рэс пуб лі кі. 

Та кім чы нам, праз два га ды верх няй 
па ла це Пар ла мен та споў ніц ца чвэрць 
ста год дзя — пры го жая і важ ная да та. З 
гэ тай на го ды Аляк сандр Вяр цін скі, да
рэ чы, сам у мі ну лым пар ла мен та рый, 
дэ пу тат Вяр хоў на га Са ве та, вы ра шыў 
аса біс та пра па на ваць стар шы ні Са ве
та Рэс пуб лі кі план ства рэн ня му зея 
бе ла рус ка га пар ла мен та рыз му. Агу чыў 
на ват і тое, як мож на знай сці па за бю
джэт ныя кры ні цы фі нан са ван ня.

Ідэя му зея не толь кі за ці ка ві ла 
На тал лю Ка ча на ву, але вы клі ка ла га
ра чую пад трым ку і ўдзяч насць. «Мы 
аба вя за ны гэ та зра біць», — вы ка за ла 
яна ўпэў не насць. Ёсць час па ду маць і 
над ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі, і над 
афарм лен нем ці ка вай, раз на стай най і 
ў пэў ным сэн се пе ра ка наў чай экс па
зі цыі му зея. Бо мі на юць га ды, мно гае 
за бы ва ец ца, а лю дзі, асаб лі ва мо ладзь, 
па він ны ве даць праў ду пра раз віц цё 
пар ла мен та рыз му ў су ве рэн най Бе ла
ру сі.

Ле а нід Ту га рын

МЕР СЕ ДЭС, ЛУ НА,  
ТА МЕР ЛАН, МАРС...

Летась у Беларусі нарадзілася больш за 88 тысяч немаўлят. Лідарам у гэтай 
справе стала сталіца: тут зарэгістравана звыш 19 тысяч актаў аб нараджэнні. 
Па Брэсцкай вобласці— больш за 14,1 тыс., па Гомельскай — 13,4 тыс., па 
Мінскай — 12,6 тыс. У «топаваю» дзясятку імёнаў краіны ўвайшлі Максім, 
Арцём, Міхаіл, Аляксандр, Мацвей, Сафія, Ганна, Марыя, Ксенія, Настасся.

Рэд кім ім ёнам бе ла ру сы ад да юць пе ра ва гу ў ста лі цы (у Мін ску за клю
ча ец ца больш за ўсё ін тэр на цы я наль ных шлю баў) і аб лас ных цэнт рах, 
пры чым най час цей даць уні каль нае імя баць кі імк нуц ца дзяў чын кам. 

«Пры нам сі, у Мін ску ім ёны 180 хлоп чы каў і 251 дзяў чын кі ця гам го да не паў
та ры лі ся, — пра тое рас ка за ла Воль га Шыб ко, прэссак ра тар Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі Бе ла ру сі. — Так з’я ві лі ся ста ліч ныя Асоль, Ве не ра, Джэ ні фер, Лё ля, 
Раг не да, Фа дзей, Ос кар, Даб ра мір, Іў, Ві таўт».

Ін шыя рэ гі ё ны так са ма не за ста юц ца ў ба ку ад мо ды на не паў тор насць. 
У кра і не ця пер жы вуць дзяў чын кі Мер се дэс, Гер ма ні ка, Ай сель, Ве ся лі на, 
Зла тас ла вія, Мі лэ дзі, Даб ра мі ла, Эль за, Аян, Яс на, Лу на, Лея, Вір са вія, Ла
за ры на, Лю ба ва, Яс мі на, Сі мо на, Се на, Фёк ла, Эліс, Юно на, Яд ві га. З хлоп
чы каў па хва ліц ца не звы чай ны мі ім ёна мі мо гуць Ге ральд, Фі лат, Са ла мон, 
Та мер лан, Франц, Марс, Ка міль, Аў та ндзіл, Мей ліс, Та дэ вуш, Фа ма, Мар цін, 
Ля вон цій.

Дзі ця ці ў Бе ла ру сі мож на даць не больш за два іме ні, якія не су пя рэ чаць 
нор мам ма ра лі. Га лоў ным бу дзе лі чыц ца тое, што за пі са на ў ак це аб на ра
джэн ні пер шым.

Іры на Сі да рокБ
ЕЛ

ТА
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М
іж на род ная ак
цыя «На сла ву 
агуль най Пе ра
мо гі!» пра цяг вае 
нес ці сваю вы
са ка род ную мі
сію — за ха ван не 
праў дзі вай гіс

то рыі на род на га подз ві гу, па мя ці пра 
са праўд ных пе ра мож цаў і ах вя раў вай
ны. Пра гэ ты свя ты наш аба вя  зак і ад
каз насць пе рад бу ду чы мі па ка лен ня мі 
га ва ры лі на су стрэ чы ў Брэс це.

У До ме куль ту ры чы гу нач ні каў 
Брэсц ка га ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы
гун кі ад быў ся па каз да ку мен таль на га 
філь ма пра жан чынлёт чыц «Не за
буд кі. Не смя рот ны авія полк». Кар ці

ну прад ста ві лі про та і е рэй Фё дар Поў
ны, на ста яльнік мінск ага Усіхс вяц ка га 
хра ма, у крып це яко га ў маі 2020 го да 
будуць за кла дзе ны кап су лы з зям лёй, 
са бра най з во ін скіх па ха ван няў на шай 
кра і ны, а так са ма аў тар філь ма — на
род ны ар тыст Ра сіі Ле а нід Яку бо віч. 
Ён рас па вёў пра твор чы пра цэс, як лё
таў на бам ба ві ку ПЕ2, каб ад чуць ся бе 
на мес цы дзяў чатлёт чыц.

Дум ка мі пра за ха ван не гіс та рыч
най праў ды і ве лі зар нае зна чэн не для 
нас, на шчад каў Вя лі кай Пе ра мо гі, па
мя ці пра тое, якая ца на бы ла за пла ча
на за мір, па дзя ліў ся про та і е рэй Фё дар 
Поў ны:

— Нель га спа кой на гля дзець на 
тое, як пе ра круч ва юц ца трак тоў кі 
па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны. Як 
пры ні жа юць на ро ды бы ло га Са вец
ка га Са ю за, аб ві на вач ва юць у раз вяз
ван ні Дру гой су свет най. Свят ка ван не 
75год дзя Пе ра мо гі так важ на для нас 
ця пер, бо на шым ве тэ ра нам цяпер пад 
100 га доў. На ступ ны юбі лей, маг чы ма, 
бу дуць свят ка ваць з на мі адзін кі. Ця
пер у Бе ла ру сі жы вуць ка ля 6 ты сяч 
ве тэ ра наў. Кож ныя тры ме ся цы сы хо
дзяць у веч насць 500 і больш ча ла век. 
Га ла са мі гэ тых ша ноў ных лю дзей грэ
буе су свет ная су поль насць. Што бу
дзе по тым, ка лі свед кі змоўк нуць на
заўж ды? Вай на — заў сё ды грэх, боль, 
страх, пры ні жэн не год нас ці, смерць. 
Яна ж — вы пра ба ван не на тры ва ласць 
і ча ла веч насць. Вя лі кая Ай чын ная да

ка за ла, што і адзін у по лі — во ін. Яна 
па ка за ла рэ аль ную сі лу ўза е ма да па
мо гі.

Ма ла дым трэ ба ве даць тры рэ чы: 
на цызм — гэ та зла чын ства су праць 
ча ла вец тва, пе ра мо га ў Вя лі кай Ай
чын най — гэ та пе ра мо га над на цыз
мам, а не су свет ны па дзел тэ ры то рый 
і сфер уплы ву. І, на рэш це, пе ра мо га 
ста ла маг чы май дзя ку ю чы подз ві гу 
ўсіх на ро даў 15 бы лых са вец кіх рэс
пуб лік.

Нам трэ ба па кі нуць на ступ ным 
па ка лен ням гіс та рыч на праўдзівую 
па мяць пра вай ну, у якой на шы прод
кі атры ма лі пе ра мо гу. Ме на ві та гэ тую 
мэ ту ста віць пе рад са бой ак цыя «На 
сла ву агуль най Пе ра мо гі!».

Ва лян ці на Каз ло віч

ПА КУЛЬ  
СВЕД КІ КА ЖУЦЬ
Про та і е рэй Фё дар Поў ны: «Пе ра мо га ў Вя лі кай Ай чын най — гэ та пе ра мо га  
над на цыз мам, а не су свет ны па дзел тэ ры то рый і сфер уплы ву»

Про та і е рэй Фё дар Поў ны

Леанід Якубовіч на прэзентацыі  
гістарычна-дакументальнага фільма 

«Не за буд кі. Не смя рот ны авія полк»

Б
ЕЛ
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Пад час цы ры мо ніі  ад крыц ця 

XXVІІ Мін скай між на род най кніж
най вы ста выкір ма шу на мес нік кі
раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Анд рэй Кун цэ віч агу чыў пры ві тан не 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўдзель ні кам 
вы ста вы і VІ Між на род на га сім по
зі у ма «Пісь мен нік і час». Так, Мінск 
зноў стаў пля цоў кай для су стрэч лі та
ра та раў і вы даў цоў з Бе ла ру сі і кра ін 
за меж жа. На гэ ты раз свае на він кі тут 
прад ста ві лі ка ля ча ты рох сот экс па
нен таў. Кніж ная вы ста ва ў бе ла рус кай 
ста лі цы заў сё ды вы клі кае па вы ша ную 
ці ка васць. Сё ле та яе на ве да ла больш 
за пяць дзя сят ты сяч ча ла век. У дзень 
ад крыц ця фо ру му бы ло асаб лі ва 
шмат люд на. Важ ны плюс вы ста вы ў 
тым, што тут мож на бы ло не толь кі 
ўба чыць на він кі лі та ра ту ры, але і пры 
жа дан ні на быць вы дан не, якое спа да
ба ла ся.

Між тым, у мі ну лым го дзе ў Бе
ла ру сі вы да дзе на ка ля дзе ся ці ты сяч 
най мен няў кніг і бра шур агуль ным 
на кла дам 24 міль ё ны асоб ні каў, рас па
вёў пад час ура чыс тай цы ры мо ніі ад
крыц ця вы ста вы Мі ністр ін фар ма цыі 
Аляк сандр Кар лю ке віч. «Гэ тыя кні гі, 
без умоў на, пры сут ні ча юць на вы ста
ве, а по бач з імі яшчэ не каль кі ты сяч 
на зваў кніг і бра шур, вы да дзе ных 
у Ра сіі, кніг на рус кай і ін шых мо вах. 
У на шай кра і не ў мі ну лым го дзе вы да
дзе на больш за 800 кніг на за меж ных 
мо вах, больш за 550 з іх — на анг лій
скай», — ад зна чыў ён.

Мі ністр пад крэс ліў асаб лі вую ро
лю кні гі ў жыц ці кож на га ча ла ве ка і 

гра мад ства ў цэ лым. «Кні га — шы ро
кая пля цоў ка для ка му ні ка цыі, зна
ём ства, друж бы, — лі чыць Аляк сандр 
Кар лю ке віч. — Бе ла русь — ад кры тая 
кні га. Пры ходзь це на кніж ную вы ста
ву, на ўсе стэн ды, да ўсіх экс па нен таў, 
зна ходзь це неш та сваё для чы тан ня, 
ад кры вай це но вы свет».

Га на ро вым гос цем кніж най вы ста
вы ў гэ тым го дзе вы сту пі ла Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя. У мін чан і гас цей ста лі цы 
бы ла маг чы масць блі жэй па зна ё міц ца 
з вя до мы мі ра сій скі мі пісь мен ні ка мі. 
На пля цоў цы На цы я наль на га стэн да 
Ра сіі прай шлі тэ ма тыч ныя круг лыя 
ста лы, шмат лі кія май старкла сы, аў
то графсе сіі, кон кур сы і вік та ры ны.

А вось Цэнт раль ным экс па нен там 
фо ру му сё ле та ста лі Злу ча ныя Шта ты 
Аме ры кі. «Мы з ра дас цю пры ня лі за
пра шэн не Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
за няць мес ца Цэнт раль най экс па зі
цыі, — рас па вя ла Ча со вы па ве ра ны 
ў спра вах ЗША ў Бе ла ру сі Джэ ні фер 
Мур. — Ам ба са да ЗША ў Бе ла ру
сі на пра ця гу 22 га доў пры мае ўдзел 
у Мін скай між на род най кніж най вы
ста векір ма шы і рас па вя дае гіс то рыю 
Аме ры кі праз роз ныя тэ мы, жан ры, 
фар ма ты. У гэ тым го дзе тэ ма стэн
да — «На шля ху: аме ры кан ская лі та
ра ту ра аб па да рож жах».

Уся го на  стэн дзе бы ло са бра на 
больш за дзвес це ўзо раў аме ры кан скай 

ВЫСТАВА

Нацыянальны стэнд выглядаў прывабна

ГЭТЫ ДЗІВОСНЫ 
КНІЖНЫ СВЕТ 
Кніга па-ранейшаму ў пашане. Ёй не пагражае знікненне накшталт таго, што 
прадракаюць папяровым варыянтам газет. Яна запатрабаваная самымі рознымі 
людзьмі: ад шаноўных па ўзросце да пакалення зусім юных чытачоў. І гэтую 
аптымістычную акалічнасць у поўнай меры пацвердзіла чарговая Мінская міжнародная 
кніжная выстава-кірмаш, якая вось ужо больш за чвэрць стагоддзя традыцыйна 
праходзіць у беларускай сталіцы ў першыя дні лютага.
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лі та ра ту ры аб па да рож жах. На вед
валь ні кі так са ма змаг лі па зна ё міц ца з 
тэ ма тыч ны мі аме ры кан скі мі ча со пі са
мі. Стэнд быў па дзе ле ны на тры зо ны: 
«Па да рож жы», «На цы я наль ныя пар
кі» і «Дай нер», якія да зва ля лі больш 
да ве дац ца аб асаб лі вас цях па да рож
жаў па Злу ча ных Шта тах. Акра мя та
го, мож на бы ло па гу ляць у раз на стай
ныя аме ры кан скія на столь ныя гуль ні, 
па гля дзець мас тац кія і да ку мен таль
ныя філь мы, зра біць фо та на па мяць 
у шмат лі кіх фо та зо нах.

На він кі лі та ра ту ры, су свет ная 
кла сі ка, вы дан ні на са мых роз ных мо
вах… Кніж ная вы ста ва ў Мін ску, як 
заў сё ды, здзіў ляе сва ёй маш таб нас цю. 
Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр
жа вы Ры гор Ра по та вы со ка аца ніў уз
ро вень ар га ні за цыі кніж на га фо ру му: 
«У нас сён ня свя та зно сін, кан так таў, 
зна ём ства з леп шы мі ўзо ра мі лі та ра
ту ры з уся го све ту. Мінск ужо даў но 
стаў та кой вы дат най пля цоў кай, дзе 
су стра ка юц ца лі та ра та ры, вы даў цы. 
Мінск — гэ та гіс то рыя вы да вец кай 
дзей нас ці, та му не  вы пад ко ва, што 
ме на ві та ста лі ца Бе ла ру сі з’яў ля ец
ца мес цам пры цяг нен ня ўсіх тых, хто 
зай ма ец ца гэ тай вы са ка род най спра
вай». Па сло вах Ры го ра Ра по ты, су
стра кац ца на та кой вы ста ве — за да
валь нен не. «Та му што гэ та ін тэ лект, 
доб ра зыч лі васць, Уза ем нае па знан не 
адзін ад на го», — ад зна чыў дзярж сак
ра тар.

У пер шы дзень пра цы фо ру му 
прай шлі прэ зен та цыі між на род ных 

вы да вец кіх пра ек таў, су стрэ чы з аў
та ра мі, аў то графсе сіі. У пры ват нас ці, 
агенц тва БЕЛ ТА прад ста ві ла гас цям 
і на вед валь ні кам вы ста вы кні гу «Ге
роі пар ты зан ска га краю». У вы дан ні 
рас па вя да ец ца пра пар ты зан і пад
поль шчы каў, якім за бяс пры клад ны 
ге ра ізм і муж насць пры свое на зван не 
Ге роя Са вец ка га Са ю за. Ро дам яны 
бы лі з роз ных рэс пуб лік не аб сяж на га 
СССР, а свой подз віг здзейс ні лі на тэ
ры то рыі Бе ла ру сі. Тэ ма пар ты зан ска га 
ру ху на бе ла рус кіх зем лях пад трым лі
ва ец ца ві дэа з пя ці сю жэ таў, на якія 
мож на пе рай сці па раз ме шча ных 
у кні зе QRко дах. Гіс то рыі пра ге ро яў 
пра ілюст ра ва ны да ку мен та мі — уз
на га род ны мі ліс та мі, ха рак та рыс ты
ка мі і, вя до ма ж, ар хіў ны мі здым ка
мі. Акра мя та го, мі ністр ін фар ма цыі 
Аляк сандр Кар лю ке віч прэ зен та ваў 
кні гу «Кры ні цы па мя ці», а ге не раль
ны ды рэк тар мас коў ска га вы да вец тва 
«Индрик» Кі рыл Вах — пра ект кні гі, 
пры све ча най па дзе ям Вя лі кай Ай
чын най вай ны, што ад бы ва лі ся ў ра
ё не Ржэ ва.

На цы я наль ны  ж стэнд Бе ла ру
сі на вы ста ве быў аформ ле ны ў вы
гля дзе ве лі зар най кні гі, што па він на 
бы ло свед чыць аб тым, як мы ра зам 
ства ра ем яе і за пра ша ем усіх жа да ю
чых да ве дац ца пра яе змест. Не вы
пад ко ва са мая яр кая па дзея — прэ
зен та цыя фак сі міль на га вы дан ня 
Брэсц кай Біб ліі 1563 го да. Як ад зна
чыў на мес нік ды рэк та ра На цы я наль
най біб лі я тэ кі па на ву ко вай ра бо це і 

Ад на з га лоў ных на ві нак вы ста вы —  
фак сі міль нае вы дан не Брэсц кай Біб ліі 

1563 го да, са май вя лі кай кні гі ў гіс то рыі 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня

Выступаюць Міністр інфармацыі Беларусі  
Алесь Карлюкевіч  

і Пасол Расіі Дзмітрый Мезенцаў

ВЫСТАВА

Пісьмо з іранскім каларытам Калі ёсць што паглядзець Выдавецкі дом «Звязда» гасцінна запрашае
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вы да вец кай дзей нас ці Аляк сандр Су
ша, гэ та са мая вя лі кая, пры го жая і да
ра гая бе ла рус кая кні га, яе ства рэн не 
ста ла важ ным вы да вец кім пра ек там 
біб лі я тэ кі.

Прык лад кні гі, якая ста ла «пля
цоў кай сяб роў ства», — чац вёр ты вы
пуск што га до ва га вы дан ня між на род
на га пра ек та «Мін ская іні цы я ты ва» 
Тэг га poetіca.2019, прэ зен та цыя яко га 
так са ма ад бы ла ся ў дзень ад крыц ця 
вы ста выкір ма шу.

— Гэ ты аль ма нах аб’ яд ноў вае ма
ла дых пісь мен ні каў Укра і ны, Ра сіі і 
Бе ла ру сі — ска заў ды рэк тар кі еў ска га 
вы да вец тва «Са міткні га» Іван Сце пу
рын. — Пер шы ну мар быў пры све ча
ны паэ зіі, дру гі — про зе, у трэ цім бы ла 
дра ма тур гія. А ну мар, з якім мы пры
еха лі ў Мінск, скла лі эсэ пра вы дат ных 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. 
Яны на пі са ныя ма ла ды мі лі та ра та ра
мі на іх род най мо ве.

Па соль ства Іра на лас ка ва за пра сі
ла на ве даць і іх стэнд. Тут бы лі прад
стаў ле ны не толь кі іран скія кні гі, але 
і эле мен ты куль ту ры кра і ны. «Ця пер 
у мін скай мас тац кай га ле рэі «Уні вер
сі тэт куль ту ры» пра хо дзіць вы ста ва, 
у якой бя руць удзел два прад стаў ні кі 
Іра на. Па ло ву тво раў мы па кі ну лі ў 
га ле рэі, а дру гую част ку пры вез лі сю
ды, — ад зна чыў да рад ца па куль ту ры 
Па соль ства Іра на ў Бе ла ру сі Абол га
сэм Мах та ры ан. — Мы вель мі ра ды 
ўдзель ні чаць у Мін скай між на род най 
кніж най вы ста ве». Да рэ чы, тут ні ко га 
не ад пус ка лі з пус ты мі ру ка мі. Кож
на му гос цю стэн да да ста ваў ся той ці 
ін шы су ве нір.

Кні га з’яў ля ец ца срод кам зно сін 
у па лі тыч най сфе ры, за явіў стар шы
ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка
лай Чар гі нец пад час VІ Між на род на га 
сім по зі у ма лі та ра та раў «Пісь мен нік 
і час: лі та ра ту ра як част ка куль тур
на га дыя ло гу», які так са ма пра хо дзіў 
на па лях XXVІІ Мін скай між на род най 
кніж най вы ста выкір ма шу. «Кні га па
він на слу жыць ін та рэ сам гра ма дзян. І, 
вя до ма, у гэ тай су вя зі ўзні кае пы тан не: 
што мо гуць зра біць пісь мен ні кі? Усё 
больш на пя рэд ні план вы хо дзіць кні
га як сро дак зно сін і ў па лі тыч най сфе
ры. Мы на ват за пра сі лі прад стаў ні коў 
па соль стваў, чые стэн ды прад стаў ле
ны на вы ста ве, у Са юз пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі, дзе б мы аб мер ка ва лі ро лю 
кні гі ў па ляп шэн ні між на род на га ста
но ві шча. Мэ та та кая, што на зме ну 

дык та ту сі лы па ві нен прый сці дык тат 
сло ва, кні гі», — ска заў Мі ка лай Чар гі
нец. Па вод ле яго слоў, пісь мен ні кі ак
тыў на ад гу ка юц ца ў сва ёй твор час ці 
на праб ле мы і пы тан ні, якія хва лю юць 
су час нае гра мад ства. «Пе рад на мі ста
іць пы тан не: што мож на зра біць з да
па мо гай кні гі?» — ад зна чыў стар шы ня 
аб’ яд нан ня.

«Сім по зі ум лі та ра та раў  — гэ та 
пля цоў ка мі ра люб нас ці і доб ра су сед
ства, — ска заў у сваю чар гу Мі ністр 
ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч. — 
Я ха цеў бы па дзя ка ваць усім, хто пры
ехаў у гэ тым го дзе на сім по зі ум, хто 
цэ лы год рых та ваў ся да гэ тай па дзеі, 
хто да па ма гаў бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
Са ю зу пісь мен ні каў Бе ла ру сі, каб бе
ла рус кае мас тац кае сло ва рас па вя да
ла аб на шым на ро дзе ў ін шых кра і нах, 
у ін шых на цы я наль ных лі та ра ту рах. 
Мы асаб лі ва ра ды ба чыць тут па слоў 
тых дзяр жаў, чые пісь мен ні кі пры еха
лі на сім по зі ум».

У гэ тым го дзе ўдзел у сім по зі у ме 
пры ма лі пра за ікі, паэ ты, пуб лі цыс
ты, лі та ра ту раз наў цы, пе ра клад чы кі з 
20 кра ін. У пра гра ме — пле нар нае па
ся джэн не, круг лыя ста лы, се мі на ры, 
су стрэ чы са сту дэн та мі, лі та ра тур ныя 
ве ча ры. Вар та пад крэс ліць, што за га
ды пра вя дзен ня сім по зі ум па пра ве 
стаў ін тэ ле кту аль най пля цоў кай для 
аб мер ка ван ня на дзён ных пы тан няў 
гу ма ні тар на га і куль тур на га су пра
цоў ніц тва па між прад стаў ні ка мі роз
ных кра ін.

Кні га, са праў ды, зблі жае лю дзей, 
кра і ны і на ро ды. На прык лад, збор
нік вер шаў бе ла рус кіх паэ таў «Яшчэ 
прый дзе вяс на» ў ка рэй скім пе ра кла
дзе прэ зен та ва ла на XXVІІ Мін скай 
між на род най кніж най вы ста векір
ма шы Па соль ства Рэс пуб лі кі Ка рэя 
ў Бе ла ру сі. «У збор нік увай шлі вер
шы вя до мых бе ла рус кіх лі та ра та раў 
Ян кі Ку па лы, Мак сі ма Баг да но ві ча 
і Яку ба Ко ла са. Гэ тая кні га бу дзе 
прад стаў ле на ў Ка рэі, лю дзі змо гуць 
па зна ё міц ца з бе ла рус кай твор час цю 
блі жэй. Зу сім хут ка вый дзе збор нік 
ка рэй скіх паэ таў, які пе ра кла дзе ны 
на бе ла рус кую мо ву», — рас па вя ла 
су пра цоў ні ца Пасольства Аляк санд
ра Грунь ко.

А вось Вы да вец кі дом «Звяз да» су
мес на з Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да
га гіч ным уні вер сі тэ там імя Мак сі ма 
Тан ка прэ зен та ва лі на вы ста векір ма
шы «Каз кі для сяб роў». Кні га вый шла 
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на трох мо вах: рус кай, бе ла рус кай і 
фран цузскай. У збор нік увай шлі каз кі 
Ула дзі мі ра Ліп ска га, Аляк санд ра Кар
лю ке ві ча, Але ся Ба да ка, Але ны Стэль
мах, Мі ха і ла Па зня ко ва і ін шых бе ла
рус кіх аў та раў. Ілюст ра цыі для кні гі 
пад рых та ва лі школь ні кі і сту дэн ты 
пе ду ні вер сі тэ та.

«У мі ну лым го дзе мы вы да лі ка ля 
50 кніг на бе ла рус кай і рус кай мо вах, 
у тым лі ку ве лі зар ны сег мент дзі ця чай 
лі та ра ту ры, — рас па вёў ды рэк тар — 
га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» Па вел Су ха ру каў. — На ша 
вы да вец тва пад рых та ва ла для на
вед валь ні каў вы ста вы шмат роз ных 
ме ра пры ем стваў, якія прай шлі як 
на асноў най пля цоў цы, так і ў кні гар
нях Мін ска».

Ад на з га лоў ных тэ маў ця пе раш
няй вы ста вы — Год ма лой ра дзі мы. 
Але мож на бы ло пе ра ка нац ца, што 
ў экс па зі цы ях усіх кра ін шмат края
знаў чай лі та ра ту ры. У час гла ба лі
за цыі і ўні фі ка цыі ўсім ста ла важ на 
за ха ваць сваю са ма быт насць, гіс та
рыч ную па мяць. Як мы ўжо ад зна
ча лі, для ўдзель ні каў вы ста вы з ЗША 
па да рож жа па іх кра і не так са ма бы ло 
га лоў най тэ май. Як і на  цэнт раль
най пля цоў цы прэ зен та ва ла се рыю 
«Па да рож жа па род ных кра ях» вы
да вец тва «Бе ла русь»: кні гі аб Ту ра ве, 
Ігу мен шчы не, Случ чы не, Пры дзвін ні, 
Па стаў шчы не. Пра па ноў ва ла муль
ты ме дый ны эк скурс па кні гах се рыі 
«Дзі ця чы ат лас Бе ла ру сі» вы да вец тва 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» — гэ тыя ма
ляў ні чыя ат ла сы ўжо ста лі лі да ра мі 
про да жаў.

Важ ны ак цэнт вы ста вы — па пу
ляр ныя кні гі за меж ных аў та раў, якія 
за гу ча лі на бе ла рус кай мо ве. Та кія 
пра ек ты ака за лі ся над звы чай за па
тра ба ва ныя. На прык лад, у  пер шы 
ве чар ра зы шло ся не каль кі сот няў 
асоб ні каў кні гі «Га ры По тэр і фі ла
соф скі ка мень» у пе ра кла дзе Але ны 
Пят ро віч. Дзя ку ю чы гэ тай кні зе, якая 
з’я ві ла ся ў вы да вец тве «Януш ке віч», 
у Мін ску прай шла «Ноч Га ры По тэ
ра» — між на род ны пра ект, да яко
га бе ла ру сы ўпер шы ню да лу чы лі ся. 
Ся род пе ра клад ных на ві нак — «Ка
нец адзі но ты» Яну ша Віш неў ска га, 
«Вядзь мар» Ан джэя Са пкоў ска га, 
«Ма дам» Ан то нія Лі бе ры. Упер шы
ню пе ра кла дзе ны на бе ла рус кую мо
ву кла сік бен галь скай лі та ра ту ры па
эт Ка зі На зрул Іс лам. На на шай мо ве 

ўпер шы ню за гу ча лі но бе леў скія і бу
ке раў скія лаў рэ а ты, аў та ры куль та
ва га фэн тэ зі і фан тас ты кі, вый шлі 
гіс та рыч ныя ма на гра фіі і дзі ця чыя 
ко мік сы… І гэ та ўсё ака за ла ся за па
тра ба ва ным!

Бе ла ру сы заў сё ды жы лі на пе ра
кры жа ван ні куль тур. І сён ня ўсё больш 
лю дзей у на шай кра і не вы ву ча юць за
меж ныя мо вы і ўсё час цей бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў пе ра вод зяць у  ін шых 
кра і нах. Вось на стэн дзе ЗША, аформ
ле ным у вы гля дзе пры да рож на га ка
фэ, вя лі кая гру па бе ла рус кіх школь
ні каў уваж лі ва слу ха ла анг лій ская 
тэкс ты. Пра па ноў ва лі ся пра гра мы для 
вы ву чэн ня мо вы і на гер ман скім стэн
дзе, і на фран цуз кім, і на сі рый скім, і 
на кі тай скім.

