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Cуверэнітэт
як галоўны 
здабытак

Дарагія суайчыннікі! 
Віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь. 
Гэта свята, якое аб'ядноўвае лёсы людзей 

розных пакаленняў, нагадвае пра доўгі і ня-
просты шлях станаўлення нашай дзяржавы. 

Мы ведаем цану сапраўднай свабоды. Ус-
ведамляем сілу адзінства народа, яго патры-
ятызму і веры ў будучыню. Разумеем, што су-
верэнітэт — гэта наш галоўны здабытак. 

Вызваляючы Радзіму ад гітлераўскіх на-
цыстаў, адраджаючы краіну ў пасляваенныя 
гады, ствараючы маладую дзяржаву на раз-
ломе эпох і тысячагоддзяў, мы разам пішам 
гісторыю незалежнай Беларусі. 

Наш свяшчэнны абавязак — захоўваць па-
мяць пра Вялікі Подзвіг, перадаваць яе буду-
чым пакаленням, берагчы і ўмацоўваць мір 
на сваёй зямлі, стваральнай працай рабіць яе 
багацейшай і прыгажэйшай. 

Няхай гэты знамянальны дзень, які стаў 
сімвалам мужнасці і гераізму беларускага на-
рода, натхняе нас на новыя дасягненні. 

Шчыра жадаю вам шчасця, дабрабыту і по-
спехаў ва ўсіх пачынаннях. 

З Днём Рэспублікі! 
Аляксандр Лукашэнка У парадзе, які адбыўся каля стэлы «Мінск — горад-ге-

рой», былі задзейнічаны больш за 4 тысячы вайскоўцаў і 
250 адзінак баявой тэхнікі, было прадстаўлена 19 пешых 
і 23 механізаваныя парадныя разлікі. Упершыню ў па-
радным страі прайшлі жанчыны-вайскоўцы злучэнняў і 
воінскіх часцей беларускай арміі і зводны разлік кадэцкіх 
вучылішчаў, спецыялізаваных ліцэяў і кадэцкіх карпусоў, 

 Д  ЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
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разлік ваеннаслужачых Народна-вызваленчай арміі Кітая. 
Традыцыйна ў парадзе прынялі ўдзел вайскоўцы з Расіі.

Адразу пасля парада гледачы ўбачылі масавае тэатралі-
заванае прадстаўленне «Мой родны кут». У яго фінале плош-
чу запоўнілі дзеці ў адзенні з назвамі ўсіх гарадоў і пасёлкаў 
гарадскога тыпу Беларусі як увасабленне будучыні малой 
радзімы. У неба выпусцілі тысячу паветраных шароў у фор-

ме сэрца ў колерах дзяржаўнага сцяга, адначасова ў паветра 
падняўся аэрастат у форме сэрца з надпісам «Мая Радзіма».

Завяршыў святочную праграму 3 ліпеня гала-канцэрт 
на пляцоўцы каля стэлы «Мінск — горад-герой», кульміна-
цыяй якога сталі акцыя «Праспяваем гімн разам» і святоч-
ны салют.

Вераніка Пуставіт
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 П  АМЯЦЬ НАЗАЎЖДЫ

А
ІДЗІЦЕ І ГЛЯДЗІЦЕ
Ёсць боль, які не мае часавых і фізічных межаў. Перадаецца праз пакаленні. Нагадвае пра памылкі, які апякаюць сваёй 
маштабнасцю і бесчалавечнасцю. Рэха вайны, якое Беларусь дагэтуль адчувае, у сучасных геапалітычных умовах, 
на жаль, не так востра чуецца па ўсім свеце, а вось напружанне паміж краінамі ды іх аб’яднаннямі — выразна.

Адным з месцаў, дзе водгук Другой 
сусветнай ажно «звініць», з’яўляецца 
былы лагер смерці «Трасцянец», што 
пад Мінскам. 29 чэрвеня Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка раз-
ам з федэральнымі прэзідэнтамі Гер-
маніі ды Аўстрыі Франкам-Вальтэрам 
Штайн маерам і Аляксандрам Ван дэр 
Беле нам наведаў гэты мемарыяльны 
комплекс, дзе адбыўся мітынг-рэквіем, 
прысвечаны памяці ахвяр нацызму. 
Гэта чацвёрты па колькасці загінулых 
нацысцкі лагер смерці ў Еўропе.

Кіраўнікі дзяржаў па дарозе да ме-
марыяльных могілак «Благаўшчына» 
прайшлі міма архітэктурна-скуль-
птурных збудаванняў. Яны сім ва-
лізуюць вагоны, у якіх прывозілі лю-
дзей у канцлагер. У іх вокнах можна 
пабачыць запаленыя лампады і кветкі. 
Ганна Аксёнава, галоўны архітэктар 
праекта, расказвае, што перш чым па-

чаць работу, былі тут праведзены ком-
плексныя навуковыя пошукі. З іх да-
памогай стала зразумела, дзе менавіта 
знаходзяцца магілы. Былі вывучаны і 
друкаваныя матэрыялы.

Мітынг-рэквіем распачаў кіраў-
нік беларускай дзяржавы: «Боль па-
мяці аб страшных падзеях Другой 
сусветнай вайны сабраў нас сёння 
разам. Я гляджу ў гэту імправіза-
ваную залу: мы як адна сям’я. Лічу, 
што гэта галоўны сімвал нашай 
сённяшняй сустрэчы. Мы — прад-
стаўнікі розных народаў, веравыз-
нанняў, жыхары розных дзяржаў, 
палітыкі і грамадскія дзеячы — зна-
ходзімся тут, бо памятаем трагічныя 
ўрокі агульнай гісторыі. Ведаем, як 
абясцэніла чалавечае жыццё ідэало-
гія нацызму, што перавярнула свет 
злачынствамі, якім няма роўных па 
сваёй жорсткасці».

На думку беларускага лідара, са-
май неспасцігальнай з’явай Другой 
сусветнай вайны сталі лагеры смерці. 
На тэрыторыі аднаго з іх, аднаго з са-
мых буйных па колькасці ахвяр, і ад-
крываецца новы мемарыяльны аб’ект. 
Тут дарогай смерці наканавана было 
прайсці яўрэям з Берліна, Брэмена, 
Вены, Дортмунда, Прагі ды іншых 
еўрапейскіх гарадоў. Тут жа велізар-
ная брацкая магіла і мірных жыхароў 
Беларусі, падпольшчыкаў і савецкіх 
ваеннапалонных, якія былі знішчаны.

«У нашых архітэктараў атрымалася 
ўвасобіць у мемарыяле тонкую мяжу 
паміж жыццём і смерцю, пераступа-
ючы якую жывы чалавек ператвараў-
ся ў прыгаршчы попелу, — лічыць 
Аляксандр Лукашэнка. — Немагчыма 
змірыцца з тым, што такое адбывалася 
на беларускай зямлі. Аднак гэта было. 
І гэта не наша стварэнне, не беларусаў. 
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 П  АМЯЦЬ НАЗАЎЖДЫ

І таму гэта выглядае яшчэ больш тра-
гічным для нашай краіны, для белару-
скага народа».

Маючы ўнікальную магчымасць 
ведаць праўду той вайны з аповедаў 
відавочцаў, галоўнае, што мы павінны 
зрабіць — захаваць яе, не дапусціць 
адраджэння страшнага мінулага, упэў-
нены Прэзідэнт Беларусі. Бо гісторыя 
жорсткім чынам паказала, што нельга 
ігнараваць зло, нават калі яно існуе 
на стадыі ідэі. Яго трансфармацыя ў 
рэальную пагрозу — пытанне часу.

Кіраўнік беларускай дзяржа-
вы выказаў шчырыя словы падзякі 
прысутным прэзідэнтам, палітыкам 
і грамадскім дзеячам, прадстаўнікам 
рэлігійных арганізацый, кіраўніцтву 
і жыхарам еўрапейскіх гарадоў, усім 
неабыякавым людзям, агульнымі на-
маганнямі якіх захавана і працягвае 
заставацца памяць аб ахвярах «Трас-
цянца». Беларускі лідар заклікаў 
падтрымаць ініцыятыву беларускага 
боку па стварэнні электроннай кнігі 
памяці «Трасцянец». Аляксандр Лу-
кашэнка звярнуўся да сваякоў загіну-
лых, вучоных, усіх, хто неабыякавы: 
«Давайце разам напішам гісторыю 
лёсаў забітых і пахаваных тут лю-
дзей».

Прэзідэнт Беларусі канстатаваў, 
што пасляваеннае ўладкаванне свету 
на многія дзесяцігоддзі гарантавала 
баланс бяспекі і міру на кантыненце. 
І падавалася, што ўрокі Другой сус-
ветнай вайны, агульныя для ўсіх, на-
заўжды засвоены чалавецтвам. «Але 
сёння мы бачым, што мінулае нас не 
пакідае. Многія не прызнаюць дзяр-

жаўных межаў. Сусветная супольнасць 
зноў сутыкаецца з «дэманамі нецярпі-
масці», якія распаляюць нянавісць і 
правакуюць гвалт», — лічыць кіраўнік 
беларускай дзяржавы.

Таму Беларусь пераканана ў неаб-
ходнасці пачаць новы маштабны між-
народны дыялог, накіраваны на пера-
адоленне ўсіх супярэчнасцяў, дэфіцыт 
якога выразна адчуваецца ў сённяшніх 
геапалітычных адносінах. Толькі праз 
давер, павагу і адкрытую, шчырую 
размову можна прыйсці да рэальна-
га ўмацавання міжнароднай бяспекі, 
супольна супрацьстаяць варожасці, 
нянавісці і фанатызму, забяспечыць 
наступным пакаленням шчаслівую бу-
дучыню.

«І няважна, дзе адбудзецца гэты 
дыялог. І нават няважна, у межах якой 
арганізацыі — якая дзейнічае ці ў на-
ноў створанай намі — адбудзецца гэты 
дыялог. Бо ён нам вельмі патрэбны. І 
ўсе мы гэта разумеем, — сказаў Аляк-
сандр Лукашэнка. — Мы адчуваем хо-
лад ужо не халоднай вайны. Нам трэба 
спыніцца. І тое, што мы сёння пра гэта 
кажам, — залог таго, што мы навучылі-
ся засвойваць урокі з гісторыі. Ніколі 
больш не павінна паўтарыцца ў свеце 
трагедыя, якая паставіла пад пагрозу 
існаванне чалавецтва».

У ходзе выступлення на мітынгу-
рэквіеме Прэзідэнт Беларусі аб’явіў 
Мінуту маўчання. Пра важнасць таго, 
каб памятаць урокі гісторыі, гавары-
лі прэзідэнты Германіі ды Аўстрыі, 
было агучана пасланне Прэзідэнта 
Польшчы Анджэя Дуды. Асабліва 
эмацыянальным атрымалася высту-

пленне кіраўніка Германіі, які згадаў 
адзін з найбольш моцных фільмаў 
пра падзеі Другой сусветнай «Ідзі 
і глядзі» (зняты на кінастудыі «Бе-
ларусьфільм» Элемам Клімавым па 
сцэнарыі Алеся Адамовіча). Ён пры-
кладна з такім жа лозунгам — па на-
зве кінастужцы — заклікаў ставіцца 
да памылак тых часоў, як бы складана 
гэта ні было. Памятаць пра іх і ніколі 
не паўтараць.

З Германіі, дарэчы, прыехала да-
волі вялікая дэлегацыя. Напрыклад, 
Ігар Шкляр, член прадстаўніцтва сі-
надальнай супольнасці Кёльна, сам 
беларус, таму не мог не скарыстацца 
магчымасцю наведаць Радзіму. «Мая 
задача — пасля ў Кёльне расказаць 
пра тое, як тут, на Беларусі, клапоцяц-
ца пра памяць аб вайне, пра гісторыю. 
Тое, што тут робіцца, звышкаштоўнае. 
Бо чалавек без гісторыі, з аднымі ін-
стынктамі, — жывёла, не больш», — 
лічыць ён.

Увогуле сустрэча аб’яднала прад-
стаўнікоў самых розных канфесій. 
Арцыбіскуп Рымска-каталіцкай цар-
квы на Беларусі Тадэвуш Кандру-
севіч, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, 
лічыць, што кожная вайна — гэта 
бяда, якая не дзеліць людзей па вера-
вызнанні, нацыянальнасці, палітыч-
ных поглядах. І тое, што адкрываецца 
мемарыяльны комплекс, сведчыць аб 
нашай памяці пра памылкі мінулых 
гадоў. «Памятаем не для таго, каб, 
скажам, раны, якія загаіліся, пасы-
паць соллю, але каб памятаць сваю 
гісторыю — маці-настаўніцу, — кажа 
Мітрапаліт. — Гэта яна мусіць перас-
церагчы чалавецтва, каб такога болей 
ніколі не было».

Але больш за ўсё аптымізму вы-
клікаюць тыя, хто прайшоў жахі вайны 
і пры гэтым не згубіў жыццялюбства. 
Валянціну Талкачову, які дзіцем пера-
жыў канцлагер і нямецкі палон, цяпер 
79 гадоў, а ён працягвае займацца зімо-
вым плаваннем, выкладаў, пісаў кнігі, 
ладзіў бізнес. І ў сваім узросце жартуе, 
што плануе пражыць 150 гадоў: за сябе 
і за свайго бацьку, якога даўно не ста-
ла... «А ўнукам пра тыя жахі, што мы 
прайшлі ў канцлагерах разам з маці, 
лепей не ведаць. Што пужаць? Можа, 
калі падрастуць... Галоўнае, каб тая 
страшная памылка, якая абярнулася 
такімі стратамі, больш ніколі не паўта-
рылася».

Вераніка ПуставітЮ
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 Д  ЫЯЛОГ

АГУЛЬНАЕ ДЛЯ ЎСІХ
Пасля мітынгу-рэквіема, які прайшоў на тэрыторыі 
былога лагера смерці «Трасцянец», у Палацы 
Незалежнасці адбыліся двухбаковыя сустрэчы 
Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі з кіраўнікамі 
Аўстрыі ды Германіі.

Падчас размовы з Федэральным прэзідэнтам Аўстрыі 
Аляксандрам Ван дэр Беленам беларускі лідар пад-
крэсліў, што яго краіна заўжды падтрымлівала нашу 
і адыграла значную ролю ў паляпшэнні адносін з 

Еўрасаюзам. Аляксандр Лукашэнка расказаў, што ў хуткім 
часе адбудзецца сустрэча з кіраўніцтвам Аўстрыі ў Вене, 
цяпер ідзе падрыхтоўка да яе. «Мы заўжды рады бачыць 
вас, кіраўніцтва Аўстрыі ў Беларусі», — запэўніў Прэзідэнт.

У нашых дзяржаў ёсць шмат агульнага, асабліва ў праек-
тах у эканамічным плане. «Я думаю, што ў сувязі з вашым 
візітам у Беларусь, міжведамаснымі нашымі кантактамі мы 
здольныя пашырыць супрацоўніцтва паміж Аўстрыяй і Бе-
ларуссю», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Ваша краіна адыгрывае значную ролю ва ўмацаванні 
бяспекі Еўропы. І мне б вельмі хацелася, каб восенню бя-
гучага года на Мінскай канферэнцыі па бяспецы ў нашым 
рэгіёне прысутнічалі вашы людзі, прадстаўнікі высокага 
ўзроўню», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Акрамя таго, ён 
запрасіў узяць удзел у другіх Еўрапейскіх гульнях, што ад-
будуцца ў 2019 годзе, аўстрыйскіх спартсменаў, а Прэзідэнта 
Аўстрыі — паглядзець на спаборніцтвы.

У сваю чаргу Аляксандр Ван дэр Белен падзякаваў за 
дружалюбны прыём. Ён быў здзіўлены, наколькі такое 
месца смутку, як «Трасцянец», выпадала да нядаўняга часу 
з агульнаеўрапейскай памяці. Менавіта для Аўстрыі знач-
насць гэтага мемарыяла вельмі высокая, падкрэсліў ён.

Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з Франкам-
Вальтэрам Штайнмаерам, Федэральным прэ зі дэн-
там Германіі, адзначыў, што яго візіт будзе мець 
станоўчы рэзананс. «Тым больш што вы не першы 

раз у Мінску і ў гэтым палацы. Знакамітая «нармандская 
чацвёрка»  — гэта ў тым ліку і ваша дзецішча. Было б 
няправільна не падзякаваць вам за той значны ўклад, 
які вы ўнеслі ў нармалізацыю адносін паміж Беларуссю і 
Еўрасаюзам. Мы за гэта вельмі ўдзячныя. Мы гэта памятаем. 
Тым больш што ўсё, што мы абмеркавалі тады з Ангелай 
Меркель, тое, пра што яна мне казала, мы са свайго боку 
рэалізавалі цалкам», — адзначыў беларускі лідар і папрасіў 
па магчымасці перадаць канцлеру Германіі прывітанне ад 
усяго беларускага народа.

Франк-Вальтэр Штайнмаер паабяцаў выканаць гэту 
просьбу. У самога Федэральнага прэзідэнта Германіі, як ён 
прызнаўся, пра нашу краіну — самыя лепшыя ўспаміны. Ён 
згадаў тыя гадзіны, якія правёў у Беларусі ў час, калі зда-
рыўся «самы буйны крызіс на еўрапейскім кантыненце» 
(маецца на ўвазе канфлікт в Украіне, з нагоды якога збіра-
лася ў Мінску «нармандская чацвёрка» ў 2015 годзе). Па яго 
словах, дакумент, які пасля доўгіх перагавораў быў распра-
цаваны, непарыўна звязаны з беларускай сталіцай. 

Вераніка Пуставіт

БЕЗ 
ТЭРМІНУ 
ДАЎНАСЦІ
Мемарыяльны комплекс 
«Трасцянец» —
помнік еўрапейскай значнасці

Д
оўгі час пра гэта месца масавых забой-
стваў мала хто па-за межамі Беларусі 
ведаў, у Германіі Малы Трасцянец 
згад ваўся толькі ў асобных працах 
гіс то ры каў. Але цяпер канцлагер, які 
дзейнічаў у нава кол лі вёскі Малы 
Трасцянец (сёння тэрыторыя ў межах 
Мінска), чац вёрты па колькасці ахвяр 
у Другой сусветнай вайне, становіцца 
помнікам еўрапейскай значнасці.

Спецыфіка масавых забойстваў у Беларусі ў тым, што 
тут не будавалася спецыяльная інфраструктура, напры-
клад, не было спецыяльных баракаў. Людзей прывозілі 
ў лес і расстрэльвалі на паляне побач з загадзя выка-
паным ровам, а таксама ахвяры маглі задыхнуцца па 
дарозе ў так званых машынах-душагубках. У 1944 годзе 
Надзвычайная камісія знайшла ва ўрочышчы Благаўш-
чына 34 ямы, запоўненыя чалавечымі парэшткамі ды 
попелам…

Сярод ахвяр Трасцянца ў тым ліку — цэлая школа. 
На дэпартацыю ў Мінск былі вывезены дырэктар яўрэй-
скай гімназіі ў Кёльне Эрых Клібанскі з жонкай і трыма 
сынамі ды ягоныя вучні. Пра гэту ды іншыя гісторыі, 
звязаныя з Трасцянцом, расказвае перасоўная выстаўка, 
якая на працягу шасці месяцаў будзе працаваць у Нацы-
янальнай бібліятэцы. Яе арганізатары — Міжнародны 
адукацыйны цэнтр (Дорт мунд) і Мінскі міжнародны 
адукацыйны цэнтр імя Ёханэса Рау ў супрацоўніцтве 
з фондам «Мемарыял памяці забітых яўрэяў Еўропы». 
Ідэя аб стварэнні выстаўкі прыйшла, калі ў Мінску рас-
пачаліся работы над мемарыяльным комплексам. Трэба 
сказаць, што згаданы праект унікальны, бо над зборам 
інфармацыі для экспазіцыі працавалі гісторыкі і му-
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зейныя работнікі Беларусі, Германіі, Чэхіі, Аўстрыі. Гэта 
сумеснае асэнсаванне складанага ваеннага мінулага, якое 
звязала народы розных краін. Таму і пазнаёміцца з ёй змо-
гуць наведвальнікі ў розных гарадах Еўропы. Між іншым, 
адкрылася выстаўка ў лістападзе 2016 года ў Гамбургу, ад-
куль у лістападзе 1941 года ў Мінск прыбылі першыя яўрэі, 
якія былі тут знішчаны. Таксама выстаўка была паказана ў 
іншых гарадах, дзе адбываліся дэпартацыі. А ў наступным 
годзе яна адправіцца ў Вену. Трэба сказаць аб праграме су-
праваджэння: падчас правядзення выстаўкі адбываюцца 
сустрэчы са сведкамі ваенных падзей, конкурсы для школь-
нікаў і студэнтаў.

…З вясны 1942 года да лета 1944-га ў Трасцянцы рабіла-
ся ўсё, каб не толькі знішчыць людзей, але і схаваць сляды 
гэтага злачынства. У канцы 1943 года спецыяльная зон-
дэркаманда прымушала вязняў мінскіх турмаў раскопваць 
ямы-магілы, крукамі даставаць адтуль целы забітых людзей 
і спальваць. Каб не пакінуць відавочцаў, прымусовых ра-
бочых таксама расстралялі.

Забраць жыццё, цела, памяць… 
Такі быў план нацыстаў. Так, сапраў-
ды, пра вялікую колькасць людзей, 
знішчаных у Трасцянцы, не засталося 
ніякай інфармацыі. Калі на Захадзе 
складаліся спісы дэпартаваных, то на 
тэрыторыі Усходняй Еўропы ўліку ах-
вяр не было. Але злачынцам не ўдало-
ся забраць памяць пра гэтае месца. У 
пачатку 2000-х гадоў у Беларусь з роз-
ных куткоў Еўропы пачалі прыязджа-
ць сваякі забітых.

Адразу пасля вызвалення Мінска, у 
ліпені 1944 года, у Трасцянцы працава-
ла Надзвычайная дзяржаўная камісія па 
выяўленні і расследаванні злачынстваў 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Павод-
ле ацэнкі, зробленай ёй, колькасць ах-
вяр — 206 500 чалавек. Як бачыце, лічбы 
круглыя, і сярод гісторыкаў па гэты час 

вядуцца спрэчкі вакол пытання аб да-
кладных маштабах трагедыі. Але бяс-
спрэчна адно — гэты лагер смерці быў 
найбуйнейшы на акупаванай тэрыто-
рыі Савецкага Саюза. Тут пазбаўлялі 
жыцця цывільных жыхароў Беларусі, 
савецкіх ваеннапалонных, беларускіх, 
аўстрыйскіх, нямецкіх і чэшскіх яўрэ-
яў, партызанаў і падпольшчыкаў. Каля 
24 тысяч заходнееўрапейскіх яўрэяў 
былі прывезеныя ў Мінск з 1941  па 
1943 год і забітыя ці ў Мінскім гета, ці ў 
канцлагеры «Трасцянец».

Канцлагер складаўся з трох частак: 
лагера прымусовай працы, месца маса-
вых расстрэлаў у Благаўшчыне і крэма-
цыйнай печы ва ўрочышчы Шашкоўка. 
Пра ўсе гэтыя пункты пакут раскажа 
мемарыяльны комплекс у Трасцянцы. 
У 2015 годзе ў памяць пра тых, хто за-
гінуў, урачыста быў адкрыты манумент 

Брама памяці. А сёлета ў канцы чэрвеня прайшло адкрыццё 
другой чаргі — мемарыяльных могілак Благаўшчына.

Інфармацыйна-дакументальная выстаўка, якую зараз 
можна пабачыць у Нацыянальнай бібліятэцы, складаецца з 
18 раздзелаў. Яны прадстаўляюць Малы Трасцянец як месца 
злачынства і месца памяці. Падчас адкрыцця выстаўкі Над-
звычайны і Паўнамоцны Пасол Федэратыўнай Рэспублікі 
Германіі ў Рэспубліцы Беларусь Петэр Дэтмар заўважыў: 
«Сёння многае можна было б аддаць забыццю, таму што 
сведкі тых часоў сыходзяць з жыцця і застаецца ўсё менш 
тых, хто можа асабіста расказаць аб перажытых трагедыях. 
Гісторыя блякне хутка, калі яна не была часткай уласнага 
жыцця, таму так важна будаваць будучыню, не забываючы 
мінулага. Мы не хочам кансерваваць жахі, мы хочам атры-
маць урокі, якія будуць арыенцірамі для будучых пакален-
няў, таму нам патрэбныя такія мясціны, як Трасцянец — 
месца памінання і памяці, у еўрапейскім разуменні як месца 
сумеснай культуры памяці».

Алена Дзядзюля 
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Беларусь і Кітай 
дамовіліся
аб устанаўленні 
бязвізавага рэжыму

Т
ак, на палях апошняга саміту 
ШАС адбылася двухбаковая 
сустрэча Прэзідэнта Белару-
сі Аляксандра Лукашэнкі са 
Старшынёй КНР Сі  Цзінь-

пінам. Па яе выніках Беларусь і Кітай 
дамовіліся аб устанаўленні бязвізавага 
рэжыму паміж краінамі. 

Адпаведнае міжурадавае пагаднен-
не аб узаемным бязвізавым рэжыме 
для ўладальнікаў звычайных пашпар-
тоў падпісана 10 чэрвеня ў Цындаа. 
Дакумент заключаны па выніках пе-
рагавораў кіраўнікоў краін. Ад бела-
рускага боку подпіс пад пагадненнем 
паставіў міністр замежных спраў 
Уладзімір Макей. 

Бакі таксама падпісалі дакумен-
ты аб развіцці супрацоўніцтва ў ін-
шых сферах. У прыватнасці, заклю-
чана міжурадавае пагадненне аб 
тэхніка-эканамічнай дапамозе, рамач-

нае пагадненне аб выдзяленні Белару-
сі льготнага крэдыту для рэалізацыі 
заключнага этапу арганізацыі высока-
тэхналагічнай аграпрамысловай выт-
ворчасці поўнага цыкла, мемарандум 
паміж Міністэрствам эканомікі Бе-
ларусі і Дзяржаўным агенцтвам між-
народнага развіцця і супрацоўніцтва 
Кітая аб супрацоўніцтве па развіцці 
чалавечага патэнцыялу. 