Ці вось яшчэ ад на вы дат ная су
стрэ ча на вы ста ве: з ма ла дой па эт кай 
з Іс па ніі Ан хе лай Эс пі но сай Ру іс, якая 
па лю бі ла бе ла рус кую мо ву так, што 
ста ла пі саць на ёй. Так су па ла, што ў 
Ан хе лы быў дзень на ра джэн ня, але 
па да рун кі да ры ла яна са ма: стыль ны 
збор ні чак вер шаў Мак сі ма Баг да но ві
ча «Згу кі ма ёй Баць каў шчы ны» з пе
ра кла да мі на іс пан скую, зроб ле ны мі 
Ан хе лай. Кні га вый шла ў Іс па ніі пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў Бе ла ру сі.

Да рэ чы, у апош ні час з’я ві ла ся но
вая чы тац кая ка тэ го рыя — да рос лыя, 
якія ўсё яшчэ лю бяць каз кі. Маг чы ма, 
та му, што ім са мім у дзя цін стве не да
чы та лі ка зак баць кі. І кні гі змя ні лі ся. 
Вось што га во рыць з гэ тай на го ды 
экс перт па дзі ця чай лі та ра ту ры, вя
до мы кніж ны бло гер На тал ля Мядз
ведзь:

— Ця пер змя ніў ся не столь кі дзі
ця чы чы тач, коль кі да рос лы. Баць кі 
ста лі больш ці ка віц ца кні га мі, якія 
мо гуць па зна ё міць іх дзя цей у мас тац
кай фор ме з су час ным све там. Сён ня 
доб рая дзі ця чая кні га ўяў ляе з сябе 
сур’ ёз ную раз мо ву: як не хва ля вац
ца, ка лі ў сям’і з’я віў ся ма лод шы брат 
або сяст ра, як на ладж ваць зно сі ны з 
ад на год ка мі ў дзі ця чым са дзе, пе ра
стаць ба яц ца цем ры, як мець зно сі ны 
з дзець мі з асаб лі вас ця мі.

На Мін скай між на род най кніж най 
вы ста векір ма шы, як заў сё ды, бы ло 
ці ка ва і па зна валь на. Для са мых роз
ных яе на вед валь ні каў: як па ўзрос це, 
так і па кніж ных ін та рэ сах.

Алег Ба га ма заў.
Фота аўтара.

ВЫСТАВА
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«Па дзея, якую мы бу дзем ад зна чаць, важ ная не 
толь кі для вер ні каў, але і ў цэ лым для бе ла ру саў, бо 
цу да твор ная іко на Бо жай Ма ці — ад на з най вя лік
шых свя ты няў і ду хоў ных сім ва лаў на ша га на ро
да», — пад крэс лі вае вы клад чык Мін скай ду хоў най 
се мі на рыі і на сель нік Жы ро віц ка га ма нас ты ра іе ра
ма нах Яў ста фій Ха лі ман коў.

Ся род вы со кіх гас цей на ўра чыс тае бо га слу
жэн не ча ка юць у тым лі ку кі раў ні ка Рус кай пра ва
слаў най царк вы, Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 
Кі ры ла. За пра шэн не на кі ра ва на так са ма Аляк санд
ру Лу ка шэн ку. Не вы клю ча юць ар га ні за та ры і ўдзе лу 
пер шых асоб су сед ніх кра ін.

А ця пер, па сло вах па моч ні ка ар хі епіс ка па На
ва груд ска га і Сло нім ска га Аляк санд ра Сцяж ко, 
пра цяг ва юц ца су мес ныя ра бо ты дзяр жа вы і Бе
ла рус кай пра ва слаў най царк вы па пры вя дзен ні 
ма нас ты ра ў на леж ны вы гляд. Так, зу сім ня даў на 
зда дзе ны ў экс плу а та цыю но вая тра пез ная і гас
ці ні ца для па лом ні каў, ця пер ідзе рэ кан струк цыя 
з эле мен та мі рэ стаў ра цыі ад на го з най ста рэй шых 
бу дын каў — пер ша га брац ка га кор пу са, ад лі ва ец ца 
на бор но вых зва ноў для ма нас ты ра, ра монт і доб
ра ўпа рад ка ван не ча ка юць і сам аг ра га ра док Жы
ро вічы. У пла нах — уста ноў ка пом ні ка ад на му з 
на ста я це ляў ма нас ты ра Се ра фі му Жы ро віц ка му, 

дзя ку ю чы мі сі я нер скай дзей нас ці яко га ва Ус ход
няй Бе ла ру сі бы лі ад кры ты 74 хра мы.

Рых ту юц ца да свя та сту дэн ты і вы клад чы кі Мін
скай ду хоў най се мі на рыі, якая раз ме шча на ў ма
нас ты ры, і Ду хоў най ака дэ міі, што зна хо дзіц ца ў 
Мін ску. Гэ тыя на ву чаль ныя ўста но вы рых ту юць не 
толь кі бу ду чых свя та роў, але і да след чы каў, і ў 2020
м го дзе аку му лю юць увесь свой на ву ко вы па тэн цы ял 
для пра вя дзен ня між на род най на ву ко вай кан фе рэн
цыі, пры све ча най 500га до вай гіс то рыі Жы ро віц
кай абі це лі. Ця гам двух дзён удзель ні кі кан фе рэн
цыі бу дуць пра ца ваць на ба зе Ду хоў най се мі на рыі, 
Духоўнай ака дэ міі, Ін сты ту та гіс то рыі, Ін сты ту та 
фі ла со фіі НАН Бе ла ру сі. На ліс та пад бу ду ча га го да 
за пла на ва ны се мі нар сту дэн таў і ма ла дых ву чо ных з 
бе ла рус кіх ВНУ, якія так са ма аб мяр ку юць гіс то рыю 
ма нас ты ра, яго ро лю і зна чэн не пра ва слаў най царк
вы ў гіс то рыі ды куль ту ры Бе ла ру сі.

Пад час свят ка ван ня ак цэнт зро бяць не толь кі 
на слаў най гіс то рыі абі це лі, але і на яе су час най ро лі 
ў жыц ці бе ла рус ка га гра мад ства. У Мін ску і аб лас
ных цэнт рах бу дуць зла джа ны шмат лі кія круг лыя 
ста лы, на ву ко вапрак тыч ныя кан фе рэн цыі, твор
чыя кон кур сы і вы стаў кі, пла ну ец ца ства рыць цыкл 
тэ ма тыч ных тэ ле і ра дыё пра грам.

Вік то рыя За ха ра ва

ДА СВЯ ТА  
ДУ ХОЎ НАС ЦІ  
І ВЕ РЫ

Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі 
мужчын скі ма нас тыр рых ту ец ца 

ад зна чыць улас ны 500-га до вы 
юбі лей і 550-год дзе з’яў лення 

цу да твор най Жы ро віц кай іконы 
Бо жай Ма ці. Як пла ну ец ца, 

ключа выя ўра чыс тас ці прой дуць 
на Гро дзен шчы не і ў Мін ску  

19–20 мая 2020 го да.

ZHIROVICHI-MONASTERY.BY

Жыровічы сёння. Так выглядае цяпер Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі мужчын скі ма нас тыр.
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Б
рэсц кую Біб лію — 
у ні  ка ль ны пом нік 
куль ту ры эпо хі Рэ не
сан са, шэ дэўр су свет
на га па лі гра фіч на га 
мас  тац тва,  адзін з 
сім ва лаў Брэс та — 
цяпер усе ах во чыя 

мо гуць уба чыць у Му зеі гіс то рыі го
ра да. Брэст стаў ула даль ні кам до
сыць поў на га вы дан ня са май рэд кай 
і да ра гой кні гі XVІ ста год дзя ў ве рас
ні мі ну ла га го да, ка лі на ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве з на го ды 1000год дзя 

ары гі нал шэ дэў ра кні га дру ка ван ня 
го ра ду ўру чыў Аляк сандр Лу ка шэн
ка. Экс па на ван не пачалося толь кі 
пас ля та го, як ар тэ факт па мяс ці лі 
ў ад мыс ло ва вы раб ле ную віт ры ну з 
клі маткант ро лем.

Брэсц кая Біб лія з’я ві ла ся на свет 
у 1563 го дзе ў мяс цо вай дру кар ні дзя
ку ю чы гро шам бе рас цей ска га ста
рос ты, канц ле ра Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га Мі ка лая Ра дзі ві ла Чор
на га. Ад нак да ся рэ дзі ны XX ста год
дзя ў го ра дзе не за ста ло ся ні вод на га 
яе асоб ні ка. Да вяр тан ня фа лі ян та 

Брэст ішоў крок за кро кам. У 2003 
го дзе ў фон дах Аб лас ной біб лі я тэ
кі імя Максіма Гор ка га з’я віў ся фак
сі міль ны эк зэмп ляр, ад ноў ле ны ў 
Поль шчы. У 2014 го дзе «Горь ков
ка» на бы ла фраг мен ты фа лі ян та — 
больш за 200 аў тэн тыч ных ста ро нак.  
У 2017м быў уста ля ва ны пом нік 
Брэсц кай Біб ліі, а ў 2019м — прэ
зен та ва на фак сі міль нае вы дан не, вы
ка на нае На цы я наль най біб лі я тэ кай і 
кам па ні яй «Бел не фтест рах».

Стар шы ня гар вы кан ка ма Аляк
сандр Ра га чук на па чат ку экс па на ван
ня дру ка ва на га сім ва ла Брэс та на га
даў, што ідэя вяр тан ня ары гі на ла кні гі 
яшчэ на па чат ку 2000х га доў бы ла 
агу ча на на кан фе рэн цыі «Бе рас цей скія 
кні га збо ры»:

— Ідэя зда ва ла ся амаль фан тас тыч
най. Але га ды ча ты ры та му мы ста лі 
пад сту паць да гэ тай тэ мы. Аба пі ра ю чы
ся на ак тыў ных лю дзей, па тры ё таў го ра
да, я зра зу меў, што ўва со біць за дум ку ў 
жыц цё рэ аль на. Пы тан не аў тэн тыч нас
ці бы ло ас но ва твор ным. З рук Кі раў ні
ка дзяр жа вы мы атры ма лі па да ру нак, 
каш тоў насць яко га яшчэ да кан ца не 
ўсве дам ля ем. Гэ та ўні каль ны ар тэ факт, 
яко га так не ха па ла на ша му го ра ду! Экс
па на вац ца ў му зеі Брэсц кая Біб лія бу дзе 
тры ме ся цы на год, бо ра ры тэт па тра буе 
бе раж лі вага да ся бе стаўлення і асаб лі
вых пра ві лаў за хоў ван ня.

Ва лян ці на Казловіч

ВЯРТАННЕ 
СІМВАЛА
У Музеі гісторыі Брэста 
пачалі экспанаваць 
арыгінал Брэсцкай Бібліі

Аляксандр Рагачук змяшчае Брэсцкую Біблію ў спецыяльную вітрыну
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На су стрэ чу ва ен ны ды ры жор прый шоў не адзін, а з пля

мен ні кам. Ма ла до га ча ла ве ка так са ма завуць Аляк сей, і ён 
так са ма аб раў гэ тую пра фе сію. Асно вы ва ен нады ры жор
ска га май стэр ства 19га до вы кур сант Су ро вы (проз ві шчы ў 
дзядзь кі і пля мен ні ка так са ма су гуч ныя) спа сці гае ў мас коў
скім Вай ско вым уні вер сі тэ це. Ня даў на хло пец як раз пры яз
джаў да род ных на па быў ку. І, вя до ма ж, за зір нуў да дзядзь кі 
Аляк сея Ге надз е ві ча ў па вет ра надэ сант ную бры га ду.

У сту дыі тру бы, клар нет, кла віш ныя, гі та ра… Фор ма му
зы каў і ды ван на сця не з вы явай за сна валь ні ка ПДВ СССР 
ге не ра ла ар міі Ва сі ля Мар ге ла ва ад ра зу да юць зра зу мець, хто 

тут рэ пе ці руе. 44га до вы гвар дыі стар шы лей тэ нант Су ра вы 
па цвяр джае, што ён і яго па да печ ныя перш за ўсё вай скоў цы:

— Якім бы вір ту о зам ты ні быў, зні жак не ча кай! Гэ та я 
ад ра зу зра зу меў, ка лі ў 1994м пры зва лі ў дэ сант ны полк. 
На па лі гон вы яз джа еш, кро сы бе га еш, як звы чай ны на ва
бра нец. Хоць стра ляць і ска каць з па ра шу там мне па да
ба ла ся. Не скла да ней, чым га мы ў дзя цін стве раз вуч ваць! 
Я, да рэ чы, здзейс ніў 46 скач коў. Ка лі б не ды ры жор скае 
ра мяст во, стаў бы, на пэў на, ін струк та рампа ра шу тыс там.

Да ар міі Су ра вы быў сак са фа ніс там ві цеб ска га гур та 
«Вак зал»:

З МАР ШАМ  
ПА ЖЫЦ ЦІ
Ваенны дырыжор — прафесія рэдкая і няпростая. Акрамя музычнага таленту, яна патрабуе добрай фізічнай 
падрыхтоўкі, бездакорнай страявой выпраўкі, а таксама навыкаў валодання зброяй. Да прыкладу, начальнік 
аркестра 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады старшы лейтэнант Аляксей Суравы, 
каб здзівіць журы рэспубліканскага агляду-конкурсу, у якасці музычнага інструмента выкарыстаў аўтамат 
Калашнікава, які страляе халастымі. У 2018-м гэтая фішка дапамагла віцебскім дэсантнікам заняць першае 
месца.
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— Хлоп цы та ды свае пес ні пі са лі. Яшчэ мы гра лі вя до
мыя рокба ла ды, джазрок. Дзя ку ю чы та га час ным напра
цоўкам у рэ пер ту а ры на ша га ва ен на га ар кест ра ёсць сён ня 
кам па зі цыя Ла ры Ні ка Swіng Machіne, а так са ма The House 
of the Rіsіng Sun гру пы The Anіmals.

На ста ле ў ста рша га лей тэ нан та за ўва жыў кніж ку «Но
выя стра я выя пес ні», вы да дзе ную ў 1958 го дзе. Ды ры жор 
патлу ма чыў:

— Ва ен ны ар кестр — гэ та не толь кі мар шы, якія па ды
ма юць ба я вы дух. Ка лі з ін стру мен та мі ру ха ем ся ў такт му
зы цы, гэ та за ча роў вае і гра ма дзян скіх слу ха чоў!

Акра мя пляцпа ра даў, удзель ні ча ем у кан цэр тах, кон
кур сах аў тар скай пес ні. Да пры кла ду, наш му зы кант Ра
ман Ва сіль еў на пі саў гімн бры га ды, які ня даў на, пад час 
свят ка ван ня яе 75год дзя, вы кон ваў увесь аса біс ты склад. 
Мар шы — тра ды цыя, кла сі ка. Пры вы ка нан ні не ка то рых, 
на прык лад «Дня Пе ра мо гі» або «Раз ві тан ня сла вян кі», да 
гэ та га ча су му раш кі па спі не бе га юць.

Кур сант Су ро вы пры зна ец ца, што ў іх з дзядзь кам 
шмат агуль на га:

— У му зыч ную шко лу нас пры вёў адзін і той жа ча ла
век — ма ма Аляк сея Ге на дзе ві ча, якая ў ёй вы кла дае. Я так
са ма пры хіль нік джа за. З дзя цін ства люб лю Фрэн ка Сі нат ру. 

Яго Autumn Leaves у ка ле джы, дзе ву чыў ся па кла се ўдар ных 
ін стру мен таў, пад час іс пы ту вы кон ваў на віб ра фоне.

Ра шэн не стаць вай скоў цамды ры жо рам у Аляк сеяма
лод ша га са спе ла не ад ра зу:

— У нас у кра і не та кую пра фе сію не атры маць. Ды і не 
ду маў я пра гэ та, па куль адзін з ма іх ста рэй шых та ва ры
шаў па ка ле джы не па сту піў у Маск ву, дзе па чаў ву чыц ца 
на ка фед ры ва ен ных ды ры жо раў. Та ды я зра зу меў, што 
так са ма ха чу атры маць аду ка цыю ў та кой ВНУ і быць як 
мой дзядзь ка.

Па сту піць у Ва ен ны ін сты тут (ва ен ных ды ры жо раў) 
Ва ен на га ўні вер сі тэ та Мі наба ро ны Ра сіі ня лёг ка. Да ку мен
ты за га дзя трэ ба бы ло ўзгад ніць з ва ен ка ма там. Твор чы 
кон курс — у ва ен наар кест ра вай служ бе ў Мін ску. Эк за ме
ны і мед ка мі сія — у бе ла рус кай Ва ен най ака дэ міі. Па вод
ле яе накіравання Аляк сей і з’е хаў у Маск ву. У яго гру пе 
25 ча ла век: ра сі я не, бе ла ру сы, ка зах стан цы. Ёсць так са ма 
па слан цы Ан го лы, Кон га, В’ет на ма.

Ня дзіў на, усмі ха ец ца кур сант, што стра я вой пес няй іх 
спец пад раз дзя лен ня з’яў ля ец ца «Ка лі б хлоп цы ўсёй зям
лі», якая бы ла гім нам Су свет на га фес ты ва лю мо ла дзі і сту
дэн таў, што пра хо дзіў у 1957м у Маск ве:

— На за ня тках, ка лі на стаў ні кі нам, бу ду чым ды ры
жо рам, «ру кі ста вяць», я ра зу мею, што зай ма ю ся лю бі май 
спра вай. А фор му ра сій ска га кур сан та з шаў ро нам «ВС РБ» 
на ру ка ве мне на сіць яшчэ 4,5 го да.

Аляк сею Ге на дзе ві чу, каб стаць на ча ле ва ен на га ар
кест ра, спат рэ бі ла ся 20 га доў:

— У бры гад ным ар кест ры я прай шоў усе па са ды: ад му
зы кан та 1га го ла са пад руч на га да стар шы ны. На чаль ні кам 
быў пры зна ча ны ў 2015м. До свед на за па ша ны ка ла саль
ны! З за да валь нен нем па дзя лю ся ім з пля мен ні кам.

А ці не ад бу дзец ца так, што га доў праз 5–7 два вай ско
выя ды ры жо ры з ад ной ся мей най ды нас тыі апы нуц ца су
пер ні ка мі на якімне будзь вай ско вым кон кур се? Гвар дыі 
старэй шы лей тэ нант Су ра вы усмі ха ец ца ў ад каз:

— Да та го ча су я ўжо зволь ню ся ў за пас. Што ты чыц ца 
пля мен ні ка, то мне хо чац ца, каб пас ля за кан чэн ня ВНУ ён 
вяр нуў ся ў род ную кра і ну, якой пры ся гаў на вер насць, і 
ўзна ча ліў ар кестр 103й асоб най гвар дзей скай па вет ра на
дэ сант най бры га ды. Як ча ла ве ку твор ча му, мне зда ец ца, 
што гэ та бы ла б вель мі пры го жая гіс то рыя.

Сяр гей Галеснік 

Аркестр 103‑й асобнай гвардзейскай 
паветрана‑дэсантнай брыгады, 
у штаце якога 16 чалавек, — лепшы 
ў Сілах спецыяльных аперацый 
у 2019 годзе. Ён — неаднаразовы 
пераможца аглядаў‑конкурсаў 
Узброеных Сіл і транспартных войскаў 
Беларусі. Пастаянны ўдзельнік 
фестываляў «Славянскі базар», 
«Дняпроўскія галасы ў Дуброўне», 
«Браслаўскія зарніцы», сустрэч 
ветэранаў і падпольшчыкаў на Кургане 
Дружбы ў Верхнядзвінскім раёне.



Д
зве зна ка мі тыя бе
ла рус кія спарт смен
кі — плыў чы ха Аляк
санд ра Ге ра сі  ме ня 
і  гім наст ка Ксе нія 
Сан ко віч — паў ста лі 
ў ро лі ма дэ ляў. Пры
га жу ні! Ме на ві та ім 
вы паў го нар пер шы мі 

пры ме раць алім пій скую фор му, у якой 
на ша збор ная па е дзе на лет нія Гуль ні 
ў То кіа. Дэ фі ля ва лі дзяў чаты ў Па ла
цы Не за леж нас ці, ацэн ку да ваў Прэ зі
дэнт. Бо хто, як не Кі раў нік дзяр жа вы, 
за ўва жае Ксе нія, пер шым па ві нен па
зна чыць, якім бу дзе твар кра і ны на та
кім буй ным ме ра пры ем стве, да яко га 
пры ка ва на ўва га міль ё наў гле да чоў з 
уся го све ту?

Аб мо вім ся ад ра зу: кан чат ко вае ра
шэн не яшчэ не пры ня тае. На вы бар 
Кі раў ні ку дзяр жа вы пра па на ва лі ад
ра зу не каль кі ва ры ян таў. Прэ зі дэнт 
за стаў ся за да во ле ны, кам плек ты аца
ніў вы со ка. Вы бар ця пер за гра мад
скас цю. У пер шую чар гу за ты мі, ка му 

гэ тым ле там форму і на сіць, — за са мі
мі спарт сме на мі. Прад стаў ле ныя кан
цэп цыі аб са лют на роз ныя. Бы ла на ват 
у сты лі рэт ра — з не вя лі кім на мё кам 
на Алім пі я ду1980. И ўсе яны — бе
ла рус кай вы твор час ці. Ся род рас пра
цоў шчы каў  — жо дзін ская фаб ры ка 
«Сві та нак» і пры ват нае прад пры ем
ства «Со лаПінск». Ксе нія Сан ко віч 
не ўтры ма ла ся ад кам плі мен ту:

— На шы бе ла рус кія вы твор цы 
вель мі год на ся бе па ка за лі, пад рых та
ваў шы фор му да Еў ра пей скіх гуль няў. 
Яны мо гуць ра біць гэ та клас на, та му 
за То кіа мы спа кой ныя.

Рас пра цоў шчы кі, пры зна юц ца 
спарт смен кі, са праў ды па ста ра лі ся. 
Ды зайн, ка жуць яны, у па раў на нні з 
па пя рэд ні мі Алім пі я да мі па леп ша ны, 
бачны зда лёк. У яго, ад нак, дзяў ча ты, 
для якіх важ ная кож ная дэ таль, і са
мі ўнес лі пэў ныя ка рэк ты вы. Зрэш ты, 
хай па адзеж цы і су стра ка юць, ад нак 
Гуль ні — гэ та не мод ны па каз. Га лоў
нае — функ цы я нал. На гэ та і Прэ зі
дэнт звяр нуў ува гу:

— Яшчэ і тка ні ну гля дзець трэ ба, 
каб вель мі зруч ная бы ла.

Па тка ні нах Ксе нія Сан ко віч паз
ней пра вя ла жур на ліс там цэ лы лік
без. Пад бі ра юц ца яны ў пер шую чар
гу зы хо дзя чы з клі ма ту кра і ны, дзе 
бу дзеш вы сту паць, а так са ма па ры 
го да. Пры гэ тым з ад ным кам плек
там удзель ні кі, вя до ма, на спар тыў
ныя фо ру мы не едуць. Усё па він на 
быць пра лі ча на да дро бя зяў. Ксе нія 
пе ра ліч вае: адзен не па трэб на па рад
нае і для трэ ні ро вак, для Алім пій
скай вёс кі, для ад ной тэм пе ра ту ры, 
для ін шай… Да рэ чы, да тка ні ны ў 
спарт сме нак прэ тэн зій не бы ло зу
сім:

— Яна вель мі лёг кая, сва бод ная, 
ды хае. Ні чо га лепш, мне зда ец ца, пры
ду маць для То кіа не маг чы ма, — за да
во ле на Аляк санд ра Ге ра сі ме ня.

Гуль ні гуль ня мі, але на ша фор ма, 
лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, па він на 
быць за па тра ба ва на ў ама та раў спор ту 
і пас ля Алім пі я ды.

Дзміт рый Умпіровіч

ФІР МЕННЫ СТЫЛЬ
У чым бе ла рус кія алім пій цы па едуць на Гуль ні ў То кіа

БЕЛТА
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Н
а кон курс ідэй та ліс
ма на бы ло да сла на 
больш за 100 за явак 
ад прад стаў ні коў 
Бе ла ру сі ды Лат віі, 
пры чым свае ра бо ты 
пра па ноў ва лі як пра

фе сій ныя мас та кі і сту дыі ды зай ну, 
так і звы чай ныя ама та ры ха кея.

Ува зе гра мад скас ці было прад
стаў ле на 30 ва ры ян таў, якія ўвай шлі ў 
шортліст кон кур су. Да рэ чы, ме на ві та 
з іх лі ку зор нае жу ры і вы зна чыла га
лоў ны сім вал чэм пі я на ту. З бе ла рус ка
га бо ку ўдзел у вы ба ры та ліс ма на бралі 
на стаў нік мінск ага «Ды на ма» Мі ха іл 
Гра боў скі, ча ты рох ра зо вая алім пій
ская чэм пі ён ка Да р’я До мра ча ва, рэ
зі дэнт Соmеdу Сlub Анд рэй Ска ра ход, 
са ліст гур та «Би2» Шу раБі2, чэм пі
ён UFС Анд рэй «Піт буль» Ар лоў скі, 
алім пій ская чэм пі ён ка па фрыс тай ле 
Ган на Гусь ко ва, ге не раль ны ды рэк тар 

«Бе ла русь філь ма» Ула дзі мір Ка ра чэў
скі і стар шы ня ФХБ Ге надзь Са ві лаў. 
З лат вій ска га — прэ зі дэнт фе дэ ра цыі 
ха кея Лат віі Ай гарс Кал ві ціс, тэ ле вя
ду чыя Ар мандс Сім санс і Ай віс Це
рынш, кі раў нік арг ка мі тэ та тур ні ру ў Лат віі Эд гарс Бун ціс, гі та рыст гур та 

Brаіnstоrm Яніс «Mаgіс» Юбалтс, спя
вак Ін тарс Бу су ліс і Кас парс Булс, вы
ка наў чы ды рэк тар ма біль на га апе ра
та ра BІTЕ Lаtvіа.

Пе ра мож ца га ла са ван ня — а сімва
лам стаў Хрушч — атры мае па да рун кі 
ад арг ка мі тэ та тур ні ру і прыз гля дац
кіх сім па тый. Трэ ба ад зна чыць, што 
кож ная з кра ін мела пра ва вы зна чыць 
свай го фа ва ры та — лат вій скі бок так са
ма пра вя дзе кон курс на зван не най леп
ша га та ліс ма на на дум ку гра мад скас ці.

Ся род прэ тэн дэн таў на  зван не 
та ліс ма на былі янот Гу ля ка, глу шэц 
Дзі бур тык (Бурш тын чык або Крыш
таль чык), алень Чам пі, Бу сел і Пліс ка, 
ва вёр ка Яні, су пер буль ба Ла кі ды ін
шыя.

Да р’я Ла ба жэ віч

У тэ му 
 � Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ «Аб пад рых тоў цы 

і пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай». Да ку мент рас пра-
ца ва ны з улі кам до све ду пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і лёг ка ат-
ле тыч на га мат ча Еў ро па — ЗША, у ім пра ду гледж ва ец ца комп лекс нае 
вы ра шэн не пы тан няў пад рых тоў кі чэм пі я на ту све ту па ха кеі. Ука зам 
уста наў лі ва юц ца бяз ві за вы рэ жым для ўдзель ні каў, ар га ні за та раў 
спа бор ніц тваў і за меж ных ту рыс таў, бяс плат ны пра езд у гра мад скім 
транс пар це для акрэ ды та ва ных асоб і вы зва лен не ад пла ты за пра езд 
па плат ных аў та ма біль ных да ро гах. Да ку мен там урэ гу ля ва ны пы тан ні 
ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў і гас цей спа бор ніц тваў, вы-
ка ры стан ня дзяр жаў най ма ё мас ці, раз мя шчэн ня са цы яль най рэ кла-
мы. Акра мя та го, пра ду гле джа на вы дзя лен не ды рэк цыі чэм пі я на ту 
све ту бес пра цэнт най зва рот най бюд жэт най па зы кі, а так са ма ме ры, 
якія да зва ля юць зні зіць вы дат кі і за бяс пе чыць вы со кі ўзро вень пра вя-
дзен ня ме ра пры ем ства.

Янот, алень 
і супербульба 
Кожны аматар спорту мог аддаць свой голас за ўпадабаны 
варыянт талісмана чэмпіянату свету, які пройдзе ў Мінску і 
Рызе з 7 па 23 мая 2021 года 

 

Гэты Хрушч абраны талісманам 
чэмпіянату свету
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Самая вялікая вышыня, якая Уладзіславу Цыдзіку, 
студэнту Гродзенскага сельскагаспадарчага 
інстытута, будучаму аграному скарылася ў 1978-м 
на афіцыйных саюзных спаборніцтвах,— 2 метры 
12 сантыметраў. Гэта яго асабісты рэкорд. На той 
час — даволі значнае дасягненне. Іншыя былі потым, 
не менш важныя вышыні на жыццёвым шляху: 
і высокае званне дэпутата Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу, і шматлікія фотавыставы, 
і выдадзеныя аўтарскія фотаальбомы, і ўдзел ва ўсіх 
пяці Мінскіх паўмарафонах… Пік спартыўнай формы 
для яго ў мінулым, але ж Уладзіслаў Станіслававіч 
па-ранейшаму стройны, жыццярадасны, пастаянна 
трэніруецца: на чэмпіянаце Еўропы сярод ветэранаў  
у італьянскай Анконе (2016 г.) заняў 6-е месца па 
скачках у вышыню. І як кіраўнік Мінскай абласной 
федэрацыі лёгкай атлетыкі стараецца шмат цяпер 
рабіць, каб дапамагчы спартсменам паспяхова 
выступіць на Алімпіядзе-2020 у Токіа.

ЖЫЦЦЁ ПА ВЫСОКАЙ 
ПЛАНЦЫ

Д з я к у ю ч ы  Ул а д з і с л а в у  Ц ы 
дзіку нашы чытачы ўжо даведалі
ся некаторыя падрабязнасці пра 
тое, як рэканструяваўся знакаміты 
канал («Аўгустоўскі канал вядзе ў 
ЮНЭСКА».  — «Беларусь. Belarus», 
№12, 2019). А ў ходзе гутаркі высвет
лілася: суразмоўца працягвае жыць 
так актыўна, што варта прадставіць 
яго ў новым ракурсе. Спадзяемся, 
працяг размовы з ім дапаможа нашым 
чытачам, асабліва за мяжой, лепш 
зразумець беларускі характар, а, маг
чыма, і ўнесці карэктывы ў свой звы
клы лад жыцця.

Гаварылі ж мы пра важную ролю 
спорту ў станаўленні характару вяско
вага хлопца з Гродзенскага раёна, пра 
яго жыццёвыя прынцыпы, актыўным 
удзеле — ужо на пенсіі — у жыцці спар
тыўнай супольнасці краіны. Дарэчы, 
у адным з тэкстаў пасля паспяховага 
выступлення беларусаў на чэмпіянаце 
Еўропы сярод ветэранаў у італьянскай 
Анконе Уладзіслаў Цыдзік так разва
жаў: «У Беларусі розніца ў працягласці 
жыцця паміж жанчынамі й мужчына
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мі — каля 10 гадоў, а ў Заходняй Еўро
пе — 12 гады. І гэта наўпрост звязана 
з тым, што мужчыны, якія нават раней 
займаліся спортам, на нейкім этапе 
губляюць такую магчымасць і стано
вяцца вельмі пасіўнымі. Маючы пры 
тым вельмі сур’ёзны стрэс і нагрузкі на 
працы. А ў Заходняй Еўропе іх аднагод
кі працягваюць жыць актыўным спар
тыўным жыццём і нават выступаць на 
міжнародным узроўні. І тое дазваляе ім 
не толькі падтрымліваць здароўе, але 
й адчуваць павагу да сябе, значнасць 
сваіх поспехаў нават на дзявятым дзя
сятку гадоў». Вось такі ён, наш візаві.

— Уладзіслаў Станіслававіч, мы 
ведаем, што ў Вас — актыўная жыц‑
цёвая пазіцыя, шмат розных інтарэ‑
саў. Скажыце сцісла, па якіх напрам‑
ках рэалізуюцца вашыя таленты?

— Сапраўды, мне шмат чаго яшчэ 
хочацца зрабіць… Я член Саюза пісь
меннікаў Беларусі. Фатограф з велі
зарным стажам, аўтар фотавыстаў, і 
ёсць некалькі выдадзеных фотаальбо
маў. Я ўзначальваю ветэранскую ар
ганізацыю Камітэта дзяржкантролю 
цэнтральнага апарата. І яшчэ — член 
прэзідыума Беларускай федэрацыі лёг
кай атлетыкі, да таго ж кірую Мінскай 
абласной федэрацыяй.

— Цяпер актуальная тэма  — 
пад рыхтоўка да Алімпіяды ў Токіа, 
да спорту шмат увагі. Давайце вось 
пра гэта пагаворым, дакладней — 
пра беларускую лёгкую атлетыку. А 
пачнем — з самых высокіх вашых да‑
сягненняў у спорце.

— Я скокнуў у вышыню на 2 метры 
12 сантыментаў, гэта было ў 1978 годзе. 
Спаборніцтвы праходзілі ва ўкраінскім 

Днепрапятроўску. (Цяпер горад Дня
про. — Аўт.) Помніцца, у той час зна
камітая футбольная каманда «Дніпро» 
вылятала з вышэйшай лігі, чакаўся вель
мі адказны матч. А ў нас тады скачкі ў 
вышыню зацягнуліся на тым жа стадыё
не, і мы засталіся глядзець футбол. Гэта 
быў чэмпіянат СССР сярод сельскагас
падарчых ВНУ: іх было 101. Я вучыўся 
ў Гродзенскім сельгасінстытуце, яго й 
закончыў, аграном па спецыяльнасці. А 
пасля заканчэння Жытамлянскай сярэд
няй школы (Гродзенскі раён) пайшоў 
мэтанакіравана ў Гродзенскі тэхнікум 
фізічнай культуры. Такое маё рашэнне 
тады не ўсе настаўнікі, аднакласнікі раз
умелі, прымалі. Памятаю, у канцы жніў
ня 1971га бацька ў мяне пытаецца: чаго 
гэта да нас паштальён прыходзіў? Кажу: 
паведамленне прыйшло, што паступіў у 
тэхнікум. Бацька быў вельмі засмучаны! 
Нават моцнага слоўца не пашкадаваў. Ён 
жа іншага чакаў ад мяне: аграномам у 
будучыні бачыў. А я ішоў туды — дзеля 
спорту. І мяне з тэхнікума практычна ад
разу ў войска забралі: я ж пасля 10 класаў 
паступіў. Бацькі, памятаю, пісалі мне ў 
войска: ну ты ж у інстытут, на агранома 
пасля войска пойдзеш? А я вярнуўся — і 
наўпрост, у форме старшыны, у тэхнікум.

— У адным з інтэрв’ю мы чы‑
талі: у арміі ў вас была магчымасць 
трэніравацца, прычым — на добрым 
стадыёне імя Леніна ў Ленінградзе.

— Так, мне вельмі пашанцавала, 
можна сказаць. Я ў Ленінградзе непа
срэдна служыў паўтара года (6 месяцаў 
у навучальным падраздзяленні Парга
лава), і мне камандаванне пайшло на
сустрач, бачачы маю стараннасць: каб 
спартыўную форму не губляў. Трэніра

ваўся сам, як мог і ўмеў. У 1975м закон
чыў тэхнікум з адзнакай. Падаваў адра
зу дакументы на гістарычны факультэт 
мясцовага педінстытута. І тут жа паехаў 
у Гомель на спаборніцтвы: за таварыства 
«Ураджай» выступаў. А там хлопцы пад
бухторылі: да нас ідзі, у сельскагаспа
дарчы. Там у рэшце рэшт і стаў вучыцца. 
Бацька, вядома, такому выбару нарэшце 
парадаваўся. Тады кожная ВНУ хацела 
да сябе спартыўных хлопцаў залучыць. 
А для мяне спорт быў вельмі важнай 
часткай жыцця. Памятаю, прыязджаю 
дадому, на свой хутар, ускопваў глебу 
ў садзе на сядзібе ў дзядулібабулі, на
цягваю шнурок — і скачу. Я тады ж і 
бегаў актыўна па шматлюдных сельскіх 
дарогах. Вядома, хлопцабегуна людзям 
сельскай працы нязвыкла было бачыць: 
такіх за гультаёў лічылі. Бацька прасіў: 
сыночак, ты ж, прынамсі, увечары, калі 
сцямнее, бегай. Мне ад людзей сорамна. 
(Смяемся). Вось такі фанатызм у мяне да 
спорту.

— Мабыць, таму вы і ўзначалілі 
абласную федэрацыю лёгкай атле‑
тыкі…

— Пэўна, так і ёсць. Мне ж мой па
тэнцыял у спорце ў сілу розных прычын 
цалкам раскрыць не ўдалося. Перш за 
ўсё, зза адсутнасці мэтанакіраваных 
трэніровак у школьныя гады. Трэба ж 
было штодзённа дапамагаць бацькам 
па гаспадарцы… Пазнавата я пачаў 
сістэмна займацца: па сутнасці, пасля 
войска толькі, а да таго — толькі агуль
нафізічная падрыхтоўка была. Рэгуляр
ныя трэніроўкі пачаліся на 21м годзе 
жыцця. А вышыня 212 — гэта, вядома, 
быў несумнеўны поспех, вялікае дасяг
ненне ў тых умовах.

Уладзіслаў Цыдзік у маладосціСкачок Уладзіслава Цыдзіка ў даўжыню з месца на рэспубліканскіх 
спаборніцтвах сярод работнікаў камітэта Дзяржкантролю
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— Максіму Недасекаву цяпер 
колькі гадоў?

— Ён пра сябе ўжо ў 18 на міжна
роднай арэне сур’ёзна заявіў, цяпер 
яму толькі 21 год. Таленавіты, годна 
бацькамі выхаваны спартсмен.

— Здымкі ёсць у вас архіўныя з 
тых часоў, калі вы лёталі вышэй 2‑х 
метраў?

— Ёсць. Праўда, чорнабелыя: бо 
гэта 70я гады. Тады ў мяне сапраўды 
быў пік спартыўнай формы. Я пры
мудраўся даставаць з разбегу махавай 
нагой да баскетбольнага кальца! А гэта 
вышыня 305 сантыметраў. Такое, ведаю, 
рэдка хто рабіў за савецкім часам. Гэта 
быў адзін з трэніровачных элементаў 
тэхнікі перакіднога скачка. Цяпер іншы 
перспектыўны спосаб скачку ў вышы
ню, і маху такога ўжо можа й не трэба 
мець: скакуны выкарыстоўваюць для 
ўзлёту над планкай цэнтрабежную сілу, 
хуткасць разбегу, гнуткасць…

— Можна меркаваць, што спорт 
вам выдатна дапамагаў выйсці на 
высокую арбіту ў жыцці…

— Ёсць такі выраз: мы робім працу, 
а праца робіць нас. Тое ж самае можна 
сказаць і пра спорт. Бо што такое за
няткі спортам? Гэта не толькі фізічныя 
практыкаванні, але й трэніроўка мы

слення. Перш чым пераадолець планку 
ў скачку, ты павінен яе пераадолець у 
галаве. На трэніроўках развіваецца і 
мозг, прычым — актыўна, пад высокай 
напругай, у экстрэмальных умовах. Па
верце мне: я дасягнуў некаторых вяр
шыняў дзякуючы спорту і ў засваенні 
вузаўскіх прадметаў. Ганаруся, што па 
вышэйшай матэматыцы, напрыклад, 
быў адным з самых моцных на курсе.

— Уладзіслаў Станіслававіч, з 
якога года ўзначальваеце вы Мінскую 
абласную федэрацыю лёгкай атле‑
тыкі?

— З 2015га: хутка 5 гадоў.
— У часе працы ў камітэце Дзяр‑

жкантролю вам удавалася падтрым‑
ліваць добрую фізічную форму?

— Як ні дзіўна, пры ўсёй высокай 
загружанасці — удавалася. Часам бегаў 
па стадыёне — у пары з Аляксандрам 
Жуком, які тады быў намеснік Міністра 
адукацыі, а цяпер — рэктар Беларуска
га педуніверсітэта імя Максіма Танка. У 
Камітэце даводзілася часам, каб справы 
хутчэй рухаліся, бегаць, нават лётаць 
па лесвічных пралётах праз дзве пры
ступкі (усміхаецца). Я й цяпер форму 
падтрымліваю, як той казаў, у баявым 
стане. На дачы ўвесь час па 12 разоў 
падцягваюся на перакладзіне. І паў

марафоны бегаю: ва ўсіх пяці мінскіх 
удзель нічаў. Вядома, для таго пастаян
на трэніруюся — інакш можна хутка ўсё 
разгубіць. У 2016м, у бытнасць дэпута
там Нацыянальнага сходу, удзельнічаў 
з іншымі беларускімі спартсменамі ў 
чэмпіянаце Еўропы сярод ветэранаў — 
у Італіі. Заняў там 6е месца па скачках 
у вышыню — і гэта, лічу, нядрэнна для 
дэпутата ў 63 гады (усміхаецца).

— Скажыце, Беларуская федэ‑
рацыя лёгкай атлетыкі таксама 
ўдзельнічае ў падрыхтоўцы да Алім‑
піяды?

— Вядома, гэта прамыя функцыі 
федэрацыі: рыхтаваць спартсменаў 
вышэйшага майстэрства і годна прад
стаўляць краіну на Алімпійскіх гуль
нях. Цяпер ужо ясна, хто з спартоўцаў 
годна абароніць гонар краіны на такій
скай алімпіядзе. Многія пытанні з пад
рыхтоўкай да галоўнага старту чаты
рохгоддзя вырашаны. Калі ўзнікаюць 
праблемы — аператыўна і станоўча іх 
вырашаем. Займаемся пытаннямі аб
мундзіравання, амуніцыі спартсменаў, 
правядзеннем збораў, у тым ліку й вы
язных за мяжу. Усе нюансы пралічва
юцца сумесна з трэнерскім складам. 
Асноўная нагрузка па фармаванні на
цыянальнай каманды кладзецца на Бе

Злева направа: Уладзіслаў Цыдзік, Арнольд Стасюк, Тамара Стасюк, Анатоль Ярмішын. У іх цяпер другая маладосць!

ЧАЛАВЕК У ГРАМАДСТВЕ
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ларускую федэрацыю лёгкай атлетыкі, 
кіруе якой знакаміты спартовец, чэм
піён свету, сярэбраны прызёр Алімпій
скіх гульняў Вадзім Дзевятоўскі.

— На каго канкрэтна стаўку ро‑
біце?

— Ды на ўсіх членаў каманды! 
Вельмі добра сябе паказвае ў сектары 
скачкоў у даўжыню Анастасія Мірон
чыкІванова. У 2019м у сакавіку ў 
Глазга у яе быў добры вынік: 6 метраў 
93 сантыметры. Стала пераможцай 
матчавай сустрэчы Еўропа — ЗША. 
Ужо сёлета выйграла міжнародны 
турнір у Бохуме (Германія). Яна з на
шай абласной федэрацыі, прыйшла ў 
вялікі спорт са Слуцка. За карпатлівую 
працу й годныя вынікі спартсмен
ка ад нашай федэрацыі ў падарунак 
атрымала тэлевізар. Цяпер сусветны 
рэкорд у жанчын: 752. І калі хочаш на 
Алімпіядзе выступіць годна — трэба 
выходзіць на ўзровень 720730. А ў Бе
ларусі пакуль рэкорд у жанчын у скач
ках у даўжыню — 701. На Анастасію 
мы вельмі спадзяемся.

— Мы чулі яшчэ, што ў Беларусі 
праводзяцца вашыя імянныя спабор‑
ніцтвы лёгкаатлетаў: турніры на 
прызы У. С. Цыдзіка. Якія спартсме‑
ны ў іх удзельнічаюць?

— Спаборнічаюць на іх скакуны: 
у вышыню і даўжыню, прадстаўлены 
трайны скачок і скачкі з шастом. Ад
крыты турнір праходзіць кожны год 
у Мінску, у Рэспубліканскім цэнтры 

алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай ат
летыцы. У ім прымалі ўдзел не толькі 
спартсменыпачаткоўцы, але й вядо
мыя. Удзельнічаў у турнірах Павел 
Сельвестраў (уласны рэкорд 232 см), 
Андрэй Скабелка (229 см) ды іншыя. 
А вось, глядзім па пратаколах, вынік 
Карыны Таранды (яна выйшла замуж і 
ўжо Дзямідзік), адной з лепшых скакух 
у Беларусі: 200 сантыметраў (рэкорд 
Беларусі — 201 см).

— Хто ўвойдзе ў склад каманды 
беларускіх лёгкаатлетаў, якая вы‑
язджае на Алімпіяду?

— Як звычайна, акрамя спартсме
наў, паедуць іх трэнеры, лекары. Ужо 
ёсць ліцэнзіі ў 16 спартсменаў. У іх 
лік уваходзіць знакамітая марафонка 
Вольга Мазуронак — яна, дарэчы, так
сама ў Мінскай абласной федэрацыі. 
Максім Недасекаў  — ён з Віцебска, 
паказаў цудоўны вынік у скачках у 
вышыню: 235 см. Эльвіра Герман — 100 
метраў з бар’ерамі — прабегла за 12, 63 
секунды. Вялікія надзеі ў нас звязаны з 
эфектным выступам Аліны Талай (так
сама бег з бар’ерамі) ды іншымі спарт
сменамі, якія даказалі сваё высокае 
спартыўнае майстэрства.

— Якія вашы прагнозы па высту‑
пе беларускіх лёгкаатлетаў на Алім‑
піядзе?

— У спорце не прынята весці за
гадзя лік медалям. У адным упэўнены: 
кожны алімпіец зробіць усё, каб узысці 
на п’едэстал. Хочацца, каб фартуна па

вярнулася тварам да беларускіх атлетаў. 
Цяпер, акрамя індывідуальных пра
ктык па падрыхтоўцы спартсменаў да 
адказных стартаў, мне здаецца, варта не 
менш увагі надаць пытанням псіхалогіі. 
Бывае ж як: атлет фізічна й тэхнічна га
товы паказаць высокі вынік. Але ў часе 
адказных стартаў не кожнаму ўдаецца 
справіцца з хваляваннем. Спартсмен 
перажывае, яму хочацца як лепш вы
ступіць — ідзе нярвовае перанапру
жанне, што, у рэшце рэшт, уплывае не 
лепшым чынам на вынік выступлення.

— Псіхолагі ж працуюць з нашымі 
спартоўцамі?

— Так, працуюць… Аднак у боль
шасці выпадкаў у ролі псіхолага высту
пае трэнер. Па сутнасці, 90 адсоткаў, 
скажам так, псіхалогія нашага спар
тоўца — гэта трэнерская псіхалогія. 
Псіхалагічныя ўстаноўкі яго трэнера. 
З аднаго боку, гэта й правільна. І ў той 
жа час, упэўнены, павінны са спартсме
намі й трэнерамі высокага ўзроўню 
індывідуальна працаваць і прафесій
ныя псіхолагі. Прычым не толькі на 
фазе падрыхтоўкі да Алімпіяды, а па
стаянна, калі спартовец падае надзеі. 
Звычайна яго ўвесь час трэба суправа
джаць, псіхалагічна ўзводзіць на высо
кі вынік. Пастаянна! А не так, як цяпер: 
праз паўгода Алімпіяда — вось мы ім 
псіхолагаў дамо. Так можна й нашко
дзіць. Псіхолаг жа мусіць звыкацца са 
спартсменам, глыбока ведаць усе тон
касці яго душы.

 З Аленай Валчэцкай, Алімпійскай чэмпіёнкай Токіа (1964), якая выкладала гімнастыку 
Цыдзіку-студэнту ў Гродзенскім тэхнікуме фізічнай культуры. Сустрэча праз 45 гадоў.

Вера Епімашка заваявала тры медалі 
чэмпіянату Еўропы сярод ветэранаў
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— Гэта значыць псіхалогія  — 
важны складнік высокіх спартыўных 
вынікаў?

— Яшчэ якая важная! У сусветнай 
практыцы падрыхтоўкі спартсменаў, 
якія дасягаюць вышэйшых вынікаў, 
гэта ўжо, як той казаў, штодзённасць. 
Аксіёма, якая не патрабуе доказаў. Трэ
ба дапамагчы чалавеку ў поўнай меры 
раскрыць свае здольнасці, наладзіць яго 
на максімальны ўзровень дасягнення. У 
трэнера задача — дапамагчы спартсме
ну падысці да адказных спаборніцтваў у 
лепшай фізічнай форме, тэхніку адпра
цоўваць. А псіхолаг павінен дапамагчы 
яму трымаць, што называецца, баявы 
дух — і ў той жа час не перагарэць, 
захоўваць эмацыйную раўнавагу. Бо 
спартсмены — гэта, як правіла, мала
дыя людзі, у якіх і гармоны гуляюць, і 

адрэналіну хапае. Ім са сваімі эмоцыямі 
спраўляцца вельмі няпроста.

— Вялікае жаданне перамагчы 
можа перашкодзіць гэта ажыц‑
цявіць?

— А менавіта так часта бывае, і не 
толькі ў спорце. Вось, напрыклад, гас
падыні часам вельмі хочацца суп до
бра зварыць, дарагіх гасцей чакаючы. 
Але вось на адно імгненне яна чымсьці 
адцягнулася — і солі перасыпала. І ўсе 
старанні не даюць чаканы вынік: ужо 
нясмачна. У спартоўца псіхалагічная 
падрыхтоўка павінна быць важнай част
кай агульнага працэсу трэніровак. Гэта 
ж як «Ойча наш», як кажуць. Я на сваёй 
скуры не раз адчуваў тую псіхалагічную 
ломку. Быццам бы гатовы фізічна. Раз
мяўся, расцягнуўся. А вось вельмі хочаш 
вышыню ўзяць — і ў галаве пачынаеш 
мудраваць. А тады не аўтаматызм у руху 

ўжо атрымліваецца: жаданне скручваец
ца з думкамі, тое не заўсёды на карысць. 
А бывае, што да старту ставішся больш 
спакойна, усё робіш на аўтаматызме — 
і ў канчатковым выніку скачаш свабодна 
й лёгка. Прама становішся пушынкай! У 
мяне, помню, нарастанне выніку ішло 
паэтапна. Спачатку ў школьныя гады 
паказаў вынік 161 сантыметр, потым у 
арміі — 175, далей некаторы застой, по
тым — 195, і яшчэ трохі — ужо 205. Усе 
гэтыя нюансы важна ведаць, быць псіха
лагічна гатовым і да рыўка, і да часовага 
застою. Пераадолець два метры псіхала
гічна было цяжка. Так што псіхалагіч
ная падрыхтоўка — гэта вельмі важны 
складнік поспеху.

— Ці ведаеце вы прык лады 
пралікаў у псіхалагічнай падрыхтоў‑
цы нашых спартоўцаў?

— Вядома, ведаю. Вось, скажам, у 
адной дасведчанай штурхальніцы ядра 
трэнерам з’яўляецца мой сябар Рыгор 
Сініцын. Я з ім часта ў маладыя гады 
ездзіў на спаборніцтвы, калі Рыгор і 
сам выступаў. Ён, дарэчы, падрыхтаваў 
Алімпійскую чэмпіёнку ХХVII гульняў 
у Сіднэі Яніну Карольчык. Сініцын — 
моцны трэнер, мае сваю методыку па
дрыхтоўкі, многія нюансы адладжаны. 
Але вось шматвопытная штурхальніца 
ядра, хоць і гатовая была фізічна да вы
сокага выніку, на чэмпіянаце Еўропы 
(2019) нават у прызёры не патрапіла. 
Значыць, нешта на псіхалагічным уз
роўні было не дапрацаванае. Псіхолаг 
добры быў бы там вельмі дарэчы.

— Дазвольце, Уладзіслаў Стані‑
слававіч, паразважаць у тэму. Часам 
жа яшчэ вельмі важна мець нейкую 
аддушыну ў жыцці, як той казаў, каб 

трэніравальны працэс не станавіў‑
ся — асабліва для эмацыйна няўстой‑
лівых атлетаў — цяжкай руцінай. 
Будучы ў Турцыі, мы пазнаёміліся з 
цікавымі людзьмі. Любоў і Дзмітрый 
Федуновы там выступаюць як ар‑
тысты арыгінальнага жанру: ёга‑
шоу да юць у гатэлях для гасцей. Дык 
вось, досвед псіхалагічнай падрых‑
тоўкі ў іх вельмі каштоўны, у част‑
цы пераадолення болю ў тым ліку. 
У Дзмітрыя ёсць цудоўныя нумары 
на трыманне балансу, раўнавагі, па 
валоданні целам — а яму ж пад 60. 
Акрамя таго, Дзмітрый даўно скан‑
струяваў і дасканала асвоіў унікаль‑
ны скейт: дзякуючы хвалепадобным 
рухам на дошцы можна развіваць 
прыстойную хуткасць, нават ру‑
хацца пад вуглом уверх. Пры тым, 

распавядаў нам Дзмітрый, актыўна 
працуе мазжачок. Ён цяпер робіць і 
скейт‑шоу, з поспехам выступаў у 
тэлешоў «Удивительные люди» — ві‑
дэаролік можна, дарэчы, паглядзець у 
інтэрнэце. Скейт Федунова дазваляе 
чалавеку, як кажуць, гуляючы разві‑
ваць, трэніраваць, рабіць гнуткім і 
рухомым, скаардынаваным усё цела, 
развіваць інтэлект, здымаць стрэс, 
ураўнаважваць эмацыйны стан. А 
вось калі б гэтыя людзі папрацавалі 
з нашымі спартоўцамі? Магчыма, 
нешта было б маладым людзям з іх 
досведу карысным. Люба — педагог 
па адукацыі, яны з Дзмітрыем гато‑
выя прыехаць у Беларусь: артысты 
ў савецкі час з цыркавой праграмай 
шмат у якіх гарадах нашых пабы‑
валі, а калі Саюз распаўся — выму‑
шаныя былі ў Турцыю з’ехаць.

Андрэй Скабейка і Максім Недасекаў, скакуны ў вышыню, радуюць 
прыхільнікаў «каралевы спорту»

Ірына Жук, рэкардсменка Беларусі па скачках  
у вышыню з шастом

ЧАЛАВЕК У ГРАМАДСТВЕ
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— Вядома, было б цікава з імі 
бліжэй пазнаёміцца. Трэба падумаць. 
Бо не сакрэт: у спартсменаў сусветнага 
ўзроўню ёсць свае фішкі ў падрыхтоў
цы, пра якія яны, вядома ж, не распавя
даюць. Вялікі спорт — гэта пастаянны 
пошук: як дасягаць высокіх вынікаў — 
і вытрымліваць фізічныя, псіхічныя 
звышнагрузкі. Мы ж разумеем: адны 
мышцы, якія пастаянна працуюць, у 
часе цыклічных высілкаў «забіваюц
ца». Вычэрпваецца рэсурс нагрузак. А 
тыя мышцы, якія знаходзяцца ў спа
койным стане, і не задзейнічаны: мы 
да іх не даходзім. Гэта глыбінныя мыш
цы. Магчыма, элемент гульні, чагосьці 
незвычайнага, нават экзатычнага, са
праўды будзе дарэчны ў трэніровач
ным працэсе, у паўсядзённым жыцці 
спартсменаў. Ёсць яшчэ і такая прабле

ма ў нашых маладых спартсменаў, як 
«зорная хвароба». Вось малады талент 
дасягнуў высокага выніку, заганарыў
ся — і перастае расці. Усміхнулася ўда
ча — і чалавек перастаў напруж ваць 
сябе, творча працаваць. Зазнайства 
такое атрымліваецца, у аснове якога — 
таксама псіхалагічная няўстойлівасць. 
Мне проста шкада такіх талентаў, якія 
самі сябе губяць. Калі няма стабіль
насці ў выніках — гэта ж відавочная 
прыкмета таго, што спартсмен сабой 
не здольны кіраваць.

— Значыць, і ў гэтай частцы пад‑
рыхтоўкі патрэбныя зрухі…

— Як кажуць, штаб шукае рашэн
не. Як дапамагчы моладзі, чым падтры
маць? Ветэраны спорту, дасведчаныя 
спецыялісты разам з трэнерскім скла
дам адпрацоўваюць методыку падрых
тоўкі. Калі адпачынак, калі лёгкая ляс

ная прабежка, калі лазня, трэніроўкі 
па іншых відах спорту па сутнасці — 
многае ўжываецца. Нават ва ўмовах 
высакагор’я трэніроўкі практыкуюц
ца. Каб пастаяннага напружання ў 
цягліцах і галаве не было. Рэжым хар
чавання й адпачынку таксама вельмі 
актуальны для стабільнага захавання 
высокага спартыўнага майстэрства. 
І поспехі ёсць. Скажам, малатабоец 
Іван Ціхан у 42 гады здзіўляе свет: ён 
серабро прывёз Беларусі з Алімпіяды 
ў Рыадэ Жанейра. Я Івана добра ве
даю, ён таксама з Гродзеншчыны — са 
Слоніма, адкрыты, даступны, ураўна
важаны. Так, ён вельмі шмат працуе — 
але ўмее сабой кіраваць.

— У любой працы, у любой напру‑
зе, кажуць псіхолагі, важна не рэф‑
лексаваць, а трымаць унутраную 

раўнавагу — тады менш стамляешся 
і больш можаш зрабіць…

— З гадамі мы ўсе да такіх высноў 
прыходзім. А вось моладзі як такое 
растлумачыць? Наогул, самапазнан
не — важная частка сучаснага жыцця, 
у тым ліку і ў спорце. Гэта ў кампутары 
націснуў кнопку — і ён табе выдасць 
патрэбны вынік. А чалавек — машына 
значна больш складаная. І паверце: у 
нас калі спартовец трапляе ў зборную 
Беларусі — да яго вельмі шмат увагі. У 
тым ліку й з боку дзяржавы, федэрацыі 
лёгкай атлетыкі. Шчыра скажу: пакуль 
я ў сіле — хочацца зрабіць для людзей 
нешта карыснае. Кажу гэта без лішняй 
пафаснасці. Проста мы за савецкім 
часам так выхаваны былі, гэта ў нас у 
крыві. Хоць, вядома, у мяне шмат спраў 
і на дачы, і ў творчасці — але ўсё роўна 
падключаюся ў самыя розныя праекты.