«Нас вельмі радуе, што мы безага-
ворачна падтрымліваем адзін аднаго 
ў любой сітуацыі. Ніколі не аглядва-
емся на рэакцыю і меркаванні іншых, 

Статус назіральніка ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, які сёння мае 
Беларусь, — гэта магчымасць не толькі заявіць пра сваю пазіцыю ў ёй, але і, 
скарыстаўшыся нагодай, пабачыцца сам-насам з сябрамі
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калі размова ідзе аб незалежнасці і 
суверэнітэце дзяржаў. Упэўнены, што 
з моцным Кітаем будзе моцнай і Бела-
русь, якая з’яўляецца вашым верным 
саюзнікам», — сказаў Аляксандр Лука-
шэнка падчас сустрэчы. 

У сваю чаргу Сі Цзіньпін адзначыў 
актыўны ўдзел Беларусі ў самітах Шан-
хайскай арганізацыі супрацоўніцт-
ва. Ён падкрэсліў гатоўнасць Кітая 
заўсёды быць надзейным сябрам і 
партнёрам Беларусі. «Мы гатовы спа-
лучыць наша развіццё з развіццём Бе-
ларусі», — сказаў Старшыня КНР. 

Сі Цзіньпін таксама ўспомніў сваю 
першую сустрэчу з Аляксандрам Лу-
кашэнкам. «Мы з першага моманту 
знаёмства, як даўнія сябры. Мы ўвесь 
час звяраем гадзіннікі па пытаннях 
развіцця адносін, тэматыцы, якая мае 
для нас узаемны інтарэс, пастаянна 
надаём новы імпульс развіццю двухба-
ковых адносін. Я гатовы і ў далейшым 
падтрымліваць такія цесныя кантак-
ты», — заявіў лідар Кітая. 

Наша пазіцыя ў ШАС 

К
іраўнік беларускай дзяржавы 
выступіў і падчас пасяджэн-
ня Савета кіраўнікоў дзяр-
жаў Шанхайскай арганізацыі 
супрацоўніцтва. Аляксандр 

Лукашэнка адзначыў, што Беларусь ба-
чыць у ШАС арганізацыю, якая павін-
на ўнесці свой важкі ўклад у перамогу 
разважлівасці ў міждзяржаўных ад-
носінах. 

«Варожасць і канфрантацыя вя-
дуць да росту напружанасці, узнікае 
небяспека сур’ёзных канфліктаў з не-
прадказальнымі вынікамі. У гэтых 
абставінах Беларусь бачыць у ШАС 
арганізацыю, якая павінна ўнесці свой 
важкі ўклад у забеспячэнне шматба-
ковай бяспекі, абарону міжнародных 
нормаў і правілаў, перамогу разважлі-
васці ў міждзяржаўных адносінах», — 
сказаў Аляксандр Лукашэнка. 

Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу, 
што на фоне новых хваль пратэкцы-
янізму ў сусветным гандлі, якія пра-
ма ці ўскосна закранаюць практычна 
ўсе дзяржавы, што ўдзельнічаюць у 
саміце, узнікае прамая пагроза ўця-
гвання ў гандлёвыя войны. «Таму для 
ўсіх нас вельмі актуальным з’яўляецца 
прыняцце сумесных мер, накіраваных 
на ўмацаванне сусветнай гандлёвай 

сістэмы шляхам выкарыстання маг-
чымасцяў Шанхайскай арганізацыі 
супрацоўніцтва ў эканамічнай сфе-
ры», — лічыць беларускі лідар. 

Кіраўнік дзяржавы таксама пра-
панаваў стварыць ІТ-экасістэму 
ШАС. «Прапаную ўсім нам сумесна 
падумаць над стварэннем агульнай 
электроннай платформы, скажам, 
«ІТ-экасістэмы ШАС», якая аб’яднае 
ў сабе магчымасці электронных СМІ, 
сацыяльных сетак, электроннага ган-
длю і шмат іншага», — сказаў кіраўнік 
беларускай дзяржавы. Паводле яго 
слоў, гэта дасць магчымасць узмацніць 
кааперацыю, павысіць канкурэнтаз-
дольнасць нацыянальных эканомік ва 
ўмовах глабальнага свету. «А таксама 
дапаможа нам гарантаваць бяспеку 
нашых краін», — адзначыў Аляксандр 
Лукашэнка. 

Таксама варта задзейнічаць маг-
чымасці Беларусі для ўмацавання 
харчовай бяспекі краін — удзельніц 
арганізацыі. «Беларусь — краіна з 
традыцыйна моцным і эфектыўным 
аграрным сектарам, высокатэхнала-
гічнымі вытворчасцю і сельскагаспа-
дарчым машынабудаваннем. Прапа-
нуем задзейнічаць магчымасці нашай 
дзяржавы па пастаўках прадукцыі ўсіх 
гэтых галін для ўмацавання харчовай 
бяспекі ШАС», — сказаў Аляксандр 
Лукашэнка. 

Ён звярнуў увагу, што пасля ўсту-
плення ў 2017 годзе Індыі і Пакістана 
ў Шанхайскую арганізацыю супра-
цоўніцтва яе прастора пашырылася 
практычна да чвэрці тэрыторыі зям-

ной сушы, на якой пражывае амаль 
палова насельніцтва свету. У гэтых 
умовах паўнацэнная забяспечанасць 
прадуктамі харчавання з’яўляецца 
найважнейшым фактарам далейшага 
працвітання ШАС і ўмацавання бяспе-
кі ў гэтым вялікім рэгіёне, падкрэсліў 
Прэзідэнт Беларусі. 

Аляксандр Лукашэнка таксама 
прапанаваў стварыць спецыялізава-
ную экспазіцыю «АграШАС» на між-
народным форуме аграрыяў «Белаг-
ра», які штогод праходзіць у Мінску. 
Ён запрасіў паўдзельнічаць у ёй у 2019 
годзе ўсіх сяброў і партнёраў па аргані-
зацыі. 

Н
а палях саміту адбылася 
сус трэча кіраўніка белару-
скай дзяржавы з Прэзідэн-
там Манголіі Халтмагійнам 
Батулгам. Падчас яе Аляк-

сандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь 
гатова ствараць у Манголіі высока-
прадукцыйныя прадпрыемствы і выт-
ворчасці беларускай тэхнікі. Бакі аб-
меркавалі магчымае супрацоўніцтва 
ў стварэнні малочнай вытворчасці, а 
таксама ў сферы аўтамабільнай і сель-
скагаспадарчай тэхнікі, сельскагаспа-
дарчай прадукцыі. Аляксандр Лука-
шэнка запрасіў Халтмагійна Батулгу 
наведаць Беларусь. 

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся і з 
Прэзідэнтам Ірана Хасанам Раўхані, з 
якім абмеркаваў праблемныя пункты 
супрацоўніцтва паміж нашымі краі-
намі. 

Паводле БелТА 
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— Спадарыня Вольга, як статус 
назіральніка Беларусі ў ШАС уплывае 
на беларуска-кітайскія адносіны?

— Ён дазваляе ўдзельнічаць у су-
стрэчах найвышэйшага і высокага 
ўзроўню арганізацыі. Для Беларусі 
ШАС — гэта шматбаковая пляцоўка, 
якая дазваляе акрамя ўдзелу ў мера-
прыемствах парадку дня арганізацыі 
таксама прадоўжыць дыялог з нашымі 
партнёрамі — Расіяй, Кітаем ды іншы-
мі.

Цяпер КНР актыўна прасоўвае 
ініцыятыву «Адзін пояс і адзін шлях» 
і задзейнічае для гэтага ў тым ліку і 
ШАС. А для нас гэта магчымасць пра-
панаваць свае варыянты ўдзелу ў іні-
цыятыве.

Чарговая сустрэча кіраўнікоў Кітая 
і Беларусі на палях ШАС — добрая пля-
цоўка для таго, каб чарговы раз, ужо 
пасля візіту Ван Цішаня ў нашу краіну, 
які адбыўся гэтым летам, абмеркаваць 
планы беларуска-кітайскага супра-
цоўніцтва на бліжэйшы час.

— На дадзеным этапе заключа-
ны кантракты з кітайскім бокам на 
пастаўку беларускай мяса-малочнай 
прадукцыі, чакаецца іх рэалізацыя. 
Але аб’ёмы пакуль не ўражваюць...

— Бо мы толькі намацваем магчы-
мыя варыянты пашырэння экспарту. 

Тут важна разумець, што традыцый-
ным нашым партнёрам з’яўляецца Рас-
ія, а не Кітай. Ідэя экспарту сельгаспра-
дукцыі ў КНР распрацоўвалася даўно, і 
затрымку ў з’яўленні кантрактаў мож-
на растлумачыць тым, што шмат часу 
пайшло на тое, каб зразумець, як гэты 
рынак працуе. Ды і ўваход на яго вы-
клікаў складанасці, бо на ім ёсць свая 
спецыфіка, адрозная ад нашай. Час 
пайшоў і на пошук партнёраў.

Далей больш эфектыўным крокам 
можа стаць стварэнне сумесных кам-
паній з кітайскімі партнёрамі па экс-
парце нашай прадукцыі на рынак КНР. 
Гэта асноўная мадэль, па якой дзейніча-
юць і заходнія краіны для ўваходжан ня 
на кітайскі рынак. Кітай таксама шмат 
чаго закупае, і чаму б нашай Беларусі 
не стаць адной з краін-імпарцёраў, калі 
наша прадукцыя адпавядае патраба-
ванням якасці і ўвогуле мае станоўчы 
імідж за мяжой?

Акурат у красавіку ў Шанхаі ство-
рана сумеснае прадпрыемства, якое 
стане аператарам паставак беларускай 
прадукцыі ў Кітай. Трэба адзначыць, 
што іншыя кітайскія кампаніі таксама 
выказалі зацікаўленасць у такім супра-
цоўніцтве, цяпер ідуць перагаворы.

— Калі ў нас так актывізаваліся 
беларускія пастаўкі, то ці чакаць 

наплыву кітайскіх тавараў у Бела-
русь?

— Выхад на рынак Кітая белару-
скай прадукцыі не ўказвае на тое, што ў 
адказ ад КНР будуць такія ж дзеянні. У 
Кітая і Беларусі за апошнія дзесяцігод-
дзі ўжо сфарміраваліся традыцыйныя 
экспартныя рынкі. Калі для нас гэта 
Расія, то для Кітая найбуйнейшым ган-
длёвым партнёрам цяпер з’яўляюцца 
ЗША. І наўрад ці гэтыя пазіцыі значна 
зменяцца.

Кітайскія пастаўкі змогуць павя-
лічыцца ў тым выпадку, калі бу дзе 
расці попыт сярод беларусаў, якія вы-
рашаць прагаласаваць рублём за кітай-
скія тавары. Але пакуль мы не ствара-
ем нічога падобнага, напрыклад, на 
прадукцыю кампаніі Xіaomі такой жа 
якасці і кошту. Магчыма, у кантэксце 
сусветнага размеркавання вытвор-
часці Беларусі гэта і не трэба.

— Не думаю, што ў пастаўках мы 
абмяжуемся аднымі прадуктамі хар-
чавання. А як жа тавары з высокай 
дабаўленай вартасцю, высокатэхна-
лагічная прадукцыя? Час ад часу іду-
ць гутаркі аб стварэнні адпаведных 
вытворчасцяў, але пакуль канкрэт-
ных вынікаў не відаць.

— Сапраўды, тут ёсць складанасці. 
Для стварэння адпаведных прадпры-

Чаму цяпер назіраецца такая актывізацыя беларуска-кітайскіх кантактаў і чым 
гэта карысна для абодвух бакоў? Пра гэта расказала Вольга Кулай, аналітык 
Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў.

ВЫЙГРАЕМ
ЗА КОШТ ІНТЭГРАЦЫІ 
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емстваў, у тым ліку высокатэхналагіч-
ных, асноўнай двухбаковай пляцоўкай 
сёння з’яўляецца Кітайска-беларускі 
індустрыяльны парк «Вялікі камень». 
У дачыненні да яго адно з галоўных 
пытанняў — фінансаванне. Беларускі 
бок не мае магчымасці ўкласці знач-
ную суму ў будаўніцтва інфраструк-
туры. Цяпер, каб адшукаць фінан-
саванне, быў створаны, напрыклад, 
сумесны інвестыцыйны фонд. Ідуць 
перагаворы з міжнароднымі фінанса-
вымі арганізацыямі, каб зняць неда-
хоп у фінансаванні.

—  А ж ыў ле нне  к а нт а к т аў, 
ажыццяўленне паставак, сустрэчы 
на высокім узроўні... Цяпер бела-
руска-кітайскія адносіны значна 
актывізаваліся. Навошта ж такія 
нала джаныя кантакты абодвум ба-
кам?

— Па-першае, гэта заканамер-
ны вынік двухбаковай працы нашых 
ведамстваў, у тым ліку пасольстваў. 
Па-другое, у мадэлях нашых знешніх 
палітык і эканомік можна пабачыць 
падобныя рысы. І Кітай, і мы імкнёмся 
да дыверсіфікацыі. Беларусь — краіна 
невялікая па памеры з абмежаваны-
мі рэсурсамі, на якія мы можам аба-
пірацца хоць бы з пункту гледжання 
фінансавання. Затое можам эфектыў-
на кіраваць тымі рэсурсамі, якія ў нас 
ёсць, для таго, каб прыстойна функ-
цыянаваць на дзяржаўным узроўні. 
Для гэтага нам патрэбна інтэграцыя 
з максімальнай колькасцю структур і 
краін — Расіяй, Еўрапейскім саюзам, 
Еўразійскім эканамічным саюзам, 
Азіяй, Блізкім Усходам ды іншымі 
партнёрамі.

Кітай робіць амаль тое ж 
самае. Ён удзельнічае ў між-
народных арганізацыях, 
калісьці створаных За-
хадам, і адначасова 
стварае свае інсты-
туты, напрыклад, 
Азіяцкі банк ін-
фраструктурных 
інвестыцый. У 
КНР цяпер на 
гэта ёсць рэсур-
с ы ,  т а м у  ш т о 
краіна ўжо вый-
шла са стадыі на-
каплення капіталу, 
распачатай у 1978 

годзе, калі 
была абвешча-

на Палітыка рэформаў 
і адкрытасці. Праз наладжван-

не сувязяў з іншымі краінамі Кітай, як 
і Беларусь, спрабуе дыверсіфікаваць 
свае рызыкі.

Палітыка не можа існаваць 
без эканомікі. У любога 
палітычнага су-
працоўніцт-
ва павінен 
б ы ц ь 

эканамічны падмурак, які мы пасту-
пова ствараем. Але важна памятаць, 
што добрымі палітычнымі адносінамі 
кітайскага інвестара ўкладацца не пе-
раканаеш. Тым не менш інвестары на 
наш рынак прыходзяць і прапановы 
з’яўляюцца. Усё ж такі мы ім цікавыя. 
Наколькі — трэба разглядаць у кант-
эксце інтэграцыі Беларусі ў эканаміч-
ныя суполкі ды арганізацыі (ЕАЭС, 
ЕС, Сусветная гандлёвая арганіза-
цыя), а таксама беларускага ўплыву ў 
іх.

На дадзеным этапе беларускі МЗС 
праводзіць работу па нармалізацыі 
адносін з ЕС і магчымым падпісанні 
базавага пагаднення Беларусі з ЕС. 
Нягледзячы на санкцыі, такое пагад-
ненне, напрыклад, існуе паміж ЕС і 
Расіяй. Для Кітая падпісанне яго будзе 
вельмі важным, бо такім чынам ад-
крываюцца новыя рынкі збыту. А гэта 
другое пасля інфраструктуры пытан-
не ў развіцці «Вялікага каменя». І для 
гэтага не варта ўдзяляць менш увагі 
нашым адносінам з традыцыйнымі 
партнёрамі — і з Расіяй, і ў рамках 
ЕАЭС.

Вераніка Пуставіт
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невялікая па памеры з абмежаваны-
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на кіраваць тымі рэсурсамі, якія ў нас 
ёсць, для таго, каб прыстойна функ-
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з максімальнай колькасцю структур і 
краін — Расіяй, Еўрапейскім саюзам, 
Еўразійскім эканамічным саюзам, 
Азіяй, Блізкім Усходам ды іншымі 
партнёрамі.

Кітай робіць амаль тое ж 
самае. Ён удзельнічае ў між-
народных арганізацыях, 
калісьці створаных За-
хадам, і адначасова 
стварае свае інсты-
туты, напрыклад, 
Азіяцкі банк ін-
фраструктурных 
інвестыцый. У 
КНР цяпер на 
гэта ёсць рэсур-
с ы ,  т а м у  ш т о 
краіна ўжо вый-
шла са стадыі на-
каплення капіталу, 
распачатай у 1978 

на Палітыка рэформаў 
і адкрытасці. Праз наладжван-

не сувязяў з іншымі краінамі Кітай, як 
і Беларусь, спрабуе дыверсіфікаваць 
свае рызыкі.

Палітыка не можа існаваць
без эканомікі. У любога
палітычнага су-
працоўніцт-
ва павінен 
б ы ц ь 

партнёрамі  і з Расіяй, і ў рамках 
ЕАЭС.

Вераніка Пуставіт

Чарговая сустрэча 
кіраўнікоў Кітая 
і Беларусі на палях 
Шанхайскай 
арганізацыі 
супрацоўніцтва — 
добрая пляцоўка 
для таго, каб 
у чарговы раз 
абмеркаваць 
планы беларуска-
кітайскага 
супрацоўніцтва 
на бліжэйшы
час.
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У
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Кітаі
Кірыл Руды расказаў пра асаблівасці развіцця 
інфармацыйных тэхналогій Паднябеснай і пра тое,
на што лепш арыентавацца беларусам

У канцы ХХ стагоддзя структур-
ныя эканамічныя рэформы далі све-
ту «Кітайскі цуд». Дзякуючы доўга-
му перыяду ўстойлівага росту ВУП 
Кітаю ўдалося стварыць сучасную 
прамысловасць, удасканаліць ін-
фраструктуру, новыя вытворчасці. 
Сёння эканоміка Кітая па ўзроўні 
ВУП з’яўляецца другой пасля ЗША. 
У КНР таксама зрабілі і вялікі ры-
вок у развіцці ІT-сферы. На думку 
Надзвычайнага і Паўнамоцнага Па-
сла Беларусі ў Кітаі Кірыла Рудога, 
беларускім распрацоўшчыкам ёсць 
на што арыентавацца. Маючы вась-
мігадовы вопыт жыцця ў Кітаі, ён 
расказаў на  міжнародным форуме 
«ТІБО-2018», які нядаўна прайшоў 

у Мінску, у якую будучыню рухаец-
ца інфармацыйная трансфармацыя 
Паднябеснай і на які яе вопыт варта 
больш уважліва глядзець у Беларусі 
пры пераходзе да лічбавай эканомікі.

Bіg dаtа для вялікай краіны

На думку Пасла, кітайская мадэль 
развіцця ІT-індустрыі ўнікальная і су-
пярэчлівая адначасова. З аднаго боку, 
можа скласціся ўражанне, што ў Кітаі 
сайты і сацыяльныя сеткі жорстка 
кантралююцца. З другога боку, гучаць 
захопленыя водгукі, што ў Паднябес-
най усё прадумана, хутка, мноства ІT-
паслуг і прадуктаў.

Нягледзячы на гэта, Кірыл Руды 
адзначыў, што Кітай  — ІT-краіна, 
якая хутка расце. Колькасць інтэр-
нэт-карыстальнікаў у Паднябеснай 
складае 773 мільёны чалавек. Кож-
ны месяц яна расце на  колькасць 
усіх інтэрнэт-карыстальнікаў Бела-
русі. Асноўным напрамкам працы 
ў ІT з’яўляецца апрацоўка bіg dаtа 
(вялікіх даных). Ён раскрываецца ў 
гандлі, велашэрынгу, каршэрынгу, 
у даследаванні штучнага інтэлекту, 
у грамадскай бяспецы, у сістэме гра-
мадскага кантролю.

Як гэта дапамагае на справе? Нап-
рыклад, у гандлі аналіз даных дазва-
ляе імгненна рэагаваць на  змены і 
скарачаць разрыў паміж дызайнам 

 К  АРЫСНЫ ВОПЫТ

КІТАЙСКІ ДОСВЕД КІТАЙСКІ ДОСВЕД 
ДЛЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЛЯ БЕЛАРУСКАЙ 
ІTСФЕРЫІTСФЕРЫ
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і вытворчасцю да некалькіх дзён. 
А гэта сцірае такія паняцці, як, нап-
рыклад, вясновая або зімовая калек-
цыі адзення.

«Усё гэта паскарае таваразварот 
і рост эканомікі. Лічыцца, што толь-
кі тэхналогіі bіg dаtа забяспечваюць 
прырост ВУП Кітая ў сярэднім на 2 % 
у год», — адзначыў Пасол.

Безнаяўны свет

Кітай — гэта безнаяўная ІT-краі-
на. Амаль палова кітайцаў выходзіць 
з дому менш чым з 15 доларамі наяў-
ных у кішэні. Ва ўсіх крамах, кіёсках 
вулічнага гандлю разлічваюцца ска-
нуючы тэлефонам QR-код.

«Галоўная праблема, з якой я су-
тыкаўся ў краме, — гэта незадаво-
л е н а с ц ь  л юд з е й , 
б о я ,  як  правіла , 
з’яўляюся адным з 
нямногіх пакупнікоў, 
у  каго ёсць наяўныя 
грошы ў краме, і пра-
даўцу прыходзіцца шу-
каць мне рэшту», — рас-
казаў Кірыл Руды.

Та кс ама  ён  а дзна-
чыў, што кожны месяц 
500 мільёнаў кітайцаў за-
казваюць тавары праз ма-
більныя праграмы. Пры гэ-
тым рынак анлайн-гандлю 
Кітая расце ў два разы хутчэй 
за рынак ЗША.

«Развіццё ІT-галіны змяняе 
эканоміку Кітая, накіроўваючы 
зберажэнні кітайцаў у спажыванне, 
павялічвае інвестыцыі не ў вытвор-
часць, а  ў паслугі, дызайн, брэнд. 
У  выніку паслугі ўжо фарміруюць 
больш за палову эканомікі Кітая», — 
падкрэсліў Пасол.

Стартап-дзяржава

Кітай  — гэта стартап-краіна. 
Больш за  60 % ВУП Кітая стварае 
малы і прыватны бізнес, які штодня 
«памірае» і «перараджаецца».

«Калі вы былі ў Кітаі і вам спада-
баўся нейкі маленькі магазін, рэста-
ран, цырульня, то наступны раз, калі 
вы туды прыедзеце, іх ужо дакладна 
не будзе. Доля ІT-стартапаў у Кітаі 
складае 10 %. У іх асаблівая экасіст-

эма: з аднаго боку, гэта інфраструк-
тура, бізнес-інкубатары, венчурныя 
фонды, з другога боку, у Кітаі сфар-
міравалася норма і звычка пастаян-
на пачынаць спачатку», — расказвае 
Кірыл Руды.

І нягледзячы на  тое, што 90 % 
стартапаў у Кітаі знікаюць на працягу 
першага года, той, хто выжывае, пе-
ратвараецца ў буйную міжнародную 
карпарацыю.

Бачаць сваю будучыню

Кітай — гэта краіна з выразным 
бачаннем сваёй ІT-будучыні. Сёння 
ў КНР ёсць тры найбуйнейшыя стра-
тэгіі. Адна з іх называецца «Зроблена 
ў Кітаі — 2025», па якой адбываецца 
падтрымка развіцця ўласных тэхна-

логій. Другая — па распаўсюджван-
ні інтэрнэту ва ўрадзе, вытворчасці, 
гандлі, сельскай гаспадарцы ды ін-
шых галінах. Трэцяя — дзесяцігадо-
вая стратэгія інфарматызацыі.

«Якая роля дзяржавы ў гэтым пра-
цэсе? Галоўнае, чым займаецца дзяр-
жава ў ІT-сферы, — вызначае мэты і 
тэрміны, ствараючы інфраструктуру, 
падтрымлівае малы бізнес, прыцягвае 
высокакваліфікаваныя кадры. Астат-
нія фінансавыя стымулы ажыццяўля-
юцца на рынкавых умовах», — дадаў 
Пасол.

Так, у Кітаі няма спецыяльных па-
датковых ільгот і бюджэтных субсі-
дый. Разам з тым у Паднябеснай цал-
кам разумеюць, што яны пакуль яшчэ 
з’яўляюцца ІT-краінай, якая развіва-
ецца і ў якой менш за 50 % тэрыто-

рыі пакуль пакрыта 4G-інтэрнэтам. 
Пранікненне інтэрнэту складае 58 % 
сярод насельніцтва (у Беларусі 71 %, 
у ЗША 96 %).

Паслабленні ў вялікім 
кітайскім фаерволе

Пасол таксама адзначыў, што 
Кітай усё яшчэ застаецца цэнтралі-
заванай ІT-краінай, а сфера ІКТ — 
манапалізаванай. Напрыклад, та-
кія кампаніі, як Аlіbаbа і Tеnсеnt, 
валодаюць 90 % усяго анлайн-ган-
длю, 85 % анлайн-плацяжоў, 85 % 
сацыяльных сетак. ІT-рынак Кітая 
практычна закрыты ад знешняй 
канкурэнцыі. Напрыклад, там ёсць 
нават свае аналагі сацыяльных сетак 
і месенджараў, створаныя з мэтай 

цалкам замяніць найбольш папуляр-
ныя з іх у свеце накшталт Fасеbооk і 
WhаtsАрр.

«Таксама ў КНР стварылі ўлас-
ную псіхалогію спажывання, што 
тлумачыць забарону крыптавалют і 
развівае кіраваны блокчэйн», — дадаў 
Кірыл Руды.

Разам з гэтым з ростам даходаў на-
сельніцтва растуць і патрабаванні да 
якасці, а бізнес-мадэль нізкай цаны 
фарміруе прадузятае стаўленне да 
кітайскіх прадуктаў.

«Аднак у  Паднябеснай бачаць 
гэтыя рызыкі. У ІT-сферы цяпер ад-
бываецца дэцэнтралізацыя. Такса-
ма ўзнікае ўсё больш стартапаў, якія 
канкурыруюць з манаполіямі», — рэ-
зюмаваў Пасол.

Ілья Крыжэвіч

Галоўнае, чым займаецца дзяржава 
ў ІT-сферы, — вызначае мэты 
і тэрміны, ствараючы 
інфраструктуру, падтрымлівае 
малы бізнес, прыцягвае 
высокакваліфікаваныя кадры. 
Астатнія фінансавыя стымулы 
ажыццяўляюцца на рынкавых 
умовах.
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Чыгуначныя перавозкі з Кітаем імкліва растуць

П
ершы цягнік з 38 кан тэй не-
рамі з акругі Шыцзячжуан 
кітайскай правінцыі Хэ бэй 
прыбыў на тэрмінал Каля-
дзічы, што знаходзіцца пад 

Мінскам. Гэты раз таварны састаў па-
кінуў свой груз у Беларусі, аднак у най-
бліжэйшай будучыні новы лагістычны 
ланцужок дазволіць паскорыць абмен 
прамысловымі таварамі паміж Кітаем 
і краінамі Еўропы.

Паводле слоў першага намесніка-
начальніка Беларускай чыгункі Ігара 

Шылава, чыгуначныя перавозкі з Кіта-
ем цяпер імкліва растуць.

«Сёлета мы плануем правесці праз 
беларускую чыгунку больш за 4 ты-
сячы кантэйнерных цягнікоў з Кітая ў 
Еўропу, у тым ліку і ў нашу краіну і на-
зад», — адзначыў падчас цырымоніі ад-
крыцця новага маршруту Ігар Шылаў.

Таксама плануецца, што новы шлях 
стымулюе беларускіх бізнесменаў па-
шыраць свой экспартны патэнцыял.

«БЧ сумесна з Сhіnа Mеrсhаnts 
Grоuр, лагістычнымі аператарамі, 

партнёрамі і перавозчыкамі ства-
раюць усе неабходныя ўмовы для 
бесперашкоднага грузавога абароту 
тавараў. Сёння няма праблем для пе-
рамяшчэння беларускіх тавараў у 12 
правінцый Кітая, як і няма праблемы 
па перамяшчэнні кітайскіх тавараў у 
Беларусь. Мы чакаем рэакцыі белару-
скага і кітайскага бізнесу: умовы ство-
раны», — канстатаваў першы намеснік 
начальніка БЧ.

Як адзначыў  генеральны дырэк-
тар прадпрыемства «Белінтэртранс — 
транспартна-лагістычны цэнтр» Яўген 
Усянкоў, пасля сустрэчы першага цяг-
ніка плануецца правесці рэкламную 
кампанію, каб прыцягнуць бізнес. Ча-
каецца, што ў месяц магчыма будзе ад-
праўляць 3-4 цягнікі з правінцыі Хэбэй.

«У асноўным па новым маршру-
це будуць перавозіць тавары прамы-
словага прызначэння. У далейшым 
плануецца наладзіць дастаўку кітай-
скіх грузаў да Еўропы, краін Балтыі і 
СНД», — растлумачыў Яўген Усянкоў.

Акрамя таго, паводле яго ацэнак, 
чыгуначны транспарт робіць пера-
возку грузаў таннейшай у 10 разоў у 
параўнанні з авіяцыяй. Важная пера-
вага выкарыстання чыгункі — і ў тэр-
міне дастаўкі. Сёння цягнік па новым 
маршруце зможа дастаўляць грузы за 
14 дзён. Напрыклад, калі везці тавары 
праз Клайпедскі порт, то тэрмін можа 
павялічыцца ў 3-4 разы.

Ілья Крыжэвіч

ЯШЧЭ АДНО АКНО 
Ў ЕЎРОПУ
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Г
андлёва-эканамічныя адно-
сіны паміж Беларуссю і В’ет-
на мам перажываюць прын-
цыпова новы момант у сваім 
развіцці. Пра гэта заявіў на-

меснік Прэм’ер-міністра Уладзімір 
Сямашка падчас 14-га пасяджэння 
беларуска-в’етнамскай міжурадавай 
камісіі па гандлёва-эканамічным і 
навукова-тэхнічным супрацоўніцт-
ве, якое адбылося ў Мінску.

Паводле слоў Уладзіміра Сямаш-
кі, станоўчую дынаміку двухбако-
вым адносінам надалі падпісаныя 
раней дакументы: пагадненне аб 
стварэнні зоны свабоднага гандлю 
В’етнама з ЕАЭС і пратакол паміж 
урадамі Беларусі і В’етнама аб выт-
ворчасці маторных транспартных 
сродкаў на тэрыторыі В’етнама. 
Віцэ-прэм’ер лічыць, што гэтыя да-
моўленасці адкрываюць унікальныя 
магчымасці, дзякуючы якім можна 
істотна павысіць узаемны тавара-
абарот.

Для членаў беларускай дэлегацыі 
ён паведаміў, што на ўзроўні ўрада 
В’етнама прынята станоўчае рашэн-
не даць першаму сумеснаму белару-
ска-в’етнамскаму прадпрыемству па 
зборцы аўтамабіляў МАЗ у В’етнаме 
адаптацыйны перыяд у 18 месяцаў. 
Гэта дазволіць падрыхтавацца да 
новых заканадаўчых актаў, якія пры-
няты ў В’етнаме і патрабуюць тэхніч-
нага пераўзбраення прадпрыемства.

«Пасля гэтага перыяду наша 
прадпрыемства будзе працаваць 
згодна з усімі нормамі, і я думаю, 
што яно будзе паспяховае», — сказаў 
на заканчэнне віцэ-прэм’ер.

У сваю чаргу генеральны ды-
рэк тар кампаніі «МАЗ» Дзмітрый 
Кацярыніч адзначыў, што першая 
чарга сумеснага прадпрыемства 
«МАЗ-Азія» па вытворчасці гру-
завікоў пачне працаваць у верасні. 
Грузавікі, якія будуць вырабляць 

на заводзе, плануецца пастаўляць 
не толькі на рынак В’етнама, але і ў 
Камбоджу, Лаос, Малайзію, Індане-
зію і ў іншыя краіны рэгіёна.

Начальнік галоўнага ўпраўлення 
знешнеэканамічнай дзейнасці Мін-
сельгасхарча Аляксей Багданаў рас-
казаў, што беларускі бок цяпер вядзе 
работу над праектам па стварэнні 
сумеснага прадпрыемства ў В’етнаме, 
якое будзе займацца перапрацоўкай 
сухога малака і сухой малочнай сы-
роваткі па нашых тэхналогіях. Пла-
нуецца, што там будуць выпускаць 
восем відаў малочнай прадукцыі пад 
в’етнамскім брэндам, у тым ліку тва-
рог, сыры, ёгурты. «Сёлета прасочва-
ецца станоўчая дынаміка.  У студ-
зені — красавіку мы ўжо нагандлявалі 
на $ 1,6 млн. Гэта ў 2,6 раза больш, чым 
за аналагічны перыяд мінулага года. 
Сярод паставак сухое малако, сухая 
сыроватка, мясныя прадукты», — рэ-
зюмаваў Аляксей Багданаў.

Пасля заканчэння мерапрыем-
ства намеснік Прэм’ер-міністра Ула -
дзі  мір Сямашка і міністр пра мыс-
ло васці і гандлю В’етнама Чан Туан 
Ань падпісалі пратакол пасяджэння 
беларуска-в’етнамскай міжурадавай 
камісіі.

Ілья Крыжэвіч

ПРАЕКТЫ 
ЗАЎТРАШНЯГА ДНЯ
У перспектыве на тэрыторыі В’етнама могуць з’явіцца
сумесныя прадпрыемствы па выпуску пасажырскай тэхнікі
і перапрацоўцы сухога малака

Б
ЕЛ

ТА

  КАНКРЭТЫКА
ДЛЯ 
ІНДЫЙСКАГА 
БІЗНЕСУ

Д
элегацыя Канфедэрацыі 
індыйскай прамыслова-
сці сустрэлася са  стар-
шынёй Савета Рэспу-
блікі Нацыянальнага 
сходу Беларусі Міхаілам 
Мясніковічам. Спікер 

адзначыў, што ў дзвюх краін гі-
старычна склаўся высокі ўзровень 
сяброўскіх адносін на палітычным 
трэку, і нагадаў пра візіт Прэзідэнта 
ў Нью-Дэлі, які адбыўся летась у ве-
расні. Тады былі прыняты сур’ёзныя 
рашэнні і падпісаны шэраг пагад-
ненняў, якія рэгулююць гандлёва-
эканамічнае ды інвестыцыйнае су-
працоўніцтва.

— Я мяркую, як куратар індый-
ска-беларускага супрацоўніцтва, што 
палітычныя і парламенцкія кантакты 
крыху апераджаюць намаганні дзела-
вых колаў. І, я думаю, што ваш візіт 
будзе садзейнічаць менавіта таму, каб 
і бізнес-супольнасці працавалі больш 
актыўна, — адзначыў Міхаіл Мясніко-
віч.

На думку старшыні Савета Рэспу-
блікі, ёсць усё для таго, каб бізнес 
працаваў больш эфектыўна: палітыч-
ная воля, нарматыўна-прававое за-
беспячэнне і канкрэтныя праекты. 
На сустрэчы абмеркавалі пытанні па 
супрацоўніцтве ў машынабудаўні-
чай сферы, фармацэўтычнай прамы-
словасці, тэкстыльнай галіне, ваен-
на-тэхнічным напрамку ды іншыя. 
«Акрамя таго, мы гатовыя адначасова 
вырашаць і пытанні фінансавага суп-
раваджэння. Таварнае супрацоўніцт-
ва падмацоўваць адпаведнымі фінан-
савымі схемамі», — заўважыў Міхаіл 
Мясніковіч.

Надзея Анісовіч

Міністр прамысловасці і гандлю В’етнама 
Чан Туан Ань
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Д
арэчы, сёлета гэта быў яго другі прыезд у Мінск 
і другая сустрэча з кіраўніком беларускай дзяр-
жавы — еўракамісар сустракаўся з Прэзі дэн там 
Беларусі ў студзені 2018 года.

Эксперты адзначаюць, што ў апошнія гады 
адносіны Беларусі з Еўрапейскім саюзам развіва-
юцца пазітыўна, адноўлены кантакты на вышэй-

шым узроўні, візіты ў Мінск першых асоб еўраструктур і 
краін — членаў ЕС.

На сустрэчы ў Мінску Аляксандр Лукашэнка высока 
ацаніў ролю самога еўракамісара па еўрапейскай паліты-
цы суседства і перамоў аб пашырэнні ЕС Ёханэса Хана ў 
нармалізацыі адносін Беларусі і Еўрасаюза. У прыватнас-
ці, кіраўнік дзяржавы падзякаваў еўракамісару «за ўдзел 
у палітычным, эканамічным развіцці Беларусі».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў важнасць таго, што 
ЕС — бліжэйшы сусед Беларусі. «А з суседзямі, паколькі яны 
ад Бога, трэба сябраваць, выбудоўваць партнёрскія адносі-
ны. Дык вось, мы ні ў якім разе не спяшаліся, не абяцалі вам 
таго, чаго мы не можам зрабіць. Вы прыглядаліся да нас, мы 
прыглядаліся да Еўрапейскага саюза, — працягнуў кіраўнік 
дзяржавы. — І ў сілу трансфармацый, якія адбываюцца і ў 
нас, і ў вас мы прынялі рашэнне, што не варта нам глядзець 
адзін на аднаго праз агароджу і жыць, коса гледзячы адзін 
на аднаго. Мы вырашылі ісці насустрач адзін аднаму, ад-
наўляць сяброўскія, партнёрскія адносіны».

Закранаючы тэму падпісання дакументаў аб партнёрст-
ве паміж Беларуссю і ЕС, якія рыхтуюцца, Аляксандр Лу-
кашэнка адзначыў, што іх асновай павінны быць менавіта 
гандлёва-эканамічныя адносіны. «Размовы аб дэмакратыі, 
свабодзе слова, палітвязнях, адмене смяротнага пакаран-
ня. — гэта само сабой зразумела, мы не здымаем гэта з па-
радку дня, мы смела і адкрыта пра тое кажам Але асновай 
з’яўляюцца нашы гандлёва-эканамічныя, фінансавыя ад-
носіны», — упэўнены кіраўнік дзяржавы. — Калі мы буд-
зем бачыць у адносінах з ЕС гэта, мы можам смялей ісці і 
на трансфармацыю, рэфармаванне нашага палітычнага 
ладу. У адваротным выпадку паўторым лёс Савецкага Саю-
за, калі не бачылі эканомікі, не бачылі людзей, не разумелі, 
чым жывуць людзі, а пачалі ламаць палітычную сістэму. Па-
ламаўшы, спустошылі краіну. Мы робім пэўныя высновы, 
засвойваем урокі з гэтага».

Кіраўнік дзяржавы на перамовах закрануў тэму ўдзелу 
Беларусі ва «Усходнім партнёрстве». Ён лічыць, што «Усход-
няе партнёрства» з’яўляецца добрым прыкладам нацэленас-
ці Беларусі на эканамічнае супрацоўніцтва з Еўрасаюзам.

«Мы строга прытрымліваемся лініі дамоўленасцяў ва 
"Усходнім партнёрстве", — сказаў Аляксандр Лукашэнка Пры 
гэтым ён растлумачыў, чаму Беларусь развівае супрацоўніцт-
ва ў рамках гэтай ініцыятывы:.” Мы прапануем канкрэтныя 
рэгіянальныя эканамічныя праекты, якія вельмі патрэбны як 
Еўрапейскаму саюзу, Беларусі, так і ўсходнім суседзям — на-
шым і вашым. Гэта аснова, мы ідзем ад жыцця».

Беларусі і ЕС у апошнія гады ўдалося выбудаваць давер-
лівыя адносіны. Гэта адзначыў Ёханэс Хан на сустрэчы з 
Аляксандрам Лукашэнкам.

«Перш за ўсё дазвольце пагадзіцца з вашымі словамі, 
што за апошнія некалькі гадоў нам удалося выбудаваць 
узаемнадавяральныя зносіны, — сказаў Ёханэс Хан. — Таму 
што толькі на такой аснове мы зможам дасягнуць чагось-
ці пэўнага ў інтарэсах грамадзян. І маё бачанне — гэта 
стварэнне пояса дабрабыту ў рамках Еўрапейскага саюза 
і еўрапейскага партнёрства. Менавіта гэта будзе служыць 
найлепшай гарантыяй для нашай бяспекі і стабільнасці».

Паводле БелТа 

ЕЎРАСАЮЗ
ЯК СУСЕД І ПАРТНЁР 
Еўракамісар па еўрапейскай палітыцы суседства і перамовах аб пашырэнні ЕС Ёханэс Хан прыняў удзел
у дзясятай сесіі нефармальнага дыялогу міністраў замежных спраў і міністраў па справах лічбавых тэхналогій
краін «Усходняга партнёрства». 
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САЛІДНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ 
Ў БУДУЧЫНЮ
Аляксандр Лукашэнка разам з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банка 
рэканструкцыі і развіцця Аланам Пію абмеркавалі праекты, якія рэалізуюцца 
ў краіне. Прэзідэнт Беларусі адзначыў добры ўзровень супрацоўніцтва,
які існуе ў апошнія гады, і сказаў, што бачыць вялікі пазітыў.

2 
млрд еўра — гэта добры аб’ём, які вы 
інвеставалі ў Беларусь. За мінулы год — 
амаль $200 млн, — прывёў лічбы Аляксандр 
Лукашэнка. — І я так разумею, што мы 
для Еўрапейскага банка рэканструкцыі і 

развіцця з’яўляемся прымальным партнёрам».
Прэзідэнт адзначыў, што банк цікавіцца дзяржаўным 

сектарам і супрацоўнічае з ім. «Ваш банк з’яўляецца актыў-
ным прыхільнікам прыватызацыйных працэсаў, — заўважыў 
кіраўнік дзяржавы. — Вы ведаеце нашы падыходы да прыва-
тызацыі дзяржаўнай уласнасці, дзяржаўных аб’ектаў. І я не 
думаю, што мае погляды на прыватызацыю носяць нейкі аса-
блівы характар і залішне адрозніваюцца ад тых падыходаў, 
якія прапаведуе Еўрапейскі банк (рэканструкцыі і развіц-
ця. — Аўт.). Справа ў тым, што мы абсалютна не супраць 
працэсаў прыватызацыі. Гэта цалкам натуральная норма».

Як растлумачыў Прэзідэнт, наша пазіцыя зыходзіць з 
таго, што, калі дзяржава не можа кіраваць нейкімі акты-
вамі, трэба іх аддаць эфектыўнаму ўласніку. «Мы супраць 
абвальнай і шокавай прыватызацыі. Гэта сутнасць нашага 
падыходу, таму што, пагадзіцеся, аб’екты дзяржуласнасці 
ствараў увесь народ, асабліва ў былыя часы. У нас неблагія 
аб’екты. І ўзяць росчыркам пяра агулам іх прадаць за бясцэ-
нак — гэта азначае спарадзіць несправядлівасць».

Таксама Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што 
прыватызацыя не павінна быць нейкай сферай напружання 
ў грамадстве. Ад гэтага працэсу неабходна атрымліваць на 
перспектыву нармальны заробак, працоўныя месцы, дахо-
ды ў бюджэт і развіццё.

Пасля сустрэчы Алан Пію расказаў журналістам пра ас-
ноўныя праекты, якія цяпер рэалізуюцца сумесна з ЕБРР. 
Так, ён адзначыў, што ўжо некаторы час ідзе супрацоўніцтва 
з Нацыянальным банкам і ўрадам для таго, каб палепшыць 
аперацыі Белінвестбанка. Цяпер ЕБРР разглядае канкрэт-
нае рашэнне па ўваходжанні ў акцыянерны капітал Белін-
вестбанка. Алан Пію спадзяецца, што гэта адбудзецца да 
канца бягучага года. Але пасля ўваходжання ў капітал ра-
бота не скончыцца. «Разам з Урадам, Нацыянальным бан-

кам мы будзем усяляк імкнуцца да таго, каб Белінвестбанк 
рос, каб павялічваўся яго пакет аперацый, каб ён падняўся 
да таго ўзроўню, калі ён будзе цікавым стратэгічнаму інве-
стару, прыцягненне якога мы будзем абмяркоўваць разам з 
беларускім Урадам», — адзначыў віцэ-прэзідэнт.

Што датычыцца індыкатараў працы беларускай экано-
мікі, то, па словах Алана Пію, яны паказваюць пазітыўнае 
паляпшэнне па шэрагу кірункаў. У першую чаргу гэта да-
тычыцца эканамічнага росту ды інфляцыі, якія знаходзяцца 
пад кантролем. «Два гады таму мы адмовіліся ад абмежаван-
няў у нашай дзейнасці ў Беларусі. Гэта дазволіла нам істотна 
актывізаваць нашу работу па інфраструктурных праектах у 
краіне». У прыватнасці, гэта датычыцца падтрымкі праекта 
будаўніцтва другой Мінскай кальцавой аўтадарогі, рэалі-
зацыі праекта М-10 (паміж Гомелем і Брэстам). Яшчэ адзін 
кірунак — паляпшэнне сістэмы водазабеспячэння і водаад-
вядзення. Да таго ж у Мінску плануецца правесці цеплавую 
мадэрнізацыю будынкаў. Алан Пію таксама расказаў, што 
ЕБРР зацікаўлены ва ўдзеле ў праектах па рэканструкцыі 
22 мастоў, пабудаваных у савецкі час.

Надзея Анісовіч
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Эфектыўныя кантакты, 
інавацыі ды паспяховыя 
кантракты: Беларускі 
аграпрамысловы тыдзень — 
свайго роду справаздача 
за год для прамыслоўцаў, 
навукоўцаў і аграрыяў 
краіны. Пляцоўкай 
маштабнага міжнароднага 
мерапрыемства стаў 
Гандлёва-лагістычны 
комплекс аграгарадка 
Шчомысліца, што пад 
Мінскам. Геаграфія 
ўдзельнікаў выстаў — ад Кітая 
да Вялікабрытаніі, усяго 
28 краін і больш за паўтысячы 
кампаній, якія працуюць 
у аграпрамысловым сектары.

СЕМ
ДЗЁН,
ЯКІЯ
ГОД
КОРМЯЦЬ
Сучасныя тэхналогіі ў сельскай гаспадарцы прадставілі 
на Беларускім  аграпрамысловым тыдні

Б
ЕЛ

ТА

 С  ТАНОЎЧАЯ ДЫНАМІКА
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— Гэта даўно стала ўжо фактам, 
што Беларусь поўнасцю накарміла 
сваю краіну, сваіх людзей. Больш за 
тое, прадукты харчавання сталі адным 
з асноўных пунктаў экспарту. Летась 
на 6,5 млрд долараў мяса-малочнай 
дыіншай прадукцыі было экспартава-
на. Але ўнёсак прамыслоўцаў у тым, 
што мы далі сучаснае абсталяванне, 
разам з навукоўцамі далі сучасныя 
тэхналогіі, — сказаў на адкрыцці фо-
руму намеснік Прэм’ер-міністра Улад-
зімір Сямашка.

Форум аб’ядноўвае некалькі вы-
стаў — «Белагра-2018», «Белферма», 
«Белпрадукт» і «Прам.Холад.Упак». 
Усё, над чым апошні год працавалі 
інжынеры-машынабудаўнікі, прад-
ставілі на Міжнароднай спецыялі-
заванай выстаўцы «Белагра-2018». 
Дасягненні ў сферы жывёлагадоўлі — 
інкубатары, аўтаматызаваныя сістэмы 
кіравання статкам, новыя мадыфіка-
цыі даільных установак, кармы і вет-
прэпараты прадстаўлены ў экспазіцыі 
«Белферма».

Па словах Міністра сельскай гас-
падаркі і харчавання Леаніда Зайца, 
аграпрамысловы комплекс Рэспублікі 
Беларусь па выніках працы за пяць 
месяцаў дэманструе станоўчую дына-
міку ў сваім развіцці. Пракаментаваў 
кіраўнік ведамства і абмежаванні Рас-
сельгаснагляда на некаторыя віды ма-
лочнай прадукцыі ў тары больш за два 
з паловай літры:

— Для нас гэта, вядома, было не-
чакана. Але мы да ўсяго гатовыя. 
Апошнім часам мы назіраем нічым не 
аргументаваныя і не абгрунтаваныя 
дзеянні Рассельгаснагляда ў дачы-
ненні да беларускіх прадпрыемстваў. 
Быў вось выпад пра закрыццё нашых 
прадпрыемстваў — гэта чарговая пра-
ява пратэкцыянізму. Ідзе выбіванне 
з рынку прадпрыемстваў Рэспублікі 
Беларусь.

Нягледзячы на чарговыя розна-
галоссі аб плынях малочных рэк з 
Беларусі, партнёры з Расіі ўсё ж за-
цікаўлены ў наладжванні моцных эка-
намічных сувязяў.

— Дзякуючы падтрымцы Міні-
стэрства прамысловасці Беларусі і 
Міністэрства прамысловасці і гандлю 
Расійскай Федэрацыі мы плануем у 
два разы павялічыць колькасць выт-
ворчасці трактарнай тэхнікі Беларусі 
на тэрыторыі Валагодскай вобласці. 
Гэты велізарны рынак Расіі, які цяпер 

гатоў прыняць тэхніку вашай краіны. 
Мы сёння ў складзе вялікай расій-
скай дэлегацыі падпісалі некалькі 
пагадненняў, якія адчыняюць новае 
акно магчымасцяў для развіцця інтэ-
грацыйных і кааперацыйных сувязяў 
дзвюх краін, — паведаміў губернатар 
Валагодскай вобласці Алег Куўшын-
нікаў.

Форум даўно стаў пляцоўкай не 
толькі для навуковага, але і дзелавога 
супрацоўніцтва. Сёлета яго наведалі 
прадстаўнікі больш чым 30 замежных 
дэлегацый.

Беларускі аграпрамысловы ты-
дзень — свята для ўсіх, хто звязаны 
з сель скай гаспадаркай. У праграме 
мерапрыемства былі семінары, кон-
курсы, дэгустацыі, з’езд грамадскага 

аб’яднання «Беларускі сялянскі савет» 
і нават аўкцыён. У якасці лотаў выстаў-
ля ліся племянныя жывёлы. 

Марыя Дадалка
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БУЙНЫЯ КРАМЫ 
ПАЙШЛІ Ў РЭГІЁНЫ 
Апошні год для сталічнага рытэйлу можна назваць прарыўным, 
паколькі на рынак выйшла адразу тры буйныя гандлёвыя цэнтры. 
На падыходзе яшчэ адна не менш буйная тройка.

А
трымліваецца, што патэн-
цыял для развіцця ў сталі-
цы для сучаснага гандлю 
яшчэ ёсць. Але ёсць і аль-
тэрнатыўнае меркаванне: 

«Каб выжыць, гандлю варта накіроў-
вацца ў рэгіёны».

Аб магчымых перспектывах развіц-
ця гандлю расказвае кіраўнік гандлё-
вага сектара «Твая сталіца. Кіраванне 
праектамі» Арцём Даві довіч. 