— Мы ведаем, у прыватнасці, 
што ў вас праходзяць фотавыставы 
на розных пляцоўках…

— Так, гэта маё хобі па жыцці. Я 
фатаграфую, дарэчы, з 5 класа. Па
чынаў са «Смены», «Вилии», потым 
былі фотаапараты «ФЭД», «Зоркий», 
«Зенит»… Цяпер Саnon 550: яшчэ не 
прафесійны. Ёсць куды расці. Яшчэ 
ў студэнцкія гады, у савецкую пару, 
быў грамадскім карэспандэнтам, і тое 
пасведчанне захавалася. Памятаю, 
такому асуфатографу як Аркадзь 
Пераход — ён быў фотакарэспандэн
там «Гродзенскай праўды» — занёс 
здымак на спартыўную тэматыку 
(момант баскетбольнага матчу ўда
ла зняў). То яму вельмі спадабаўся. І 
майстар пачаў у мяне ўсё пра ўмовы 
здымак, асаблівасцях лабараторнай 

работы распытваць. Яно і зразумела: 
таленавіты чалавек ніколі ж не пера
стае вучыцца.

— Як жонка ваша ставіцца да за‑
хапленняў, якія адрываць вас ад сям’і, 
сямейных клопатаў?

— З разуменнем. Дзякуючы яе 
падтрымцы я па жыцці, верагодна, 
правільна іду (усміхаецца). Хто зай
маўся фота, той ведае: гэта вельмі 
выдатковае хобі. А тым больш любая 
фотавыстава патрабуе салідных фінан
савых укладанняў. Правесці здымку, 
аддрукаваць фотаздымкі, аформіць іх, 
бензін для паездак і многае іншае. Мы, 
са сваімі аднадумцамі, калі ўжо нешта 
робім, то стараемся рабіць прыгожа, 
годна. З карысцю для людзей і для Ба
цькаўшчыны.

Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.
Фота з асабістага архіва Уладзіслава Цыдзіка.

Эльвіра Герман і Аліна Талай пасля паспяховага выступлення  
на міжнароднай матчавай сустрэчы лёгкаатлетычных зборных 

Беларусі, Балканскіх краін, Прыбалтыкі і Украіны

Дзмітрый Карпук, чэмпіён Беларусі сярод  
юніёраў у штурханні ядра
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У Мін ску прай шлі ўра чыс тас ці  
з на го ды Дня рэс пуб лі кі Ін дыі —  
га лоў на га свя та дру жа люб най  
Бе ла ру сі кра і ны

ГЛЫ БЕЙ СПАЗ НА ЕМ 
АДЗІН АД НА ГО
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Як вя до ма, у ліс та па дзе 1949 го
да ў Ін дыі бы ла пры ня та Кан сты ту

цыя, якая ўсту пі ла ў сі лу 
26  сту дзе ня 1950  го да. 
Гэ тая лё са вы зна чаль ная 
для кра і ны да та звя за на 
з атры ман нем не за леж
нас ці ад Вя лі ка бры та ніі. 
У свя точ ны дзень жы ха
ры Ін дыі ўдзель ні ча юць 
у пра цэ сі ях і куль тур ных 
ме ра пры ем ствах. Га лоў
ныя ўра чыс тас ці, у тым 
лі ку ва ен ны па рад, прай

шлі і на гэ ты раз у ста лі цы 
дзяр жа вы — НьюДэ лі.

А што ж у нас?
На пя рэ дад ні свя та, 24 сту дзе

ня Ам ба са да Ін дыі ў Бе ла ру сі зла дзі ла 
ўра чыс ты пры ём у го нар Дня рэс пуб лі
кі ў ад ным з прэ стыж ных га тэ ляў Мін
ска — Double Tree by Hіlton. Па за пра
шэн ні Яе Вя лі кас ці, Над звы чай на га і 
Паў на моц на га Ам ба са да ра Ін дыі ў Бе
ла ру сі Сан гі ты Ба ха дур у свят ка ван ні 
пры ня лі ўдзел ам ба са да ры роз ных кра
ін, прад стаў ні кі шэ ра гу мі ніс тэр стваў і 
ве дам стваў, між на род ных і гра мад скіх 
ар га ні за цый, якія ўза е ма дзей ні ча юць з 
Ам ба са дай Ін дыі ў Бе ла ру сі, СМІ. Бы лі 
і тыя гра ма дзя не Ін дыі з сем’ я мі, якія 



Ваенны парад у Нью-Дэлі, 26 студзеня 2020 года
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па роз ных пры чы нах жы вуць у на шай 
кра і не. А яшчэ і сту дэн ты, і біз нес ме
ны, і ўра чы. І, вя до ма ж, сяб ры Ін дыі, 
якіх у Бе ла ру сі ня ма ла.

Свя точ ную ат мас фе ру ства ра ла ін
дый ская му зы ка, а так са ма ледзь улоў
ныя во да ры гэ тай эк за тыч най кра і ны. 
Ка ла ры ту да да ва ла і мяк кая ды ва но вая 
да рож ка, што вя ла з вес ты бю ля ў за лу, 
устаў ле ная з бакоў свеч ка мі, якія зі ха це
лі ў праз рыс тых пад свеч ні ках. І вы ста ва 
яр кіх кар цін сту дэн та Ві цеб ска га ме ду
ні вер сі тэ та Бха ці Су ша на пры цяг ва ла 
на шу ўва гу. Іх мож на бы ло раз гля даць 
ў пра цэ се па воль на га па ды хо ду да за лы. 
Кож на га гос ця, што за ві таў на ўра чыс
тасць на ўва хо дзе па пра та ко ле су стра
ка ла спа да ры ня Ам ба са дар. І кож ны 
мог вы ка заць ёй сваю па ша ну і ра дасць 
ад су стрэ чы. Мы па ві та лі ся са спа да ры
няй Амбасадарам як доб рыя зна ё мыя, 
вы каз ва ю чы сар дэч ную ўдзяч насць за 
су пра цоў ніц тва з на шы мі вы дан ня мі. 
Прай шлі ў за лу, у якой па на ва ла ажыў
лен не, і дзе мож на бы ло, сто я чы, раз мяс
ціц ца за вы со кі мі сто лі ка мі, ці за ніз кі
мі — на не вя лі кіх зруч ных ка на пах.

Ве чар па чаў ся з пры ві таль най пра
мо вы спа да ры ні Ам ба са да ра. Пад час яе 
вы ступ лен ня на элект рон ных эк ра нах 
мож на бы ло на рус кай мо ве чы таць 

тэкст, які гу чаў на анг лій скай мо ве. А 
на мес нік Мі ніст ра за меж ных спраў 
Анд рэй Да пкю нас га ва рыў на бе ла рус
кай мо ве. За сін хрон ным пе ра кла дам 
яго тэкс та на анг лій скую мо ву мож на 
бы ло так са ма са чыць па эк ра нах.

Пас ля пра моў спа да ры ня Ам ба
са дар за пра сі ла гас цей час та вац ца 
стра ва мі ін дый скай кух ні, з карысцю 
правесці час, калі будзе ісці культур
ная пра гра ма. Мы па ба чы лі ін дый скія 
тан цы ў вы ка нан нні роз ных мін скіх 
ка лек ты ваў, з за да валь нен нем пі лі ін
дый скі чай ма са ла, а так са ма гу та ры лі 
з бу ду чы мі ге ро я мі на шых пуб лі ка цый.

Дарэчы, у гэтым нумары мы прад
стаў ляем спадарыню Амбасадара ў 
якасці аўтара апавяданняфэнтэзі 
«Шлейф ночы» (стар. 52).

З вы ступ лен ня Над звы чай на га 
і Паў на моц на га Ам ба са да ра Ін дыі 
ў Бе ла ру сі спа да ры ні 
Сан гі ты Ба ха дур

Дзя куй усім за тое, 
што вы з на мі!

З ве лі зар ным за да валь нен нем і 
цеп лы нёй я ві таю вас сён ня тут, каб 
ад свят ка ваць ра зам гэ ты важ ны дзень, 
ка лі ін дый ская кан сты ту цыя, па до ра
ная са бе на ро дам Ін дыі, бы ла афі цый
на пры ня тая 70 га доў та му 26 сту дзе
ня ў 1950  го дзе. Кан сты ту цый на му 
ка мі тэ ту спат рэ бі ла ся 2  га ды пас ля  

Адносіны паміж Індыяй і 
Беларуссю — традыцыйна 
цёплыя і сардэчныя. Індыя 
была адной з першых 
краін, якая прызнала 
незалежнасць Беларусі  
ў 1991 годзе. Былі 
ўсталяваныя афіцыйныя 
дыпламатычныя 
адносіны. Індыйская 
дыпмісія адкрылася 
ў Мінску ў 1992 годзе, 
беларуская ў Нью‑Дэлі —  
у 1998 годзе. Беларусь 
таксама ў снежні 2002 
года адкрыла сваё 
Ганаровае консульства 
ў Калькуце.
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атры ман ня Ін ды яй не за  леж нас ці 
15 жніў ня 1947 го да, каб ства рыць са
мую доў гую і пад ра бяз ную кан сты ту
цыю ў све це, якая пе ра тва ры ла Ін дыю 
ў Рэс пуб лі ку. Пры чы на, па якой да та 
26 сту дзе ня бы ла абра ная Днём Рэс пуб
лі кі — у тым, што ме на ві та ў гэ ты дзень 
у 1929 го дзе Ін дый скі на цы я наль ны 
кан грэс аб вяс ціў не за леж насць Ін дыі 
(Пур на Сва радж), ад прэч ва ю чы ста
тус ка ло ніі, пра па на ва ны бры тан скім 
праў лен нем. Гэ та ўяў ля ла ся най леп
шым спо са бам для па ка лен няў пры га
даць і ве даць мо мант на цы я наль на га 
абу джэн ня і го на ру.

Сі ла і ўстой лі васць Ін дый скай Рэс
пуб лі кі ў знач най сту пе ні аб умоў ле ны 
вы со кім уз роў нем Кан сты ту цыі. Док
тар Бхім раа Рам джы Ам бед кар — кі
раў нік кан сты ту цый на га ка мі тэ та — 
дак лад на ска заў, цы тую: «Я ад чу ваю, 
што кан сты ту цыя пра цуе, ка лі яна 
гнут кая і да стат ко ва моц ная, каб утры
маць кра і ну ра зам у мір ны і ва ен ны 
час». Гэ та аб’ яд наль ны дух Кан сты ту
цыі ства рыў на цыю на та кой тэ ры то
рыі з вы ключ на раз на стай най кра і ны 
як Ін дыя, са сва і мі шмат лі кі мі эт ніч
ны мі гру па мі, мо ва мі, пісь мен нас цю, 
рэ лі гі я мі, фі ла со фі яй, тра ды цы я мі, 
гіс то ры яй, геа гра фі яй, ар хі тэк ту рай 
і куль тур ным са ма вы яў лен нем. Тое, 
што ў мі ну лым го дзе ін дый скі на род 
вый шаў у бес прэ цэ дэнт най коль кас
ці — са мая вы со кая ў гіс то рыі яў ка 
вы бар шчы каў па ўсім све це, не толь кі 
ў Ін дыі — каб абраць Прэм’ ермі ніст
ра На рэ дру Мо дзі на дру гі тэр мін пе
ра важ най боль шас цю, бы ло ва ля вым, 
ка лек тыў ным і мэ та на кі ра ва ным жа

дан нем на цыі, якая ад ра джа ец ца. Но
вы ўрад апраў даў да вер шля хам пры
няц ця жыц цё ва важ ных ра шэн няў за 
апош ні год, каб яшчэ больш ума ца
ваць тое, што Джа ва хар лал Не ру, пер
шы Прэм’ ермі ністр Ін дыі, па зна чыў 
як уні каль ную якасць кра і ны — адзін
ства ў раз на стай нас ці.

«Ты прай шла  
доўгі шлях, дзет ка!» 

Да лей у сва ім вы ступ лен ні с па да
ры ня Ам ба са дар пры вя ла яск ра выя 
свед чан ні сен няш ніх пе ра ўтва рэн няў 
у жыц ціі Ін дыі 

— Змя ніў ся энер ге тыч ны ланд
шафт Ін дыі, і ця пер там 100пра цэнт
ная элект ры фі ка цыя.

— 1,4 трыль ё на до ла раў ін вес ты
цый на кі ра ва ны на інф ра струк ту ру, 
да ро гі; сет кі чы гу нач ных шля хоў зно
сін і мет ро па шы ра юц ца ў бес прэ цэ
дэнт ных маш та бах, па ляп ша ю чы ка
му ні ка цый ныя маг чы мас ці.

— У све це ад бы ва ец ца эка на міч ны 
спад, а тэм пы рос ту ў Ін дыі пе ра вы сі лі 
6%, што амаль удвая пе ра вы шае ся рэд
ні су свет най па каз чык у мі ну лым го дзе. 
У кан цы 2019 го да ін дый ская эка но мі ка 
пе ра сяг ну ла ад зна ку ў 3 трыль ё ны до
ла раў ЗША і за адзін год пе ра ско чы ла 
на 14 мес цаў і за ня ла 63е мес ца ў спі се 
190 кра ін Су свет на га бан ка па лёг кас ці 
вя дзен ня біз не су.

— Па спя хо вае за вяр шэн не ўда ла 
на зва на га пра ек та Шак ці — Сі ла — 
на ма ган ня мі Ін дый скай ар га ні за цыі 
па да сле да ван ні кас міч най пра сто ры 
вы лу чы ла Ін дыю ў эліт ную гру пу 4х 

Беларусь і Індыя 
маюць шмат 
агульнага ў сваіх 
поглядах на свет. 
Нашы дзяржавы 
паслядоўна 
падтрымліваюць ідэі 
неабходнасці 
ўмацавання 
міжнароднай 
і рэгіянальнай бяспекі, 
пабудовы даверу 
паміж дзяржавамі, 
развіцця 
добразычлівага 
дыялогу. Беларусь 
і Індыя паслядоўна 
адстойваюць 
прынцыпы суверэннай 
роўнасці дзяржаў 
і мірнага ўрэгулявання 
спрэчак. Беларускаму 
народу, аднаму 
з найбольш 
пацярпелых падчас 
Другой сусветнай 
вайны, блізкая 
філасофія ненасілля 
Махатмы Гандзі.
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кра ін, якія ма юць су праць спа да рож ні
ка вае ўзбра ен не.

— Ін дыя ста ла 4й кра і най у све це, 
якая ўда ла здзейс ні ла мяк кую па сад ку 
на Ме сяц і пер шай, якая вы са дзі ла ся на 
паў днё вы по люс Ме ся ца на кас міч ным 
ка раб лі ўлас на га пра ек та ван ня Чанд
ра я ан2.

— Рэ ар га ні за цыя ін дый ска га шта
та Джа му і Каш мір на дзве па асоб ныя 
Са юз ныя Тэ ры то рыі, пра ве дзе ная на
ўпрост Цэнт раль ным Ура дам, не толь кі 
знач на зні зі ла па гро зу транс гра ніч на га 
тэ ра рыз му. Яна так са ма ад на ві ла жы
ха роў гэ та га рэ гі ё ну ў пра вах і да лу чы
ла іх да вы ні каў раз віц ця кра і ны, ча го 
яны бы лі па збаў ле ныя ў вы ні ку ча со ва
га рэ жы му «спе цы яль ных тэ ры то рый», 
улас ці ва га гэ та му шта ту ў 1949 го дзе. 
Вяр тан не да нар маль нас ці гэ тых дзвюх 
Са юз ных Тэ ры то рый за не каль кі ка
рот кіх тыд няў ста ла яшчэ ад ным пя
ром у ка пе лю шы ін дый скай Рэс пуб лі кі.

— Па праў ка да За ко на аб гра ма
дзян стве ў снеж ні 2019 го да ад ра дзі ла 
ін дый скую тра ды цыю пра да стаў ляць 
пры ту лак рэ лі гій ным мен шас цям, якія 
пе ра сле ду юц ца ў сва іх кра і нах. Так мы 
па сту пі лі з яў рэ я мі, якія шу ка лі пры
тул ку ў Ін дыі да на ра джэн ня Хрыс та, 
сі рый скі мі хрыс ці я на мі, якія сха ва лі ся 
ў Ке ра ле 2 ты ся чы га доў та му, зо раст
рый ца мі, якія прый шлі ў Гу джа рат ты
ся чу га доў та му і аф ры кан скі мі сі дам, 
якія пай шлі за імі не ўза ба ве. Ін дыя 
ця пер пра да ста ві ла аба ро ну свай
го гра ма дзян ства пе ра след ным ін ду
сам, сік хам, бу дыс там, фар сі, Джэйн і 
хрыс ці я нам, які пры бы лі ў Ін дыю да 
2014 года.

— 2019 год быў так са ма прад ме там 
го на ру Ін дыі ў га лі не спор ту. Ін дый скія 
спарт сме ны пры вез лі ў Ін дыю мност ва 
ме да лёў і куб каў з між на род ных спа
бор ніц тваў. Пе ра маг ла на ша за яў ка на 
пра вя дзен не Куб ка FІFA U17 — Між
на род на га куб ка па жа но чым фут бо ле.

— Ру жо вы го рад Джай пур быў аб
ве шча ны ЮНЭС КА аб’ ек там су свет
най спад чы ны. Пер шы ін дый скі звыш
хут кас ны цяг нік, са бра ны па пра гра ме 
«Ра бі ў Ін дыі!», кур сі руе па між га ра да
мі Дэ лі і Ва ра на сі, здзейс ніў шы транс
парт ную рэ ва лю цыю для прос тых лю
дзей.

— Да кан ца 2019 го да 98% сель ска га 
на сель ніц тва Ін дыі атры ма ла до ступ да 
су час на га са ні тар на га за бес пя чэн ня, у 
па раў на нні з 34% у 2014 го дзе.

Гэ тыя да сяг нен ні, зра зу ме ла, не га
во раць пра тое, што Ін дыя пе ра адо ле ла 
ўсе вы клі кі. Ка лі мы гля дзім на сён няш
нюю Ін дыю і па раў на ем яе з той, якой 
яна бы ла 73 га ды та му, на ро зум пры хо
дзіць фра за з рэ клам най кам па ніі аме
ры кан скай фір мы Фі ліп Мо рыс 1968 го
да: ты прай шла доў гі шлях, дзет ка! Але 
тро хі змя ніў шы зна ка мі тыя рад кі То
ма са Мо ра, нам яшчэ трэ ба вы кон ваць 
абя ца нае, і трэ ба бу дзе прай сці доў гі 

Спадарыня Сангіта Бахадур і спадар Андрэй Дапкюнас.  
Адзін з момантаў урачыстасці — разразанне святочнага торта. 

Святочны настрой стваралі мінскія танцавальныя калектывы 
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шлях, перш чым мы змо жам ад па чыць. 
Мож на ўспом ніць не ка то рыя з іх: аду
ка цыю і пра цу са ма му ма ла до му — і са
ма му вя лі ка му — на сель ніц тву ў све це, 
за да валь нен не за пы таў хут кай урба ні
за цыі і змяк чэн не яе ўплы ву на на ва
коль нае ася род дзе, ар га ні за цыя сіс тэ
мы ахо вы зда роўя, са ні тар ных умоў і 
до сту пу да піт ной ва ды для 1,3 міль яр
да ча ла век, ба раць ба з за брудж ван нем 
на ва коль на га ася род дзя, пе ра адо лен не 
дэ фі цы ту ва ды, бес пра цоўе і ген дэр ная 
ня роў насць, па вы шэн не якас ці дзяр
жаў на га кі ра ван ня. Мы пра цу ем над 
гэ ты мі вы клі ка мі, а на шы сяб ры па ўсім 
све це нам да па ма га юць.

З ра дас цю — пра Бе ла русь!

Вы бух ны рост, які на зі ра ец ца ва ўсіх 
сек та рах ін дый скай эка но мі кі, пра па
нуе вя лі кія маг чы мас ці на ша му да ра го
му ста ро му сяб ру — Бе ла ру сі, якую мы 
за пра сі лі, ад ной ня мно гіх, у мі ну лым 
го дзе да ўдзе лу ў бу даў ніц тве бюд жэт
на га жыл ля для га рад ско га на сель ніц тва 
Ін дыі, якое хут ка рас це. Я з ра дас цю ад
зна чаю, што бе ла рус кі біз нэс гля дзіць на 
Ін дыю но вым по гля дам і да сле дуе но выя 
не тра ды цый ныя сек та ры, та кія як хар
чо вая і вы твор часць на по яў, ме ды цын
скае і хі рур гіч нае аб ста ля ван не, сель
ская гас па дар ка і гор нае аб ста ля ван не, 
гра мад скі транс парт і на ват пра ек та
ван не аў та за пра ва чных стан цый. Ле тась  
БелАЗ упер шы ню вый граў вя лі кі за каз на 
па стаў ку вя лі ка груз най тэх ні кі ў Ін дыю. 
Адзін толь кі кошт гэ тай тэх ні кі па ды ме 
ліч бы на ша га двух ба ко ва га ганд лю на 
зу сім но вы ўзро вень. Мы ча ка ем па спя
хо ва га за вяр шэн ня пе ра моў аб па стаў ках 
бе ла рус кіх элект ра аў то бу саў у ін дый скія 
га ра ды, якія шу ка юць эка ла гіч ную аль
тэр на ты ву гра мад ска му транс пар ту. Да
спя ва юць мно гія ін шыя ін вес ты цый ныя 
пра па но вы. Мы спа дзя ем ся, што яны 
пры ня суць плён праз год ці два.

Пер шы ін дый скі мас тац кі фільм 
зды маў ся ў Бе ла ру сі ў ве рас нікаст
рыч ні ку мі ну ла га го да су мес на з кі на
сту ды яй «Бе ла русь фільм». Мы ча ка ем 
іс тот на га па ве лі чэн ня па то ку ту рыс таў 
з Ін дыі пас ля вы ха ду філь ма. Так са
ма аб мяр коў ва ец ца маг чы масць пра
мо га авія рэй са па між Мінск ам і Дэ лі, 
што да зво ліць па вя лі чыць дзе ла выя 
і аса біс тыя кан так ты па між дзвю ма 
кра і на мі. Ле тась Ін дыя ўвя ла элект
рон ныя ві зы для гра ма дзян Бе ла ру сі. 
Ста ноў чая ды на мі ка ад но ва ўвя дзен

ня ўжо пра гляд ва ец ца. На па лі тыч ным 
фрон це на шы дзяр жа вы доб ра ла дзяць 
і пад трым лі ва юць ад на ад ну. Мы ча ка
ем да лей шых кро каў для ўма ца ван ня 
на шых двух ба ко вых су вя зяў. Куль тур
ны і аду ка цый ны аб мен стаў нор май 
і яшчэ больш зблі жае на шых лю дзей. 
Фе на ме наль ны пос пех Між на род на га 
дня ёгі і Дня Ін дыі ў Мін ску ў мі ну лым 
го дзе, а так са ма аша лам ляль ны пос пех 
бе ла рус ка га ка лек ты ву, які гаст ра ля ваў 
у Ін дыі ў снеж ні, з’яў ля юц ца па каз чы
ка мі ўза ем на га пры цяг нен ня і цеп лы ні.

І пра аса біс тае 

Я ха це ла б за вяр шыць пра мо
ву тым, што ты чыц ца мя не аса біс та. 
Не ка то рым з вас вя до ма, што я стра ці
ла ма ці не каль кі ме ся цаў та му. Апош
нія тыд ні жыц ця яна пра вя ла ў ад ной з 
мін скіх баль ніц. Я ха це ла б ска рыс тац
ца маг чы мас цю і па дзя ка ваць ула дам 
Бе ла ру сі ўво гу ле і Мі ніс тэр ству за меж
ных спраў у пры ват нас ці за да па мо гу, 
пад трым ку і доб ра зыч лі васць, ака за
ныя мне на кож ным эта пе. Гэ та вель мі 
шмат зна чы ла для мя не ў цяж кія ча сы 
май го жыц ця. Я заў сё ды бу ду па мя таць 
пра тое з глы бо кай удзяч нас цю.

А ця пер, перш чым мы пры сту пім да 
за баў ляль най част кі на ша га ве ча ра, да
зволь це мне пад няць тост: за на шы дзве 
кра і ны ды іх раз віц цё, даб ра быт і мір; 
за цеп лы ню і моц нае сяб роў ства па між 
Ін ды яй і Бе ла рус сю і за ста біль ны рост 
на шых ад но сін; за зда роўе, доў гія га ды 
і пос пех лі да раў на шых дзяр жаў і за па
спя хо вы на ступ ны год, і за ўсіх на шых 
сяб роў, якія сён ня з тут са бра лі ся.

Дзя куй усім за тое, што вы з на мі!
Ня хай жы ве Ін дыя!

З вы ступ лен ня Анд рэя Да пкю на са, 
на мес ні ка Мі ніст ра за меж ных  
спраў Бе ла ру сі 

Да не за леж нас ці на ро ды на шых 
кра ін іш лі кож ны сва ім скла да ным, 
цяр ніс тым шля хам. Але ў вы ні ку мы 
прый шлі да агуль на га ра зу мен ня вы
шэй шай каш тоў нас ці, якую ўяў ляе з 
сябе рэ аль ная дзяр жаў ная са ма стой
насць, як не аб ход ная пе рад умо ва і 
моц ны пад му рак сва бод на га і ўсе ба ко
ва га раз віц ця гра мад ства.

Бе ла русь і Ін дыя ма юць шмат 
агуль на га ў сва іх по гля дах на свет. На
шы дзяр жа вы пас ля доў на пад трым лі
ва юць ідэі не аб ход нас ці ўма ца ван ня 
між на род най і рэ гі я наль най бяс пе кі, 
па бу до вы да ве ру па між дзяр жа ва мі, 
раз віц ця доб ра зыч лі ва га дыя ло гу. Бе
ла русь і Ін дыя пас ля доў на ад стой ва
юць прын цы пы су ве рэн най роў на сці 
дзяр жаў і мір на га ўрэ гу ля ван ня спрэ
чак. Бе ла рус ка му на ро ду, ад на му з 
най больш па цяр пе лых пад час Дру гой 
су свет най вай ны, бліз кая фі ла со фія 
не на сіл ля Ма хат мы Ган дзі.

Але нас звяз вае на ват боль шае, 
чым мо жа здац ца на пер шы по гляд. 
На прык лад, та кое ста ра жыт нае ін ду
ісц ка га свя та як Дзі ва — фес ты валь аг
нёў, які сім ва лі зуе пе ра мо гу свят ла над 
цем рай, даб ра над злом — ужо кры
шач ку ста ла і бе ла рус кім. Ад 2017 го да 
Бе ла русь што год ла дзіць ў штабква тэ
ры ААН у НьюЁр ку ме ра пры ем ства 
«Дзі ва лі. Сі ла ад на го», пры све ча нае 
ўша на ван ню дып ла ма таў і між на род
ных дзея чаў, якія ўнес лі знач ны ўклад 
ва ўма ца ван не мі ру на зям лі. Гэ тыя 
лю дзі ўша ноў ва юц ца свое асаб лі вым 
«Ос ка рам» у га лі не дып ла ма тыі. І тое, 
што га лоў ны мі ар га ні за та ра мі гэ та га 
пры кмет на га ме ра пры ем ствы ў дып
ла ма тыч най ста лі цы све ту, якое аб’яд 
ноў вае дзя сят кі дзяр жаў ва кол ідэй 
даб ра, свят ла і не на сіл ля, з’яў ля юц ца 
ме на ві та Бе ла русь і Ін дыя — гэ та я 
ўспры маю як на ту раль ны і сім ва ліч
ны знак на шай бліз ка сці і са праўд на га 
сяб роў ства.

За апош нія га ды Бе ла русь і Ін дыя 
да маг лі ся сур’ ёз ных вы ні каў ва ўма
ца ван ні двух ба ко вых кан так таў. Ад
бы лі ся ўза ем ныя ві зі ты прэ зі дэн таў 
Бе ла ру сі і Ін дыі. Спі кер ніж няй па ла ты 
Пар ла мен та Ін дыі на ве даў Бе ла русь.

У блі жэй шыя га ды мы ча ка ем да
лей ша га пра ця гу доб рай тра ды цыі ак

Разам з спадарыняй Амбасадарам — 
супрацоўніцы Амбасады

У СЯБРОЎСКІМ ФАРМАЦЕ
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тыў ных між дзяр жаў ных кан так таў на 
вы шэй шым і вы со кім уз роў нях.

Мы з ап ты міз мам гля дзім на на шы 
су мес ныя па чы нан ні па ўма ца ван ні 
вы твор чай і пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, 
па шы рэн ні ганд лю та ва ра мі і па слу га
мі, ча ка ем доб рых вы ні каў ад ма ю ча га 
ад быц ца па ся джэн ня між ура да вай ка
мі сіі па су пра цоў ніц тве ў га лі не ганд
лю, эка но мі кі, на ву кі, тэх на ло гій і куль
ту ры.

У гэ ты ўра чыс ты дзень я ха цеў бы 
па жа даць ура ду і на ро ду Ін дыі мі ру, 
даб ра бы ту і пра цві тан ня, а спа да ры ні 
Ам ба са да ру Сан гі це Ба ха дур — но вых 
пос пе хаў у на шай агуль най спра ве па 
раз віц ці ўсе ба ко ва га бе ла рус каін
дый ска га су пра цоў ніц тва і ўма ца ван
ні друж бы па між на ро да мі на шых 
кра ін.

З гу тар кі з Бха ці Су ша нам,  
сту дэн там 2 кур са фа куль тэ та  
пад рых тоў кі за меж ных  
гра ма дзян Ві цеб ска га  
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 

Я на ра дзіў ся ў 1998 го дзе ў ін
дый скім го ра дзе Ха рыд вар, які стаў 
для мя не кры ні цай на тхнен ня. Там і 

дзя цін ства сваё пра вёў. Жы ва пі сам 
і ма люн кам за ха піў ся ў сем га доў. 
Мае баць кі — та та Бхатт Аб мі нэш 
і ма ма Бхатт Кі рам — з дзя цін ства 
пад трым лі ва лі маё за хап лен не. Пас
ля мы пе ра еха лі ў Ін дор, дзе я ву
чыў ся ў ся рэд няй шко ле, якую за
кон чыў у 2017 го дзе. У шко ле асво іў 
жы ва піс акры ла вы мі і аква рэль ны
мі фар ба мі. Дзя ку ю чы на стаў ні ку 
Гуп та Ку мар Ашо ку вы ву чаў роз ныя 
ін дый скія тэх ні кі і сты лі, жы ва піс 
Па та чыт ра, Мад ху ба ні, стыль Вар
лей, мі ні я цюр ны жы ва піс. У 2014м 
я быў уз на га ро джа ны дып ло ма мі за 
ўдзел у кон кур се вы яў лен ча га мас
тац тва. Бу ду чы школь ні кам, за хап
ляў ся і тэ ат раль ным мас тац твам. 
Да рэ чы, за леп шую муж чын скую 
ро лю Шэй ла ка ў спек так лі па вод
ле п’е сы Шэкс пі ра «Ве не цы ян скі 
ку пец» атры маў уз на га ро ду. У Ві
цеб скі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні
вер сі тэт на фа куль тэт пад рых тоў кі 
за меж ных гра ма дзян па спе цы яль
нас ці «ля чэб ная спра ва» па сту піў у 
2018 го дзе.

Ву чу ся я доб ра, з за да валь нен нем 
вы ву чаю рус кую мо ву. Ве даю 5 ін дый
скіх мо ваў: хін дзі, сан скрыт, урду, бен

га лі (бен галь ская мо ва), пан джа бі. Ця
пер пра цяг ваю зай мац ца жы ва пі сам, 
ма люю ў на цы я наль ных тра ды цый ных 
сты лях, вы ву чаю еў ра пей скае рэа ліс
тыч нае і аб стракт нае мас тац тва. Пі шу 
края ві ды, на цюр мор ты, парт рэ ты. Тэ
мы ма іх ра бот — фі ла соф скія. У іх ад
люст ра ва ны тра ды цыі, ве ра выз нан ні 
род най кра і ны.

Жы ва піс да па ма гае мне за ха ваць 
най больш яр кія ім гнен ні жыц ця. Я 
вель мі люб лю пры ро ду ма ёй ра дзі мы, 
та му ў мя не шмат пей за жаў. Яны бы лі 
прад стаў ле ны на вы ста ве ў Ві цеб ску. Я 
на ма ля ваў і дом у ма ёй род най вёс цы, і 
ва да спад, ку ды я люб лю пры хо дзіць ра
ні цай. Гэ та да ра гія і бліз кія сэр цу мес
цы.

Твор часць для мя не — свое асаб лі
вы ад па чы нак, бо дае мне сі лы для ву
чо бы. Та му ў мя не заў сё ды зна хо дзіц ца 
хві лі на для яе, для за ня ткаў му зы кай і 
жы ва пі сам.

Мне вель мі пры ем на, што сён ня я ў 
лі ку гас цей на свя це ма ёй кра і ны. Так
са ма я шчас лі вы, што тут, у Бе ла ру сі, 
так пасяб роў ску, цёп ла да нас ста вяц
ца, ці ка вяц ца на шы мі тра ды цы я мі, ве
ра ван ня мі, куль ту рай.
Пад рых та ва лі Ва лян ці на і Іван Жда но ві чы

Пры ўваходзе ў святочную залу госці мелі магчымасць любавацца карцінамі Бхаці Сушана (на здымку разам з спадарыняй Амбасадарам)
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ТЭ МА ЎСЯ ГО ЖЫЦ ЦЯ 
УЛА ДЗІ МІР ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ  
АД НАЎ ЛЯЕ СТА РОН КІ  
БЕ ЛА РУС КАЙ ГІС ТО РЫІ

Аў тар скі гіс та рыч на-асвет ніц кі пра ект «У по шу ках стра ча на га» — брэнд, які за ва я ваў між на род ную 
вя до масць. А па чы на ла ся ўсё з эн ту зі яз му вя до ма га гіс то ры ка, ка лек цы я не ра, пісь мен ні ка Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва, які вы ра шыў па дзя ліц ца ўні каль ны мі ве да мі пра гіс та рыч на-куль тур ную спад чы ну  
кра і ны. Ён назапашваў і паглыбляў іх, збі ра ю чы ка лек цыю ста рых паш то вак і фо та здым каў. Дэ бют 
адбыўся ў 2004 го дзе на ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь се год ня». Пра ект хут ка за ва я ваў любоў  
чы та чоў, пры му сіў па-но ва му глязець на гіс то рыю бе ла рус кіх га ра доў і мяс тэ чак, ад крыў уні каль ныя  
фак ты і слаў ныя ім ёны.
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З 
тых ча соў пад рубрыкай «У по шу ках стра
ча на га» з’я ві лі ся сот ні ар ты ку лаў, а ка лі 
да даць да іх пуб лі ка цыі ў га зе тах «Звяз
да», «Го лас Ра дзі мы» ды ін шых, то лік ідзе 
на ты ся чу з ліш нім ма тэ ры я лаў. Кож ная 
та кая пуб лі ка цыя су пра ва джа ла ся ўні
каль ны мі ілюст ра цы я мі, боль шасць з 
якіх шы ро кай пуб лі цы бы лі прад стаў ле

ны ўпер шы ню.
Прай шло і больш за сто пер са наль ных вы стаў у Бе

ла ру сі ды за мя жой, вы да дзе на 27 кнігаль бо маў на бе
ла рус кай, рус кай, анг лій скай, ня мец кай, фран цуз кай, 
поль скай, араб скай і ту рэц кай мо вах. Ме на ві та гэ тыя 
кні гі, у асно ве якіх пуб лі ка цыі ў «СБ. Бе ла русь се год ня», 
ста лі аб’ яд нальным цэнт рам пра ек та. Аль бо мы на бы лі 
між на род ную вя до масць, па бы ва лі на кніж ных вы ста
вах у Франк фур ценаМайне, Вар ша ве, Віль нюсе, Маск
ве, ін шых га ра дах све ту, па іх пі шуць і школь ныя са чы
нен ні, і кан ды дац кія ды сер та цыі.

Вель мі каш тоў на, што пра ект Ула дзі мі ра Лі ха дзе
да ва па каз вае Бе ла русь шмат на цы я наль ную і шмат
кан фе сій ную. Аль бо мы, пры све ча ныя свя тым Аляк
санд ру Не ўска му і кня зю Ула дзі мі ру, бы лі вы да дзе ныя 
па дабрасла вен ні та га час на га міт ра па лі та Мінск ага і 
Слуц ка га Фі ла рэ та, Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру
сі. Кні га «Та дэ вуш Кас цюш ка» двой чы прэ зен та ва на ў 
Біб лі я тэ цы кан грэ са ЗША ў Ва шынг то не, аль бом «Сі на
го гі» — у тым жа го ра дзе, у му зеі Ха ла кос та. У ана та цыі 
да кні гі «Та дэ вуш Кас цюш ка» бы лы са вет нік прэ зі дэн та 
ЗША па на цы я наль най бяс пе цы Збіг неў Бжэ зін скі ад
зна чыў: «Зай маль ная ды ін фар ма тыў ная кні га пра вы
дат на га ге роя двух брац кіх на ро даў: па ля каў і бе ла ру саў, 
які зма гаў ся не толь кі за іх сва бо ду, але і за сва бо ду аме
ры кан цаў. Пры хіль насць Кас цюш кі да праў ча ла ве ка, 
са цы яль най спра вяд лі вас ці і на цы я наль на га су ве рэ ні
тэ та з’яў ля ец ца тры ва лым свед чан нем яго гіс та рыч най 
ве лі чы».

Кні гу Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва «Бе ла русь і іс лам скі 
свет» Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў хо дзе афі цый на
га ві зі ту ў Дзяр жа ву Ка тар па да рыў му зею іс лам ска га мас
тац тва ў го ра дзе До ха. Уні каль нае да сле да ван не бы ло прэ
зен та ва на і на ад мыс ло ва склі ка най су стрэ чы кі раў ні коў 
дып ла ма тыч ных мі сій пры ААН дзяр жаў — чле наў Ар га
ні за цыі іс лам ска га су пра цоў ніц тва ў штабква тэ ры ААН 
у НьюЁр ку 27 са ка ві ка 2015 го да. Ва лян цін Ры ба коў, у 
той час на мес нік Мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі, та ды 
вы ка заў над зею, што кні га «Бе ла русь і му суль ман скі свет» 
да па мо жа дзяр жа вам — чле нам АІС больш да ве дац ца пра 
Бе ла русь, пра яе па важ лі вае стаў лен не да му суль ман і іс
ла му, на ме ры ўма цоў ваць шмат пла на вае ўза е ма вы гад нае 
су пра цоў ніц тва на між дзяр жаў ным уз роў ні.

— Я зай ма ю ся вяр тан нем у Бе ла русь ар тэ фак таў яе 
гіс то рыі, — рас па вя дае Ула дзі мір Аляк се е віч. — Мне 
заў сё ды крыўд на ба чыць, як яны рас ця ка юц ца па све
це… Да рэ чы, мая ка лек цыя — не толь кі паш тоў кі і ста
рыя фа та гра фіі. Гэ та і дру ка ва ныя стан кі, пісь мо выя 
пры бо ры, пад шыў кі га зет, кні гі. Част ку ка лек цый я па
да рыў бе ла рус кім му зе ям, пе ра даў для вы ву чэн ня ў На
цы я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі. Я ха чу, каб зной дзе нае 
мной бы ло да ступ на на ро ду.

Замак князя Паскевіча. Пачатак XX ст.

Полацк. Від на горад і помнік 1812 г. Пачатак ХХ ст.

Гомель. Мужчынская гімназія. Пачатак XX стагоддзя.

Мінск. Крамы на рагу Губернатарскай вуліцы
і Саборнай плошчы. Пачатак ХХ ст.
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Што кажуць спецыялісты 

Ра ман Ма туль скі,  
ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі:

— Ад ра зу ска жу дзя куй «СБ» за пра ект «У по шу ках 
стра ча на га». З калекцыянерам На цы я наль ная біб лі я тэ
ка за клю чы ла па гад нен не і ства ры ла ў ся бе імян ны фонд 
Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва. Ён пе ра даў біб лі я тэ цы ўні каль ныя 
гіс та рыч ныя ар тэ фак ты — на прык лад, вы дан ні 1800 го да 
ад на го з ві лен скіх ма нас ты роў, збор «Гро дзен скіх гу берн
скіх ве да мас цяў» за 1841–1849 га ды, уні каль ныя да ку мен
ты XVІ — XVІІ ста год дзяў… Усе ра ры тэ ты да ступ ныя для 
ка рыс таль ні каў біб лі я тэ кі, бу дуць а ліч ба ва ны і ўве дзе ны 
ў аба рот. Акра мя та го, пра во дзіц ца су мес ная вы ста вач ная 
дзей насць.

Дэ кан фа куль тэ та фі ла со фіі  
ды са цы яль ных на вук  
Беларускага Дзяржуніверсітэта Ва дзім Гі гін:

— Сён ня пра ект «У по шу ках стра ча на га» 
мае не каль кі кірункаў. Да яго пра яў ля юць ці
ка васць не толь кі чы та чы га зе ты і на вед ні кі 
вы стаў, але і дып ла ма тыч ныя прад стаў ніц твы, 
гра мад скія дзея чы, дзяр жаў ныя ўста но вы куль
ту ры. Трэ ба ру хац ца на пе рад па абра най да ро
зе, па доб на та му, як гэта ро біць Ула дзі мір Лі
ха дзе даў. Яго ка лек цыя ўні каль ная! У ін шых 
та кой ня ма. А ў нас, у Бе ла ру сі, ёсць, чым мо
жам га на рыц ца.
Ге не раль ны ды рэк тар На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Ула дзі мір Пра кап цоў:

— Ула дзі мір Лі ха дзе даў — ча ла век, не абы яка
вы да гіс то рыі кра і ны, эн ту зі яст. Ён узнавіў ска
ры наў скі дру ка ва ны ста нок, на якім упер шы ню 
не толь кі бы ла на дру ка ва ная кні га па тэх на ло гіі 
Фран цыс ка Ска ры ны, але і ве не цы ян ская кар
та XVІ ста год дзя, якая да зва ляе ідэн ты фі ка ваць 
бе ла рус кія зем лі. Пе ра да ча асоб ні каў ад ноў ле най 
кар ты ў дар На цы я наль най і Прэ зі дэнц кай біб лі

я тэ кам, най буй ней шым му зе ям, у тым лі ку і на
ша му, — вя лі кая і ра дас ная па дзея, асаб лі ва сім ва

ліч ная была ў год 500год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня.
Кі рыл Со кал, Маскоўскі Дзяржуніверсітэт  
імя М. В. Ламаносава, пісь мен нік,  
кан ды дат геа гра фіч ных на вук:

— Та кой аў тар скай кніж най се рыі ня ма не толь кі ў Бе
ла ру сі, але і ў Ра сіі. А мо жа быць і ў све це. Вы да вец кая 
дзей насць ка лек цы я не ра ўраж вае! Ве даю, што ма гут ны 
штур шок у пад трым цы Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ў част цы 
аль бом на га вы кла ду фі ла кар тысц ка га ма тэ ры я лу да ла і 
бе ла рус кая дзяр жа ва. І што са мае важ нае — і кні гі, і аль
бо мы, і га зет ныя, ча со піс ныя пуб лі ка цыі ўтрым лі ва юць 
іс тот ны тэкс та вы ма тэ ры ял. З вы дан ня мі мож на іс ці ў 
шко лу, у сту дэнц кія аў ды то рыі. Паш тоў ка мо жа і па він на 
да па ма гаць вы ву чаць гіс то рыю кра і ны.

Людміла Рублеўская

Уладзімір Ліхадзедаў
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Г
Гэтым разам больш падрабязна пагаворым пра За лмана 

Дым шыца, які на ра дзіў ся ў 1921 го дзе ў Яна ві чах. Та ды па се
лі шча ўва хо дзі ла ў Су раж скі ра ён Віцеб шчыны, яко га ця пер 
не іс нуе, а тэ ры то рыі тыя пры на леж ныя Лёз нен ска му ра ё ну. 
Ма ла што вя до ма з да ва ен най бія гра фіі на ша га зем ля ка, які 
ўдзель ні чаў у Вя лі кай Ай чын най вай не. З пер ша га да апош
ня га дня вай ны — на фрон це. Пе ра мо гу су стрэў у са мым 
фа шысц кім ло га ве — у Бер лі не. Пас ля па сту піў у Мас коў скі 
ін сты тут ус хо даз наў ства, які за кон чыў у 1950 го дзе. З та го 
вы пус ку Мас коў ска га ін сты ту та ўсхо даз наў ства — кі та іст, 
кан ды дат эка на міч ных на вук, док тар гіс та рыч ных на вук 
Аляк сандр Якаў леў (1928–2003), азер бай джан скі гіс то рык
ус хо даз наў ца, док тар гіс та рыч ных на вук, членка рэс пан
дэнт На цы я наль най ака дэ міі на вук Азер бай джа
на Ак тай Эфен ды еў (1926–2013), спе цы я ліст па 
ін да не зій скай фі ла ло гіі Юрый Ма зур (1924–
1999) і шмат хто яшчэ з яр кіх, ці ка вых асо баў.

У ВНУ За лман Дым шыц вы ву чаў хін дзі. 
І амаль з пер шых дзён пас ля ін сты ту та па чаў 
сур’ ёз на зай мац ца на ву ко вы мі вы шу ка мі. Пас
ля вы клад чыц кай прак ты кі ў род ным Мас коў
скім ін сты ту це ўсхо даз наў ства ў 1951–1954 га
ды пе рай шоў у Мас коў скі дзяр жаў ны ін сты тут 
між на род ных ад но сін. Аба ра ніў ды сер та цыю 
на год насць док та ра фі ла ла гіч ных на вук. Атры
маў зван не пра фе са ра.

За лман Дым шыц на пі саў мност ва ра бот у 
га лі не лінг віс ты кі, шэ раг ву чэб ных да па мож
ні каў, не ка то рыя раз дзе лы ў роз ных слоў ні

ках. Ра зам з А. Гла ды ша вай вы даў пад руч нік па хін дзі — 
упер шы ню кні га па ба чы ла свет у 1953 го дзе. За тым бы лі 
не ад на ра зо выя пе ра вы дан ні. На ша му зем ля ку на ле жыць 
і скла дан не кі шэн на га хін дзірус ка га слоў ні ка. Пе ра кла
даў мас тац кую лі та ра ту ру з хін дзі на рус кую. Дзя ку ю чы 
ня стом най пра цы Дым шы ца чы та чы Са вец ка га Са ю за, 
ін шых кра ін, дзе чы та лі парус ку, ад кры лі ім ёны мно гіх 
і мно гіх пісь мен ні каў Ін дыі. Аў та ры тэт са вец ка га лінг віс
та быў на столь кі вы со кі, што яго ма на гра фіч ны на рыс, 
пры све ча ны гра ма ты цы хін дзі, вый шаў на ват у Дэ лі (у 
1966 го дзе). Зра зу ме ла, на хін дзі. За лман Дым шыц зай
маў ся і мо вай урду. Пры свя ціў ёй пад руч нік, які па ба чыў 

свет у Га лоў най рэ дак цыі ўсход няй лі та ра ту ры 
вы да вец тва «На ука» ў 1962 го дзе. А пас ля 
смер ці Дым шы ца «Гра ма ты ка мо вы урду» 
вый шла ў мас коў скім выдавецтве «Вос точ
ная литература» (2001 г.).

Твор чая пра ца, на ву ко выя да след ван
ні ўра джэн ца Лёз не шчы ны ад зна ча ны былі 
Прэ мі яй імя Джа ва хар ла ла Не ру.

Па мёр ус хо даз наў ца на Ві цеб шчы не 
6 сту дзе ня 1990 го да. У Бе ла ру сі імя За лма на 
Дым шы ца і не згад ва ец ца. Шка да. Бе ла рус кае 
ўсхо даз наў ства на бі рае сён ня ўсё боль шыя 
аб ся гі. І згад кі пра на шых зем ля коў, якія былі 
па пя рэд ні ка мі сён няш ніх да след чы каў, лінг
віс таў, ус хо даз наў цаў, — яшчэ адзін склад нік 
агуль най гіс то рыі, агуль най куль ту ры.

Мікола Берлеж 

Лёзненшчына — багатая на таленты зямля. Менавіта там, у сяле Веляшковічы, нарадзіўся расійскі мастак 
Якаў Голубеў (1913–1973). Многія яго працы захоўваюцца ў музеях і прыватных калекцыях не толькі Расіі, але 
і Японіі, Італіі, Германіі, Францыі, Літвы. Лёзненшчына — і радзіма народнага пісьменніка Беларусі Міхася 
Лынькова. У лёзненскіх Бабінавічах нарадзілася амерыканская пісьменніца Ганна Струнская (1877–1964). Яна 
сябравала з Джэкам Лонданам, напісала цэлы шэраг кніг. З Лёзненшчынай звязаны лёс беларускага і польскага 
паэта, кнігавыдаўца Аляксандра Рыпінскага (1811–1900).

ПЕ РА КЛАД ЧЫК  
З ХІН ДЗІ, ЯКІ  
НА РА ДЗІЎ СЯ  
НА ЛЁЗ НЕН ШЧЫ НЕ

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР



А
Аўтар кнігі «Цэлы свет у адным 

парку. Кітайскія паркі і сады: Адкры
ваючы недаацэненыя прыродныя лан
дшафты ў эпоху сціплага і простага 
жылля» Ду Даомін. Перакладчыца — 
Марыя Аксючыц. Чытаем у выдавец
кай анатацыі да багата аформленага 
выдання: «Чарговая кніга серыі прыс
вечана паркам і садам Кітая, гісторыі 
іх стварэння і разнастайнасцям — у за
лежнасці ад кліматычных і геаграфіч
ных асаблівасцяў. Прыводзіцца так
сама параўнальная характарыстыка 
прыродных ландшафтаў Кітая і Японіі, 
Захаду і ісламскіх краін». І далей: «Кні
га будзе цікавая і карысная ўсім, хто 
непасрэдна звязаны з кітаістыкай, і 
аматарам кітайскай і сусветнай куль
туры ў цэлым».

Кітайскія паркі і сады можна пад
зяліць на  тры асноўныя катэгорыі: 
імператарскія, прыватныя і храма
выя. Ёсць яшчэ паркі ў натуральным 
прыродным ландшафце, паркі пры 
маўзалеях, грамадскія паркі і іншыя. 
Імператарскія паркі і сады маюць са
мую доўгую гісторыю. У  асноўным 
яны сканцэнтраваны на  поўначы 
Кітая. Можна прывесці такія прыкла
ды. Захаваўся да нашых дзён невялікі, 
але неверагодна прыгожы Юйхуаюнь 
(імператарскі сад) пры Імператарскім 

палацы Гугун. Захаваліся таксама і 
больш буйныя па памерах паркі і сады, 
такія як Іхэюань (Летні палац) і Бішу
шаньчжуан (летняя ся дзіба кітайскіх 
імператараў дынастыі Цын). Прыват
ныя паркі, як правіла, належалі прад
стаўнікам ін тэлігенцыі і былі скан
цэнтраваны ў раёне Цзяннань. Яны, 

безумоўна, не такія грандыёзныя, як 
імператарскія, але валодаюць сваім 
шармам, наводзяць людзей на разва
жанні, агортваюць успамінамі. Пра
гульваючыся па такіх парках, можна 
пісаць вершы, філасофстваваць, мож
на проста пабыць самнасам са сваімі 
думкамі. Калі казаць пра храмавыя 

«ДАСЛЕДАВАННЕ  
КІТАЙСКАЙ  
ЦЫВІЛІЗАЦЫІ»: 
ПАРКІ І САДЫ 
У мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» працягваецца рэалізацыя кніжнага праекта 
«Даследаванне кітайскай цывілізацыі». Новы том распавядае пра кітайскія паркі і сады.
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паркі, то іх можна ў вялікай колькасці 
знайсці у розных па вышыні і вядомас
ці гарах. Часцей за ўсё такія паркі інтэ
граваныя ў навакольны пейзаж. Хоць 
сустракаюцца выпадкі, калі на самой 
тэрыторыі храмаў разбітыя малень
кія сады, каб імі маглі любавацца па
ломнікі ды наведнікі. Часам пад сад 
адведзена асобная тэрыторыя, якая 
прымацаваная да храма, — як гэта, 
напрыклад, зроблена ў храме Лунхуа
сы ў Шанхаі.

231  старонка пасапраўднаму 
ўнікальнага выдання — магчымасць 
віртуальнага падарожжа да вытокаў 
найбагатай кітайскай цывілізацыі. Ад
крыйце кнігу — і вы апынецеся ў пар
ку Бэйхай у Пекіне, затрымаецеся каля 
ўваходу ў парк Гэюань у Янчжоу, пры
сядзеце на камяні каля вадаёма ў пар
ку Ваншыюань у горадзе Сучжоу… За
трымаеце ўвагу каля вясновага насыпу 
для яблыні ў парку Чжочжэн'юань 
у горадзе Сучжоу.

Цікавым уяўляецца наступнае 
сведчанне аўтара кнігі: «У Старажыт
ным Кітаі прыхільнікі канфуцыянскіх 
канцэпцый прытрымліваліся ідэі, што 
чалавек знаходзіцца вышэй за  ўсё, 
а паданні пра мараль замяняюць лю
быя рэлігійныя догмы. Калі, кіруючы
ся гэтым, зірнуць на кітайскія храма
выя паркі, можна ў іх больш выразна 
ўбачыць увасобленую на практыцы 
рацыянальную ідэю перавагі чалаве
ка, акрамя таго, у іх створана глыбо

кая, аптымістычная і нават святочная 
атмасфера. Адна з асноўных функцый 
храмавых паркаў у Кітаі — служыць 
месцам насалоды прыгожымі кра
явідамі, такім чынам, гэтая функцыя 
выходзіць за рэлігійныя рамкі…» 

Праца, выкладзеная на  стыку 
навуковага даследавання і дакумен
талістыкі, эсэістыкі, складаецца з на
ступных раздзелаў: «Убачыць вялікі 
свет у мініяцюры: агульнае апісанне 
кітайскіх паркаў і садоў»; «Барацьба 
за першынство: віды кітайскіх паркаў 
і садоў»; «Тонкае і вытанчанае май

стэрства: чатыры асноўныя прыёмы 
ў працэсе стварэння паркаў і садоў»; 
«Адзінства прыроды і чалавека: адлю
страванне філасофскіх ідэй у кітайскіх 
парках і садах»; «Вытанчанасць і зача
раванне: эстэтыка кітайскіх паркаў і 
садоў»; «Кожны валодае сваімі вартас
цямі: параўнальная характарыстыка 
кітайскіх і замежных паркаў і садоў».

Кніга пра паркі і сады ў Кітаі, вы
дадзеная ў Мінску, — знамянальная 
падзея і ў развіцці беларускакітайскіх 
кніжных, выдавецкіх адносін.

Сяргей Шычко
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МОМАНТ ШЧЫРАСЦІ

К
алі Алена Хрысціч упершы
ню з’явілася ў двары Тэатра 
юнага гледача, акцёры, якія 
адпачывалі на сонейку па
між рэпетыцыямі, захопле
на прысвіснулі: божачкі, 

якія пастэльныя фарбы і адценні…
І яны не памыліліся ў сваім выз

начэнні, схапілі, што называецца, 
сутнасць дзяўчыны. Потым пра яе як 
актрысу ў ТЮГу гаварылі: актрыса 
пастэльных адценняў. А у мяне Алена 
з пачатку нашага сяброўства асацыю
ецца з французкай актрысай Адры 
Тату, якая праславілася пасля фільма 
«Амелі». Было ў манеры і стылі паво
дзін коратка стрыжанай Алены неш
та «французкае». Гэта і жаноцкасць, 
і вытанчанасць, і элегантнасць, і дру
жалюбнасць… І нават лёгкая разня
воленасць, якая часам нагадвала ха
рактар хлапчукасвавольніка. Мусіць, 
менавіта тую «родную» еўрапейскую 
рысу і ўгледзеў у Алене «заезджы» 
французкі рэжысёр Андрэ Фарнье, 
калі ставіў у Мінску спектакль «Кру
цельствы Скапэна» паводле п’есы Жа
наБаціста Мальера. У ім Алена грала 
ролю карміцелькі Нярыны, тэмпера
ментную, у сабе ўпэненую, якая ведала 
толк і ў жыцці, і ў каханні. Менавіта яе 
і яшчэ двух актрыс выбраў Андрэ Фар
нье з усяго жаночага саставу тэатра. З 
гэтай пастаноўкай Маладзёжны тэатр, 
дарэчы, пабываў на гастролях у Ліёне. 
У ёй Алена выходзіла на сцэну родна
га тэатра і напярэдадні 2000га ў дзень 

свайго нараджэння. Потым было і 
мноства другіх цікавых роляў, і дзён 
нараджэння. І ўсе, як гаворыць Алена, 
любімыя. Урэшце, як і апошняя роля 
Мерчуткінай у спектаклі па п’есе Ан
тона Чэхава «Юбілей», які рыхтаваўся 
як бенефіс Алены Хрысціч з нагоды яе 
юбілею.

У той вечар у Маладзёжным было 
святочна. Пасля спектакля па добрай 
старой тэатральнай традыцыі калегі 
Алены наладзілі капуснік, у якім га
лоўнай гераіняй была яна.

Творчасць гэтай запамінальнай 
характарнай актрысы ў Беларусі заў
важана. Яна — вядучы майстра сцены 
Маладзежнага тэатра, лаўрэат меда
ля Францыска Скарыны. Ім актрысу 
ўзнагародзілі за вялікія дасягненні ў 
прафесійнай дзейнасці, значны ўнёсак 
у развіццё і прымнажэнне духоўна
га патэнцыялу, культурнай спадчыні 
беларускага народа. Таксама Алена 
Хрысціч адзначана нагрудным знакам 
Міністэрства культуры «За ўнёсак у 
развіццё культуры Беларусі».

А вось што яна гаворыць сама.
✓ Калі параўноўваю сваё жыццё з 

вялікім шляхам, то прыгадваецца такі 
момант. Ён, як той запамінальны яс
кравы прыпынак, дзе я, трохгадовая 
дзяўчынка быццам села ў машыну часу 
і пачала рухацца па жыцці, усведамля
ючы сябе. Добра памятаю, як мой тата 
Мікалай Іванавіч, а ён быў чыгунач
нікам, прыйшоў пасля работы дадому 
і сказаў нам пра тое, што яго ўзнагаро

АЛЕНІНЫ ДЭБЮТЫ
МАНАЛОГ АКТРЫСЫ, ЯКАЯ ВЕДАЕ 
ХУТКІ СПОСАБ ПАЗБАЎЛЕННЯ АД НУДЫ

Мая любоў і захапленне 
тэатрам бясспрэчныя.  
Я не сыграла ніводнай ролі, 
якая б мне не падабалася. 
Кожная — гэта жыццё. 
Самастойнае, цікавае, 
хоць і віртуальнае. 
У яго паглыбляешся, 
над ім раздумваеш, 
яго напаўняеш уласнымі 
пошукамі, сэнсам.
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дзілі Ордэнам Леніна. Мама Лізавета Цімафееўна, 
светлая ім абодвум памяць, кінула мыць падлогу, 
заойкала, узрадвалася, пачала распытваць… Той 
ордэн на маёй маленькай далоньцы і дагэтуль 
перад вачыма. Памятаю, і як вельмі ганарылася 
таткам, бо яму тую прыгожую «цацку» далі за вы
датную работу на чыгунцы.