Новы ўзровень рытэйлу 

— Калі казаць пра сітуацыю ў 
цэлым, то рынак камерцыйнай неру-
хомасці ў нашай краіне развіваецца 
хвалямі, — расказвае кіраўнік секта-
ра. — Першае сур’ёзнае ўзрушэнне 
адбылося падчас сусветнага эканаміч-
нага крызісу 2007—2008 гадоў. Цяпер 
рынак хутчэй знаходзіцца на ўзды-
ме — мы адышлі ад апошніх узрушэн-
няў, цэны на гандлёвыя плошчы ста-
білізаваліся і нават трохі растуць. 
Яшчэ летась цэны намецілі станоўчую 
дынаміку, а вакантнасць у гандлёвых 
цэнтрах паступова ліквідуецца. 

Лепш за ўсё гэтыя змены чыта-
юцца на сталічным рынку, дзе знахо-
дзіцца ўвесь бізнес і абарачаюцца 
найбольшыя грашовыя патокі. Так, 
за год увяліся і запоўніліся такія вя-
домыя праекты-даўгабуды, як Gаllеrіа 
Mіnsk, Dаnа Mаll і Grееn Сіtу. Гэта 

новы для краіны ўзровень рытэйлу; 
маштаб, якога дагэтуль ні ў Мінску, ні 
тым больш у рэгіёнах не было. 

Кліента трэба здзіўляць 

Нягледзячы на пазітыўную тэн-
дэнцыю на рынку, будаваць цяпер ня-
проста. Выраслі цэны на будматэрыя-
лы, існуе высокая канкурэнцыя, ёсць 
пытанні па крэдытаванні. Пасля таго 
як будзе ўведзена ў эксплуатацыю 
наступная партыя буйных праек-
таў (гандлёва-забаўляльныя цэнтры 
Раlаzzо, Mіnsk Сіtу Mаll і DіаMоnd 
Сіtу), на рынку цалкам верагодна 
з’явіцца новы фармат — мегамолы. 

Увесь свет сыходзіць ад звыклага 
фармату гандлёвых цэнтраў, паколькі 
гандаль пад уздзеяннем інтэрнэту пас-
тупова выцясняецца ў анлайн. Рытэйл 
накіраваны на імпульсіўныя пакупкі, 
а таму галоўная мэта — максімальна 
доўга затрымаць спажыўца на аб’екце 
з дапамогай забаўляльнага сегмента, 
фудкорта і ўнікальнай прапановы. У 
Амерыцы штогод зачыняюцца дзясяткі 
аб’ектаў, якія не захацелі ці не змаглі 
трансфармавацца пад патрэбы сваіх 
кліентаў. Людзі пайшлі туды, дзе ціка-
вей, па новыя адчуванні, яркія ўражан-
ні і камфортнае баўленне часу. 

Сёння, каб затрымаць кліента, не-
дастаткова проста мець цікавую ган-
длёвую плошчу, неабходна здзіўляць. 

У якасці прыкладу возьмем тое, як бу-
дуецца ў Мінску ГЗЦ Раlаzzо. Аб’ект 
пазіцыянуе сябе як першы забаўляль-
ны комплекс у Беларусі, дзе будуць кі-
натэатр фармату ІMАХ, аэратруба, да-
рожкі для кёрлінга і гэтак далей. Для 
нашага рынку гандлёвай нерухомасці 
гэта сур’ёзная заяўка. 

Першыя «ластаўкі» 
ў абласцях 

Што датычыцца рэгіёнаў, то і 
там азначыліся сур’ёзныя перамены. 
Услед за сталіцай у абласцях актыўна 
развіваецца сфера рытэйлу. Мінск пе-
ранасычаны прапановай, таму многія 
накіраваліся туды, дзе супраціўлен-
не меншае, канкурэнцыя слабейшая, 
а ніша незакрытая, — у рэгіёны. Там 
пачалі ўжо з’яўляцца аб’екты до-
сыць высокага ўзроўню, напрыклад 
TRІNІTІ ў Гродне ці АRMАDА РLАZА 
ў Магілёве. 

Тая ж гісторыя з сеткавымі апера-
тарамі. Вялікая колькасць кампаній 
падрыхтоўвае свае планы развіцця на 
год, а то і на два. Тыя, хто закрыў сваю 
патрэбу ў Мінску, разглядаюць прапа-
нову за яго межамі — у абласных цэн-
трах ды іншых буйных гарадах. Гэта 
правіла жыцця — калі ты не развіва-
ешся, то цябе «з’ядуць» канкурэнты. 

Трэба больш актыўна працаваць
з рэгіёнамі, таму што там вялікі па-
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У Гомеле з’явіўся першы гіпермаркет
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тэнцыял і гатоўнасць рынку гэты 
патэнцыял рэалізоўваць. Таму сён-
ня сталічныя эксперты прапануюць 
сябе ў якасці своеасаблівага моста 
паміж інвестарам і аператарамі. Іх 
вопыт працы з аб’ектамі самага роз-
нага ўзроўню, веданне гульцоў рынку 
і трэнды ў сферы гандлёвай нерухо-
масці дазваляюць пралічваць хады 
далёка наперад, каб аб’ект не проста 
«стрэліў», але і працаваў на працягу 
дзесяцігоддзяў. 

Шаблоны не працуюць 

Да «начынкі» кожнага аб’екта трэ-
ба падыходзіць індывідуальна. Дзесьці 
спрацуе адзін пул арандатараў, дзесьці 
зусім іншы. Трэба ўлічваць патэнцыял 
пляцоўкі, характарыстыкі аб’екта, вы-
вучаць моцныя і слабыя бакі праекта. 
Часам трэба ўмешвацца ў архітэктуру 
будынка, змяняючы планіроўкі, вер-
тыкальныя камунікацыі ці шырыню 
калідораў з пункту гледжання сучас-
ных пераваг як сеткавых аператараў, 
так і канчатковых спажыўцоў. Нату-
ральна, больш магчымасцяў для змен і 
прасторы для манеўру ў любога праек-
та застаецца на ранніх стадыях рэалі-
зацыі. 

Часта дэвелаперы сутыкаюцца з 
дэфіцытам аператараў і не могуць са-
мастойна знайсці арандатараў на свае 
гандлёвыя плошчы, не ведаюць, як 
гэта правільна рабіць. Выбіраць трэ-
ба такіх экспертаў, якія працуюць з 
большасцю сецевікоў, ведаюць планы 
кампаній па развіцці на год наперад і 
могуць фарміраваць найбольш эфек-
тыўныя звязкі — аб’екты, якія будуць 
працаваць. 

Напрыклад, летась сталічныя спе-
цыялісты вельмі якасна спрацавалі 
па гандлёвым цэнтры «Еўрапарк» у 
Слуцку. На момант, калі ўласнік звяр-
нуўся па дапамогу, ім быў самастойна 
запоўнены першы паверх мясцовымі 
індывідуальнымі прадпрымальніка-
мі, але з другім паверхам з’явіліся 
праблемы. Рытэйл-аператар падкар-
эктаваў планіровачныя рашэнні і 
змог цалкам запоўніць другі паверх 
да адкрыцця. 

Цяпер эксперты дапамагаюць увес-
ці маштабны праект АRMАDА РLАZА 
ў Магілёве. Ёсць (пакуль безназоўны) 
буйны гандлёвы цэнтр у Салігорску.

Сяргей Куркач 
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Фестываль, які ўжо ў восьмы раз прайшоў у Александрыі

Сувязь з роднай зямлёй

Галоўны святочны гала-канцэрт «Малая радзіма» у аг-
рагарадку «Александрыя» Шклоўскага раёна прыйшлося 
адкласці амаль на гадзіну. За 10 хвілін да яго пачатку пачаў-
ся моцны дождж з навальніцай, а глядзельная зала, як вя-
дома, знаходзіцца пад адкрытым небам. Як толькі надвор’е 
супакоілася, гледачы занялі свае месцы. Прэзідэнт краіны 
Аляксандр Лукашэнка, які традыцыйна адкрывае Купаль-
скае дзейства, прызнаўся, што Купалле для яго асаблівае 
свята.

— Менавіта ў гэты дзень, у гэтую ноч мы асабліва адчу-
ваем сакральную сувязь з роднай зямлёй, продкамі і адно 
з адным. Таму так хочацца вырвацца з гарадскога жыцця
і стаць бліжэй да прыроды — яе прыгажосці і жыватворнай 
сілы, набрацца добрай энергіі сонца, дажджу, удыхнуць вода-
ры травы і лесу, атрымаць асалоду ад прахалоды рэк і азёр, — 
адзначыў кіраўнік Беларусі.

З вялікай фестывальнай сцэны сваё мастацтва дарылі 
вядомыя выканаўцы і калектывы. У аснову сюжэта лягла 
гісторыя эстраднай суперзоркі, які па волі выпадку аказаўся 
на сваёй малой радзіме — у невялікай беларускай вёсцы. Тут 
ён сустрэў людзей, якія былі дарагія яму ў дзяцінстве. Ку-
пальскае відовішча адначасова транслявалася на некалькіх 
святлодыёдных экранах. Падчас прадстаўлення сын Прэзі-
дэнта Мікалай Лукашэнка сыграў на фартэпіяна «Вяртанне 
да спадчыны» — твор беларускага кампазітара Валерыя Іва-
нова. Завяршыўся канцэрт святочным феерверкам.

Відовішчы і хлеб…

Адных толькі аб’ектаў гандлю і грамадскага харчавання 
мелася на Купаллі ў Александрыі болей за 130. Працягласць 
гандлёвых радоў складала каля кіламетра. Шашлыкі, квас, 
прахаладжальныя напоі, кандытарскія вырабы — усё гэта 
было запатрабавана. Акрамя гэтага можна было прадэгус-
таваць літоўскія і ўкраінскія стравы. Гандлёвыя пункты ад 
гэтых краін таксама працавалі на фестывалі.

Мядовых спраў майстры Аляксей і Галіна Ермаковы з 
вёскі Ржаўка Слаўгарадскага раёна прадстаўлялі сваю ся дзі-
бу, дзе з 2017 года працуе музей «Пчалінае царства». У якасці 
эксклюзіўнага лекавага сродку сужэнцы прапаноўвалі пра-
поліснае палатно.

— Шмат хто не ведае пра гэты цудадзейны сродак наогул 
нічога, — дзялілася сакрэтам Галіна. — Пчолы вельмі не лю-
бяць скразнякоў, і мы накрываем рамкі палатном, а насяко-
мыя заладжваюць у ім усе да адной дзірачкі праполісам. Пры 
прастудзе награваеш гэтае палатно над парай і прыкладваеш 
да грудзей. Атрымліваецца эфект гарчычніка.

Працаўнікам сяла прысвячаецца

Другі дзень Купальскага фестывалю па традыцыі быў 
прысвечаны працаўнікам сяла. У іх адрас гучалі прывіталь-
ныя словы ад губернатара вобласці Уладзіміра Даманеўскага, 
найлепшыя атрымалі ганаровыя граматы і кветкі.
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Купалле ў Александрыі з’яўляецца адным з традыцый-
ных свят, дзе галоўнымі ўдзельнікамі становяцца працаўнікі 
вёскі.

— Калісьці ў 1996 годзе мы пачыналі рабіць Купалле ў 
Шклове, — паведаміў Генадзь Лаўранкоў, памочнік Прэзі-
дэнта Беларусі — інспектар па Магілёўскай вобласці. — І вось 
ужо пяты раз мы ўшаноўваем перадавікоў сельскай гаспадар-
кі. Трэба гэтых людзей адзначаць. Я самае вялікае задаваль-
ненне атрымаў ад таго, што большасць з іх — моладзь.

Сарочынскі кірмаш,
конныя забавы і паветранае шоу

Асаблівасцю свята сталі дні Украіны ў Рэспубліцы Бе-
ларусь. Адных толькі майстроў прыехала на Купалле больш 
за 30 чалавек. З Гуцульшчыны на свята завітала цэлая дэлега-
цыя. Майстрыха Ганна Капільчук з Івана-Франкоўскай воблас-
ці прывезла спецыяльны станок і цудоўныя вырабы з воўны. 
Можна было паназіраць, як яна чэша воўну і робіць ніткі.

Сямейная пара з Кіева прывезла сучасную кераміку з бе-
лай ганчарнай гліны, якую здабываюць на Данбасе. «Вельмі 
добры матэрыял для вырабу посуду, выкарыстоўваецца ў 
прамысловых маштабах», — удакладнілі яны. Кубкі, міскі 
незвычайнай расфарбоўкі, ёмістасці для квасу ды іншых на-
пояў. На вочы трапіла цікавая рэч — куманец. «Гэта народны 
сасуд, у які наліваеш напой ды ідзеш да кума ў госці», — рас-
тлумачыў майстар.

Яшчэ адна майстрыха з Украіны прапаноўвала майстар-
клас па вырабе лялек-мотанак, абярэгаў на любы выпадак 
жыцця. Ад беларускіх яны адрозніваюцца тым, што замест 
твару ў іх крыж. Гэта салярны знак, які сімвалізуе чатыры 
бакі свету. «Лялькі, як і нашы прабабкі, маюць шмат спадніц, 
абавязкова пояс і фартух. Трэба, каб важныя жаноцкія месцы 
былі заўсёды надзейна прыкрытыя», — тлумачыла жанчына.

Шмат людзей сабрала выступленне коннага тэатра 
«Кіеўская Русь» на тэматычнай пляцоўцы «Рысталішча». 
Асабліва шмат хто дзівіўся на незвычайных коней.

— Тэатр створаны пяць гадоў таму, у нас 20 розных гіста-
рычных парод, але мы прывезлі толькі пяць з іх. Вось гэты — 
пароды першэрон, клічуць яго Рацібор. Вельмі вынослівы. 
Рыцары выкарыстоўвалі такіх у баях, апраналі ў даспехі, — 
прадставіў белагрывага каня-асілка адзін з удзельнікаў тэатра.

Украінскія «рыцары» дэманстравалі джыгітоўку, валоданне 
баявымі сродкамі зброі, дэманстравалі рыцарскія забавы пе-
рыяду VІІІ — ХІ стагоддзяў. І запрашалі аматараў Сярэднявеч-
ча на фестываль «Покліч герояў», які праходзіць пад Кіевам.

Наогул пры жаданні на фестывалі ў Александрыі можна 
было адпачыць добра і з карысцю для сябе. Тут свае візітоўкі 
дэманстравалі розныя іншыя фестывалі, працавалі атрак-
цыёны, прапаноўвалі папарыцца ў мабільнай лазні. Шмат 
праходзіла мерапрыемстваў на маладзёжнай пляцоўцы. 
А магілёўскія лётчыкі, нягледзячы на пахмурнае неба, нізкія 
аблокі і перыядычны дождж, паказалі выдатнае паветранае 
шоу. Іх самалёты выконвалі неверагодныя трукі, адзін праля-
цеў так нізка над лугам, што можна было разгледзець пілота. 
Потым сваё мастацтва прадэманстравалі парашутысты. Ад-
зін з іх разгарнуў над Купальскай пляцоўкай вялікі беларускі 
сцяг плошчай больш за 500 квадратных метраў.

Нэлі ЗІГУЛЯ
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 С  ВЯТА

К
упальскае свята прайшло і ў іншых гарадах і 
мястэчках Беларусі. Да прыкладу, на  лугавых 
пагорках за вёскай Хралы Глыбоцкага раёна ў 
ноч з шостага на сёмага ліпеня адбыўся цікавы 
Купальскі абрад, які быў арганізаваны ўдзельнікамі 

фальклорнага гурта «Варган» з Полацка. Вось што гаворыць 
кіраўніца гурта Вольга Емяльянчык.

— Мы выбралі гэтае месца для свята менавіта таму, што 
некалі тут мясцовыя жыхары палілі Купальскія вогнішчы, 
спявалі абрадавыя песні, вадзілі карагоды. А вясковыя бабулі 
яшчэ добра памятаюць тыя часы і нават песні тыя спяваюць. 
Таму мы вырашылі аднавіць старажытную традыцыю, бу-
дзем з году ў год прыязджаць і працягваць яе. Трэба далучаць 
моладзь да духоўных крыніц. Нашыя традыцыі — наш скарб!

У народных строях, у вянках, сплеценых з палявых 
кветак, пад сімвалічным Купальскім колам над вогнішчам 
дзяўчаты і хлопцы вадзілі карагоды, танчылі пад гармонік 
і скрыпку, ладзілі народныя гульні. І папараць-кветку, сім-
вал шчасця, шукалі. А на світанку пайшлі сустракаць сонца, 
якое, на жаль, схавалася за хмары. Але ж, кажуць, сонца і за 
хмарамі застаецца сонцам 

Анатоль Кляшчук. 
Фота аўтара

ТРАДЫЦЫІ  НАШ СКАРБ

Купальскае вогнішча
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 С  ПАДЧЫНА

РУЧНІКІ ДЫ АБРУСЫ 
Ў ЭТНАГРАФІЧНЫМ СТЫЛІ 
Статус гістарычна-культурнай каштоўнасці атрымае традыцыйнае белаўзорыстае ткацтва Панямоння 

Т
радыцыйнае белаўзо-
рыстае ткацтва было 
распаўсюджана ў ся-
лянскім побыце Паня-
м о н н я  н а   п р а ц я г у 
XIX  ста год дзя і боль-
шай часткі XX ста год-
дзя. Пацверджаннем 

таму з’яўляецца наяўнасць вялікай 
колькасці белаўзорыстых ручнікоў і 
абрусаў у этнаграфічных калекцыях 
беларускіх музеяў. У дамах вяскоў-
цаў Гродзеншчыны яшчэ ў апошнюю 
чвэрць XX стагоддзя вырабы з белага 
ўзорыстага палатна былі ў шырокім 
ужыванні, носьбітамі традыцыі за-
хоўваліся веды і навыкі, але практы-
ка ткацтва ў сельскім асяроддзі амаль 
спынілася. Некаторыя тэхнікі белаў-
зорыстага ткацтва існавалі і на іншых 
тэрыторыях Беларусі, але толькі ў Па-
нямонні гэты від ткацтва атрымаў шы-
рокае развіццё і стаў адметнай рэгія-
нальнай з’явай.

Белаўзорыстае ткацтва аб’яд ноў-
вае розныя тэхнікі ручнога ткацтва, 
у выніку якіх ствараецца прыгожае 
белае палатно са складанай дроб-
наўзорыстай структурай паверхні 
і далікатнай фактурай, утворанай 
асаблівым перапляценнем нітак ас-
новы і ўтоку. Такое палатно выка-
рыстоўваецца галоўным чынам для 
вырабу ручнікоў, абрусаў, сурвэтак. 
Вырабы з яго вызначаюцца тонкасцю 
і ажурнасцю. Высокі мастацкі ўзро-
вень вырабаў дасягаецца ў выніку 
адмысловага валодання навыкамі 
рамяства на  ўсіх этапах працэсу 

ткацтва: выбару пражы, снаван-
ня і запраўкі кроснаў, прымянення 
розных тэхнік у  працэсе ткацтва, 
аздаблення гатовых вырабаў. Белаў-
зорыстыя тканіны вырабляюцца з 
ільняных і баваўняных нітак белага 
колеру, у некаторых тэхніках дадат-
кова прымяняюцца шаўковыя ніткі 
дыніткі шэрага колеру.

Сярод тканых вырабаў рэгіёна 
найбольш вылучаюцца ручнікі. Гэ-
тыя вырабы вызначаюцца арыгіналь-
насцю палатна, каштоўнасць якога ў 
высокай якасці, дасканаласці выка-
нання, эфектнай гульні святлаценяў 
на дробнаўзорыстай белай паверхні. 
Каляровы ўзор, вытканы або вышыты, 

ідзе толькі па краях вырабу або зусім 
адсутнічае, распаўсюджана ўпрыга-
жэнне ажурнымі карункамі, звязаны-
мі кручком.

Сёння майстэрствам ткацтва, якое 
існавала і перадавалася ў сям’і, валодае 
лідчанін Яўген Маркевіч. Па прафесіі 
ён урач, але, атрымаўшы веды і ўмен-
ні ад сваёй бабулі яшчэ дзіцем, Яўген 
стаў прадаўжальнікам традыцыі і 
не толькі прысвячае любімаму занятку 
свой вольны час, але і дзеліцца ведамі 
і ўменнямі з іншымі. Працэс ткацтва 
наладжаны ў аддзеле рамёстваў і тра-
дыцыйнай культуры Лідскага раённага 
цэнтра культуры і народнай творчасці.

Вольга Карнеева

25БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛІПЕНЬ   2018



У
Унікальны праект «Валожын без 

бар’ераў» запрашае людзей з абмежа-
ваннямі ў насычаныя ўражаннямі па-
дарожжы. У межах яго распрацаваны 
сем турыстычных маршрутаў, пяць 
аграсядзіб атрымалі спецыяльнае аб-
сталяванне, каб зрабіць свае паслугі 
даступнымі для людзей з абмежава-
нымі магчымасцямі.

Гэта раней інвалідам-калясачнікам 
быў закрыты выхад да вады: колы граз-
лі ў пяску. А сёння яны ўжо змогуць не 
толькі парыбачыць, але і выбрацца ў 
водныя падарожжы (цяпер у сядзібе «За 
масточкам» вядзецца работа над спецы-
яльнай платформай). Таксама людзі з 
асаблівасцямі змогуць кіраваць коннай 
павозкай, назіраць за птушкамі, адкры-
ваць «мядовыя» сакрэты ў сядзібе «Свет 
пчол» і нават малоць зерне і выпякаць 
хлеб (у аграсядзібе «Ганка» ўзведзены 
будынак з ліфтам, і тут адначасова змо-
гуць прыняць каля паўсотні турыстаў з 
абмежаванымі магчымасцямі).

Калі нехта з вашых родных мае 
пэўныя абмежаванні, ужо не трэба 
ўсёй сям’і адмаўляцца ад актыўнага 
адпачынку. Між іншым, турызм ста-
новіцца больш даступным не толькі 
для інвалідаў: з праблемамі ў пада-
рожжах сутыкаюцца і цяжарныя жан-
чыны, маладыя бацькі з каляскамі, са-
старэлыя, а таксама людзі з часовымі 
праблемамі са здароўем, траўмамі.

І хоць у Беларусі пра інклюзіўны 
турызм загаварылі толькі ў апошнія 
гады, за мяжой ужо даўно заўважылі 
выгоды існавання такой галіны. Так, у 
ЗША яшчэ ў пачатку гэтага стагоддзя 
падлічылі, што ўнёсак людзей з ін-
валіднасцю ў турызм у іх краіне што-
год складае каля 13 мільярдаў долараў. 
Не трэба скідаць з рахунку і пенсіяне-
раў. З узростам людзі часта страч ваюць 
здароўе і могуць стаць спажыўцамі 
падобнага турпрадукту. Па даных Сус-
ветнай арганізацыі аховы здароўя, да 
2030 года колькасць людзей ва ўзросце 

старэй за 65 гадоў дасягне 1 мільярда. 
А да 2050 года 20 працэнтаў насель-
нікаў планеты будуць у паважным уз-
росце.

Таму сёння ідэі агульнадаступнага 
адпачынку такія папулярныя ў свеце. 
Усё часцей у групе турыстаў можна 
заўважыць людзей з абмежаваннямі. І 
гатэлям, рэстаранам, установам куль-
туры, каб у будучыні не страціць кліен-
таў, трэба задумацца пра арганізацыю 
безбар’ернага асяроддзя. Нядаўна ў 
адным з беларускіх гатэляў сарваўся 
добры заказ: вялікая група замежных 
турыстаў, у складзе якой быў адзін ка-
лясачнік, адмовілася ад паслуг толькі 
таму, што будынак не прыстасаваны 
для інвалідаў.

Маніторынг, праведзены акты-
вістамі на Валожыншчыне два гады 
таму, сведчыў, што ў раёне наогул няма 
грамадскіх аб’ектаў, якія стапрацэнтна 
былі б даступныя для людзей з інвалід-
насцю. І арганізатары амбіцыйнага 
праекта «Валожын без бар’ераў» (Бе-
ларускае таварыства інвалідаў, грамад-
скае аб’яднанне «Адпачынак у вёсцы» 
і фонд «Інтэракцыя») распрацавалі 
план мерапрыемстваў па стварэнні да-
ступнага асяроддзя да канца 2022 года, 
які быў ухвалены мясцовымі ўладамі.

І адной з самых важных мэт праек-
та стала праца над пераабсталяваннем 
будынкаў. Ужо сёння на 19 аб’ектах 
апушчаны бардзюры, пакладзена так-
тыльная плітка, з’явіліся парэнчы. 
У гэтым годзе адкрыецца турыстыч-
на-інфармацыйны цэнтр для людзей з 
інваліднасцю. На яго базе ствараецца 
вялікая канферэнц-зала, якая бу дзе 
адаптаванай у тым ліку для гасцей 
з праблемамі слыху і зроку. Таксама 
пачне працаваць хостэл на 20 месцаў. 
Набыты і спецыяльны аўтамабіль.

АДПАЧЫНАК 
ДЛЯ ЎСІХ

Першы буйны інклюзіўны маршрут з'явіўся ў Валожынскім раёне

Валянціна Башаркевіч, галоўны спецыяліст (Валожынскі райвыканкам)
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Хутка павінны завяршыцца ра-
боты над турыстычнай сцежкай 
у Налібоцкай пушчы. Яе палатно, 
зробленае з экалагічна чыстых ма-
тэрыялаў, дазволіць падарожнічаць 
людзям з інваліднасцю, а інфар-
мацыйныя шчыты з тактыльнымі 
картамі і шрыфтам Брайля зро бяць 
больш насычанымі падарожжы ту-

рыстаў з парушэннямі зроку. На 
гэтай экасцежцы працягласцю ў 
паўтара кіламетра будзе некалькі 
месцаў адпачынку з лавачкамі і кры-
тымі альтанкамі, таксама яна выво-
дзіць да маляўнічых мясцін, дзе ле-
там можна рабіць кемпінгі...