✓ Нас было пяцера дзяцей. Старэйшыя дзве 
сястры і двое братоў мяне, малодшую, вельмі лю
білі. Я для іх была накшталт жывой лялькі, якая 
адказвала ім сваім захапленнем. Можа таму так 
рана я навучылася і чытаць, і пісаць. А яшчэ, гэта
га мне ніколі не забыць, я ўсё танцавала. Толькі ў 
Баранавічах, дзе і нарадзілася, магчымасці вучыц
ца на балерыну, не было. А ў Мінску пры харэа
графічным вучылішчы таксама не было інтэрната 
для іншагародніх. Таму бацькі і не хацелі, каб я 
змалку жыла ў чужых людзей. Вось таму я і ха дзіла 
ва ўсялякія танцавальныя баранавіцкія гурткі. А 
па вечарах дэманстравала свае здольнасці перад 
роднымі. Яшчэ і спортам займалася, як і многія 
мае жвавыя равесніцы. Потым, у старэйшых кла
сах пачала выступаць на сцэне Баранавіцкага на
роднага тэатра.

✓ Толькі праз год пасля заканчэння школы 
паступіла ў Беларускі дзяржаўны тэатральна
мастацкі інстытут на курс да цудоўнага педагога 
Аляксандра Бутакова. Ён, у адрозненне ад Ула
дзіміра Маланкіна, які адразу пасля школы мяне 
да сябе не ўзяў, так бы мовіць, зусім юная, наад
варот: набраў юнакоў і дзяўчат, якія толькі што 
закончылі школу. Атрымалася, што я была сярод 
іх нават на год старэйшая. Гады вучобы праля
целі так хутка, што я нават не зразумела на ды
пломным спектакле, як тое так здарылася. А гэта 
ж пять гадоў! Наогул, з часам у мяне надзвычай 
цікавыя стасункі. Але пра гэта крыху пазней.

✓ Пасля інстытута па размеркаванні я апы
нулася ў Тэатры драмы і камедыі імя Вінцента 
ДунінаМарцінкевіча ў Бабруйску. Адпрацавала 
там тры гады. Роляў было многа. І ўсе любімыя. 
Як можна не любіць маю Мэлю з польскай п’есы 
«Мараль пані Дульскай» Габрыэлі Запольскай? 
Урэшце і ўсе астатнія. Я іграла і маладых гераінь, 
і інжэню. Мне даводзілася набываць акцерскі 
досвед і падчас шматлікіх гастроляў па вялікай 
краіне — былым Савецім Саюзе. Той час — неза
быўны. Мы аб’ездзілі ўсю Украіну, гастралявалі ў 
Прыбалтыцы…

✓ У Тэатр юнага гледача мяне запрасіў Рыгор 
Баравік. Ён тады ставіў там спектаклі. Мая блізкая 
сяброўка і сакурсніца Галіна Кухальская ўжо пра
цавала ў гэтым тэатры: яна рана выйшла замуж за 
мінчаніна. Так мы ў адной грымёрнай і апынуліся. 
І ў адных спектаклях былі занятыя. Каго я толькі 
там не іграла на працягу дзесяці гадоў! І Аленіху, і 
Малпачку, і Кветку, і Хлапчука, і Школьніцу. Ігра
ла Прынцэсу і Цюленіху Сафі — галоўную ролю ў 
спектакле «Як выкралі Сафі». Незабыўны і спек
такль па п’есе Аляксандра Хмеліка «Гуманоід у 

небе імчыцца», у якім я з задавальненнем выкон
вала центральную ролю школьніцы Малахавай.

✓  У маім сцэнічным жыцці было шмат вясёлых 
момантаў, забаўных сітуацый. Гэта тое закуліссе, 
якое не бачнае гледачам з глядзельнай залы. Гэта 
было звязана і з беларускай мовай, і нават з саба
камі, якія па п’есе былі маімі партнёрамі. Тактак, 
мне даводзілася і смяяцца, і плакаць ад таго, як 
чацвёраногія нашы браты зменьвалі «малюнак 
ролі». Быў такі сабачка Пушок у спекатаклі «Гума
ноід…». Ен бегаў вакол мяне, звонка гаўкаў… Тое 
вельмі падабалася гледачам. А аднойчы Пушок 
выляцеў на сцэну, моўчкі прысеў і зрабіў «міну». 
Школьнікі ў зале былі ў захапленні. А мы, акцёры, 
душыліся ад смеху. Толькі ўявіце, як было складана 
не разрагатацца і далей іграць, як быццам нічога 
не здарылася. Цішыня ў зале была такая, што чула
ся дыханне гледачоў. Яны пільна сачылі за тым, ці 
наступяць акцёры на «міну». Дзякуй Богу, ніхто на 
яе не наступіў, усё абышлося. Праўда, потым, калі 
мы адкланяліся, калі апусцілася заслона, смяяліса 
за кулісамі да слёз, да ікоты. А вось у Валгагра
дзе на гастролях спектакль зза Пушка давялося  

Сцэна са 
спектакля 
«Гэтыя 
незразумелыя 
старыя людзі» 
паводле п’есы 
Святланы 
Алексіевіч. 
Алена  
Хрысціч — 
Любоў.



нават перапыніць. Толькі гэта быў не мінскі Пушок, а мясцо
вы вялізны сенбернар. Ён быў калматы, прыгожы, міралюб
ны і выклікаў давер. Ды і рэкамендацыі пра яго выхаванасць 
былі найлепшымі. Калі яго выпусцілі на сцэну і далі каман
ду — бегаць, сенбернар чамусьці спалохаўся, стаў насіцца 
па сцэне з хрыплым гаўканнем. Потым пабег з яе, уляцеў у 
кулісу, там заблытаўся, куліса абвалілася… Я была на мяжы 
непрытомнасці. І толькі паўтарала: «Божа мой, што будзе?..» 
А ў зале стаяў рогат і ўсеагульнае захапленне. А надалей давя
лося іграць гэты спектакль без «сабачага» партнера.

✓ Здараліся казусы і з мовай. Я па паходжанню руская, маю 
сербскія карані (прадзед прыехаў з Македоніі). Інстытутскай 
практыкі было недастаткова, таму засвойвала беларускую 
мову ў ролях, як кажуць, на хаду. Магла перайначыць словы 
так, что тое таксама выклікала смех. «І калі ты пачнеш гава
рыць пабеларуску?», — казаў не аднойчы мне Аляксей Дуда
раў. У той час ён працаваў у тэатры акцёрам, і гэтую працу 
сумя шчаў з абавязкамі загадчыка літаратурнай часткі. І, нату
ральна, вельмі патрабавальна ставіўся да чысціні мовы. А для 
мяне на той час гэта было не надта лёгка. Да прыкладу, слова 
«грыбы» я магла вымавіць як «грабы», калі ў ролі Прынцэсы 
падавала Кату ў ботах патэльню з грыбамі. Акцёры, канешне 
ж, ледзь стрымлівалі смех. Самой цяпер таксама смешна, але 
і крыху ніякавата. Праўда, адно магу дадаць, усе заўвагі маіх 
партнёраў па сцэне выказваліся ў дабразычлівай, не крыўднай 
форме, а іх смех над маімі «перламі» быў дружалюбным.

✓ Мая любоў і захапленне тэатрам бясспрэчныя. Я не 
сыграла ні воднай ролі, якая б мне не падабаліся. Кожная — 
гэта жыццё. Самастойнае, цікавае, хоць і віртуальнае. У яго 
паглыбляешся, над ім раздумваеш, яго напаўняеш уласнымі 
пошукамі, сэнсам.

✓ У мяне, як актрысы і чалавека, не бывае часу на тое, 
каб нудзіцца. Наогул, здзіўляюся, калі некаторыя людзі га
вораць, што іх напаткала нуда. Калі такое чую, так і хочацца 
сказаць: рукіногі цэлыя, ты — жывы, здаровы, што яшчэ 
трэба?.. У такіх выпадках раю чалавеку ўявіць сабе, што яго 
няма на свеце. Асабіста для мяне кожны момант жыцця — 
вялікі цуд. Колькі ў ім цікавага, дзівоснага! Толькі б паспець і 
тое зрабіць, і туды паехаць, і з сябрамі сустрэцца… Такое ад
чуванне, што жыццё імчыцца як хуткі цягнік. Здаецца, вось 
нядаўна быў адзін мой юбілей, які адзначаўся ў Маладзеж
ным тэатры, куды я прыйшла пасля ТЮГа. Цяпер — другі. 
У Маладзежным тэатры, дзе я дагэтуль працую вось ужо як 
35 гадоў, прайшла палова майго творчага жыцця. Ізноў жа 
сюды мяне паклікаў Рыгор Баравік. Ён быў першым галоў
ным рэжысёрам Маладзежнага тэатра. У нас тады не было 
свайго будынку, нават па начах рэпеціравалі, працавалі на 
энтузіязме.

✓ Я не тужу ад таго, што гады ляцяць. Бо займаюся любі
май прафесіяй. Гэта дазваляе мне быць у добрай форме. Але 
я была б не шчырай, калі б сказала, што маршчынкі на твары 
мяне радуюць. Яны з’явіліся неяк нечакана, раптам. Спачат
ку гэта быў шок. Увесь час маладая, самаясамая сярод ад
нагодак. І тут табе — на! Але я і не тужу па маладой скуры, 
не раблю ботаксліфцінг і іншыя амалажальныя хітрыкі для 
твару. Калі гляджуся ў люстэрка, кажу сабе: прыйшоў і твой 
час, гэта дадзенасць жыцця, старэнне — працэс натуральны. 
І ўсміхаюся…

✓ І яшчэ крыху падрабязнасцяў пра ўзрост. Доўгі, вельмі 
доўгі час у мяне на твары не было ніякіх слядоў старэння. 

Мае сяброўкі здзіўляліся, казалі: «Ленка, нешта ты такое з 
сабой робіш, што маршчын не маеш». Ды я й сама здзіўляла
ся. Але калі глядзела на маму, то разумела: гэта проста гены. 
Такой і я ўрадзілася. Зза маёй знешнасці таксама здаралі
ся недарэчныя, сказала б, нават смешныя выпадкі, калі мне 
скідвалі гадоў 15, а то і 20. Аднойчы мы з сяброўкай пайшлі 
ў краму, каб дакупіць на святочны стол тоесеё: быў дзень 
нараджэння яе мужа. Захапілі і шампанскае. Ідзем праз касу. 
А касірка і кажа, звяртаючыся да мяне: дзяўчынка, шампан
скае табе нельга… І забірае тую пляшку. Я смяюся: такія 
выпадкі са мной ужо здараліся, калі пашпарт патрабавалі, 
які б засведчыў мой узрост. Ох, памятаю, як сяброўка мая 
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У ролі Мерчуткінай  
у бенефісным  

спектаклі «Юбілей»

▶

«Віндзорскія насмешніцы»▶

Дзяніс 
Паршын 
(Генерал 

Гневышаў) 
і Алена 

Хрысціч 
(Ганна 

Цыплунова) 
ў пастаноўцы 

«Багатыя 
нявесты»

▶

▶▶

У спектаклі 
«Юбілей»

▶

У ролі карміцелькі 
Нярыны  
ў спектаклі 
«Круцельствы 
Скапэна»▶



моцна раззлавалася, пачала даказваць, што ёй і мне амаль 
40. А касірка і гаворыць: вам можа і сорак, а вось дзяўчынка 
няхай пашпарт пакажа… Пашпарта ў мяне не было. Так мы 
тады і не купілі шампанскае.

✓ Для актрысы ў любым узросце важна выглядаць до
бра. Сродкі для таго вядомыя: паўнацэнны сон, здаровае 
харчаванне, свежае паветра і радасны настрой. Што я імкну
ся спавядаць штодзень. Калі прачынаюся, думаю: дзякуй 
Богу, я — жывая! У пэўным сэнсе кожны новы дзень для 
мяне — дэбют. Дэбют жыцця, якім я яго ўспрымаю. Гэта 
мая штодзённая прэм’ера. Як я сыграю сваю ролю чалаве
ка, жанчыны, актрысы? І калі я вечарам прыходжу дадому ў 

добрым настроі, хоць крыху і стомленая, радуюся таму, што 
нікога не пакрыўдзіла, не раззлавалася па дробязях, удала 
сыграла спектакль. Апладзісменты гледачоў гучаць унутры, 
я прыгадваю іх усмешкі і ўдвая радуюся: спектакль прайшоў 
добра. А гэта такое вялікае шчасце!

✓ Я ніколі не зайздросціла «зорным» гераіням. Бо 
разумела, ну не могуць быць усе такімі, як на конкурсах 
прыгажосці. І ведала сабе цану з дзяцінства. Дзякуй за тое 
маёй мамачцы, тату, братам і сёстрам. Яны заўсёды мне 
казалі: такой, як ты, больш няма ў свеце. І я разумела, што 
і сапраўды — я гэта я. І мне трэба раскрываць сябе, а не 
«касіць» пад кагосьці іншага. Але ж я жывы чалавек. І калі 
ролі размяркоўваюцца, натуральна, рэагую. Даводзілася 
сябе і ў рукі браць, як кажуць. Так было з невялічкай уз
роставай роляй Марыі Васілеўны Вайніцкай, маці Дзядзь
кі Вані ў п’есе Антона Чэхава «Дзядзька Ваня». Спачатку, 
калі мне прапанавалі гэтую ролю, я, прызнаюся, крыху 
пакрыўдзілася, так бы мовіць, няўжо я такая старая, што 
іншага для мяне нічога не знайшлося… Але ўсё атрыма
лася як нельга лепш. Рэжысёр Віталій Катавіцкі настолькі 
далікатна вёў рэпетыцыі, што я неяк глыбока ўсвядоміла: 
сапраўды, няма роляў маленькіх, нязначных. Відаць, тая 
роля якраз і стала для мяне пераходнай, каб рэагаваць на 
тое, што табе прапануюць, з радасцю. Як жа я палюбіла 
сваю гераіню, і як жа мне было яе, жанчыну, якая жыла 
ў ілюзіях у дачыненні да свайго сына, шкада. І як я рада
валася, што мне ўдалося трансфармаваць гэты вобраз на 
працягу сцэнічнага дзеяння. Калегі мне гаварылі, што ў 
мяне атрымалася сыграць жанчыну, якая на вачах быццам 
прачнулася. Калі я працавала над гэтай роляй, увесь час 
памятала словы Чэхава пра Вайніцкую: толькі б актрыса 
яе не сапсавала…

✓ Няпроста ў свой час мне даўся драматычны характар 
Любові ў спектаклі «Гэтыя незразумелыя старыя людзі» 
паводле п’есы Святланы Алексіевіч. Праўда, прэса пісала, 
што і ў мяне атрымаўся мой маналогсповедзь. Гэтым спек
таклем адкрыў, дарэчы, свой першы тэатральны сезон наш 
Маладзёжны, заявіў пра сябе як новы тэатральны калектыў. 
А складанасць была вялікая. Нас, памятаю, захапіла кніга 
Алексіевіч. Але тое, што захапіліся мы, не азначала, што за
хопіцца гледач. Я і мае партнёры — пакаленне пасляваеннае. 
Для нас жахі вайны — паняцце хутчэй абстрактнае. Першая 
цяжкасць была ў наступным: як суаднесці свой жыццёвы, 
маральны досвед з досведам жанчын ваеннага пакалення, з 
тымі ўнутранымі зрухамі, якія адбываліся з кожнай гераі
няй. А другая цяжкасць была ў тым, што мы ігралі і маладых 
дзяўчат, якія пайшлі ваяваць пасля школы і адначасова ста
лых жанчынветэранак вайны. Можа ў нас не ўсё атрымала
ся, але нават Святлана Алексіевіч адзначала нашу шчырасць, 
непасрэднасць, узрушанасць. Больш таго, яе прывабіла, як у 
нашым спектаклі была вырашана тэма ўзаемаадносін мола
дзі са старэйшым пакаленнем.

✓ Роляў заўсёды не хапае. Калі ты актрыса, то хочаш быць 
увесь час занятай. Але, пэўна, у тым — што мы і занятыя, і не 
занятыя, ёсць здаровы сэнс. Перапынкі патрэбныя. Каб азір
нуцца, падумаць, чаго ты варты ў гэтым жыцці. Ды і наогул, 
часам так добра проста спыніцца! І, паўтаруся, парадавацца 
жыццю: бо ў ім кожны дзень — дэбют. Вось я і імкнуся так 
жыць. З ўдзячнасцю за ўсё, што маю.

Гутарыла Валянціна Ждановіч

◀  Алена Хрысціч 
разам 
з рыжысёрам 
Андрэ Фарнье 
падчас 
гастроляў 
у французкім 
Ліёне 
са спектаклем 
«Круцельствы 
Скапэна»
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Сцэна са 
спектакля 
«Юбілей».  
Алена разам 
з Наталляй 
Падвіцкай  
(Жонка банкіра)
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Алена разам 
з партнёрамі 
ў спектаклі 
«Брыдкае качаня»

▶

Л
Ю

Б
О

Ў 
М

А
Л

Ы
Ш

А
В

А



Р
За кру ці ла ся ко ла 

Ра ней на шы «тэ ле ві зій шчы кі» бе ла рус кія се ры я лы 
не зды ма лі. Але даў но на спе ла та кая не аб ход насць, як пры
зна юц ца ства раль ні кі пер ша га та ко га пра ек та: сцэ на рыст 
і ак цёр Мак сім Со кал, а так са ма рэ жы сёр Ілья Ба ра наў. З 
іх усё і па ча ло ся. Ды рэк тар АНТ Ма рат Мар каў ідэю пад
тры маў: пра да ста віў тэх ніч ную ба зу. З дэ ка ра цы я мі ў філь
ме так са ма праб лем не ўзнік ла: ды рэк тар прад пры ем ства 
«Бе ла рус наф таМінск аб лнаф тап ра дукт» Ана толь Ка рот кі 
па га дзіў ся, каб фільм зды ма лі на тэ ры то рыі аў та за праў кі 
«Бел орус нефть». З по шу кам ак цё раў бы ло яшчэ пра сцей: 
бе ла рус кія ар тыс ты з за да валь нен нем па га дзі лі ся сыг раць 

у ай чын най кі на стуж цы. Зда ва ла ся, усе даў но ча ка лі гэ та га 
мо ман ту.

— Апош няя бе ла рус кая кінакар ці на, у якой я зды маў ся, 
вый шла 6 га доў та му, — рас па вя дае Ула дзі мір Гас цю хін, на
род ны ар тыст Бе ла ру сі. — Вя до ма, ад ра зу даў да бро на ўдзел 
у но вым экс пе ры мен це. Пе ра ка на ны, што нам трэ ба рас па
вя даць пра ся бе, пра сваю гіс то рыю, пра сваё жыц цё… У Бе
ла ру сі ёсць для гэ та га ўсе рэ сур сы. Я атры маў ве лі зар нае за
да валь нен не, пра цу ю чы з ма ла дой ка ман дай пра фе сі я на лаў.

Мак сім Со кал у сваю чар гу рас кры вае ню ан сы тэ ле ві зій
на га пра цэ су:

— 30 % эфі ру на АНТ зай мае се ры яль ны кан тэнт. І ўвесь 
ён — за меж най вы твор час ці. Да нас едзе зды маць Укра і на, 

ФАБРЫКА 
ДОБРАГА 
НАСТРОЮ

Пра тое, як ствараецца айчынны серыял 
«Начная змена» і якая ў гэтым праекце 
роля Другога нацыянальнага тэлеканала 
«АНТ», можна было даведацца на 
прэзентацыі пілотнай версіі фільма. Крыху 
раней яго глядзелі беларускі кінарэжысёр 
Аляксандр Яфрэмаў і польскі — Кшыштаф 
Занусі

44 БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛЮТЫ   2020

ТЭЛЕСЕРЫЯЛ



Ра сія — усё бліз кае за меж жа, бо ў нас якас ная тэх на ла гіч ная 
і вытвор чая ба за. Так, гэ тыя філь мы ці ка выя, па пу ляр ныя, 
за па тра ба ва ныя. Але ў іх — не пра нас, бе ла ру саў. А мы ж 
мо жам гэ так жа, ка лі не лепш, зды маць сваё шмат се рый нае 
кі но з на цы я наль ным ха рак та рам.

Ілья Ба ра наў да дае:
— Мак сім і я зра бі лі гэ тую пер шую пі лот ную се рыю 

сва і мі сі ла мі. Не прэ тэн ду ем на шэ дэў раль насць, ней кую 
вы ключ насць. Мы прос та ха це лі пра па на ваць ці ка вае для 
ўсіх нас шмат се рый нае кі но, зру шыць «ма ха вік» гэ тай ін
дуст рыі, каб ён кру ціў ся хут чэй. Ка лі лас ка, пры ходзь це са 
сва і мі ідэ я мі, сцэ на ра мі. Се ры я лаў у кра і не па він на вы пус
кац ца дзе сяць, двац цаць, со рак у год, на ты дзень — чым 
больш, тым лепш. Трэ ба ства рыць сваю фаб ры ку па іх вы
твор час ці. Та ды ней кае кіно аба вяз ко ва «вы стра ліць», бу дзе 
пер ша клас ным, па пу ляр ным. Мы зра бі лі гэ ты пер шы крок. 
І ця пер за пра ша ем вас да дыя ло гу: што спа да ба ла ся, як па
леп шыць? Нам па сі лах ствараць якас ны ай чын ны кан тэнт.

Пі лотную версію «Нач ной зме ны» ба чы лі не ка то рыя 
бе ла рус кія і за меж ныя рэ жы сё ры. Вы со кую ацэн ку фільму 
даў на род ны ар тыст Бе ла
ру сі, рэ жы сёр Аляк сандр 
Яф рэ маў, на зваў шы чар
на вы ма тэ ры ял да стат ко
ва перс пек тыў най пра цай, 
якую трэ ба пра цяг ваць. 
Кшыш таф За ну сі, поль скі 
кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст і 
прад зю сар, лаў рэ ат га лоў
на га пры за Ве не цы ян ска га 
кі на фес ты ва лю «За ла ты 
леў», так са ма ад зна чыў 
да стой ны ўзро вень тэ ле ві
зій на га пра ек та і на ват вы
ка заў жа дан не, каб «ду эт 
эн ту зі яс таў» — Ба ра наў і 
Со кал — па спра ба ва лі ся
бе і ў сур’ ёз ным кі но.

Да рэ чы, апроч жур на
ліс таў і ме ды я экс пер таў у фо кусгру пу гле да чоў увай шоў… 
гусак. Дрэ сі ра ва ная птуш ка з імем Хар вес тэр — бе ла рус кая 
сла ву тасць. Ён жы ве ў ста ліч най ква тэ ры са сва ім сяб рам, як 
на зы вае ся бе яго гас па дар, — бло ге рам Анд рэ ем Гу ры ным. 
Хар ву ша з за да валь нен нем па зі руе на ка ме ру, дае ін тэр
в’ю жур на ліс там і на ват спра буе прад каз ваць зы ход па дзей 
у спар тыў ным све це, вы цяг ва ю чы дзю бай кар цін кі са сця гам 
кра і ныпе ра мож цы. Пас ля па ка зу «Нач ной зме ны» Хар вес
тэ ру, які ці ха ся дзеў ўвесь час, па куль ішоў фільм, пра па на
ва лі пра га ла са ваць. Гусак даў мак сі маль ны бал уба ча на му: 
вы цяг нуў ліч бу «5», па кі нуў шы без ува гі «3» і «4».

Пра што кі но?

Жанр се ры я ла — мікс тры ле ра, дэ тэк ты ва, ка ме дыі… 
За яў ле ная ў ім і лю боў ная лі нія (зда гад ва ю ся, што яна бу
дзе не ад на), і на ват мах на тая па чва ра з чыр во ны мі ла зе ра мі 
за мест ва чэй у кад ры з’яў ля ец ца. Праў да, яна вы клі кае хут
чэй смех, чым жах. Уво гу ле, зра зу ме ла, што се ры ял будзе для 
ўсіх і кож на га, як га во рыц ца, на лю бы густ, ахо піць шы ро кі 
гля дац кі сег мент.

Мес ца дзе ян ня ў філь ме — аў та за пра ва чная стан цыя. 
Ча го толь кі там па сцэ на ры ні зда ра ец ца, якіх толь кі пер
са на жаў ні пад кід вае працоўнікам АЗС кож ны но вы дзень! 
Ня змен на ад но: з на ды хо дам но чы на за праў цы дзееца штось 
не зра зу ме лае… То элект рыч насць са ма па са бе вы клю ча ец
ца, то дзіў ныя гру за выя ма шы ны з пус тым са ло нам пры яз
джа юць, то га ла сы не зра зу ме лыя чу юц ца… Жах ды і толь кі.

Шчы ра ска жу, я се ры я лы не вель мі люб лю. Доў гія яны 
і не заў сё ды апраўд ва юць за тра ча ны на пра гляд час. Але 
лёг кі гу мар з пад тэкс там, па двой ным сэн сам у «Нач ной 
зме не» мя не пры цяг нуў. То быццам не зна рок адзін ге рой 
до рыць дзве квет кі (цот ная коль касць — пры кме та жа ло бы 
ў сла вян. — Аўт.) ін ша му: ка ле гу, яко му прый дзец ца ноч чу 
дзя жу рыць (а мы ўжо ве да ем, што ў гэ ты час на за праў цы 
ро біц ца ня лад нае). То раз лі тае па пад ло зе ві но здас ца спа
чат ку кры вёю… А мно гае бы ло — ні бы ў са праўд ным жыц ці 
пад гле дзе на. Хо чаш – не хо чаш, а рас смя еш ся, уба чыў шы ў 
кімсь ці ся бе ці свай го су се да. Та му што — як і бы ло ска за на 
ў па чат ку — гэ та зна ё ма, гэ та пра нас.

Ак цё ры па ра да ва лі сва ёй ігрой. Хоць тут ня ма ні чо га 
дзіў на га: мно гія з іх — Ула
дзі мір Гас цю хін, Анд рэй 
Ка ра ка, Эве лі на Са ку ра, 
Па вел Хар лан чук, Але ся 
Пу ха вая ды ін шыя — па
спя хо ва і даў но зды ма юц
ца ў ра сій скіх се ры я лах. 
Так, моц ная бе ла рус кая 
ак цёр ская шко ла.

Вы дат ная, на  мой по
гляд, апе ра тар ская пра ца 
Ге на дзя Чалея: кар цін ка 
пры го жая, ві дэа шэ раг са
ка ві ты. Бач на, што апе ра
тар на тхнё ны сцэ на рам і 
яму па да ба ец ца сам пра цэс.

Пад час па ка зу ў за ле кі
на тэ ат ра «Falcon Club Бу тик 
Ки но» не бы ло звык лай ці
шы ні: хтось ці з гле да чоў пе
ры я дыч на ўслых ка мен та
ваў эпі зо ды філь ма, мно гія 
гуч на смя я лі ся. Ка лі пай шлі 
фі наль ныя ціт ры і ўклю чы
ла ся свят ло, нех та з ар га ні
за та раў ужо без мік ра фо на 
вы крык нуў: «Ну  як? Спа
да ба ла ся?». За мест сцвяр
джаль на га «так» па чу ла
ся па зі тыў нае, эма цы й нае 
шмат га лос се: «Ка лі пра цяг? 
А што ж там да лей бу дзе?».

Так, ад каз больш чым 
кра са моў ны, але з пад тэкс
там: кар ці на спа да ба ла ся.

Алі са Гюн гер.
Фота аўтара.

Уладзімір Гасцюхін задаволены вынікам працы з «АНТ»

VIP-персона імпрэзы —  
гусак Харвестэр
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З
Маштабны выставачны праект заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Зоі Літвінавай, які быў 
прадстаўлены ў Нацыянальным мастацкім музеі, без перабольшвання, стаў адметнай і выразнай 
падзеяй для ўсіх, хто з ім пазнаёміўся

«Знакі творчай волі» ў Мастацкім — фінальны і, хутчэй 
за ўсё, самы важны акорд майстра ў выставачнай сюіце, што 
гучала на працягу ўсяго мінулага года. Дагэтуль гледачы ўжо 
змаглі пазнаёміцца   з творчасцю Зоі Літвінавай — яе акварэлі 
і малюнкі экспанаваліся на некалькіх артпляцоўках Мінска. 
На гэты ж раз у чатырох залах Нацыянальнага мастацкага 
музея было прадстаўлена больш за сто жывапісных, графіч
ных і акварэльных твораў з калекцыі музея і збору мастачкі, 
выкананых ёю пераважна за апошнія сорак гадоў. Экспазі
цыю склалі як вядомыя хрэстаматыйныя палотны майстра, 
так і тыя творы, што ніколі раней не дэманстраваліся шы
рокай публіцы.