Валожынскі раён першым у Бела-
русі паказаў, як арганізаваць турызм 

для ўсіх. Але стваральнікі новага пра-
дукту актыўна дзеляцца сваімі на-
працоўкамі, ствараюць метадычную 
літаратуру, праводзяць сустрэчы ды 
фестывалі. Будзем спадзявацца, што 
ўніверсальныя турыстычныя мар-
шруты ў хуткім часе з’явяцца і ў ін-
шых рэгіёнах Беларусі.

Алена Дзядзюля
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Цяпер усім зручна рухацца па дарогах без бар'ераў
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 П  АДАРОЖНЫЯ НАТАТКІ 

ГЭТЫ СВЕТ
ВЯЛІКІ І МАЛЫ 
Мудрацы Індыі сцвярджаюць, што гэтую велізарную краіну можна палюбіць і прыняць усім сэрцам 
толькі з трэцяга разу. Але мы адчулі любоў да яе яшчэ ў 2016-м, калі ўпершыню прыляцелі ў штат 
Керала, што ў паўднёвай частцы Індыі. Пасля была і другая паездка, а гэтым летам ажыццявілі яшчэ 
адно падарожжа усё ў тыя ж блаславёныя месцы, застаючыся перакананымі ў тым, што гэта і мы, 
бываючы ў розных краінах, праз асабістыя кантакты ствараем там ўражанне пра родную Беларусь.

Такая экзотыка ў індыйскіх паселішчах — на кожным кроку 
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І
ндыя, пра што я пісала ўжо для 
часопіса «Беларусь.  Belarus» 
(№  12–2016), вабіла і мяне, як 
і іншых, яшчэ ў дзіцячыя гады 
экзотыкай — чароўнымі казкамі, 

апавяданнямі Кіплінга, музыкай, 
кінафільмамі. А  ў сталым узросце, 
калі ўсё часцей задумваешся пра 
у м а ц а в а н н е  ў л а с н а г а  з д а р о ўя , 
паклікала нас Аюрведа. Зразумела, 
што зусім не абавязкова было ляцець 
за тысячы кіламетраў, каб вып ра ба-
ваць на сабе вынікі аздараўлення. Як 
казалі і некаторыя сябры, і знаёмыя, 
ёсць мноства кніг па Аюрведзе, 
ёсць і  медыцынскія цэнтры і  ў 
Маскве, і ў Прыбалтыцы. Але не ж, 
нам, журналістам, хацелася самім 
адчуць на  сабе, як працуе гэтая 
найстаражытная сістэма ведаў, якая 
налічвае пяць тысяч гадоў, там, дзе 
яна захавалася ў першапачатковым 
выглядзе.

Як гаворыцца, хто шукае, той 
знойдзе. Знайшлі і мы. І адчулі на сабе 
дабратворны ўплыў адпачынку ды 
лячэння. Дзякуючы Уладзіміру Клюй-
кову, дырэктару аднаго з мінскіх ту-
рыстычных агенцтваў, які спецыялізу-
ецца на аюрведычных турах, некалькі 
гадоў таму мы даведаліся, што стара-
жытныя традыцыі Аюрведы захоўва-
юцца ў Індыі на поўдні — у Керале, 
у розных медыцынскіх цэнтрах. І пер-
шы раз у адзін з іх — у «Натыку» — і 
адправіліся.

Нагадаю чытачам: ў 1985  годзе 
Сусветная арганізацыя аховы зда-
роўя прызнала Аюрведу як найбольш 
эфектыўную сістэму альтэрнатыўнай 
медыцыны. Дарэчы, Індыя адкрыта 
для вывучэння Аюрведы ды гамеапа-
тыі. Гэты вопыт можа быць карысны й 
беларусам. Пра што яшчэ напярэдадні 
візіту Прэзідэнта Беларусі ў Індыю ў 
2017 годзе ў ліку пытанняў аб тым, як 
ідуць справы ў гуманітарнай сферы, 
маім калегам з БелТА казаў Саксен 
Панкадж, тагачасны Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Індыі ў Беларусі. 
Ён таксама паведаміў, што з Беларусі 
прыязджаюць студэнты, якія хочуць 
вучыцца індыйскім танцам ці мове 
хіндзі. Што тычыцца турызму, то й 
Беларусь, як і Індыя, працягваюць ак-
тыўна адкрываць адзін аднаго. І мы 
праз асабістыя кантакты з індыйцамі 
ды гасцямі гатэля з іншых краін ства-
раем ўражанне, кожны — пра сваю 
краіну. Размаўляючы, мы расказваем 

ім пра Беларусь. Гэтакая народная ды-
пламатыя. Што і ў наш апошні прыезд 
мы з задавальненнем ажыццяўлялі. І 
чым больш мы слухалі адзін аднаго, 
тым больш разумелі відавочнае: наш 
вялікі свет і малы адначасова.

Уладзімір і Наталля

Гэтым летам Уладзімір параіў 
нам выбраць “Мейведу”, невялікі 
гатэлік на ўзбярэжжы Індый-
скага акіяна, дакладней, Аравій-
скага мора. Дарэчы, Клюйкоў 
разам з жонкай Наталляй ад-
правіўся туды на тыдзень ра-
ней. Ён, пра што я ўжо згадва-
ла ў папярэдняй публікацыі 
аб Індыі, шчаслівы чалавек. 
Як прызнаўся, яго заха-

пленне падарожжамі па Азіі, пачына-
ючы з 2007 года, перарасло ў любімую 
працу. Цяпер Уладзімір, у мінулым 
спецыяліст па электронным абсталя-
ванні самалётаў працаваў у Нацыя-
нальным аэрапорце Мінск 10 гадоў — 
прафесіянал у турыстычным бізнэсе. 
З Індыяй працуе з 2011-га. І аюрве-
дычны кірунак, што называецца, яго 
канёк. Гадзінамі можа натхнёна рас-
павядаць пра штат Керала ды іншыя 
месцы Індыі, дзе Аюрведа практыку-
ецца. За гэтыя гады і паездзіў няма-
ла. Нават у былым Палацы індыйскіх 
махараджаў «Kolari Kovilakom» пабы-
ваў, дзе праграмы па аздараўленні ар-
ганізма больш дарагія, чым у той жа 
«Натыцы» ці «Мейеведзе», Як там усё 
вельмі строга, распавядаў: ані мяса, ні 
рыбы, ні мабільных тэлефонаў, план-
шэтаў і кніг ды вельмі-вельмі строгі 
індывідуальны падыход да кожнага 
госця. Апрануць, кажа, цябе там ў 

белае адзенне, сланцы вы-
дадуць і строга ўсё па гад-
зінах будзеш рабіць: піць 
травяныя настоі адпаведна 

з тваёй канстытуцыяй, 
таблеткі, мікстуры, двой-

чы ў дзень на ёгу … І нават 
прагулкі ў суправаджэнні 
терапіста-масажыста, каб 

ты не прысеў нідзе, а ру-
хаўся. Быў ён і ў Гімалаях 

ў гатэлі «Ананда». Той вельмі 
дарагі спа-курорт выбіраюць, 

як, правіла, зоркі Галівуду. Кажа, су-
стракаў некаторых, чые імёны і ў нас 
на слыху па добрых кінастужках. А ў 
цяперашні прыезд у Індыю Уладзімір 

Гасцінны менеджар Рамэш
сустракае гасцей гірляндамі з язміну.

Прадзіп за рулём аўтамабіля — ас

Уладзімір і Наталля 
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не  ўседзеў ў «Мейеведзе», і на  тры 
дні перабраўся ў гатэль па суседст-
ве — “Раджа біч”, каб, як прызнаўся, 
паглядзець узровень лячэння. І пры-
емна здзівіў тым, што ўвечары разам з 
Наталляй па беразе акіяна кіламетры 
са тры ішоў у «Мейеведу», дзе заадно 
і павячэраў, высока шануючы кулі-
нарнае майстэрства кухара Айнупа. 
Маўляў, у “Раджа-біч” можна застац-
ца галодным. Вядома, гэта быў жарт. 
Зразумела, што ўсюды свае правілы 
і традыцыі. А візіт хутчэй быў вы-
кліканы жаданнем пазнаёміць нас з 
некаторымі аюрведычнымі прэпара-
тамі, якія нармалізуюць абмен рэчы-
ваў, умацоўваюць суставы. З тым, каб 
мы на  іх, апрабаваных ім асабіста, 
звярнулі ўвагу. І мы з мужам, і псіхо-
лаг Вікторыя з Масквы былі прыемна 
здзіўлены падарункамі Клюйковых. 
Дарэчы, у Наталлі, ландшафтнага ды-
зайнера па спецыяльнасці, таксама 
ёсць захапленне — здаровы лад жыц-
ця. Сказала б нават, што Наташа ва-
лодае найглыбейшымі ведамі ў гэтым 
пытанні. А, як вядома, назапашаным 
мэтазгодна дзяліцца. Вось яна як раз 
з такіх асобаў, таксама, як і муж, за-
хопленых. Ну, нездарма ж яны разам! 
Таму і ў мінскай краме «Бія Плане-
та», што на Камароўцы, кансультуе 
прыхільнікаў экалагічна чыстых 
прадуктаў і здаровага харчавання. 
Ёй пара, мяркую, і свой блог завес-
ці. А ў Індыі, па вечарах, пасля вячэ-
ры, мы, як правіла, разам з цікавай 
субяседніцай Вікторыяй вялі гутаркі 
на розныя тэмы, у тым ліку гаварылі 
і пра здаровае харчаванне. Вялікім жа 
было маё здзіўленне, калі ад Наташы 
я даведалася, наколькі карысны ка-
косавы алей, асабліва для тых, у каго 
ёсць праблемы са шчытавідкай. Вунь 
стаіць яшчэ з часу першай паездкі. 
Аказваецца, і салаты, ім запраўленыя, 
вельмі смачныя.

Прадзіп і Рамэш

Калі ўслухацца ў музыку назвы 
нашага гатэля, то адчуеш нешта род-
наснае з беларускай або рускай мовай. 
Так і ёсць. На пытанне, што ў перак-
ладзе з санскрыту азначае гэтае слова, 
Паві, гаспадар гатэля адказаў: «my 
knowledge». По-руску  — “мое зна-
ние”. А па-беларуску — «мае веды». 
Вось і пацверджанне, што гэтыя слова І прырода тут, у “Мейеведзе”, і нават усмешкі гэтых аюрведыстаў ужо лечаць 

30 БЕЛАРУСЬ.BELARUS
ЛІПЕНЬ   2018



 П  АДАРОЖНЫЯ НАТАТКІ

ўжываюцца ў санскрыце, з якім у бе-
ларускай мовы агульныя карані. Мы 
ведаем, што наша мова належыць да 
славянскай групы, усходнеславянскай 
падгрупы індаеўрапейскай моўнай 
сям’і, разам з рускай і польскай мо-
вамі. Зразумела, што індаеўрапейскія 
мовы ў цяперашні час вельмі адроз-
ніваюцца паміж сабой, але, як лічаць 
даследчыкі, быў перыяд іх блізкасці, 
тады існавала адзіная індаеўрапейская 
мова, якая толькі падзялялася на дыя-
лекты. З тых часоў ва ўсіх індаеўрапей-
скіх мовах застаўся даволі вялікі пласт 
падобных слоў, якімі карысталіся ты-
сячы гадоў назад старажытныя інда-
еўрапейцы (арыі) і ў якіх замацоўвалі 
свае веды аб навакольным свеце ды 
пра сябе (https://studbooks.net).

Такім чынам, наша невялікая ка-
манда ў складзе трох чалавек (з намі 
як і ў мінулыя паездкі падарожнічае 
адзін вучоны-гідрагеалог Валодзя 
Шымановіч), пасля Абу-Дабі пры-
зямляецца ў Кочыне, у міжнародным 
аэрапорце штата Керала. Адчуваем, 
як цёпла і вільготна. У Індыі — сезон 
дажджоў, зіма. Камфортны час для 
індыйцаў, якія чакаюць гэтую пару 
як «манну нябесную». Праўда, хоць і 
радуюцца прахалодзе ў плюс 28 гра-
дусаў па Цэльсіі, насамі хлюпаюць. 
Бачу шыльдачку з маім імем і белазу-
бую усмешку… Нас сустракае Прад-
зіп. Ён радуецца, што прыбылі мы 
па раскладзе ў 4 раніцы. Наперадзе ў 
нас амаль тры гадзіны язды да месца 
Мейеведа, дзе сярод велізарных паль-
маў за трыста метраў ад берага акіяна 
прымасціўся і наш гатэлік.

Дарога да Трысура ўжо знаёмая. 
Яшчэ цёмна. На досвітку назіраем: 
мільгаюць рысавыя палі, пальмы ды 
іншыя экзатычныя дрэвы. Бачым ся-
род іх і папаю. Вось і Трысур: горад 
у цэнтральнай частцы штата Керала, 
чацвёрты па колькасці насельніцтва, 
культурная сталіца княства Кочына. 
У  перакладзе з мовы «малайялам», 
на якой гавораць керальцы, Трысур — 
Горад святога Шывы. У акрузе Трысу-
ра ў горадзе Гуруваюр мы ўжо бывалі. 
Наведвалі тэрыторыю каля прыгожа-
га храма Крышны, атрымлівалі асало-
ду ад індыйскіх танцаў, а таксама на-
зіралі, як мастакі распісваюць сцены 
на подступах да храма. Дарэчы, той 
храм Крышны — цэнтр драматычнага 
тэатральнага танца, класічнай фор-
мы мастацтва — Крышнанаттам. Пра 

гэта расказваю Праздіпу. Ён — індус, 
пакланяецца Шыве. Адразу цяжка 
зразумець яго англійскую мову, але па-
ступова за дарогу мы пачынаем пры-
выкаць да маўленчых пасажаў адно 
аднаго. Прадзіп жанаты, у яго двое 
дзяцей, праца ў гатэлі яму падабаецца. 
Наколькі я разумею, ён не толькі суп-
раваджае гасцей, але яшчэ і прывозіць 
на  кухню Мейеведы прадукты. Ад 
Прадзіпа даведаемся, што мы трое ды 
яшчэ Уладзімір з Наталляй — першыя 
беларусы ў гэтай, назвала б яе так, ін-
дыйскай глыбінцы. Па дарозе бачым 
кветкавы базар, ён на світанні ўжо 
працуе. Назіраем з машыны: Прадзіп 
купляе гірлянды свежага язміну. Част-
ку кідае прама на пярэднюю панэль 
салона — і гэты чароўны пах супра-
ваджае нас падчас шляху, ахутваючы 
мяккім воблакам водару. узмацняючы 
жаданне: спаць… Але мы трымаемся, 
ведаючы, што павінны прыбыць у га-
тэль з ўсмешкамі і дабрынёй у сэрцы. 
Бо інакш нельга: мы прадстаўляем тут 
Беларусь. А калі Прадзіп кажа: так, 
мэм, ці не, мэм, я адчуваю сябе як лэд-
зі, якая проста абавязаная быць уваж-
лівай, трымацца з годнасцю і не вы-
глядаць соннай мухай.

Нарэшце мы каля брамы гатэля. 
Тут жа рэцэпш. Працэдура прыёму 
гасцей не займае шмат часу. Нас су-
стракае малодшы менеджар Рамэш. 
Па добрай індыйскай традыцыі мажа 
нашы ілбы алеем, на шыі апранае гір-
лянды з язміну і ўсаджвае за столік, 

дзе нас чакаюць какосы з трубачкамі: 
каб з дарогі мы змаглі здаволіць сма-
гу. Іван вялікі прыхільнік какосавага 
соку, нацэльваецца і на мой какос, ве-
даючы, што я аддаю перавагу мякаці, 
якой нас потым пачастуюць. Рамэш 
суправаджае нас да нашых віл, уручае 
ключы і запрашае на сняданак, які па-
чынаецца ў 7.30. Заадно паведамляе: 
сустрэча з галоўным урачом і першы 
масаж у  10.00. Ад яго даведаемся, 
што ў «Мейеведзе» гасцей з намі ўся-
го 11 чалавек. Кідаем рэчы, прымаем 
душ, ідзем у рэстаранчык.

Меню з садавіны — ананасы, па-
пая, манга, кавун, гранат, свежы сок 
і каша, якая нагадвае нашу аўсянку, 
з карыцай і мёдам. Яшчэ аладкі пад 
назвай “чапата”  — плюс травяныя 
настоі. Здорава! Сумуе крыху толь-
кі наш Валодзя: як жа без чаю ды 
кавы цэлых два тыдні …Прывыкнеш, 
кажу. А Іван без ведання англійскай 
спрабуе даведацца, ці будуць какосы 
на сняданак. Побач за столікам тры 
дамы гучна размаўляюць па-нямец-
ку. Падыходзіць і Уладзімір Клюйкоў, 
пытаецца, як нам сняданак. Ведаючы, 
што мы амаль суткі без сну, прапануе 
быць перакладчыкам на маючай ад-
быцца сустрэчы з галоўным урачом. 
Ён добра ведае англійскую мову. Мая 
нядрэнная ды яго адмысловая — гэта 
ўжо нешта! Зрэшты, як і вегетары-
янскі сняданак. Мы з мужам чатыры 
гады запар былі веганамі, таму лёгка 
адмаўляемся ад мяса і рыбы. А вось 

Падчас прыёму
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нашаму сябру тое няпроста даецца. Як 
і ў папярэднія паездкі, ён пабурчыць 
трохі, нудзячыся па каўбасцы, потым 
супакоіцца, і ўжо есць з задавальнен-
нем, разумеючы, што вегетарыянская 
ежа — частка ачышчэння арганізма.

Мэлдзі, Ніша ды іншыя …

Пасля кароткага адпачынку су-
стракаемся з Мэлдзі. Гэтая дзяўчы-
на  — дыпламаваны спецыяліс т 
у  Аюрведзе, памочніца галоўнага 
ўрача Нішы, у якой у дзень нашага 
прыезду — выхадны. Ад Клюйкова 
даведваемся, што Ніша — бакалаўр 
аюрведычнай медыцыны і хірургіі, 
у 2005-м скончыла факультэт «Аюр-
веда» ва ўніверсітэце «Калікут» у Ке-
рале.

На сайце http://www.ayurveda.
media можна ўбачыць карысную ін-
фармацыю аб тым, як становяцца 
лекарамі Аюрведы. Скажам, у Індыі 
на працягу стагоддзяў прымяняюцца 
аздараўленчыя традыцыйныя сіст-
эмы: Аюрведа, Сідхі, унані, ёга, нату-
рапатыя. Яны разам з гамеапатыяй 
інтэграваныя ў Нацыянальную сіст-
эму аховы здароўя, маюць уласную 
сетку даследчых інстытутаў, ліцэнза-
ваныя аптэкі ды зарэгістраваных ле-
караў. У 1995 годзе пры Міністэрстве 
аховы здароўя і сямейнага дабрабыту 
Індыі быў створаны аддзел індыйскіх 
сістэм медыцыны і гамеапатыі (ISM 
& H). Потым ён быў перайменава-
ны ў Дэпартамент Аюрведы, ёгі і на-
туропатыі, унані, Сідхі і гамеапатыі 
(AYUSH), а ў лістападзе 2014-га гэта 
ўжо — Міністэрства AYUSH. У ця-
перашні час у Індыі дзейнічае больш 

за 200 дзяржаўных і прыватных аюр-
ведычных каледжаў. І, як потым мы 
даведаемся, нашы ўсе масажысты 
скончылі такія каледжы.

Мэлдзі падрабязна распытвае 
кожнага з нас аб стане здароўя. Выз-
начае нашы дошы, мерае ціск і ажыц-
цяўляе пульсавую дыягностыку. 
Для тых, хто не ведае, дошы — гэта 
жыццёвая сіла, энергія, якая рухае 
фізічныя і псіхалагічныя функцыі 
чалавека. Дысбаланс прыводзіць да 
хваробы на фізічным і на псіхалагіч-
ным узроўні. Дошы складваюцца з 
пяці асноўных элементаў: эфір, паве-
тра, агонь, вада і зямля. Як можам, з 
дапамогай гугл перакладчыка і Клюй-
кова расказваем пра свае “дысбалан-
сы”. Ва ўсіх гастрыты,, без акуляраў 
не чытаем, скаваныя спіны… Ведаем 
ўжо, што ёга іх расцягне, а спецы-
яльныя зёлкі ў выглядзе таблетак і 
мікстур вычысцяць нас знутры. Вя-
дома ж, цуды твораць і двухгадзін-
ныя штодзённыя масажы ўсяго цела 
ў дзве і чатыры рукі. Яны і алейныя, 
і так званыя пудра-масажы, калі 
цябе пасыпаюць, а затым расціраюць 
цёплым парашком з сухой садавіны, і 
масажы з пастукваннем гарачымі па-
латнянымі мяшэчкамі, напоўненымі 
лячэбнымі травамі …Я ўжо апісвала 
ўвесь гэты працэс у адной з публіка-
цый, распавядала і аб фут-масажах, і 
пра паравыя лазні, і пра тое, як нам 
на нашы ілбы і галовы лілі алей. Гэтая 
працэдура называецца шырадара. 
У  перакладзе з санскрыту shiro  — 
«галава», dhara — “плынь”. Паводле 
Аюрвеы шырадара гарманізуе мен-
тальнае цела чалавека, праясняе ро-
зум, супакойвае мітусню думак. Неяк 
чытала адну пра японскага лекара. 

Ён правёў даследаванне, падчас якога 
на працягу тыдня пацыентам кожны 
дзень рабілі шырадару. У выніку ва 
ўсіх знізіўся ўзровень трывожнасці, 
падвысілася ўтрыманне сератаніна ў 
крыві ды вырасла колькасць лімфа-
цытаў, клетак-кілераў, якія забіваюць 
чужародныя клеткі. Вось такі дабрат-
ворны ўплыў шырадары на сабе ад-
чулі і мы. А працавалі з намі Шыджа, 
Шайнэ, Рагунат і Мэрдак — прафесія-
налы высокага класу. Ім усім наша 
велізарная падзяка. Згодна традыцыі, 
якая існуе ў Турцыі, жадаючы чала-
веку дабра. кажуць: здароўя вашым 
руках. Таго ж пажадаем і шэф-куха-
ру Айнупу, чые стравы, запраўленыя 
спецыямі, адрозніваліся свежасцю, 
тонкім густам і разнастайнасцю. У іх 
ліку быў і вегетарыянскі шашлычок, 
які нам падалі напярэдадні ад’езду.

Санташ, Сандра і Гізэла …

Яго завуць Санташ, ён настаўнік 
ёгі. А вучыўся ў вядомага сваімі лек-
цыямі ёгіна Садхгуру. І сёння з ім у па-
стаянным кантакце. Вось яны, агуль-
ныя кропкі перасячэння людзей, якія 
сціраюць межы паміж краінамі ды на-
родамі! Санташ прыемна здзіўлены, 
што мы ведаем Садхгуру. Распавядаю 
яму, што напярэдадні паездкі ў Індыю 
набыла кнігу Садхгуру, паслухаўшы 
на ютубе яго кароткія лекцыі на роз-
ныя тэмы: пра шчасце, пра здароўе, 
пра каханне, пра фінансы …

Ёга, як і ежа ў «Мейеведзе» — адін 
з важных складнікаў у  аюрведыч-
ным лячэнні. Як вядома, у 2016 годзе 
ЮНЕСКА ўключыла ёгу ў Спіс нема-
тэрыяльнай культурнай спадчыны 

На беразе Індыйскага акіяна ў кожнага — свой занятак
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чалавецтва. Дзякуючы заняткам ёгай 
нашы цела становяцца лёгкія, гнуткія, 
рухомыя. Ўраўнаважваецца і псіхіка, 
мы лепш адчуваем дыханне прыроды, 
навакольны свет. І сапраўды: пачына-
еш адчуваць сябе кропляй у велізар-
ным акіяне жыцця, больш востра раз-
умееш, як у гэтым вялізным свеце ўсё з 
усім цесна ўзаемазвязана. І настолькі, 
што свет здаецца і вялікім, і малым 
адначасова.

“Адчуйце, як дыхае дрэва, і вы ад-
чуеце шчасце”, — кажа нам Сантош. 
На нейкае імгненне, пасля несклада-
ных асан, а гэта доўжылася 2–3 секун-
ды падчас рэлаксу, мне пашчасціла 
адчуць стан, калі ўсе думкі кудысь-
ці зніклі, і, падалося, што я — нібы 
птушка ў паветраным струмені. Пасля 
заняткаў распавяла Санташу пра тое, 
што перажыла. Ён, вядома ж, шчыра 
падзяліў маю радасць. Выказаў думку 
пра тое, што такі падарунак я атрыма-
ла ад Сусвету. Якраз гэта быў Міжна-
родны дзень ёгі, які, дарэчы, адзнача-
ецца і ў Беларусі, дзе сёння ўжо каля 
60 цэнтраў ёгі.

А ў адзін з дзён заняткі праводзіла 
Сандра. Яна разам з дарослай дачкой 
Сафіяй прыляцела ў «Мейеведу» з 
Лондана. Абедзве яны таксама на-
стаўніцы ёгі. Сандра — аргентынка, 
родам з Буэнас-Айрэса, жыве ў Вя-
лікабрытаніі. Паступова знаёмімся і 
з іншымі гасцямі. Я з задавальненнем 
практыкуюся ў англійскай, маючы 
зносіны са шведкай Піяй са Стак-
гольма — у яе касметычны бізнэс. 
Аўстрыйка Гізэла выкладае антычную 
літаратуру ў адным з універсітэтаў 
Вены, дзе і жыве. З задавальненнем 
кажа нам пра тое, што яе сын выдат-
на валодае рускай мовай. Перагляд-
ваемся з мужам і Валодзем: маўляў, 
вось зноў кропкі судакранання, якія 
нас збліжаюць. Што ўразіла: яе ба-
цьку-аўстрыйца забралі ў нямецкую 
армію і паслалі на перадавую, там ён 
патрапіў у палон пад Сталінградам. 
І дапамагалі яму выжыць рускія — 
падкормлівалі, давалі цёплыя рэчы. 
Ён з удзячнасцю ўсё жыццё ўспамі-
наў тых людзей. Таму, напэўна, унук 
яго, як прызналася мая суразмоўца, 

вывучыў рускую мову і стаў выклад-
чыкам …

Тую Індыю, пра якую мы даведалі-
ся, забыць немагчыма, хоць і бачылі 
толькі яе маленькую геаграфічную 
частку. Калі параўноўваць гэтую краі-
ну са сланом, то тая частка, мабыць, 
будзе ўсяго толькі кончыкам яго біўня 
ці вуха. Але не гэта галоўнае. Галоў-
нае, па-мойму, вось што. Знаходзячы-
ся ў тропіках, удалечыні ад гарадской 
мітусні, дзе усё паскараеццая тэмп 
жыцця, мы зразумелі: наш вялікі 
свет усё ж такі цесны. Бо і мой баць-
ка, ветэран Вялікай Айчыннай, так-
сама ваяваў пад Сталінградам. І вось 
які ўрок Аюрведы яшчэ раз! мы зас-
воілі: кароткі шлях да нашага шчасця 
ляжыць праз душэўнае прыманне 
адзін аднаго, праз уменне знаходзіць 
паразуменне нават без ведання мовы. 
Прыклаў руку да сэрца, усміхнуўся… 
І ўжо можна адчуць: жыццё цудоўнае. 
Гэта аказваецца, так проста.

Валянціна Ждановіч
Іван Ждановіч (фота) 

Мінск — Мейеведа (Керала) — Мінск 

Саграваюць нас успаміны пра цёплую і вільготную індыйскую зіму 
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К
ім можа ўладкавацца сту-
д эн т  н а  п а д п р а ц о ў к у ? 
Касірам у рэстаран хуткага 
харчавання, разносчыкам 
рэкламных лістовак, апе-

ратарам у кол-цэнтр... ці нянькай. 
Для гэтага трэба размясціць анкету 
на інтэрнэт-пляцоўцы babysіtter.by, 
і бацькі, якім патрэбна дапамога, 
самі вас знойдуць. Мы пагутарылі 
са студэнткамі, якія прыглядаюць за 

чужымі дзецьмі, даведаліся, як яны 
бавяць час з малечай і колькі каштуе 
гэтая праца.

Зарабіць на падарожжа

20-гадовая Ганна Астроўская ву-
чыцца на факультэце міжнародных 
адносін БДУ. Яшчэ першакурсніцай 
яна захацела папрацаваць у летнім 

лагеры. Тым больш вопыт догляду 
за дзецьмі быў: дзяўчына дапамагала 
выхоўваць малодшую сястру з пялю-
шак. Ганна прайшла Школу важатага 
і паехала на змену ў Анапу. Спадаба-
лася. Пасля гэтага і задумалася пра 
тое, каб паспрабаваць сябе ў ролі 
нянькі.

Узрост немаўлят, з якімі даво-
дзілася працаваць студэнтцы, — ад 
чатырох месяцаў да чатырох гадоў. 

ДНЁМ СТУДЭНТ, 
А ЎВЕЧАРЫ  НЯНЬКА,
ці Як стаць бэбісітарам
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Прызнаецца, што з самымі маленькімі 
спачатку было страшна заставацца. 
Але дзяўчына добра падрыхтавалася. 
Глядзела відэа на YouTube, звярталася 
па парады да стрыечнай сястры, якая 
нарадзіла.

Перш чым прыйсці ў сям’ю, Ганна 
даведваецца пра пол, інтарэсы дзіцяці 
і рыхтуецца да сустрэчы.

— У мяне заўсёды ёсць «багаж» 
розных гульняў. І рухавых (напры-
клад, будуем паласу перашкод з паду-
шак), і з цацкамі. Раздрукоўваю разві-
вальныя размалёўкі з персанажамі, 
якія падабаюцца дзецям. Неяк бацькі 
чатырохгадовай дзяўчынкі прасілі 
мяне дадаць у гульню англійскую 
мову: я прыдумала, што мы ляцім з 
лялькай у Амерыку, і развучыла пару 
слоў, — расказвае студэнтка.

Як наладзіць кантакт з дзіцем, 
якое бачыш упершыню? Дзяўчына 
дзеліцца лайфхакам: падарыце яму 
што-небудзь.

Увогуле няньцы трэба быць гато-
вай да ўсяго. «Каб дзіця не хвалявала-
ся, што мама сышла, самае галоўнае — 
адцягнуць яго ўвагу і адразу нечым 
заняць. Я заўсёды прадумваю цалкам 
увесь дзень і расказваю пра свой план 
бацькам».

Ганна вучыцца на сур’ёзнай спе-
цыяльнасці, таму стараецца не пра-
пускаць заняткі. Максімум, колькі 
заказаў брала на тыдзень, — тры-ча-
тыры.

— Я неяк працавала прадаўцом у 
краме — гэта было цяжка. Ад работы 
бэбісітарам — не стамляюся, яна мне 
падабаецца, — усміхаецца дзяўчына.

Звычайны тарыф нянькі — пяць 
рублёў за гадзіну. Але Ганне плацяць 
па сем, бо ў яе шмат водгукаў і до-
брая анкета. Заробку хапае на тое, каб 
аплачваць пакой у інтэрнаце, тэлефон, 
купляць прадукты і часам хадзіць па 
кавярнях. А яшчэ за паўгода студэн-
тцы ўдалося сабраць на бюджэтнае 
падарожжа: Ганна думае з’ездзіць ад-
пачыць на мора ў Адэсу.

Атрымаць вопыт

— Мне заўсёды падабалася пра-
водзіць час з маленькімі дзецьмі. Іх 
узаемны інтарэс таксама я адчуваю. 
Немаўля пастаянна ўсміхаецца, і на-
столькі шчырае і цікаўнае, што не-
магчыма заставацца раўнадушным. 

Падчас візітаў я і сама адкрываю не-
шта новае для сябе, — расказвае, чаму 
вырашыла падпрацоўваць нянькай, 
чацвёртакурсніца Мінскага дзяржаў-
нага лінгвістычнага ўніверсітэта Ма-
рыя Цыбукова.

Прызнаецца: перад першым зака-
зам было крыху страшна. «Нам казалі, 
што, калі бацькам нешта не спадаба-
ецца, яны маюць права адмовіцца ад 
паслуг. Мне трэба было прыгледзець 
за двума дзецьмі — 6 і 12 гадоў. Мы 
гулялі ў «настолкі», малявалі ды гу-

тарылі. Час прайшоў вельмі хутка, і 
ў выніку ўсе засталіся задаволеныя. 
Цяпер я хаджу працаваць з радасцю і 
энтузіязмам».

Марыі даводзілася прыглядаць за 
хлопчыкамі ды дзяўчынкамі рознага 
ўзросту, але часцей гэта была мале-
ча ад двух да трох гадоў. Звычайна 
няньку запрашаюць на дзве-чатыры 
гадзіны. Бацькі ў гэты час ходзяць у 
кіно, на канцэрты ці проста працу-
юць дома ў суседнім пакоі. А Марыя 
гуляе з дзецьмі, малюе, майструе, 
чытае ім казкі. Пра рэжым (напры-
клад, у колькі і чым пакарміць, калі 
пакласці спаць) мамы заўсёды па-
пярэджваюць.

— Як правіла, усё праходзіць до-
бра. Вядома, у кожнага малога свой 
характар і звычкі. Але, калі ўзні ка юць 
пытанні, якія сама я не магу выра-
шыць, тэлефаную бацькам, і яны пад-
казваюць, што рабіць у пэўнай сітуа-
цыі, — дзеліцца студэнтка.

Заробленых грошай дзяўчыне ха-
пае на тое, каб набыць што-небудзь 

з адзення ці парадаваць сябе нечым 
смачненькім.

Чацвёртакурсніца адзначае: рабо-
та бэбісітарам — гэта бясцэнны во-
пыт, які ёй, як будучай маме, безумоў-
на, спатрэбіцца.

Дазвол ад псіхолага

Пляцоўка babysіtter.by працуе 
з мінулага кастрычніка. Кіраўнік 
праекта Эльвіра Грахоўская расказ-
вае, што ўсіх, хто хоча быць нянь-
кай, яны правяраюць. Саіскальнікі 
рэгіструюцца праз сацыяльныя сеткі, 
і адміністратары сайта праглядаюць 
старонкі студэнтаў. Потым запра-
шаюць у Школу бэбісітараў. Заняткі 
доўжацца адзін дзень. Маладыя лю-
дзі запаўняюць анкету, праходзяць 
індывідуальную гутарку з псіхолагам 
і тэсціраванне. Далей навучанне: рас-
казваюць, як папярэдзіць істэрыку, 
як прыдумаць новыя гульні з цацка-
мі, якія ёсць у малечы, якія асаблівас-
ці развіцця характэрныя для кожнага 
ўзросту.

— У нас было пару бэбісітараў, 
якім мы адмовілі, — успамінае Эль-
віра Грахоўская. — У адной дзяўчыны 
скасоўвалі шлюб бацькі, у другой не 
ладзіліся адносіны з маладым чала-
векам, і таму яны абедзве перажывалі 
стрэс. А ў такім нервозным стане, як 
вядома, непажадана кантактаваць з 
дзецьмі. Мы прапанавалі дзяўчатам 
вярнуцца пазней, калі іх асабістыя 
праблемы вырашацца.

Ахвотным быць нянькамі трэ-
ба прад’явіць дакументы: пашпарт і 
студэнцкі білет. Калі кандыдату яшчэ 
няма 18 гадоў, неабходны таксама 
пісьмовы дазвол ад бацькоў на рабо-
ту.

Адміністратары праекта дапамага-
юць бэбісітарам скласці маршрут, ад-
казваюць на пытанні, якія ўзнікаюць 
пасля візітаў да дзяцей. Калі студэнт 
позна затрымліваецца на заказе, тэле-
фануюць, каб даведацца, ці ўсё ў яго 
добра.

Паслугі нянек, трэба сказаць, 
запатрабаваныя. Цяпер на сайце 
зарэгістравана каля 200 бацькоў, 70 з 
якіх карыстаюцца ім рэгулярна. Па-
куль праект працуе толькі ў Мінску, 
але яго плануюць запусціць ва ўсіх аб-
ласных цэнтрах.

Наталля Лубнеўская

Паслугі нянек у Беларусі 
запатрабаваныя.
Цяпер на сайце 
зарэгістравана каля 
200 бацькоў, 70 з якіх 
карыстаюцца ім 
рэгулярна. Пакуль 
праект працуе толькі 
ў Мінску, але яго 
плануюць запусціць 
ва ўсіх абласных 
цэнтрах.
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Цёплая пара года настройвае на 
вылазкі на прыроду і ўвогуле доўгае 
знаходжанне на свежым паветры. У 
якасці сродку перамяшчэння актыў-
ныя беларусы ўсё часцей пачына юць 
выбіраць веласіпед. Прычым гэта 
датычыцца не толькі вольнага часу, 
нярэдка веласіпед становіцца эка-
лагічнай альтэрнатывай гарадскому 
транспарту. Каб дакладна рэгуляваць 
гэтую сферу, у студзені бягучага года 
была прынята канцэпцыя развіцця 
веласіпеднага руху ў Беларусі, асаблі-
вая ўвага ў якой надаецца пытанням 
бяспекі.

Зразумела, безумоўным лідарам 
па колькасці веласіпедыстаў у краі-
не з’яўляецца сталіца. Па даных ГА 
«Мінскае веласіпеднае таварыства», у 
мінулым сезоне ў карыстанні мінчан 
знаходзілася каля 800 тысяч веласіпе-
даў. Пры гэтым каля 8 % дарослых га-
раджан летам ездзяць на іх практыч-
на штодня, а 40 % — некалькі разоў 
на месяц. На жаль, пакуль усяго 1 % 
жыхароў сталіцы выкарыстоўвае гэты 
сродак перамяшчэння ў якасці асноў-

нага. Для параўнання: цяпер сярэдні 
паказчык у гарадах Заходняй Еўро-
пы — 8 %. Прычын гэтаму некалькі. 
Адна з іх — недастаткова развітая ін-
фраструктура, над паляпшэннем якой 
цяпер працуюць розныя арганізацыі.

Наогул веласіпед дапамагае выра-
шыць мноства пытанняў, якія непаз-
бежна ўзнікаюць у вялікіх гарадах. 
Па-першае, гэта даступная фізічная 
нагрузка для тых, хто ўвесь дзень пра-
водзіць у офісе, па-другое, замена аўта-
мабіля веласіпедам дапаможа знізіць 
трафік, вызваліць парковачныя месцы 
ў дварах і добрым чынам паўплываць 
на экалогію. Каб гэтага дасягнуць, ахо-
пліваецца цэлы комплекс напрамкаў, 
якія ўключаюць у сябе інжынерныя 
работы, мерапрыемствы па папуля-
рызацыі гэтага віду транспарту і пра-
філактыцы бяспекі яго выкарыстання, 
у тым ліку сярод дзяцей, удасканален-
не існуючага заканадаўства ў сферы 
рэгулявання дарожнага руху. Плану-
ецца, што дзякуючы гэтаму да 2030 
года ў гарадах з колькасцю насельніцт-
ва 50 тысяч чалавек і больш доля вы-

карыстання велатранспарту павінна 
падвысіцца да 8—10 %; з меншай коль-
касцю і ў пасёлках гарадскога тыпу — 
да 15—20 %; у аграгарадках і сельскіх 
населеных пунктах — да больш 40 %. 
Для гэтага мясцовым органам улады 
неабходна распрацаваць планы рэалі-
зацыі кан цэп цыі з канкрэтным спісам 
мерапрыемстваў у залежнасці ад спе-
цыфікі рэгіёна.

Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспек-
цыі падкрэсліваюць: ні ў якім разе 
нельга забываць, што веласіпедыст — 
паўнавартасны ўдзельнік дарожнага 
руху. А гэта значыць, што ён таксама 
абавязаны выконваць ПДД, парушэн-
не якіх вядзе да адказнасці. Адна з 
асноўных праблем цяпер — гэта пры-
вучыць велааматараў спешвацца на 
пешаходных пераходах, дзе неабход-
на, а таксама выкарыстоўваць свят-
лоадбівальныя элементы у цёмны час 
сутак пры руху ўздоўж дарог.

Як расказаў часова выконваючы 
абавязкі па пасадзе начальніка ад-
дзела арганізацыі дарожнага руху і 
дарожнай інспекцыі УДАІ МУС Бе-

БЫЦЬ
ПРЫКМЕТНЫМ
Каб веларух стаў масавым, прынята канцэпцыя яго развіцця, 
у якой асаблівая ўвага надаецца пытанням бяспекі
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ларусі Аляксандр Хромчанка, на пра-
цягу апошніх дзесяці гадоў назіраец-
ца тэндэнцыя ўстойлівага зніжэння 
агульнай колькасці ДТЗ з удзелам 
веласіпедыстаў, а таксама колькасці 
загінулых. Калі дзесяць гадоў таму 
гінула каля 150—160 веласіпедыстаў 
штогод, то летась сумная статыстыка 
спынілася на 42 асобах. Самым не-
бяспечным па-ранейшаму застаецца 
рух уздоўж рэспубліканскіх дарог, 
дзе высокі хуткасны рэжым. Што да-
тычыцца ДТЗ у цёмную пару сутак, то 
з 21 выпадку са смяротным вынікам 
20 адбылося там, дзе адсутнічала 
штучнае асвятленне. Таму трэба ра-
варыстам абавязкова абазначаць сябе 
ліхтарамі і святлоадбівальнымі эле-
ментамі. У ідэале — надзяваць свет-
лозваротную камізэльку, бо менавіта 
яна забяспечвае найбольшы ўзровень 
прыкметнасці.

Вяртаючыся да руху ў гарадах: на 
шчасце, нягледзячы на істотны рост 
агульнай колькасці велатранспарту, 
атрымліваецца пазбегнуць узрастання 
аварыйнасці. Так, у мінулым і пазамі-
нулым гадах колькасць асоб, якія па-
цярпелі ў выніку кантакту веласіпеда 
з аўтамабілем, склала 25 чалавек. Як 
тлумачыць намеснік начальніка УДАІ 
ГУУС Мінгарвыканкама Андрэй Зы-

ранаў, ДАІ прымае непасрэдны ўдзел у 
працы над развіццём інфраструктуры. 
Так, на ўсіх святлафорных аб’ектах, 
якія павінны з’явіцца ў гэтым годзе, 
будуць арганізаваны велапераезды, 
пазначаныя зялёнай фарбай. Таксама 
па горадзе будуць усталёўвацца по-
ручні пры пад’ездзе да праезнай част-
кі, каб веласіпедыстам не даводзілася 
лішні раз спешвацца. «Мы зацікаўле-
ны, каб рух актыўна развіваўся, таму 
са свайго боку імкнемся рабіць для 
гэтага ўсё магчымае», — адзначыў Ан-
дрэй Зыранаў.

Цяпер у працы знаходзіцца экспе-
рыментальны праект — выдзеленая на 
праезнай частцы паласа для веласіпе-
даў. Як кажуць спецыялісты, трэба 
ўлічыць шмат нюансаў, таму справа 
прасоўваецца не так хутка. Да таго ж 
выбраны няпросты ўчастак — вуліца 
Веры Харужай, дзе і так вельмі інтэн-
сіўны рух. Аднак велаінфраструктура 
там проста неабходная. На дадзены 
момант сталічным веласіпедыстам да-
ступныя 27-кіламетровая магістраль-
ная веладарожка, дзве прагулачныя 
веладарожкі ў Лошыцкім парку і пар-
ку 900-годдзя Мінска, а таксама 188 
кіламетраў сумешчаных пешаходна-
веласіпедных дарожак.

Дар’я Каско

Да 2030 года 
ў гарадах 
з колькасцю 
насельніцтва 
50 тысяч чалавек 
і больш доля 
выкарыстання 
велатранспарту 
павінна падвысіцца 
да 8—10%; 
з меншай колькасцю 
і ў пасёлках 
гарадскога тыпу — 
да 15—20%; 
у аграгарадках 
і сельскіх
населеных 
пунктах — 
да больш
40%.
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У ГРОДНЕ 
Ў ЧАРГОВЫ РАЗ 
«ПРЫЗЯМЛІЎСЯ» 
ФЕСТЫВАЛЬ 
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР

СВЯТА СЯБРОЎСТВА 
І НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
АДЗІНСТВА

У чэрвені горад над Нёманам быў напоўнены 
прыгожымі колерамі ды разнастайнымі гукамі. 
У Гродне ўжо 12-ы раз сабраліся прадстаўнікі 
35 нацыянальнасцяў, менавіта тут можна было 
пазнаёміцца з іх традыцыйнымі ўборамі, песнямі, 
танцамі, стравамі ды напоямі, якія размясціліся на 
19 падворках. Кожная такая пляцоўка на час фестывалю 
стала гастранамічным раем і культурным міні-цэнтрам.

 Ф  ЭСТ
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стар.  40

Усе — удзельнікі

У афіцыйных мерапрыемствах свя-
та прымалі ўдзел намеснікі Прэм’ер-
міністра Беларусі Васіль Жарко і 
Анатоль Калінін, намеснік Кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі 
Уладзімір Жаўняк, старшыня Грод-
зенскага аблвыканкама Уладзімір 
Краўцоў, Упаўнаважаны па справах 
рэлігій і нацыянальнасцяў пры Саве-
це Міністраў Леанід Гуляка, Міністр 
культуры Юрый Бондар, дэпутаты Па-
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу, іншыя паважаныя госці.

— Рэспубліканскі фестываль на-
цыянальных культур прымае людзей, 
якія шануюць свае культурныя тра-
дыцыі, паважаюць агульначалавечыя 
каштоўнасці, жывуць з людзьмі роз-
ных нацыянальнасцяў у міры ды зго-
дзе, — падкрэсліў падчас адкрыцця 
Уладзімір Краўцоў. — А мэта нашага 
фестывалю — паказаць, што ў Белару-
сі людзі розных нацыянальнасцяў жы-
вуць у ладзе з усімі. Гэта трэба цаніць 
і берагчы.

На думку арганізатараў, галоўная 
каштоўнасць фестывалю ў тым, што 
тут няма гледачоў — усе ўдзельнікі. 
А паў дзель нічаць сёлета сюды прыехала 
больш за 250 тысяч чалавек, якія з ціка-
васцю наведалі шматлікія фестываль-
ныя пляцоўкі, пачаставаліся смакоцця-
мі і галоўнае — на свае вочы ўбачылі, 
што фестываль — гэта своеасаблівы 
гарант міжнацыянальнага сяброўст-
ва. Дарэчы, Міністр культуры Беларусі 
Юрый Бондар у сваёй прамове таксама 
адзначыў, што фестываль у Гродне — 
гэта сапраўднае свята дружбы і нацыя-
нальнага адзінства ў нашай краіне.

Пазнаёміцца з гэтым яскравым 
прыкладам дзяржаўнай палітыкі ў 
фестывальны Гродна прыехалі і бяз-

візавыя турысты, якія ўпершыню 
атрымалі такую магчымасць. Павод-
ле падлікаў турарганізацый, у горад 
над Нёманам на святочны ўік-энд 
прыехала больш за 2,5 тысячы ту-
рыстаў без віз з 19 краін: ад ЗША да 
Японіі. А паглядзець, сапраўды, было 
на што!

Смачныя грузінскія горы

Гаспадары грузінскага падворка 
грунтоўна падрыхтаваліся да свя-
та: акрамя традыцыйных хачапуры 
і чурчхелы, гасцей чакала 300 літраў 
вінаграднага напою, а яшчэ — 17-кіла-
грамовы торт вялізных памераў, бе ла-
снеж ную паверхню якога ўпрыгожылі 
крэмавыя вінаграднікі і горныя храб-
ты. Праўда, дэсерт выконваў хутчэй 
функцыю твора мастацтва, а творы 
мастацтва дэгустацыі не падлягаюць. 
Музычная праграма адлюстравала ўсю 
шырыню грузінскай душы: традыцый-
ныя песні чаргаваліся з хітамі Валерыя 
Меладзэ, якія, мабыць, таксама паспе-
лі стаць нацыянальным здабыткам. 

Тых, хто зазірнуў на сонечны 
ўкраінскі падворак, радавалі салам, 
пампушкамі, «Чырвонай Рутай» і 
кавер-версіямі песень гурта «Акіян 
Эльзы». Прадстаўнікі малдаўскай 
дыяспары, касцюмы якім падарыла 
сама першая лэдзі Рэспублікі Малдо-
ва Галіна Дадон, частавалі наведваль-
нікаў галубцамі ў вінаградным лісці, 
прадстаўнікі Азербайджана — пло-
вам і салодкімі прысмакамі. Акрамя 
таго, цікавінкай гэтага падворка стала 
магчымасць пайграць на нацыяналь-
ных музычных інструментах. Такі 
шанц атрымалі яшчэ і тыя, хто наве-
даў «тэрыторыю» Ізраіля. Праўда, каб 
«утаймаваць» шафар  — выгнутую 
трубу з натуральнага 
рога  — спатрэбіліся 

  У межах шматнацыянальнага свята ў Гродне ў адзінай 
у Беларусі лютэранскай кірсе прайшоў канцэрт джазавай арганнай 
музыкі. Пісьменнікі розных нацыянальнасцяў абмеркавалі 
актуальныя пытанні творчасці за круглым сталом, на семінары 
ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы навукоўцы 
параўналі гучанне мастацкіх тэкстаў у арыгінале і ў перакладзе. 
На Алеі сяброўства ў Каложскім парку прадстаўнікі кітайскай, 
лацінаамерыканскай, латышскай і арабскай дыяспар высадзілі 
новыя дрэвы: кедр, чырвонае дрэва, ліпу і акацыю.

Да тэмы
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немалыя намаганні, 
і далёка не кожны дарослы мужчына 
змог справіцца з гэтай задачай. На ка-
захскім падворку ўвагу гасцей прыцяг-
нула адна з нязменных забаў любой 
нацыянальнай урачыстасці або свя-
та — алтыбакан. Згодна з традыцыямі 
качавых народаў Сярэдняй Азіі, на та-
кіх арэлях, збудаваных з шасці жэрдак, 
моцнай перакладзіны і трох вяровак, 
часцей за ўсё парамі гушкаліся юнак 
і дзяўчына, а сама забава з’яўляецца 
сімвалам маладосці, вясны, першых 
знаёмстваў і светлых пачуццяў.

Наведвальнікам падворкаў пра-
панавалі ўсё самае цікавае, што ёсць 
у кожнага народа. Але галоўнае, што 
можна было знайсці ды адчуць у лю-
бым куточку фестывалю, — сапраўд-
ную гасціннасць.

Культурны цэнтр 
і фестывальная дыярама

Наогул, горад Гродна ў тыя дні быў 
багаты не толькі на турыстаў, але і на 
шматлікія адкрыцці. Так, побач з Тэа-
трам лялек з’явілася механічная дыяра-
ма, за шклом якой па 12 хвілін доўжац-
ца лялечныя «выступленні». Кожны 
дзень 12 «артыстаў» у нацыянальных 
строях будуць кружыць у танцы і на 
працягу года выконваць ролю сімвала-
напаміна аб шматнацыянальным свяце 
для турыстаў і гараджан.

Акрамя таго, на ўзбярэжжы Нё-
мана з’явілася прыгожая аглядная 

пляцоўка, а побач з замкамі — помнік 
Давыду Гарадзенскаму.

У межах фестывалю на вуліцы 
Тэльмана адкрыўся Культурны цэнтр 
«Фестывальны», дзе размясціліся ад-
разу два музеі, арт-кафэ, сувенірная 
крама і зала для выставак. Галоўная 
адметнасць цэнтра  — ён дазваляе 
апынуцца, няхай і віртуальна, на фе-
стывалі нацыянальных культур у лю-
бую пару года. Дарэчы, ён стане тым 
месцам, дзе сваю культуру і традыцыі 
змогуць паказваць прадстаўнікі роз-
ных нацыянальнасцяў, што жывуць у 
Беларусі.