Сама Зоя Літвінава прыйшла ў мастацтва ў перыяд ро
сквіту «суровага стылю». Яна прайшла даволі доўгі, але неве
рагодна цікавы і насычаны шлях да той «Літвінавай», якую 
сёння ведаюць і любяць не толькі ў Беларусі, але далёка за 
яе межамі. Спачатку яна акумулявала ва ўласнай творчасці 
многія тэндэнцыі савецкага мастацтва 60х70х гадоў міну
лага стагоддзя. Пры тым ёй удавалася быць нібы паза на
прамкамі афіцыйных запытаў. Невыпадкова ў канцы 80х 
Літвінава ўвайшла ў склад знакамітага творчага аб'яднання 
«Няміга17». Вытокі ж асаблівасцяў творчага почырку Зоі 
Літвінавай шмат у чым можна звязаць з атрыманай ёю ака
дэмічнай адукацыяй, а таксама з засваеннем і пераасэнса
ваннем мастацкіх практык Еўропы першай паловы і сярэд
зіны ХХ стагоддзя.

Галоўнае ў яе творах — гэта пошук сябе, пошук колеру і 
пластыкі, кампазіцыі і прасторы. І жывапіс, і малюнак для 
майстра абсалютна непадзельныя, паколькі ўяўляюць з сябе 
адзіны працэс фармавання мастацкага вобраза. Пры гэтым, 
вынаходзячы ўласны свет формаў і знакаў, Літвінава ніколі 
да канца не парывала сувязі з натурай. Яна не аднойчы пад
крэслівала, што ў яе працах няма літаратурнага сюжэту, 
кожны павінен разгадаць таямніцу самастойна, асабіста — 
для сябе.

Неад'емным элементам жывапісу Зоі Літвінавай стала 
золата. Мастакоў, якія ўжывалі ў творчасці такі матэрыял, 
у гісторыі мастацтваў можна знайсці нямала. У гэтым сэнсе 

ЗОЯ ЛІТВІНАВА: 

«ГЭТА МАЯ МОВА  
З МАЁЙ ФІЛАСОФСКАЙ 
ЗНАЧНАСЦЮ СІМВАЛАЎ»
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Літвінава не з'яўляецца першаадкрывальніцай. Але тое, як 
яна гэта робіць і якое значэнне надае золату ва ўласных тво
рах, — заслугоўвае ўвагі. Памайстэрску ўключанае ў жыва
пісную канву палатна золата надае аўтарскім выявам дзіў
нае, асаблівае гучанне. Бо, па словах самой Зоі Літвінавай, 
галоўнае ў мастацтве — выражэнне ідэі і духоўнасці.

З аднаго боку, праект «Знакі творчай волі» цалкам да мес
ца назваць своеасаблівым падвядзеннем вынікаў мастацкай 
дзейнасці Зоі Літвінавай. У ім яна дэманструе максімальную 
жанравую і тэматычную паліфанію — «зрэз» усяго таго, што 
было ёю знойдзена, адкрыта і створана за шмат гадоў пра
цы. Але ў той жа час Зоя Літвінава — мастачка, якая і сёння 
працягвае плённа працаваць. Таму пра якінебудзь фінал 
дзейнасці казаць рана. Яе мастацтва паранейшаму нясе на 
сабе адбітак моцнай волі, а лепшыя творы становяцца са
праўднай класікай беларускай культуры.

Жывапісныя палотны і акварэлі Зоі Літвінавай і раней 
захоўваліся ў Нацыянальным мастацкім музеі Белару

сі. Гэта належнае прызнанне яе як майстра — так проста ў 
музей працы не прымаюць. Знаходзяцца карціны Літвіна
вай і ў Цэнтры сучаснага мастацтва ў Мінску. Зрэшты, ёсць 
яны і ў Траццякоўскай галерэі ў Маскве, у Рускім музеі ў 
СанктПецярбурзе, у музеях Рыгі, Новасібірска і Бішкека, 
а таксама ў прыватных калекцыях і муніцыпальных зборах 
Аўстрыі, Германіі, Італіі, Даніі, Галандыі, Ізраіля, ЗША і Ка
нады. Дарэчы, у 2005 годзе яна была ўзнагароджана ордэнам 
Міністэрства культуры Францыі. Сама аўтар лічыць ма
стацтва інтэрнацыянальным і задаволена, што працы разы
ходзяцца па свеце. Разам з тым, высока шануе нацыяналь
ную школу жывапісу, хоць і лічыць, што школа гэтая яшчэ 
ў стадыі станаўлення. Але пэўную значнасць ужо набыла.

Зоя Літвінава любіць падрыхтаванага гледача. Яна ўпэў
неная, што ў сапраўдных працах заўсёды ёсць філасофія. 
Вось адно з яе выказванняў:

— Я досыць традыцыйны мастак. Я сузіральнік, якога 
«сілкуе» рэальнасць, і таму не бачу сэнсу ў тым, каб пары
ваць з ёй сувязі, не бачу падставы адмаўляцца ад фігуратыў
насці, хоць абстрактная форма мне таксама вельмі цікавая. 
А наогул жывапіс для мяне — гэта ўнікальны сродак для 
ўвасаблення духоўнай рэальнасці, якая існуе вакол нас, але 
не бачная вокам.

— А як Вы ставіцеся да такой, нават падвергнутай 
грэбаванню ў мастацтве, эстэтычнай катэгорыі, як 
«прыгажосць»?

— Гэта паняцце, сапраўды, неяк сышло з нашага ўжытку, 
з нашага жыцця. Ну каму ж як не мастаку думаць аб Прыга
жосці, ствараць Прыгажосць? Прыгажосць — гэта гармонія. 
А што за жыццё без гармонii?

Так, у 1986 годзе ў Мінску групай мастакоў было ство
рана артаб'яднанне «Няміга17». Аднадумцы ставілі перад 
сабой задачу, як потым заўважылі крытыкі, абнаўлення пла
стычнай мовы айчыннага жывапісу. На хвалі першых пера
будовачных гадоў мастакі ўсіх рэспублік былога Савецкага 
Саюза, як ніколі раней, адчулі актуальнасць праблемы сваёй 
нацыянальнакультурнай ідэнтычнасці. Перыяд станаўлен
ня «Нямігі» як адзінага творчага калектыву, фармаванне яе 
канцэпцыі прыйшліся якраз на тыя гады. Сувязь з глыбін
нымі пластамі нацыянальнай гісторыі і культуры мастакі 
імкнуліся падкрэсліць нават самім імем групы. Няміга — 
гэта не толькі вуліца, на якой знаходзілася тая майстэрня, дзе 

нарадзілася ідэя аб'яднання, — гэта яшчэ і назва не існуючай 
цяпер рэчкі, берагі якой у далёкім 1067м годзе сталі полем 
гістарычнай бітвы паміж дружынамі полацкага і кіеўскіх 
князёў. Бітва на Нямізе апісана аўтарам «Слова аб палку 
Ігаравым» і менавіта з той падзеяй звязана першая згадка ў 
старажытных летапісах пра горад Мінск.

Тым не менш, у распрацоўцы нацыянальнай прабле
матыкі мастакі «Нямігі» ніколі не ішлі ад гістарычнай ці 
этнаграфічнай тэмы, сюжэту. Рашэнне гэтай задачы яны 
пераводзілі ў сферу выключна пластычных пошукаў. Усве
дамленне сваёй нацыянальнай прыналежнасці выяўлялася 
ў іх імкненні здабыць мастацкую мову, якая пры ўсёй яе су
часнасці была б генетычна звязана з традыцыямі культуры 
беларускага народа. Ужо на тым, раннім этапе ўдзельнікам 
«Нямігі» было ўласціва творча арыентаванае стаўленне і да 
нацыянальнай традыцыі, і да сусветнай культуры ў цэлым.

«Няміга» прынесла ў беларускі жывапіс цікавасць і смак 
да экспрэсіўнай маляўнічай формы, да асацыятыўнай, мета
фарычнай гаворкі. Колер заўсёды быў для жывапісцаў гэтай 
творчай садружнасці асноўным формаўтваральным кампа
нентам. Іншымі словамі, колер для іх — галоўны сродак у 
дасягненні глыбіні і змястоўнасці мастацкага вобраза.

У адрозненне ад сваіх больш маладых па ўзросце кале
гаў Літвінава ўвайшла ў склад аб'яднання ўжо цалкам «спе
лым» майстрам. Але менавіта ў той час (і хутчэй за ўсё не 
выпадкова) у яе творчасці адбыліся радыкальныя змены. Яе 
мастацкае бачанне стала абвострана эмацыйным. Так, Літ
вінава не адмаўляецца ад фігуратыўнасці. Галоўная яе зада
ча — паслядоўнае пранікненне ў глыбінную сутнасць рэчаў 
і з'яў. Яна — не мастак канкрэтнага моманту жыцця, а філо
саф, спасцігаючы свет. Таму такі арганічны і не банальны ў 
яе творчасці зварот, напрыклад, да біблейскіх тэмаў альбо 
да тэмаў кахання, чалавечай адзіноты. Па гэтай жа прычыне 
той ці іншы творчы прыём, часам зусім «зацяганы» салон
ным мастацтвам, набывае ў яе палотнах навізну і дзіўную 
моц ператварэння вобразаў.

Што сілкуе творчасць Літвінавай? Сама яна лічыць, што 
чалавек, які вырашыў стаць мастаком, павінен памята

ць, што мастацтва будзе яго гаспадаром. Адзіным гаспада
ром. Што ад многага ў жыцці наканавана будзе адмовіцца.

А можа сіла яе творчасці ў вытоках?
Яна нарадзілася ў вёсцы — у Веткаўскім раёне Гомель

скай вобласці. Дзяцінства прыпала на цяжкія ваенныя і па
сляваенныя часы.
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Зоя Літвінава:
Я досыць традыцыйны мастак. 

Я сузіральнік, якога «сілкуе» рэальнасць, 
і таму не бачу сэнсу ў тым, каб парываць 
з ёй сувязі, не бачу падставы адмаўляцца 

ад фігуратыўнасці, хоць абстрактная 
форма мне таксама вельмі цікавая. 

А наогул жывапіс для мяне — гэта 
ўнікальны сродак для ўвасаблення 

духоўнай рэальнасці, якая існуе вакол нас, 
але не бачная вокам.



— У дні вайны любога падпільноў
вала гібель, было страшна, — шчырая ў 
сваіх асабістых успамінах Літвінава. — 
У пасляваенныя гады не было чаго 
есці, людзям жылося вельмі цяжка…

І ўсё роўна, дзяцінства ёсць дзя
цінства: жыццё і радасць перамагалі, 
пачуцці былі моцныя і яркія. І было 
яшчэ нешта вельмі важнае. Нібы спас
ціжэнне нейкай таямніцы.

— Я расла сярод палёў і вады, — 
расказвае Зоя Васілеўна. — І прыроду 
Беларусі я ўспрымаю не іначай як ней
кі сімвал. Усё было жывым, рухо мым. 
Часам у бляску вады, у трапятанні лі
стоты перада мною ўзнікалі, слізгалі, 
знікалі паветраныя празрыстыя істо
ты. Я ўсмоктвала ў сябе ўсё: і прыро
ду, і людзей, і нейкія былінебыліцы. 
Вельмі любіла простых бабуль, якія 
вечарамі збіраліся ў нас дома і расказ
валі казкі пра ўсякія цуды. Спявалі, 
варажылі… Яны прыходзілі пасля 
працы прыцемкам. З тых часоў на ўсё 
жыццё змярканне для мяне — асаблівы 
час. Тут ёсць амаль няўлоўная грань, 
якая азначае пераход з аднаго стану ў 
іншы, з адной формы быцця ў іншую. 
Гэта момант хвалюючы, таямнічы ды 
інтрыгуючы. Я сама як быццам пера
ходзіла нейкі парог. Мне было цікава 
прадугледзець, што за ім. Але было 
страшна. Я іншым разам хацела, каб 
гэта працягвалася, але часам уцякала, 
хавалася… А потым у змесце гэтых 
казак, апавяданняў, у іх таямніцах мая 
фантазія, якая стала асаблівым родам 
дзіцячага яснабачання, стала набываць 
рэальныя абрысы праз нейкія формы. І 
я стала маляваць…

Сёння, ужо з’яўляючыся чалавекам 
з вялікім жыццёвым досведам, Зоя Літ
вінава ацэньвае сваё творчае юнацтва 
вельмі добразычліва:

— Я заўсёды мела яснасць, што мне трэба, чаго я жадаю, 
ніколі не ішла на здзелкі. Таму жыццё маё, скажу сумлен
на, было даволі складанае. Я скончыла манументальнае ад
дзяленне Мінскага тэатральнамастацкага інстытута і таму 
заказы неяк спрашчалі вырашэнне побытавых пытанняў. 
А творчыя праблемы я вырашала непасрэдна ў майстэрні — 
самнасам з жывапісам. Але я ніколі не рабіла таго, што мне 
не падабаецца, што не цікава. Цяпер тым больш. Да майго 
жывапісу трэба прывыкнуць, яго не так проста ўспрымаць. 
З часам ён набываў усё большае святло, больш яркія фарбы, 
станавіўся больш святланосным. Гэта звязана з развіццём 
душы, я думаю. Я чалавек, які цікавіцца міфамі, легендамі, 
рэлігійнымі тэмамі. Невыпадкова на працягу апошніх 20 га
доў у мяне праходзіць як асноўная біблейская тэма. Жыва
піс мяняецца, гэта натуральна. І я заўсёды спрабавала нешта 
ў сабе адкрыць, нешта пераадолець.

— Ці варта меркаваць, што менавіта такім чынам 
адбывалася ваша фармаванне як мастака?

— Фармуецца мастак адразу, як толькі пачынае пісаць. 
Пасля інстытута заўсёды вельмі важна паставіць перад са
бою сур’ёзныя задачы. Паколькі ў той час малады чалавек 
толькі пачынае шукаць сваю тэму, сваю пластычную мову. 
Тут вельмі важнае развіццё душы. Толькі потым ты рэалізоў
ваешся ў творчасці. Калі асоба сфармавана, яна можа быць 
і самабытная. І жывапіс адрозніваецца толькі тады, калі ма
стак знаходзіць сваю тэму, свае сродкі яе адлюстравання. А 
калі гэта не выходзіць за рамкі вучнёўства, тады і жывапіс 
аднолькавы, шэры.

— Як сфармаваўся ваш творчы почырк?
— Для таго, каб мастак знайшоў сваю мову, ён павінен 

адбыцца як чалавек. А для гэтага неабходна ведаць шмат, 
чытаць, назіраць прыроду і свет, аналізаваць. Па вялікім 
рахунку — працаваць над сваёй душой. Без гэтага нічога не 
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бывае. Каб здабыць пазнавальнасць, неабходна столькі пе
ралапаціць усяго! Гэта цяжкая праца. Вернісажы для мяне 
ўтомныя і малацікавыя. На самай справе чалавек творчы 
адбыцца можа толькі ў майстэрні. Інакш усё проста рас
твараецца ў гутарках, ты не можаш засяродзіцца. Цяпер у 
мастацтве вельмі складаны час, калі няма канонаў. У такі 
час мастаку, асабліва маладому, цяжка сябе знайсці. У якую 
краіну ні паедзеш — бачыш набор з некалькіх штампаў, 
прыёмаў, якія вандруюць па ўсіх карцінах. Калі я ўпершы
ню трапіла на Захад у 1991 годзе, прайшлася па галерэях, 
то падумала: навошта мяне запрасілі правесці тут выставу, 
я ж не проста адрозніваюся — я вырываюся з іх кантэкс
ту, і, напэўна, ніхто не прыйдзе на адкрыццё. Але прыйшло 
столькі людзей! І я пераканалася, што непадобнасць да ўсіх 
заўсёды прыцягвае.

— Вашу творчую манеру часта называюць фрэска‑
вай.

— Так, я захапляюся фрэскай, духоўным жывапісам. Мне 
падаецца, што вышэй за фрэску ў свеце нічога не створана. 
Фрэскі ды іконы. Я лічу, што гэта рэалістычная манера. Бо 
мы адлюстроўваем рэальнасць не толькі тую, якую бачым, 
але і рэальнасць, якую адчуваем, духоўную рэальнасць. Яна 
ўсюды ёсць, але мы яе адчуваем унутры сябе, сваімі пачуц
цямі. А як выкажам, гэта ўжо іншая справа. Так што жывапіс 
мой рэалістычны. Я — рэаліст.

— Напэўна знайшліся б тыя, хто паспрачаўся б з гэ‑
тым сцвярджэннем, не пагадзіўся з ім?

— Я не адыходжу ад натуры ніколі. Іншая справа — як я 
яе перапрацоўваю. Што яна для мяне дае і што праз натуру 
магу выказаць.

— Я так разумею: вы ў сваіх работах перадаяце тое, 
якой бачыце гэтую рэальнасць.

— І як адчуваю. Фізічны зрок ва ўсіх аднолькавы. Для 
мяне важна, якімі сродкамі я гэта выкажу.

Красамоўны калейдаскоп выставы Зоі Літвінавай
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— Няхай яны і далёкія па форме ад рэалістычных?
— Так, вядома. Рэальнасць будзе больш цікавая за кошт 

жыцця. А калі мы спісваем — атрымліваецца муляж. Гэта не 
зусім правільна.

— Але калі ўзяць выкананыя вамі партрэты, то яны 
больш рэалістычныя.

— Натуральна. У партрэце я выяўляю характар чалаве
ка. І, вядома ж, партрэт павінен быць падобны да чалаве
ка. Як я яго адчула, што хачу ў ім падкрэсліць, як выказаць 
гэта — для ўсяго знаходжу пластычнае рашэнне. Для мяне 
партрэт заўсёды ўяўляў цікавасць, я шмат іх пісала.

— І ўсё ж вас больш ведаюць па фігуратыўным жыва‑
пісе.

— Я зменьвалася, але я пазнавальная заўсёды. Зменьва
лася ад таго, што перажыла нешта новае, адчула. Мы стано
вімся іншымі з жыццёвым досведам. Я цяпер пішу не прад
метны жывапіс, а абстрактны. Але ўсё роўна мяне пазнаюць, 
таму што гэта мая форма, мой колер, мае пластычныя хады.

— У сваіх работах вы надаяце вялікае значэнне колеру.
— Так, для мяне колер у вырашэнні тэм адыгрывае га

лоўную ролю.
— Колеры, якія больш за ўсё прысутнічаюць у вашых 

карцінах, яны неяк сугучныя вам?
— Я люблю святланосныя колеры, жыццярадасныя. Я 

лічу, што наша жыццё настолькі складанае, што мы павін
ны дапамагаць людзям знаходзіць радасць у ім. Такая задача 
мне падаецца актуальнай для мастака.

— У 80‑я гады вас, ды іншых мастакоў, многія не гато‑
выя былі ўспрымаць. Цяпер змянілася ўспрыманне вашай 
творчасці?

— Так, вядома. Мы ўжо далёка не маладыя людзі. І калі 
адбыліся як мастакі, то адбыліся. А не — значыць не. Я была 
запрошана ў “Нямігу”, калі ўжо стала даволі вядомым і тут, і 
на Захадзе мастаком. Мы ішлі добрым блокам у тыя гады. А 
потым прыйшоў час, калі групавыя экспазіцыі сталі не на
столькі цікавыя. Больш цікавыя былі персанальныя выставы.

— Што ўсё ж такі паўплывала на выбар вашай твор‑
чай манеры?

— Гэта вынік маёй штодзённай працы. Няма таямніцы 
тэхнікі. Гэта вынік назапашаных хадоў, іх вельмі складана 

растлумачыць. Жывапіс трэба перажываць, яго трэба адчу
ваць. Кожны нешта для сябе адкрывае — мы ж усе розныя. 
Кожны знаходзіць тое, што хоча.

— А ці няма ў вашай манеры імкнення да індывідуаліз‑
му? Ці не пераважае над вамі тая акалічнасць, што ваша 
манера павінна быць адрозная ад іншых?

— Не, усё зусім міжвольна. Гэта не перашкаджае мне. 
Хоць з 2000 года я ставіла перад сабою іншыя задачы — мне 
цікава было вырашаць знакавыя рэчы. Я выйшла на іншую 
пластычную мову. Цалкам іншую, абстрактную, непрад
метную. Але яна пазнавальная, гэта мая мова з маёй аса
блівай паглыбленай філасофскай значнасцю сімвалаў. Сім
валы ва ўсім свеце паўтараюцца, яны вядомыя. Менавіта 
таму, напэўна, мастацтва інтэрнацыянальнае. Дзе б ты ні 
паказваў карціны, людзі, якія цікавяцца гэтым, прачытва
юць змест.

— Абстрактны жывапіс стаў для вас асноўным?
— Не. Гэта не значыць, што мяне не цікавіць чалавек. Я 

паранейшаму пішу партрэты. Абстракцыя з часам выпусто
швае. Мы можам скаціцца да спрашчэння — гэтага я не хачу. 
Я не хачу з рэальным светам пакідаць сувязь. Гэта вельмі 
важна для мяне. Таму што я падсілкоўваюся рэальнасцю, у 
якой жыву, якую адчуваю. Уласна, гэта і ёсць работа душы.

— Але абстрактны жывапіс як бы пераносіць у іншы 
свет...

— Гэта вельмі цікава!
— Так можна далёка зайсці…
— Для мяне, як я ўжо гаварыла, вельмі важна не перары

ваць сувязь з рэальнасцю.
— Давайце пагаворым пра традыцыйнасць. Ма‑

стацтва часцяком засноўваецца на канкрэтным месцы, 
дзе мастак жыве, на атмасферы, звязанай з рэчаіснасцю.

— Мы ўсе — прадукты свайго часу і прадукты свайго 
месца. Я люблю падарожнічаць, але не магу больш за месяц 
дзесьці заставацца, мяне цягне на радзіму. Сама я лічу сябе 
характэрным нацыянальным мастаком. Думаю, што нешта 
ёсць у маім жывапісе, чым належу да беларускага мастацтва, 
нягледзячы на маю інтэрнацыянальнасць.

— Былі ж знакамітыя мастакі — выхадцы з Беларусі: 
Шагал, Суцін…

На выставе, якая вабіла да сябе Гэта трэба глядзець

50 БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛЮТЫ   2020

АСОБА Ў МАСТАЦТВЕ



— Мы цяпер з радасцю гаворым, што тут працавалі такія 
геніі. Вядома, ідзе ўзаемаўплыў усіх школ. Асабліва ў гэты 
час, калі мы настолькі звязаны са светам. Цяпер беларускія 
мастакі іншыя, іх часам не адрозніш ад заходнееўрапейскіх. 
Мне падаецца, надаваць вялікае значэнне гэтаму не трэба. 
Калі мастак стане больш значным, то ён стане яшчэ больш 
нацыянальным.

— Чаго больш у вашых работах: вобразнасці ці фігу‑
ратыўнасці?

— Вобразнасць павінна прысутнічаць у кожнай рабоце. 
Калі паставіў задачу, павінен яе вобразна вырашыць. І яшчэ. 
Не трэба падзяляць этапы мастака. Усе задачы, якія ставіш і 
вырашаеш, — розныя. Абстрактны жывапіс таксама нясе ў 
сабе вобразны пачатак, але вобразы ў яго іншыя, не рэаль
ныя. Апошнія гады я стала пісаць кветкі. Раней мне падава
лася, што гэта сумна. А цяпер стала гэта рабіць, і мне вельмі 
цікава. Гэта як штодзённыя практыкаванні для піяністкі, але 
іх можна выконваць вельмі творча.

Паўтаруся, але яшчэ раз скажу: я вялікае значэнне надаю 
колеру — умоўнай мове жывапісу. Таму што гэта — цэлы свет, 
свая рэальнасць на палатне. Невыпадкова ў мяне ў канцы 80х 
з’явілася ў жывапісе золата. Я ўводжу яго як элемент сонца, як 
энергетыку духу. Побач з золатам трэба пакласці такі колер, 
які б вытрымаў гэты моцны, яркі, энергетычны акцэнт. Жыва
піс стаў больш умоўны, больш насычаны колерам. 

— Вы лічыце, што ў абстрактных работах больш 
філасофскага асэнсавання?

— Так, там свая філасофія. У адной з маіх работ свет ду
хоўны — свет неба і свет зямлі. Але як гэта адлюстраваць? Як 
знайсці канкрэтную рэальную пластыку? Тут вельмі важная 
падрыхтоўка, агульныя веды: філасофія, адукаванасць, на
чытанасць.

— Ці можна сказаць, што ў сваіх работах вы больш 
інтэрпрэтуеце?

— Так, я інтэрпрэтую, я ніколі не спісваю. Нават калі 
пішу з натуры пейзаж. Я перасоўваю, магу нешта прыбраць, 
без гэтага немагчыма. Ідзе творчы працэс.

— Вось вы гаворыце, што чыста ілюстрацыйна не пі‑
шаце. Іншыя таксама адыходзяць ад ілюстрацыйнасці. 
Усё ж такі ёсць ці няма злоўжыванне стылем?

— Я лічу, што гэта дрэнна, калі мастак працуе на зной
дзе ным раз і назаўжды прыёме. Якасць маіх работ у тым, што 
ўвесь час стараюся адыходзіць ад аднаго прыёму. Імкнуся 
знайсці незвычайнае арыгінальнае рашэнне. Для мяне самой 
вельмі важна, каб не было шаблону. Але вельмі многія кары
стаюцца гэтым. Мастацтва такі складаны шлях прайшло на 
працягу стагоддзяў, што цяпер трэба вывернуць душу, каб 
знайсці сваё аблічча. Задача незвычайна складаная. І калі ма
стак знайшоў сваю мову, тэму і інтэрпрэтуе яе парознаму, 
гэта ўжо дасягненне для яго.

— Беларускі жывапіс якога якаснага ўзроўню дасягнуў? 
На якой ён цяпер стадыі, па‑вашаму?

— На добрым узроўні. Цяпер беларускае мастацтва вель
мі каціруецца. Беларуская школа набывае значнасць. Але 
школу робяць індывідуальнасці. Кожная асоба прыўносіць 
у гэтую школу сваю непаўторнасць. Пакуль мастак працуе, 
ён спадзяецца, што напіша нешта вельмі важнае. Я думаю, 
калі работа душы не спынілася, калі ты жывы ўнутры, ты 
здольны ствараць і тварыць.

— Вы шмат бачылі, доўга працавалі за мяжой. У якім 
стане, у параўнанні, знаходзіцца наша выяўленчае ма‑
стацтва?

— Я лічу, што наша мастацтва, можа быць, самае цікавае 
на постсавецкай прасторы.

Зоя Літвінава верыла і верыць, што прыгажосць выратуе 
свет. Так, выстава «Знакі творчай волі» — сума ўсіх яе 

шматгадовых пошукаў і знаходак. У гэтай юбілейнай экс
пазіцыі, няма сумневу, сабрана лепшае, што створана аўта
рам за апошнія чатыры дзесяцігоддзі. І няхай велізарную 
і пасвойму вельмі выразную частку творчасці мастачкі — 
манументальны жывапіс (а гэта роспіс і габелены) — на вы
ставе не прадставілі, але адчуванне манументальнасці мно
гіх вобразаў і прыёмаў суправаджала гледача, прымушаючы 
здзіўляцца. На шэрых сценах музейных залаў гарэлі выха
пленыя святлом палотны, на многіх з якіх ззяла золата. У 
Літвінавай прысутнасць у працах золата — фірменны знак i 
адметнасць яе індывідуальнасці. Золатам яна адлюстроўвае 
святло і колер, робячы беларускі жывапіс яркім і гучным, 
парушаючы ўяўленне пра яго сціплы і стрыманы каларыт.

Веніямін Міхееў 

Вобразнае бачанне мастака «Балеро» — адна з яркіх работ Зоі Літвінавай
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“Час знаходзіць для творчасці вельмі складана. 
Ёсць шмат працы ў офісе, ёсць сацыяльная 
адказнасць: мець зносіны з людзьмі, завязваць 
кантакты, наведваць прыёмы, абеды, вячэры. 
Але выхадныя — гэта мой час. У суботу і нядзелю 
абавязкова выкройваю некалькі гадзін, каб 
заняцца пісьменніцтвам. Я апублікавала дзве 
кнігі, трэцяя ўжо гатовая: хутка пойдзе ў друк. 
Працую над некалькімі іншымі. Калі сяджу 
за камп’ютарам, то пачынаюць з'яўляцца думкі, 
і я адчуваю сябе жывой. У цябе такое пачуццё, 
што ты ствараеш нешта, даеш нешта свету, 
сябе выказваеш. Можна назваць гэта хобі. 
Ці другой кар'ерай. Вось гэтыя ўсе думкі ты 
прапускаеш праз галаву і сэрца, праз душу — 
і атрымліваеш ад гэтага задавальненне. Таму 
што на сваёй пасадзе я не магу цалкам выказаць 
сябе як асоба — я выказваю пераважна тое, чаго 
хоча індыйскі Урад. А ў творчасці, за працоўным 
сталом, як пісьменнік, выказваю сябе”.

Сангіта Бахадур 

«Ён усё яшчэ…?» 
Я па во лі хі таю га ла вой, гле дзя чы з вак на з ром ба па

доб ным узо рам на ва ро ты на су праць са ду. Пад пра ліў ным 
даж джом ста іць там па жы лы, прэ зен та бель ны джэнтль
мен, яго ны сі лу эт вы ма лёў ва ец ца на фо не на валь ніч на га, 
шэ ра га, му сон на га не ба. Зда ец ца, све цяц ца во чы яго, а ка лі 
ён зір кае пра ма на мя не, — то аж но дры жы кі ад та го ў ма
ім це ле. Як і ра ней, лі вень абы хо дзіць гос ця, бяс крыўд на 
сліз га ю чы па роў ных склад ках яго шэр ва ні* ды вы шы тых 
ма ха ры, якія но сіць ён, ня гле дзя чы на глі ну на бру ка ва най 
да ро зе.