На першым паверсе знаходзіцца 
Музей архітэктуры Гродна, галоўная 
адметнасць якога — макет мініяцюр-

най цэнтральнай часткі горада, дзе 
адчуваецца сімбіёз эпох: ад старажыт-
насці да сучаснасці. Інтэрактыўныя 
тэхналогіі дазваляюць уявіць сабе, 
якім быў горад у розныя часы, уба-
чыць галоўныя славутасці Гродна. На 
другім паверсе — зноў жа з дапамогай 
сучаснага абсталявання — можна літа-
ральна адчуць атмасферу свята і зазір-
нуць на нацыянальныя падворкі.

«Хто паспеў — той і з’еў»

Між іншым, сёлета фестываль 
упершыню пашырыў свае межы: на 
трэці дзень ён перамясціўся на Аўгу-
стоўскі канал, які таксама ўваходзіць у 
бязвізавую зону. Тут адбыліся розныя 
цікавыя мерапрыемствы: ад конкурсаў 
па хуткасным з’яданні сасісак да beer-
стартаў. А яшчэ тут вучыліся побыта-
вым танцам — у чым дапамаглі май-
стар-класы.

Адзначым, што больш за 20 га-
доў свайго існавання фестываль на-
цыянальных культур у Гродне стаў 
сапраўдным брэндам старажытнага 
горада і сёння вядомы далёка за яго 
межамі. Гродзенскі фестываль па 
маштабе, шчырасці, атмасферы ду-
хоўнага яднання адкрыта дэманструе 
ўсё тое, што нясе ў сабе кожная на-
цыя. Фестываль, які «прызямліўся» 
ў Гродне, на працягу года сімвалізуе 
захаванне шматвекавых традыцый 
розных народаў, якія жывуць у згодзе 
ў Беларусі, шануюць і паважаюць ад-
зін аднаго.

Вольга Ануфрыева, Алена Карпенка
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ПЕРАКЛАДЧЫКУ
ВАРТА
АДЧУВАЦЬ
ДУХ
ТВОРА… 

Так лічыць Яраслава 
Шэкера — украінская 
перакладчыца-
кітаістка, паэтэса, 
літаратуразнаўца, 
мастачка, майстра 
выцінанак. 
Пра творчасць, 
пра Усход, пра тое, 
чым цікавы славянскім 
літаратурам, у тым 
ліку і беларускай, 
кітайскі свет — наша 
з ёй размова. стар.  42
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— Яраслава, вы, пэўна ж, належыце 
да ліку першапраходцаў у сучаснай украінскай кітаі-
стыцы. У  1998  годзе паступілі на  спецыяльнасць 
«кітайская мова і літаратура» Інстытута філалогіі 
Кіеўскага нацыянальнага універсітэта імя Т. Р. Шаў-
чэнкі. Чым, якімі зацікаўленнямі менавіта на той час 
быў абумоўлены ваш выбар?

— Не, зусім не да першапраходцаў я належу… У Шаў-
чэнкавым універсітэце кітайскую мову пачалі вывучаць 
яшчэ ў 1992 годзе. А сапраўдным піянерам украінскай 
кітаістыкі, відавочна, след лічыць Івана Карнеевіча Чыр-
ка, які, між іншым, пераклаў нямала празаічных твораў 
кітайскай літаратуры на украінскую…

Што да майго выбару «кітайшчыны»… Гісторыя та-
кая. Задоўга яшчэ да заканчэння школы было зразуме-
ла, што мне нашмат бліжэй гуманітарная сфера (мова, 
літаратура), хаця абодва бацькоў — матэматыкі. У 11-м, 
выпускным, класе сталі разам з бацькамі думаць-раз-
важаць: заходняя філалогія? Штосьці не вабіць англій-
ская (хаця вывучала англійскую мову — з 5-га класа). 
Можа быць, усходняя?! Так, паспрабаваць бы! Таямнічы 
неспазнаны Усход  — што ведалі пра яго напрыкан-
цы 1990-х ва Украіне?! Тым годам набіралі студэнтаў 

на кітайскую, карэйскую, турэцкую. Бацькі зазіралі ў 
далягляды і разумелі, што Кітай «падымаецца», экана-
мічна расце, ды і багатую, тысячагадовую культуру мае! 
Так і вырашылі: «Кітайская грамата!» 

Усе пужалі мяне: якія страшныя іерогліфы, ты ж заму-
чышся! Не баялася. Да таго ж, з дзяцінства захапляюся 
выцінанкай, а яна сама што ні ёсць падыходзіць да Кітая. 
Дый самі тыя іерогліфы, у нашым тагачасным дзіцячым, 
дылетанцкім уяўленні, — гэта «малюнкі», а я ж малява-
ла!.. З таго часу і не шкадую пра свой выбар. Гэта — са-
праўды маё, мой галоўны жыццёвы шлях!..

— Ваша першая стажыроўка ў КНР была ў верасні 
2000 — чэрвені 2001 гадоў. Тады вучыліся ў Чанчуньскім 
педагагічным універсітэце. Выбар тэмы даследванняў, 
задумка дысертацыі, якую вы абаранілі па тэме «Гене-
зіс і функцыянаванне мастацкіх вобразаў у кітайскай 
паэзіі эпохі Тан (VII — X стагоддзі)» адносіцца якраз 
да таго часу?

— На той час я толькі два гады вучыла кітайскую 
мову! Мы мелі цудоўную выкладчыцу кітайскай — Ак-
сану Яраславаўну Трызуб, і менавіта сама яна першай 
пазнаёміла нас з паэзіяй эпохі Тан. Прыгадваю, калі далі 
вершык (чатыры радкі — 20 іерогліфаў) вывучыць напа-
мяць, я вывучыла, для сябе зрабіла падрадкоўны перак-
лад — і кладуся спаць. А перад сном мроіцца мастацкі 
пераклад. І клопат адразу паўстае — галоўнае не забыц-
ца да раніцы!

Так і ўзнікла тады нізка маіх першых перакладаўз 
кітайскай мовы.

Аднак — здарылася гэта пасля Кітая (я ж там стажы-
равалася ажно два гады), праз пэўны час пасля закан-
чэння універсітэта, — я іх усе перагледзела і перарабіла, 
болей «вярнуўшы» да арыгінала…

А ў Кітаі… вучыла, як усе нашы студэнты, перш-на-
перш мову… Літаратуры, хаця і была пэўная прага да 
гэтага, не ўдалося асабліва ўнікнуць. Так, танскую паэзію 
перакладала, цікавілася ёю, але ўсё гэта было працай ня-
кідкай, для сябе, у час адпачынку ад урокаў. А вучыліся 
настойліва, лекцыі канспектавалі іерогліфамі.

— З 2000  года вы пачалі актыўна перакладаць 
кітайскую класічную паэзію, пазней — прыйшлі да су-
часнай паэзіі. Не задумваліся, чаму паэзія ў кітайцаў 
такая жывучая, вытрымала выпрабаванне многімі 
стагоддзямі?

— Паэзія ў прынцыпе жывучая. Калі яна, зразумела, 
сапраўдная. Паэзіяй гаворыць сама душа… Душа чала-
века, душа народа. А душа народа — вечна жывая, ёй 
не страшныя ніякія ліхалецці…

— Хто з класічных паэтаў вам бліжэй за іншых? 
У Беларусі выдаецца праект «Светлыя знакі: паэты 
Кітая». Выйшла ўжо адзінаццаць кніг. У ліку аўта-
раў — Ду Фу, Лі Бо, Мэн Хаажань, Лі Цінчжаа… Каго з 
паэтаў сярэдневечча вы параіце беларускім пераклад-
чыкам для падрыхтоўкі новай перакладной кнігі?

— Недзе ў баку ад плеяды класічных паэтаў стаіць 
Хань Шань — будзійскі манах, які жыў у VIII стагоддзі. 
Але каб зразумець яго творчасць, неабходна неабыяка-
вае паглыбленне ў сярэдневечны чань-будзізм. Сама аса-
біста адчуваю з Хань Шанем нейкую таямнічую повязь, 
нямала яго перакладала і даследавала яго памкненні ды 
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творчасць… Буду асцярожная ў сваіх парадах, бо ўсё ж 
не надта ведаю, хто беларусамі перакладзены з кітайскай 
паэзіі.

— Пачынаючы з шостай ці сёмай кнігі серыі, усе 
зборнікі «Светлыя знакі…» праілюстраваў адзін і той 
самы беларускі мастак азербайджанскага паходжан-
ня — Каміль Камал ці Камал Гаджыеў (гэта яго са-
праўдныя імя і прозвішча). Ведаю, што вы захоплены 
кніжнай графікай. Працуеце ў жанры выцінанкі. Калі б 
да вас звярнуліся беларускія выдаўцы з прапановай 
аформіць адну з кніг серыі, вы пагадзіліся б?

Каго з паэтаў Кітая вы гатовы былі б прадставіць 
як мастачка? Ведаю, што беларускія выдаўцы збіра-
юцца выпусціць кнігу Су Шы. А Мікола Мятліцкі рых-
туе пераклады для вялікай кнігі Ай Ціна (раней зборнік 
Ай Ціна выйшаў у беларускіх перакладах розных аўта-
раў — у 2015 годзе)…

— Што  ж,  ма г-
чыма, я  з задаваль-
неннем і аформіла  б 
якую з кніг кітайскіх 
паэтаў, каб выдаць яе 
па-б еларуск у.  Гатов ая 
падзяліцца і ранейшымі 
выцінанкамі. У  іх хапае 
кітайскіх матываў. Да ўсяго 
астатняга — я некалькі гадоў 
таму афармляла трохтомную 
«Хрэстаматыю кітайскай літа-
ратуры».

— У вашым даследчыцкім, навуковым багажы 
некалькі артыкулаў, прысвечаных Лі Бо. Які з яго вер-
шаў найбольш вам па душы?

— Прызнаюся, што ўжо даўно не захапляюся кітай-
скімі вершамі як перанасычаны імі чытач, а толькі «раз-
біраю» іх як навуковец, як той медык-хірург зазіраю ў 
іх сутнасць. Таму і не мыслю так, што, маўляў, той верш 
люблю, а гэты мне меней даспадобы. Таму і не магу выд-
зеліць нешта канкрэтна. Нават у вялікага Лі Бо…

— Украінская паэзія — класічная і сучасная — бага-
тая на яркія жаночыя імёны. Леся Украінка, Ліна Ка-
стэнка… Вы падрабязна вывучалі творчасць геніяль-
най кітайскай паэтэсы Лі Цінчжао. Ці можна весці 
размову пра падабенства жаночага паэтычнага мыс-
лення, не зважаючы на краіны і стагоддзі? Чым блізкія, 
напрыклад, Леся Украінка і Лі Цінчжао?

— Як бы гэта банальна ні гучала, напэўна, перш 
за ўсё яны падобныя тым, што яны — жанчыны. І ў 
Кітаі, і ва Украіне, і ў Беларусі жанчыны ў паэзіі за-
стаюцца жанчынамі… Жаночае пісьмо — «завуаліра-
вана-далікатнае» пісьмо (гэта адзін са стыляў, у якіх 
пісалі вершы жанру ці з эпохі Сун — Х–ХІІІ стагоддзі), 
калі жыла Лі Цінчжао. Так, тэматыкі ў Лесі Украін-
кі ды ў Лі Цінчжао шмат у чым падобныя. Гэта і з-за 
таго, што абедзве шмат нацярпеліся, аднак мужна 
выстаялі, выпакутавалі. Супрацьстаялі нязгодам. Дэ-
манстравалі выключную мужнасць, якая не пад сілу 
і мужчынам. Так, можна гаварыць пра падабенства, 
можна ў дачыненні да іх творчасці займацца разгля-
дам з дапамогай кампаратывісцкага аналізу. Але я па 

тым шляху не ішла і пакуль што не збіраюся паглы-
бляцца ў такі аналіз.

— Што б вы параілі пачаткоўцам-перакладчыкам 
кітайскай літаратуры?

— Перш-наперш — максімальна пранікнуць у сутнас-
ць мастацкага твора, адчуць яго ауру, дух. І, відавочна, 
трэба зразумець, дзеля чаго ён быў напісаны, зразумець 
яго аўтара, прыняць на сябе ўвесь боль, усю радасць, 
выкладзеную тым ці іншым паэтам альбо празаікам. Без 
разумення і адчування духу мастацкі пераклад наўрад ці 
будзе адэкватны арыгіналу па сіле ўздзеяння на чытача. 
Парада гэтая ў тым — каб не шкадавалі часу, сіл на ўні-
клівасць, не ленаваліся зазіраць у глыбіню, шукалі ўсе 
фарматы інтэрпрэтацыі!.. І, канешне ж, у перакладчыкаў 
павінна быць жылка паэта ці празаіка. Перакладчыкі 
не могуць быць абыякавымі да мастацкіх праяў, павінны 

ўмець самастойна мысліць, выяўляць свой уласны ма-
стацкі характар!

— Вы добра вядомыя сваімі арыгінальнымі паэ-
тычнымі творамі. Наколькі сур’ёзна ўплывае на вашу 
творчасць тое, што вы ведаеце кітайскую паэзію?

— Мяркую, што надта сур’ёзныя ўплывы здзейснілі-
ся… У мяне ўвогуле — як, пэўна, і ў кожнага ці ў боль-
шасці паэтаў — творчасць ідзе перыядамі. Пачала пісаць 
у 12 гадоў: прырода, далей каханне, філасофія жыцця…

Нешта і патрыятычнае прабівалася. Некаторы год — і 
ніводнага радка. «Адпачывала»… Трохі было і прозы — 
спярша нешта кшталту апавяданняў, апошнімі гадамі за-
хапілася падарожнымі нататкамі (маю іх недзе звыш 20). 
Паўсюль — дзе б ні была — пішу «па свежых слядах». 
Часта такія падарожныя рэчы «перабіваю» вершамі (якія 
народжаны ў тых самых падарожжах). А гадоў з пяць на-
зад пачалося пісанне нечага медытатыўна-медытатыўна-
га. Такія вось пульсацыі думкі (здаецца, у адной з кіеўскіх 
паэтэс так і зборнік называецца — «Пульсацыя думкі»). 
Салодкае ўсведамленне моманту: тут і зараз. А сёння… 
А сёння пісаць не хочацца. Здаецца, што ўжо ўвесь свой 
досвед пераказала ў вершах! А як будзе далей — не ве-
даю. Можа быць, ізноў год «творчага адпачынку»… Ці 
хутчэй — адпачынку ад творчасці… Я сказала б яшчэ і 
так — хутчэй не сама кітайская паэзія ўплывае на маю 
творчасць, а ўвогуле ўплываюць дух і філасофія кітай-
скія… З часам усведамляю, што мой ўласны светапо-
гляд — на добрую палову ўсходні…

Гутарыў Алесь Карлюкевіч 
Кіеў — Мінск.

Без разумення і адчування духу 
мастацкі пераклад

з кітайскай мовы наўрад ці 
будзе адэкватны арыгіналу 

па сіле ўздзеяння на чытача. 
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ШАГАЛА
Унікальны музей,
адзіны ў свеце,
цяпер адкрыты для турыстаў
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Н
ядаўна стала сен са -
цы яй, што на аўк-
цыёне Сhrіstіе’s за 
рэкордную суму  —
85,8  мільёна дола-
раў — прадалі «Суп-
рэ матычную кам-
пазіцыю» (1916 год) 

Казі міра Малевіча. А ў Віцебску, дзе 
працаваў і выкладаў мастак, беларускія 
кінематаграфісты нядаўна здымалі 
дакументальны фільм пра мастацкае 
вучылішча, заснаванае Мар кам Шага-
лам. У нашы дні гэта — новы музей. 
І ў ім, дарэчы, цікава нават дзецям, 
якія, як цяпер кажуць, «з калыскі са 
смарт фонам», бо экспазіцыя — інтэр-
актыўная.

Едуць з-за акіяна

Работнікі гэтай ўстановы культу-
ры ўжо прызвычаіліся чуць шчырыя 
кампліменты. У прыватнасці, пры мне 
мастак, турыст з Санкт-Пецярбурга 
словамі: «Рускі музей адпачывае!» так 
адзначыў сваё наведванне.

Дарэчы, сярод экскурсантаў Музея 
гісторыі Віцебскага народнага мастац-
кага вучылішча становіцца ўсё больш 
іншаземцаў. Апошнія не раз казалі, што 
былі шмат дзе, напрыклад, у Луўры, але 
не меркавалі ўбачыць такі цуд у Віцеб-
ску. Ніхто не пазбег здзіўлення.

Пра тое, што ў Віцебску ствараецца 
адзіны ў свеце такі музей, мы ўжо па-
ведамлялі. І вось на вуліцы Марка Ша-
гала цікавы аб’ект культуры адчыніўся 
для турыстаў.

Галоўная каштоўнасць — будынак, 
дзе працавалі Марк Шагал, Казімір 
Малевіч, Эль Лісіцкі, Юдаль Пэн, Вера 
Ермалаева, Мікалай Суэцін, Ілья Чаш-
нік ды іншыя — упрыгожваў вуліцу і 
раней. Калісьці яна мела назву «Газеты 
«Правда», у часы Шагала — Бухарын-
скай.

Па ініцыятыве Шагала першая (на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі) мастацкая 
ўстанова адукацыі адкрылася ў 1918-м. 
А будынак з’явіўся ў 1912—1913 гадах 
і належаў банкіру Ізраілю Вішняку. Да 
рэвалюцыі, ён, можна так лічыць, быў 
мясцовым алігархам, у ліку іншага вало-
даў акцыямі трамвайнага акцыянернага 
таварыства, страхавымі кампаніямі.

Дарэчы, дзякуючы спадару Вішня-
ку, у правінцыйным Віцебску трамваі 
з’явіліся ў 1898 годзе — на год раней, 

чым у Маскве, і на 9 гадоў раней за 
Санкт-Пецярбург.

Дом Вішняка быў, як той казаў, «ма-
дэрновым»: з водаправодам, ваннай, 
спецыяльнай сістэмай каналізацыі. Цу-
дам будынак ацалеў падчас вайны.

Андрэй Духоўнікаў, дырэктар 
установы культуры «Музей ˝Віцебскі 
цэнтр сучаснага мастацтва˝» ўпэўне-
ны — гэта знак, што Віцебск і Шагал 
звязаны, можна і так сказаць, на са-
кральным узроўні.

— Нават калі ў будынку знахо дзі-
ліся розныя арганізацыі, а пра музей 
толькі марылі работнікі культуры, уба-
чыць будынак сюды спецыяльна пры-
язджалі здалёк. Нават былі турысты 
з-за акіяна! — успамінае кіраўнік.

Дадаў, што вялікую дапамогу ў ства-
рэнні ды адкрыцці музея аказалі былы 
Міністр культуры Беларусі Павел Латуш-
ка і экс-губернатар Аляксандр Косінец.

«Клін» пад нагамі

У музеі здзіўляешся з самага па-
чатку экскурсіі. Напрыклад, уражвае 
афішная тумба — тыповая для дарэ-
валюцыйнай расійскай дзяржавы. Яна 
з сучаснымі інтэрактыўнымі экранамі. 
На апошніх можна ўбачыць Віцебск 
пачатку мінулага і пазамінулага ста-
годдзяў. Віртуальная экскурсія — па-
дарожжа «на машыне часу» — вельмі 
падабаецца гледачам.

Многіх уражвае і знакаміты плакат 
«Клінам чырвоным бі белых». Так зва-
ную «рэпліку» гэтага плаката Эль Лісіц-
кага, выкананую ў выглядзе мазаікі — з 
паліраванага, каляровага граніту — мож-
на ўбачыць на падлозе ў холе музея.

У пакоі, дзе працаваў Малевіч, пры 
ўключэнні ультрафіялетавага асвят-
лення на белых сценах з’яўляюцца яго 
рукапісы і малюнкі, створаныя ў Ві-
цебску. Аўтар гэтага цуду — віцебскі 
мастак Аляксандр Вышка.

Але ж, бадай, «па-за канкурэнцыяй» 
знаходзіцца люстэрка. Але незвычай-
нае. Набліжаючыся да яго, вы ўбачыце 
партрэты Шагала, яго першай жонкі 
Бэлы і яшчэ шмат цікавага. У прыват-
насці, прачытаеце вершы Шагала...

— Дарэчы, люстэрка выкарыстоў-
валася для здымак у Віцебску фільма 
рэжысёра Аляксандра Міты «Шагал — 
Малевіч», — удакладніў дырэктар.

Вялікія і маленькія сэнсарныя 
мані торы дазваляюць падчас экскурсіі 

даведацца пра вядомых на ўвесь свет 
мастакоў, якія тут працавалі.

— Пазней іх будуць лічыць засна-
вальнікамі новых кірункаў у мастацт-
ве. Менавіта тут утварыўся легендар-
ны УНОВІС (сцвярджальнікі новага 
мастацтва) — авангарднае мастацкае 
аб’яднанне, створанае Казімірам Ма-
левічам і яго паслядоўнікамі, — праця-
гвае суразмоўнік.

Ён адзначыў, што наведвальнікі 
прыемна здзіўляюцца і таму, што ў 
будынку ёсць wі-fі. Гэта дазваляе ад-
разу выкладваць фота і каментарыі 
на асабістых старонках у сацыяльных 
сетках. Напрыклад, многія «выкідва-
юць» у сусветную павуціну фота, калі 
спрабуюць сабраць фігурку чалаве-
ка з брускоў. Гэтая ідэя сучасная, але 
з’явілася яна на падставе работ Давіда 
Якерсона.

Паказаць арыгіналы?..

— Сістэма рэгулявання тэмпера-
турна-вільготнаснага рэжыму даз-
воліць выстаўляць тут творы, якія 
захоўваюцца ў найлепшых музеях све-
ту! — кажа Андрэй Духоўнікаў.

Адпаведныя перамовы ўжо вядуц-
ца. На жаль, у Віцебску няма арыгіна-
лаў работ Шагала і Малевіча, іншых іх 
калег. У шагалаўскім музеі ёсць толькі 
графіка Майстра.

Цікава, што ў адной з залаў заха-
валася частка аўтэнтычнага паркету, 
а шпалеры аднавілі па фрагменце, 
знойдзеным падчас рамонту.

Сёння музей становіцца папуляр-
ным месцам правядзення розных се-
мінараў, прэзентацый. Усё больш ма-
ладажонаў пасля заключэння шлюбу 
адразу адпраўляюцца сюды.

— Менавіта ў нас можна больш 
зразумець, хто былі першапраходцы ў 
галіне дызайну, скульптуры, архітэкту-
ры. Іх напрацоўкі выкарыстоўваюцца і 
ў наш час. Нездарма, паняцце «Віцеб-
ская мастацкая школа» ведаюць па ўсім 
свеце, — завяршае экскурсію Андрэй 
Духоўнікаў.

У наступным годзе, дарэчы, 140-я 
гадавіна з дня нараджэння Казіміра 
Малевіча. Безумоўна, гэтую падзею 
адсвяткуюць і ў Віцебску. Плануецца, 
што эпіцэнтрам мерапрыемстваў ста-
не музей гісторыі Віцебскага народнага 
мастацкага вучылішча.

Аляксандр Пукшанскі
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Ю
ная спявачка заняла другое месца на тэлевізій-
ным праекце «Ты супер!», які выходзіў на 
расійскім тэлеканале НТБ. Гэта міжнародны 
вакальны конкурс для дзяцей, якія засталіся 
без апекі бацькоў. Пранікнёнымі выступлен-

нямі 16-гадовая Вера скарыла і прафесійнае журы, і гледа-
чоў. Пра музыку ў сваім жыцці, самых блізкіх людзей і пла-
ны на будучыню дзяўчына расказала ў інтэрв’ю.

— Вера, як трапіла на праект «Ты супер!»?
— Я спрабавала ўдзельнічаць усюды, наколькі гэта 

было магчыма ў маіх умовах. Пачатак паклаў рэспу-
бліканскі конкурс «Я спяваю» на АНТ, які адбыўся ў 
2012 годзе. Потым сталі запрашаць выступаць на кан-
цэрты. Напэўна, таму арганізатары праекта на НТБ 
мяне і заўважылі. І так атрымалася, што ў снежні мі-
нулага года яго партнёр — радыё Sputnіk — выйшаў на 
мяне і запрасіў на кастынг. А ў студзені паведамілі, што 
я прайшла адбор.

— Хто падбіраў рэпертуар на конкурсе? Ты змагла па-
казаць сябе ў розных вобразах...

— Гэта заслуга педагога праекта. Мне асабіста з ну-
мароў больш за ўсё спадабалася песня «Обійми» «Акіяна 
Эльзы», бо яна самая душэўная. Мне здаецца, я змагла яе 
прачуць і перадаць пэўны настрой. У тыя моманты думала 
пра сваю бабулю: яна дапамагала мне, уклала сілы ў тое, 
каб я вырасла добрым дзіцем. Гэту песню я падарыла ёй. 
Хацела расчуліць бабулю.

На конкурсе Вера выконвала таксама кампазіцыі «Ка-
ким ты был, таким ты и остался», «Fіre To Th e Raіn» (з рэ-
пертуару брытанскай артысткі Адэль), «Мой родны кут» 
і «Зачарованая». Апошнія дзве гучалі ў дуэце з Русланам 
Аляхно. На памяць спявак падарыў дзяўчыне плюшавага 
мішку на ўдачу. Цяпер гэты талісман заўсёды з Верай.

 З  ОРКА З ПРАВІНЦЫІ

ВЕРА ЯРОШЫК:

«МУЗЫКА ПАВІННА 
АДЛЮСТРОЎВАЦЬ 
ТВОЙ ДУШЭЎНЫ СТАН»
Да нядаўняга часу пра аграгарадок Дзівін Кобрынскага раёна, што на Брэстчыне, 
чулі нямногія. Але дзякуючы таленавітай дзесяцікласніцы Веры ЯРОШЫК 
пра гэтае мястэчка даведаліся далёка за межамі Беларусі.
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 Н  АПЕРАДЗЕ  НОВЫЯ СУСТРЭЧЫ

  БУДЗЕМ 
ЧАКАЦЬ!