Ас тат нія стог нуць, а Ту ла па чы нае ці ха пла каць. Я іду 
па ся дзець з ёй, і мы ўсе аб ды ма ем ся, як тое бы ло ўпер шы ню 
на до світ ку, двац цаць пяць га доў та му. «Усё ў па рад ку», — 
шап чу я, і мае во чы зна хо дзяць ма сіў ныя, разь бё ныя, драў
ля ныя дзве ры, шчыль на за чы не ныя, а на вон ка вым ба ку іх 
ві сіць та ліс ман, што пра ме ніць се раб рыс тасі нім у цем ры. 
«Ён не прой дзе — ні ко лі ж не пра хо дзіў. Збе ра гай ця бе, 
Бо жа!» Бур ны хор га ла соў су пра ва джае мя не, як толь кі мы 
сціс ка ем ру кі ды ўспа мі на ем тую дзіў ную, не спа сці галь
ную ноч, ка лі ўсё гэ та па ча ло ся…

Мы чац вё ра — яр кія, дзёрз кія і бес са ром на ўвяз лыя ў 
за ба вах дзе ці ба га тых баць коў, якія бы лі ста ры мі сяб ра
мі — да та го ча су жы лі ра зам кры ху больш за два га ды. Бы
лі спа лу ча ны лі та раль на з ка лыс кі (ма ці на ра дзі лі нас ця
гам не каль кіх тыд няў ад ну за дру гой), кож ная з нас лі чы ла 
трох ін шых сёст ра мі сва і мі ад ін шых баць коў і дзя лі ла ся 
ўсім — па чы на ю чы ад адзен ня, ма кі я жу й кніг і за кан чва
ю чы плёт ка мі, за ка ха нас ця мі й сак рэ та мі. Пас ля та го, як 
за кон чы лі 12 кла саў, ад пра ві лі ся мы з пры го жа га, ды сум
на га го ра да Ран чы — усё яшчэ не афі цый най лет няй ста лі
цы не па дзель на га Бі ха ра — у су час ны і мод ны Бан га лор. 
Баць кі ж бы лі ні бы та плас ты лін у на шых ру ках, та му з за
да валь нен нем па га дзі лі ся па яд наць рэ сур сы й аран да ваць 
для нас ма ляў ні чае бун га ла ў ці хім ра ё не, і мы з ра дас цю 
па ся лі лі ся там, каб пра доў жыць аду ка цыю ды аба вяз ко ва 
атры маць сту пень ба ка лаў ра ў прэ стыж ным ка ле джы Свя
то га Іо сі фа. За ме сяц мы па сяб ра ва лі з усі мі ў го ра дзе, ка му 

Шлейф 
ночы

Сангіта Бахадур
Апавяданне
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* Значэнні выдзеленых слоў глядзіце ў канцы тэкста
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бы ло да 25 га доў, і са бра лі цэ лы ле гі ён пал кіх пры хіль ні каў. 
Яны па кор лі ва за хап ля лі ся на мі, ра бі лі ўсё, каб зла дзіць 
на шы ле ген дар ныя ве ча рын кі, пры чым заў сё ды зма га лі ся 
за пры ві лей на сіць на шы кні гі ды гас па дар чыя сум кі.

Ас но вай та го за хап ляль на га іс на ван ня бы ла на ша хат
няя пры служ ні ца Чам кі лі, без якой мы б лі та раль на па мер
лі ад го ла ду, па коль кі бы лі ўпэў не ны, што пра ца па до ме 
па тэн цый на смя рот ная. Гэ та бы ла вя сё лая ма ці двух пад
лет каў, якую ўга ва ры лі 
на шы ма ці  — а, не су
мнен на, шчод рая зар
пла та пра па на ва  ла ся 
пры тым, — па кі нуць 
вя лі кую сан таль скую 
сям’ю ў вёс цы блі  зу 
ран ча й су пра ва джаць 
нас у Бан га лор у якас
ці ку хар кі, хат нія пры
служ ні цы і па моч ні цы ў 
ад ной асо бе. Чам кі лі на
вед ва ла ся да до му, ка лі 
толь кі мы пры яз джа лі ў 
Ран чы на лет нія, во сень
скія і зі мо выя ка ні ку лы, 
і вяр та ла ся свое ча со ва, 
каб да лу чыц ца да нас 
на  зва рот ным шля ху. 
Да моў ле насць да гэ туль 
пра ца ва ла ні бы га дзін
нік: нам ні ко лі не да во
дзі ла ся абы хо дзіц ца без 
яе ў Бан га ло ры, і яна 
ні ко лі — як пры зна ла
ся нам у хві лі ну сла бас
ці — не бы ла вы му ша на 
г раць ро лю пры клад най 
ма ці, жон кі і ня вест кі 
так доў га, каб тое ўрэш
це па ча ло яе раз драж
няць.

Ві да воч на, што на
ша Чам кі лі бы ла жан
чы най, якая ша на ва ла 
сваю не за леж насць, і 
та му ні ко лі не імк ну ла
ся аб ме жа ваць на шу.

І вось уя ві це са бе на шае ўзру шэн не, ка лі мы вяр ну лі
ся ў той ве чар і знай шлі цы дул ку, сха ва ную пад дзвя ры ма 
(агуль на пры ня ты сро дак зно сін у тыя да ма біль ныя дні), 
на пі са ную на паў пісь мен най ру кой. У за піс цы па ве дам ля
ла ся, што Чам кі лі тэр мі но ва бы ла вы клі ка на тэ ле гра май 
(пры кла дзе най у якас ці до ка зу): за хва рэ ла яе свяк ру ха. І 
Чам кі лі бы ла вы му ша на з’е хаць на дзён ным цяг ні ку, якія 
кур су юць у на прам ку Бі ха ра. Ме ла спа дзеў, што з цяг ні ка 
змо жа сыс ці дзене будзь у ва ко лі цах Ран чы, по тым ся дзе ў 
аў то бус, гру за вік ці, маг чы ма, да бя рэц ца да до му й на трак
та ры. Ка лі ж ба буль цы яе кло па ты пой дуць на ка рысць і 
тая вы зда ра вее, то Чам кі лі вер нец ца тыд ні праз два; ка
лі ж, ад нак, Гар го на па спеш лі ва ска нае, як на тое па моч ні ца 
спа дзя ва ла ся, то яе вяр тан не ад бу дзец ца й ра ней…

То бы ла КА ТА СТРО ФА, на пі са ная ме на ві та вось так, 
за га лоў ны мі лі та ра мі. Хто бу дзе пры бі рац ца ў до ме, мыць 
бя ліз ну, куп ляць пра дук ты й ад каз ваць на не па жа да ныя 
зван кі? І хто ж, о Бо жа, бу дзе нас кар міць? Тры вож ныя рос
пы ты па ка за лі, што ад на толь кі з нас, якая хоць бы кіў ну
ла, зна ё мая з га та ван нем ежы, — Рыя ўме ла пад смаж ваць 
хлеб. Да на шай глы бо кай па лёг кі, яна з ім пэ там зрэ а га ва ла 
на тое, што зда ры ла ся. «Не хва люй це ся! — упэў не на ка

за ла, цвёр да пе ра сту па
ю чы це раз па рог, а мы 
пай шлі за ёй з глы бо кай 
па ва гай. — Я на ват яй кі 
ва ры ла — праў да, ка ля 
пя ці га доў та му, ды што 
з та го? Гэ та ж не ра ке та
бу да ван не. Ка лі б вы ўсе 
тро хі па спры я лі, то я б і 
блін цы сма жы ла да кан
ца тыд ня!» 

Пр а з  па  ру  г а  дз ін 
мы ста я лі на кух ні, за
ды ха ю чы ся, па кры тыя 
му кой, але ем, а по тым і 
кры вёю — бо Ту ла з эн
ту зі яз мам па рэ за ла са бе 
па лец ра зам з цы бу ляй, 
якую ад важ на ўзя ла ся 
па кры шыць, — і з жа хам 
гля дзе лі ад на на дру гую. 
«Усё ж та кі гэ та ра ке та
бу да ван не!  — пра мар
мы та ла Міш ры, пе ра
вяз ва ю чы ра ну й злос на 
гле дзя чы на  кух ню, па 
якой прай шло ся тар на
да. — Гань ба та бе, Рыа, 
за  тое, што па вя ла ты 
нас па рай скай да рож
цы, над якой кру жы лі ся 
ў па вет ры за ла тыя блін
цы. Бед нень кая Ту ла ця
пер на заў сё ды за ста нец
ца без паль ца, і гэ та ўсё 
твая ві на!» 

« Ма я ? . .  А л е  г э  т а 
не спра вяд лі ва, прад узя

та і без ад каз на!.. — Рыа па чыр ва не ла ўся ад абу рэн ня. — 
Ну ці ж я ві на ва тая, ка лі ней кая дур ніч ка не ра зу мее роз
ні цу па між паль цам і га род ні най!» 

Ту ла, на ша мяс цо вая ка ра ле ва дра мы, вы ка за ла свой 
пра тэст су праць гэ тай ня чу лай за явы ды рас пла ка ла ся; 
Міш ры, яе аба рон ца ва ўсім, кі ну ла ўжо ап тэч ку й па гра
жа ла на па сці на Рыу, а тая ва яў ні ча вы та пы ры ла пад ба
род дзе. Пад штур хоў ваў мя не да дзе яў страх пе рад пра
ніз лі вым спа бор ніц твам па вы ры ван ні ва ла соў, і па коль кі 
я даў но звык ла ся з ро ляй рэ фе ры, то з га тоў нас цю ўста ла 
па між імі.

«Так, так, на род!.. — я пра бур ка ва ла за спа ка яль на. — 
Ні хто ні ко га ні ў чым не ві на ва ціць! Мы ўсе ста мі лі ся, мы 
ўскру ча ныя й га лод ныя, мы ад чу ва ем ся бе згуб ле ны мі без 
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на шай хат няй ба гі ні Чам кі лі. Рыа, ты зра бі ла ўсё, што маг
ла, але мы не па він ны бы лі ча каць цу даў у пер шы ж ве чар 
на кух ні. Ту ла, пры крый кра ны, ты ж не за ста ла ся без паль
цаў, і ты гэ та ве да еш. Міш ры, па кінь гэ ты воб раз Та ран
ту лы Тан зі на по тым, чорт вазь мі!.. Што нам ця пер трэ ба, 
дык гэ та доб рая га ра чая ежа, і адзі ны спо саб атры маць яе 
сён ня — пай сці ды ку піць».

Ус хлі пы й гыр кан ні тут ім гнен на згас лі. Тры па ры ва чэй 
гля дзе лі на мя не з ад ноль ка вым вы ра зам не да ве ру. «Ой, 
дай гля нуць: без пят нац ца ці адзі нац цаць но чы?.. — вет лі ва 
па ці ка ві ла ся Міш ры. — Як ты ду ма еш, дзе мы зна хо дзім ся, 
дзет ка: у НьюЁр ку? У Бан га ло ры на ват со вы за сы на юць 
у дзе вяць!» Гэ та бы ло, як вы ра зу ме е це, за доў га да та го, 
як па ло ва су свет най ІТін дуст рыі пе ра еха ла ў Бан га лор і 
пе ра ўтва ры ла яго ў аме ры кан скі пры га рад.

«Не за сы на юць, ка лі ты ве да еш, ку ды іс ці! — па жар та
ва ла я, па слаб ля ю чы на пру гу, па куль уз ро вень эст ра ге ну 
ва кол мя не не зні зіў ся. — Па мя та еш мес ца з Хай да ра бад
скай кух няй, дзе мож на браць ежу з са бой, мы ту ды ха
дзі лі ў мі ну лым ме ся цы пас ля роккан цэр та, з Шры ні ды 
яго най бан дай ІІM? Яно, зда ец ца, на зы ва ла ся «Чар мі нар»? 
На коль кі я па мя таю, гэ та ўся го за два кі ла мет ры ўніз па 
ша шы, і ад кры та да паў но чы, і ежа там вы дат ная!» 

«Якая цу доў ная ідэя! — ус хліп ну ла Ту ла, вы ці ра ю чы 
рэшт кі слёз. — У мя не ёсць ну мар тэ ле фо на Шры ні. Я па
пра шу яго за ско чыць і…» 

«Не! — я ра шу ча пе ра пы ні ла яе, ад чу ва ю чы ся бе рап там 
фе мі ніст кай. — Тое, што хло пец мо жа зра біць, дзяў чаты 
зро бяць лепш. Мы пой дзем вя чэ раць на сва іх умо вах».

«Але ж за вок на мі л’е! — за пра тэс та ва ла Міш ры. — Хі
ба мы не пра мок нем?» 

«Вя до ма ж, не, ка лі мы не будзем спя ваць і тан ца ваць 
пад даж джом», — ад ка за ла я. Му шу пры знац ца, мя не вель
мі за баў ля ла рэ ва лю цый ная ідэя па ехаць ту ды.

«Гэ та не вы ра шыць праб ле му кан чат ко ва, ты ж ра зу ме
еш», — хва ля ва ла ся Рыа, злёг ку раз зла ва ная тым, што яе 
так эле гант на вы ціс ну лі з кух ні.

«Вя до ма, — я спа кой на ўсміх ну ла ся ёй, — але ты мо жаш 
пры ду маць штоне будзь леп шае? Хоць бы толь кі на сён
ня?»

Так што, у поў най зго дзе ад на з дру гой, мы кі ну лі ся 
мыц ца ды пе ра апра на цца. І ця гам рэ корд ных мо хві лін 
дзе ся ці за ско чы лі ў яр кажоў ты Ма ру ці Дзэн Рыі ды лі ха 
па нес лі ся — а Рыа ва дзі ла як ка мі ка дзэ — па пус тых, за
кі ну тых, пад топ ле ных ва дой ву лі цах. Тар ма зы за ві шча лі, 
ка лі мы рэз ка спы ні лі ся пе рад яр ка асвет ле най за ку сач
най пры да ро зе — і яна са праў ды на зы ва ла ся «Чар мі нар»! 
На пэў ны час на шу ўва гу пры цяг нуў се раб рыс ташэ ры 
«Ролс», віль гот набліс ку чы на бруд най пля цоў цы, па су
сед стве трох ве лі зар ных чор ных «Шэў ра ле». Ва кол аў то 
моўч кі ха дзі лі пад соб ныя ра бо чыя са скрын ка мі да зям
лі, з якіх зы хо дзіў во дар са ка ві та га мя са, ры су й дэ сер ту з 
па хам шаф ра на. Страў ні кі на шы вур чэ лі ў знак пра тэс ту, 
слін кі цяк лі, але ж мы за ду шы лі сваю ці каў насць з на го ды 
не ча ка най су стрэ чы й па цяг ну лі ся да пры лаў ка. Але, перш 
чым змаг лі мы хоць сло ва ска заць, ула даль нік гру ба па ве
да міў нам, што на сён ня ўсё рас пра да дзе на.

Мы на ім гнен не прос та ня ўцям на ўта ро пі лі ся на яго. 
Ту ла пер шай акры я ла ад уда ру. «Што вы ма е це на ўва
зе? — ска за ла па крыў джа на. — Усё гэ тае на па лі цах, у гэ
тых скрын ках…» 

«Усё пра да дзе на, — пе ра пы ніў яе муж чы на. Сам ён вы
гля даў нер во вым і ўсхва ля ва ным, і як бы па збя гаў на шых 
по гля даў. — Джэнтль ме ну з «Рол са». Па ста ян ны па куп нік: 
мы кож ную пят ні цу лі пе ня га ту ем толь кі для яго. Ён і пла
ціць удвая больш за ўсё гэ та».

«Глуп ства! — ус клік ну ла Міш ры, якая ста ла ва яў ні чай 
зза го ла ду. — Я ўпэў не на, што іс нуе за кон су праць та
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кой… спа жы вец кай ма на по ліі! У нас ёсць та кое ж пра ва 
на ежу, як і ў яго!» 

Ула даль нік за ку сач най прос та па ціс нуў пля чы ма, цал
кам нас іг на ру ю чы. Так бы ло, па куль ён не па чуў на шу раз
мо ву шэп там пра да рэ чнасць пра мо га зва ро ту да па чуц ця 
спра вяд лі вас ці яго не су мнен на за мож на га клі ен та ў «Рол
се». Тым ча сам ганд ляр не вы каз ваў ані я кай га тоў нас ці да 
пе ра мо ваў.

Я рэд ка ба чы ла, каб ча ла век так хут ка рас хва ля ваў ся. 
«Не! — пра шап таў ён злос на, за бе гаў ва кол пры лаў ка з ша
лё ны мі ва чы ма, не да ючы маг чы мас ці нам прай сці. — Ка лі 
лас ка, да мы: на ват не ду май це пра гэ та! Вы па няц ця не ма
е це — ён не… Прос та па кінь це яго ў спа коі! Ідзі це лепш 
да до му і пры га туй це са бе сэнд ві чы ці яшчэ штоне будзь. 
Я ве даю, што мой бір’ я ні цу доў ны, і мой ха лім час та вы клі
кае жа дан не га ва рыць вер ша мі, але — але ж на ват яны та го 
не вар тыя, па вер це мне!» 

Уз ру ша ныя та кой яго най лю тас цю, мы ледзь не ад сту
пі лі — па куль Рыа не ўзга да ла, што, ка лі б у до ме ў нас 
быў хоць ка ва ла чак хле ба, то яна б прос та пад пра жы ла яго 
для нас, пра дэ ман стра ваў шы сваё ку лі нар нае май стэр ства. 
Але ж до ма зу сім пус та. І ад гэ тай дум кі на ша не ра шу
часць знік ла, мы па кі ну лі раз’ юша на га ўла даль ні ка кра мы. 
Прай шоў шы да пар коў кі, мы рэз ка па сту ка лі па цём ным 
шкле па са жыр ска га ся дзен ня «Рол са». Шкло апус ці ла ся, і 
нам па ка заў ся вы тан ча ны джэнтль мен га доў шас ці дзе ся
ці, апра ну ты ў без да кор ны, хоць і ста ра мод ны, эле гант ны, 
вы шы ты чор ны шэр ва ні ды фес ку. Ён са здзіў лен нем, але 
до сыць лас ка ва вы слу хаў на шу эма цый ную гіс то рыю пра 
бед ства, якое зда ры ла ся з на мі, злёг ку па гард лі ва пад няў 
бры во на на шую пра па но ву за пла ціць за част ку ежы.

«Спра ва не ў гро шах, мае да ра гія», — мяк ка па ве да міў 
нам ён, і мы па чыр ва не лі ад за поз не на га ўсве дам лен ня 
ўсёй дзёрз кас ці на шае пра па но вы. Гэ ты ча ла век, ві да воч

на, мог ку піць лю бы рэ ста ран у го ра дзе, на ват і не пы та ю
чы пра яго кошт! «Як ба чы це, я па чы наю сваю што га до вую 
ве ча рын ку, — цярп лі ва пра цяг нуў ён, бу ду чы, на шчас це, 
больш здзіў ле ны, чым па крыў джа ны на шым юнац кім на
хаб ствам, — і, ба ю ся, не ма гу даць вам ні ка ва лач ка. Бо ежа 
гэ тая толь кі для ма іх гас цей: гэ та пы тан не прын цы пу, вы 
па він ны зра зу мець». У яго ным го ла се чу ла ся спа чу ван не. 
І ён уваж лі ва гля дзеў на нас, та кіх ня шчас ных ад го ла ду.

Я ўздых ну ла, рых ту ю чы ся па пра сіць пра ба чэн ня й ад
сту піць, але ён рап там за смя яў ся, пры му сіў шы мя не здры
га нуц ца. «І ўсё ж, — пра доў жыў ён, доб ра зыч лі ва пад мірг
ва ю чы нам і па ды ма ю чы ру ку, — ёсць у мя не ра шэн не, ка лі 
вы, мі лыя дзяў ча ты, га то выя да вя раць муж чы ну ва ўзрос
це ва ша га дзя ду лі». Ад кі нуў шы ся на рас кош нае ску ра ное 
ся дзен не, ён па чар зе агле дзеў кож ную з нас: «Ча му б вам 
прос та не па ехаць да мя не да до му на вя чэ ру, га? Як толь кі 
вы ста не це ма і мі гас ця мі, то гас цін насць мая, на ту раль на, 
бу дзе да ва шых па слуг!» 

Мы гля дзе лі на яго, аша лом ле ныя не ча ка ным па ва ро
там раз мо вы. «Мая сціп лая рэ зі дэн цыя, — ба дзё ра мах нуў 
ён у паўд нё ваза ход нім на прам ку, — да во лі бліз ка. Бі лан, 
ула даль нік гэ тай кра мы, мо жа тое па цвер дзіць. Так што 
па кінь це сваю ма шы ну тут, ка лі лас ка. Я пры вя зу ваc на
зад, ка лі вы ска жа це. Гэ та, вя до ма ж, ка лі вы ўсе па го дзі це
ся пры няць маё за пра шэн не. Ка лі лас ка, зра зу мей це, што 
ні я ка га пры му су ня ма. Да рэ чы, ка лі вам ці ка ва, я — На ваб 
Шах ба аз Хан, і я жы ву тут… ну…, — за смя яў ся ён, — «веч
на»!

На ша бяс страш нае грэ ба ван не пры ня ты мі нор ма мі 
па во дзі наў звы чай на не па шы ра ла ся на не зна ё мых муж
чын лю бо га ўзрос ту, якія су пра ва джа юць нас. Але ж мы 
пра мок лі, бы лі га лод ны мі ды стом ле ны мі ад на шых ку хон
ных гуль няў. А гэ ты ча ла век быў На ваб! О, Бо жа ж мой, 
ці мож на су стрэць больш па ва жа на га ча ла ве ка? Ён та кі ж 
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Шэрвані — доўгае 
мужчынскае паўпаліто ці пінжак. 
Адзенне ўзнікла ў Брытанскай 
Індыі ў XVIII стагоддзі, 
традыцыйна яно асацыюецца 
з уборам арыстакратаў Індыі.

Махары — абутак з мяккіх 
матэрыялаў, з доўгім закрытым 
наском, прыўзнятым уверх.

Ранчы — сталіца індыйскага 
штата Джаркханд, з'яўляецца важным палітычным, 
камерцыйным, прамысловым і адукацыйным цэнтрам 
усходняй Індыі.

Біхар — штат на ўсходзе Індыі.

Санталы — адна за народнасцяў Індыі.

Хай да ра бад ская кух ня — традыцыйная кухня, 
распаўсюджаная на поўдні Індыі. На яе адметны смак 
паўплывалі масульмане горада Хай да ра бада.

Маруці Дзэн (Maruti Zen) — марка аўтамабіля.

Бір’яні — страва з рысу і спецый 
з дапаўненнем мяса, рыбы, яек ці 
гародніны. У розных варыяцыях 
страва распаўсюджана па ўсёй 
Паўднёвай Азіі, у арабскіх краінах.

Халім — рагу з мяса, сачавіцы 
і тоўчанай пшаніцы, перацёртых у 
густую пасту. Гатуецца ў асноўным 
у вялікіх катлах.

Набоб або Наваб — тытул кіраўнікоў некаторых правінцый 
Усходняй Індыі ў імперыі Вялікіх Маголаў. Як ганаровае званне 
яго сталі даваць багатым і шляхетным індусам.

Хавелі — у сучаснай паўночнай Індыі 
і Пакістане — уладкаваныя як палацы 
будынкі, якія раней служылі жылымі 
і гандлёвымі памяшканнямі для заможных 
купцоў.

Лакхнау — сталіца штата Утар-Прадэш. 
Вядомая вытанчанай старажытнай формай 
вышыўкі кветкавых матываў белымі ніткамі.

Шарары — шырокія жаночыя штаны, 
расклёшаныя ад бядра. Распаўсюджаны 
ў Азіі.

ста ра жыт ны, як і Ма фу са іл, і ў яго ма шы ны бы лі не ве ра
год на рас кош ныя, а нам бы ло ўся го па двац цаць, і та му мы 
бы лі, на ту раль на, не па ра жаль ныя для лю бых уда раў лё су. 
Та кім чы нам, пас ля ін тэн сіў ных уза ем ных пе ра мо ваў, якія 
доў жы лі ся мо жа се кунд трыц цаць, мы лас ка ва пры ня лі за
пра шэн не да лу чыц ца да ве ча рын кі. Наш но ва на бы ты гас
па дар, пра мар мы таў шы вет лі ва «Ху ша ам дзід — сардэчна 
запрашаю!», па ка заў нам на «Шэў ра ле», якое ста я ла пра ма 
за яго ма шы най. Кі роў ца ў цюр ба не й паль чат ках па важ на 
пры ад чы ніў дзвер ку ды па кла ніў ся, пры му сіў шы нас та кім 
чы нам ад чуць ся бе прын цэ са мі, якія едуць на баль.

На ваб та кі меў ра цыю на конт ад лег лас ці: за лі ча ныя 
хві лі ны з пра мок лае цем ры пе рад на мі вы рас рас кош ны 
ха ве лі — аса бняк, раз ме шча ны на па ва ро це да ро гі, які ні
хто з нас ні ко лі ра ней не за ўва жаў, хоць пра яз джа лі мы там 
ра ней дзя сят кі ра зоў. Ха ве лі, які рас кі нуў ся на пра сто рах 
пыш ных, вы ку па ных у даж джах са доў, упры го жа ных ча
роў ны мі аг ня мі й пра ця тых спеў ны мі фан та на мі, быў пе
ра поў не ны не ве ра год на пры го жы мі людзь мі, апра ну ты мі 
ў лён і шы фон, упры го жа ны мі каш тоў нас ця мі. Яны смя я
лі ся, чо ка лі ся, тан чы лі. Шах ба аз Ха на — ві да воч на, са ма га 
па пу ляр на га з гас па да роў — ра дас на ві та лі з усіх ба коў. Усе 
доб ра зыч лі ва гля дзе лі на нас, ка лі мы ня сме ла іш лі за ім, 
па кут лі ва ўсве дам ля ю чы, у якім вы гля дзе зна хо дзіц ца на
шае што дзён нае адзен не. Мы ад чу ва лі ся бе ні бы та зграя 
крум ка чоў, што апы ну ла ся ў ча ра дзе паў лі наў.

Ён пра вёў нас праз на тоўп да гру пы ма ла дых лю дзей ва 
ўзрос це ад 18 да 20 га доў — усе яны бы лі не ве ра год на пры
го жыя, без да кор на апра ну тыя ў эт ніч ную ды зай нер скую 
воп рат ку, у іх бы ло вы дат нае вы маў лен не й без да кор ныя 
ма не ры. Ён лас ка ва па зна ё міў нас і па кі нуў на іх апе ку.

Пер шыя не каль кі хві лін ад чу ва лі ся бе ня ём ка: зу сім 
раз гу біў шы ся ў тым ба мон дзе, мы прый шлі да маўк лі ва га 
кан сен су су, што, ве ра год на, па мыл кай бы ло так лёг ка пад
да цца пе ра ка нан ням на шых страў ні каў. Ад нак на шы но
выя сяб ры, пра явіў шы да нас вы тан ча ную ўва гу, не ўза ба
ве раз ве я лі на шы апа сен ні. З ні ад куль з’я ві лі ся пух на тыя 
бе лыя руч ні кі, а нам пра па на ва лі змя ніць воп рат ку: апра
нуць тон кія іль ня ныя кур ты з вы шы ты мі ўзо ра мі Лакх
нау, у спа лу чэн ні з рас клё ша ны мі шта на мі, якія мы ба чы лі 
толь кі ў гіс та рыч ных філь мах, па ўсёй бач нас ці, так зва
ныя ша ра ры — мы з ра дас цю іх пры ня лі. Пад «мы» я маю 
на ўва зе, па сут нас ці, ас тат ніх тра іх, бо не вы тлу ма чаль на 
ча му, але я ад чу ла моц нае, хоць і мі ма лёт нае жа дан не за
стац ца ў сва ёй воп рат цы — па куль Рыа не ўзя ла мя не пад 
ру ку ды не па цяг ну ла ў рас пра наль ню, у той мо мант і дух 
су мнен няў ма іх вы вет рыў ся.

Ад чу ва ю чы ся бе пры ем на су хі мі ды вы тан ча ны мі ў 
сва іх но вых стро ях, мы зноў да лу чы лі ся да на тоў пу ма ла
дых лю дзей і бы лі аша лом ле ныя тым, на коль кі дзіў на ча
роў ны мі яны апы ну лі ся! Праз не каль кі хві лін яны пры му
сі лі нас бал ба таць без пры пын ку, за клі ка лі па спра ба ваць 
па над лі выя ка ва лач кі цу доў най ежы, на лі ва лі нам куф лі 
п’ян лі ва га ві на й за лу ча лі нас у дур на ва талёг кія па ка ё выя 
гуль ні. Ма ла дыя лю дзі, якія з кож най хві лі най вы гля да лі 
ўсё больш за хап ляль ны мі, бяз бож на пад лашч ва лі ся да нас, 
а мы флір та ва лі ў ад каз, акры ле ныя ра ман ты кай вы пад ко
ва га ве ча ра.

За кан чэн не бу дзе.
Пе ра клад з анг лій скай.

Гласарый
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