Вялікі тэатр Беларусі завяршыў
свой юбілейны 85-ы сезон.

Цяпер нашы праслаўленыя выканўцы адпачываюць. 
Не буду раскрываць дзе і як, лепш пажадаю ім усім добрага 
адпачынку, каб у новым тэатральным сезоне зоркі опернага 
і харэаграфічнага мастацтва прадоўжылі радаваць нас, 
паклоннікаў Вялікага, у ліку якіх і журналісты. Мы як маглі 
падтрымлівалі артыстаў на працягу мінулага сезона сваімі 
рэпартажамі, нататкамі, анонсамі, інтэрв’ю… А як інакш! 
Бо журналісты — жаданыя госці у Вялікім тэатры. І за тое 
рэспект генеральнаму дырэктару Уладзіміру Грыдзюшку. 
Чаму? Ды ўсе просто: для прадстаўнікоў СМІ на кожную 
прэм’еру зарэзерваваны зручныя месцы. Ды, як правіла, 
наперэдадні прэм’ер ці іншых крэатыўных праектаў, 
скажам, такіх як Мінскі міжнародны Калядны оперны 
форум ці Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў, 
тэатр праводзіць надзвычай цікавыя прэс-канферэнцы. 
Дарэчы, на падобных сустрэчах заўсёды ёсць якая-небудзь 
фішка. Так, напрыклад, аднойчы, а гэта было ў маі, у Дзень 
адкрытых дзвярэй нам давялося апынуцца на даху Вялікага 
тэатра ды ўзяць, хто хацеў, імправізаванае інтэрв’ю ў Ільі 
Сельчукова, лаўрэата міжнародных конкурсаў. Да таго ж 
ён яшчэ і спяваў для журналістаў. Гэта было арыгінальнае 
завяршэнне двухгадзіннай экскурсіі, на працягу якой мы 
знаёміліся і з механікай сцэны, і сустракаліся з артыстамі. 
Сярод іх быў Андрыс Ліепа, які паставіў апошнюю прэм’еру 
сезона — балет «Пятрушка» Ігара Стравінскага.

А наперадзе — новый сезон, які абявязкова нас пара-
дуе. Адкрыццё адбудзецца сусветнай прэм’ерай — операй 
«Кажан» Рыхарда Штрауса з харэаграфічным пралогам 
«Саламея»ў пастаноўцы галоўнага рэжысёра Вялікага тэа-
тра Міхаіла Панджавідзе. Пазней ён таксама прадставіць 
нам оперу Гаэтана Даніцэці «Дон Паскуале». А народны 
артыст Беларусі Юры Траян разам с кампазітарам Вячасла-
вам Кузняцовым рыхтуюць прэм’еру нацыянальнага бале-
та «Анастасія». Так што і мы будзем рыхтавацца да новых 
адкрыццяў ды ўражанняў.

Валянціна Ждановіч

— Што адчуваеш, калі выступаеш на сцэне?
— Стараюся максімальна адкрывацца гледачу, каб 

ён зразумеў сутнасць песні. Нейкага асаблівага ры-
туалу перад выхадам на сцэну ў мяне няма. Проста 
слухаю свайго педагога, запамінаю ўсе яго парады. 
Стараюся супакоіцца і менш дрыжаць. Часам, вядо-
ма, не хвалявацца не атрымліваецца, але я працую над 
гэтым.

— Як даўно займаешся музыкай? Якая табе па-
дабаецца найбольш?

— З шасці гадоў. Мяне заўважыла музычны педа-
гог Дзівінскага дзіцячага дома. Пачынала я з высту-
пленняў на ранішніках, розных святах. За 16 гадоў да-
кладна зразумела, што музыка — тое, да чаго ляжыць 
душа. Гэта самае галоўнае ў маім жыцці.

Музыка павінна адлюстроўваць твой душэўны 
стан — для мяне гэта поп-кірунак, такія кампазіцыі 
расслабляюць. Любімая спявачка — Арыяна Грандэ. 
Мне падабаецца яе творчасць, тое, як яна падыходзіць 
да справы. Гэта артыстка мяне натхняе.

— Чытала, што ты яшчэ іграеш на цымбалах. 
Чаму выбрала менавіта гэты інструмент?

— Усё атрымалася спантанна. Мая сяброўка 
пайшла ў музычную школу па класе цымбалаў, і я за-
пісалася з ёй за кампанію. Сяброўка ў выніку заняткі 
потым кінула, а я засталася вучыцца. Не магла сысці, 
бо хацела развіваць свой слых. Хадзіла на цымбалы 
пяць гадоў, а цяпер трэці год займаюся на фартэпіяна.

— Бацькі бачылі твае выступленні па тэлебачан-
ні?

— Вядома. Яны глядзелі кожны выпуск і хварэлі за 
мяне. Родныя ганарацца мной.

— Хто для цябе самы блізкі чалавек?
— Я люблю ўсю сваю сям’ю: маму, тату, брата, 

бабулю, да якой прыязджаю на канікулы. Гэта самыя 
блізкія людзі для мяне і яны застануцца такімі на 
працягу ўсяго жыцця. Нават нягледзячы на цяжкае 
дзяцінства. Яшчэ вельмі люблю былога дырэктара 
Дзівінскага дзетдома Веру Пятроўну Пікулу. Я з ёй 
знаёма 10 гадоў, і ўвесь гэты час яна імкнулася даць 
мне самае найлепшае. Вера Пятроўна вельмі добры 
чалавек, я да яе прывязалася.

— Пра што марыш?
— Каб усе родныя і блізкія былі шчаслівыя і здаро-

выя. У маіх планах добра скончыць адзінаццаты клас, 
здаць паспяхова ЦТ, паступіць у прэстыжны каледж 
ці ўніверсітэт. Буду развіваць свае вакальныя даныя і 
ўдасканальваецца. Пакуль не ведаю, куды паступаць. 
А калі вырашу, буду трымаць у тайне, бо лічу, што рас-
казваць пра ўсе свае планы не заўсёды добра.

У школе Вера паглыблена вывучае беларускую і ан-
глійскую мовы. Сярэдні бал у дзяўчыны — 8,5.

— А які дзень для цябе самы шчаслівы?
— У кожным перыядзе майго жыцця ёсць такія 

дні. Вядома, момант, калі я стала фіналісткай праек-
та, лічу адным з самых эмацыянальных і важных, і я 
дагэтуль у шоку, што заняла другое месца. Хацела б 
падзякаваць усім гледачам, хто за мяне галасаваў, пад-
трымліваў, пісаў. Я ўсё чытаю, і мне вельмі прыемна.

Наталля Лубнеўская
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 Ж  ЫЦЦЁ І ЛЁС

Як учора было

— Помніце, як у вашым жыцці зда-
рыліся «Беларускія дзяўчаты»?

— У 1995-м разам з аднакурснікам 
Сяргеем Лаўрэнцьевым стварылі мы 
свой музычны гурт «Інтэр». Аднойчы 
гурт запрасілі выступіць на канцэрце 
ў Вялікім тэатры оперы і балета. Там 
нас заўважыў Уладзімір Станкевіч, які 
на той момант працаваў на Беларускім 
тэлебачанні і вёў перадачу «Тэлебом»: 
пасля канцэрта ён сустрэўся са мной 
і прапанаваў супрацоўніцтва. Усё 
закруцілася, як у віры: канцэрты, 
з д ы м к і ,  г а с т р ол і .  На  а д н ы м  з 
выступленняў у Барысаве на мяне 
звярнуў увагу Анатоль Ярмоленка 
і запрасіў да сябе ў маладзёжную 
студыю «Сябры».

Але праз некаторы час на хвалях 
зацяжнога эканамічнага крызісу 
многія беларускія артысты з’язджалі 
ў суседнюю Расію. Хтосьці прыжыўся, 
хтосьці вярнуўся. . .  Запрашалі і 
Нэльсана, але ён нават думкі аб тым, 
каб паехаць з Мінска, не дапускаў.

— Шмат разоў клікалі, практычна 
ўсе мае сябры цяпер жывуць там. 
Валодзя Станкевіч часта папракаў: 

«Што ты будзеш тут рабіць? Давай 
да нас, зладзім які-небудзь праект, 
столькі перспектыў!» А я так і не 
паехаў. Чаму? Бо зусім не ведаю Расію, 
а ў Беларусі мне ўсё знаёмае і жыць тут 
падабаецца.

— З кім-небудзь са студыі цяпер 
падтрымліваеце стасункі?

— Практычна з усімі на «Фэйсбуку» 
перапісваемся, віншуем адзін аднаго з 
асабістымі святамі. І Анатоль Іванавіч 
(Ярмоленка. — Аўт.) «лайкае» мае запі-
сы, калі нешта яму падабаецца, таксама 
стэлефаноўваемся з ім часта.

Пасля маладзёжнай студыі пры-
хіль нікаў у Джымі не паменшала, 
проста змянілася іх кола: адны добра 
памятаюць усмешлівага дыджэя як 
вядучага дзіцячых дыскатэк «Лімпа-
по», другія слухалі яго на радыё альбо 
адрываліся на танцпляцоўках сталіч-
нага клуба «Рэактар». Усе гэтыя перы-
яды суразмоўнік згадвае з цеплынёй. 
А вось са спевамі, гаворыць, канчат-
кова «завязаў».

— Многія нават сёння напяваюць 
радкі з «Беларускіх дзяўчат» і пыта-
юцца: куды знік Джымі Нэльсан?

— Нікуды не знік, я тут, глядзіце! 
Па-ранейшаму раблю сваю музыку, 
проста не працую ў адным канкрэтным 

месцы, а выступаю як запрошаны DJ, 
пішу англамоўныя тэксты песень для 
сваіх маскоўскіх сяброў.

Джымі і дзяўчаты

Колішні музычны хіт для Джымі 
Нэльсана стаў, можна сказаць, пра-
рочым — цяпер у яго дзве самыя блізкія 
і «прыгажэйшыя на свеце беларускія 
дзяўчыны»: жонка Святлана і дачка 
Ціяна.

З будучай жонкай ён пазнаёміўся 
яшчэ на факультэце журналістыкі БДУ, 
але, прызнаецца, адразу не адчуў сваю 
палавінку — спатрэбіліся час і сумес-
ная праца: «Мы разам працавалі на ды-
скатэцы, прызвычаіліся адно да адна-
го, прыгледзеліся...» А вось Святлана, 
наадварот, дагэтуль першую сустрэчу 
памятае ў падрабязнасцях: «Разам з 
мамай на першым курсе прыехала за-
сяляцца ў студэнцкі інтэрнат, і тут з 
двярэй... выходзіць Майкл Джэксан. А 
Джымі на той час вельмі любіў Майкла 
Джэксана і апранаўся падобна: карот-
кія штаны на шлейках, белыя шкар-
пэткі, стыльны капялюш. Я кажу: «Ой, 
мама, глядзі, якая прыгажосць незям-
ная». Мама ў адказ гэтак сувора: «Све-
та, пра вучобу трэба думаць!» А потым 
высветлілася, што мы з «Джэксанам» 
жывём на адным паверсе, пазнаёміліся 
бліжэй, і думаць толькі пра вучобу не 
атрымалася».

— Святлана, за гэты час Джы-
мі пераняў якія-небудзь беларускія 
рысы — спакой, цярплівасць?..

  Джымі Нэльсан нарадзіўся  ў Ліберыі. У 1989 годзе трапіў на вучобу 
ў Савецкі Саюз,  а вярнуцца на радзіму ўжо не змог з-за грамадзянскай 
вайны. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ, Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт. Жанаты. Выхоўвае  дачку. 

З дасье

ДЖЫМІ НЭЛЬСАН:

«У БЕЛАРУСІ
МНЕ ЎСЁ ЗНАЁМАЕ»
...У 90-я з усіх прасаў, як кажуць, гучала песня «Беларускія дзяўчаты» ў выкананні хлопца з экзатычнай 
знешнасцю і нязвыклым акцэнтам. Потым час змяніўся, прыйшлі на эстраду іншыя рытмы ды іншыя 
папулярныя артысты. Пра тое, як склаўся далейшы лёс выканаўцы і чым ён жыве сёння, мы распыталі 
ў самога Джымі Нэльсана.
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— Не-не, у яго адназначна такая са-
мая гарачая кроў, як і раней. Прычым 
ва ўсіх сэнсах  — ён не толькі лёгка 
ўспыхвае, але, што мяне дагэтуль здзіў-
ляе, зусім не баіцца холаду. У нас ёсць 
кажухі, цёплыя курткі, — а Джымі не 
захутваецца наогул і заўжды раскрывае 
ўсе вокны ў доме.

— Калі я быў маленькі, то часта 
хварэў, асабліва пакутаваў на галаўны 
боль, — дадае Нэльсан. — А калі прыехаў 
у Беларусь, літаральна праз месяц усё як 
зняло. Вельмі мне ваш клімат пасуе.

— Зараз назаву страшную лічбу: 
вы ўжо амаль 30 гадоў у Беларусі...

— Так, 28 гадоў жыву ў Мінску. 
Але адчування, што я тут канчаткова 
«свой», усё ж няма — дагэтуль сумую 
па радзіме...

А на радзіме за мінулы час прайшлі 
дзве грамадзянскія вайны і змянілася 

некалькі прэзідэнтаў (нядаўна першую 
ў Афрыцы жанчыну-прэзідэнта змяніў 
на пасадзе легендарны экс-футбаліст 
Джордж Веа), але паехаць у Ліберыю ў 
Джымі так і не атрымалася. Дый сваякоў 
там ужо не засталося. Але сувязь з род-
най зямлёй ён усё ж падтрымлівае — ёсць 
знаёмы, які рэгулярна перадае навіны і 
фотаздымкі, а таксама прывозіць насен-
не любімага пякучага перцу, без якога ўся 
наша ежа падаецца Нэльсану прэснай.

Тым не менш Беларусь — гэта дом 
яго любімай сям’і. Таму ў свой час на 
сямейнай нарадзе вырашылі, што дачка 
мусіць ведаць беларускую мову, і Ціяна 
паспяхова наведвае беларускамоўную 
сталічную гімназію, у якой дадаткова вы-
вучаюць англійскую і кітайскую мовы.

Грыбы і баскетбол

— Працуеце вы ў творчай сферы. 
А як адпачываеце?

— Найлепш на прыродзе. У мяне ёсць 
знаёмыя, разам з якімі вельмі люблю ха-

дзіць у грыбы і наогул блукаць па лесе — 
атрымліваецца скінуць увесь негатыў і 
насамрэч расслабіцца. Вось з рыбалкай 
не пасябраваў: выбраўся аднойчы са 
Свеціным татам Мікалаем, ён пастаянна 
нешта выцягваў, а я нічога не злавіў, ды 
так і закінуў вудачку дзесьці ў кут.

З любоўю да прыроды звязаная і 
вернасць Джымі дачнаму ўчастку, на 
якім расце ўсё — ад ліберыйскага во-
страга перцу да саджанцаў, якія ў каго 
іншага зачэзлі б, а ў яго ажываюць і па-
чынаюць пладаносіць.

— Ходзяць чуткі, што вас зазы-
валі ў кіно?

— Некалькі разоў насамрэч зды-
маўся ў галівудскіх фільмах, якія рабілі-
ся на тутэйшых кінапляцоўках, — але 
вялікіх роляў не іграў, быў у масоўцы. 
Таксама ўдзельнічаў у кароткаметраж-
ках, якія здымала знаёмая рэжысёр 
для тэлебачання, але кінакар’еру ра-
біць ніколі не марыў, гэта дакладна не 
маё.

— Захапленне музыкай перайшло 
ў прафесію, атрыманая ў Лінгвістыч-

ным універсітэце адукацыя таксама 
спатрэбілася для напісання англа-
моўных песень. А што з журналісты-
кай — стала нецікавай?

— Раней я пісаў тое-сёе пра му-
зыку, вёў праграму на «8 канале». Але 
цяпер не бачу свайго месца ў гэтай сфе-
ры. Дый сучаснай беларускай музыкі, 
прызнаюся, зусім не ведаю. Толькі за 
творчасцю «Сяброў» заўжды сачу, а ін-
шых нават не адрозніваю паміж сабой, 
назаву хіба што «Ляпіса Трубяцкога», 
«Лепрыконсаў» і Макса Каржа, песні 
якіх часта замаўляла публіка на ды-
скатэках. Часам гляджу «Еўрабачанне» 
разам са Светай, і кожны раз здзіўля-
юся, навошта беларускія артысты спя-
ваюць на дрэннай англійскай замест 
таго, каб скарыстоўваць добрую бе-
ларускую. Узяць хоць матывы тых жа 
«Сяброў» альбо «Бяседы», аздобіць 
сучасным гукам — упэўнены, было б 
у Беларусі месца ў першых радках рэй-
тынгаў. Людзі, звяртайцеся часцей да 
народнай музыкі!

— Нізавошта не паверу, што пад-
трымліваеце выдатную фізічную 
форму аднымі прагулкамі па лесе.

— Натуральна, не  — ёсць яшчэ 
спорт. Надзвычай люблю баскетбол, 
яшчэ з часоў журфака, і дагэтуль рэгу-
лярна хаджу на спортпляцоўку недалёка 
ад дома. У футбол апошні раз гуляў, на-
пэўна, з “Сябрамі”, а цяпер толькі гляд-
жу па тэлевізары і адмаўляюся ўдзель-
нічаць у розных артыстычных зборных.

Вікторыя Целяшук

 Ж  ЫЦЦЁ І ЛЁС

У песні «Беларускія дзяўчаты» асобная цікавая 
гісторыя. Тэкст яе напісаў яшчэ ў 1955 годзе 

беларускі паэт Міхась Кавыль. Толькі 
ў пачатку 90-х кампазітар Дзмітрый 

Яўтуховіч спецыяльна  для «Сяброў» зрабіў 
з верша песню. Папулярнай жа яна стала 

якраз у версіі Джымі Нэльсана. 

Джымі Нэльсан з дачкой Ціянай
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У
Яго паланез суправаджаў нас увесь астатак таго незвычайнага дня:
калі ішлі ад сядзібы Залессе, што ў Смаргонскім раёне Гродзеншчыны, 
да месца стаянкі — гучаў у галовах, калі вярталіся дадому — ліўся ў салон 
аўто з дыска, купленага замест сувеніра, а калі апынуліся дома — 
зноў запусцілі той дыск іграць. І не спынялі аж да ночы...

Усе нашы падарожжы пакідаюць 
сляды ў душы, але не кожнае прыво-
дзіць да такой «экзальтацыі». Відавоч-
на, гэта залежыць ад эмацыянальнага 
фону, які суправаджае экскурсію. Гэ-
тым разам ён быў асаблівым. Па-пер-
шае, у той дзень мы аказаліся, бадай, 
адзінымі наведвальнікамі сядзібы, 
аддаленай ад вялікіх дарог і з гэтай 
прычыны запатрабаванай у «несезон» 
не настолькі, наколькі ў іншы, больш 
спрыяльны час. Па-другое, рамантыка 
хавалася яшчэ і ў тым, што нідзе дагэ-
туль нам не прапаноўвалі ўтульна ўсес-
ціся ў «княжацкія» крэслы, каб паслу-
хаць музыку, «заведзеную» толькі для 
нас. Іграў, канешне, не раяль, які важна 
стаяў паблізу, але ўяўлялася нам, што 
гэта ён. Толькі для нас іграе. Як ні кру-
ці, а эксклюзіўнымі наведвальнікамі 
быць значна лепш, чым «шматлікімі». 
Нам, прынамсі, вельмі спадабалася. 
Адчуўся, ведаеце, асаблівы смак у тым, 
як намі ўспрымалася сітуацыя: быц-
цам мы госці Агінскіх, але апынуліся ў 
Залессі неспадзеўкі — прыехалі з бліз-
кай Беніцы, дзе гасцявалі да гэтага, 
але тут гаспадароў не засталі — толькі 
дварэцкага, дакладней, пані дварэц-
кую, з якой міла паразмаўлялі пра ўсіх.

Пан Агінскі, Міхал Клеафас? О, ён 
тут не проста так апынуўся, ён меў у 
Залессі спадчыну — драўляны дом дзя-
дзькі, Францішка Ксаверыя. Дома таго 
ўжо няма, але яго можна бачыць на ма-
люнку Леанарда Ходзькі. Прыехаўшы 
сюды ў 1802-м пасля разводу і жаніць-
бы, 37-гадовы Міхал Клеафас пачаў пе-
рабудовы для новай сям’і. Перад тым 
ён, ведаеце, развёўся з Ізабелай Лясоц-
кай. Як іх шлюб, слухайце, мог бы вы-
трываць, калі муж увесь час за мяжой, а 
сямейныя грошы з’ядае надзея вяртан-
ня Радзіме ранейшага палітычнага ста-
тусу? Але аддаленне мужа і жонкі было 
паступовым і вялікай трагедыі для 
Ізабелы не стварыла. Вельмі, ведаеце, 
дзейная жанчына. Калі шлюб пацяр-
пеў крушэнне, яна не кінулася шукаць 
сабе новую партыю, а занялася аргані-
зацыяй прыбытковай гаспадаркі на 
бацькоўскай зямлі пад Варшавай, тым 
самым выяўляючы прыклад вырашэн-
ня асабістых жаночых праблем з віда-
вочнай грамадскай карысцю. А Міхал 
Клеафас, кавалер ордэна Белага Арла 
(вышэйшай узнагароды Польшчы, 
атрыманай ім у 23-гадовым узросце), 
аўтар паланэзаў, мазурак, кадрыляў, 
рамансаў, менуэтаў, маршаў, вальсаў і 

нават оперы (пра Банапарта ў Каіры), 
удзельнік паўстання Касцюшкі, за што 
яго спачатку пераследавалі (ажно да-
вялося жыць пад чужымі імёнамі), 
але пасля даравалі (Адам Чартарый-
скі, прыяцель імператара Аляксандра, 
паўплываў на апошняга так, што для 
ўдзельнікаў паўстання дзяржаўны гнеў 
быў заменены на амністыю), ажаніўся 
(раптоўна, каб не сказаць выпадкова) з 
Марыяй Нагурскай-Неры. Яна, праўда, 

У ГОСЦІ ДА АГІНСКАГАУ ГОСЦІ ДА 
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называла сябе Марыяй дэ Неры і быц-
цам была спявачкай, але кажуць, што 
яна ніякая не арыстакратка, а дачка іта-
льянца-карчмара, і спявала хіба што ў 
бацькоўскай карчме.

Крокі пані Марыі памятае вінтавая 
лесвіца, якая калісьці вяла ў яе спаль-
ню, а цяпер — у музеі — вядзе ў служ-
бовае памяшканне. Водар яе духоў 
яшчэ лунае над драўлянымі прыступ-
камі. Чуеце? А мо гэта ветрык данёс 
пах апельсінавых кветак з аранжарэі, 
размешчанай побач?

Літаральна за год гэта жанчына па-
спела аўдавець, выйсці замуж за пана 
Агінскага і нарадзіць Амелію, партрэт 
якой вісіць у пакоі з выкрутасістым 
люстэркам, на адной сцяне з партрэта-
мі Эмы ды Іды, малодшых дочак. Пар-
трэт сына Ірэнея размешчаны асоб-
на — на той сцяне, дзе само люстэрка.

Дзеці Агінскага далі шмат ато-
жылкаў, адны з якіх ужо прыязджалі 
ў адноўленую сядзібу ў Залессі, другія 
пакуль што збіраюцца. Што іх можа 
ўразіць як аўтэнтычнае? Мэблі Агінскіх 
у сённяшнім доме няма, хоць шафы, 
канапы, столік-сакрэтнік, буфет, столік 
ломберны, стол для більярда і мэбля для 
кабінета — ніякія не рэканструкцыі, а 
рэчы мінулага часу. На стале ў кабіне-
це — свечкі ў падсвечніках, скрыпка, 
паперы і кнігі. Сярод апошніх — гаспа-
дарскія мемуары, якімі пасля іх выдан-
ня быў вельмі незадаволены Мікалай 
І. Хоць нічога асабліва «бунтарскага» 
ў іх няма. Зрэшты, у нас будзе нагода 
пераканацца: створаныя па-французку 
і перакладзеныя тады ж на нямецкую, 
выдадзеныя за мяжой адразу пасля на-
пісання, яны цяпер, як нам сказалі, мо-
гуць выйсці па-беларуску. Пабачым.

Чаго на стале няма, дык гэта «Ды-
ялогаў паміж Франклінам і Падаграй», 
хоць яны маглі тут займець сваё мес-
ца: пан Агінскі, другі раз развёўшыся 
ў 1815-м, праз нейкі час пасяліўся ў 
Фларэнцыі, дзе не толькі працягваў 
служыць дзяржаве, але і лячыў ар-
трыт і падагру, чытаючы гэтыя «Дыя-
логі...». Як тут, слухайце, той падагры 
не здарыцца, калі харчаваліся смар-
чкамі ды труфелямі? У гэтай сядзібе 
ў найлепшыя гады яе існавання ежа 
гатавалася і падавалася з яўным раз-
лікам уразіць самых прэтэнцыёзных 
гасцей, якія прыязджалі сюды, каб ад-
пачываць душою і целам ва ўтульных 
закутках шматлікіх паркаў, ладзіць 
літаратурныя вечары і музычныя са-
лоны, абмяркоўваць навіны палітыкі 
і грамадства. 

Святлана Воцінава

У ГОСЦІ ДА АГІНСКАГААГІНСКАГА

  ПАСЛЯДОЎНІКАМ
Калі працягваць тэму харчавання, неасцярожна пачатую 

пералікам страў ХІХ стагоддзя, то тэрыторыя тутэйшых 
гаспадарскіх сталовай і кухні ператворана цяпер ва ўра-
чыс тую залу — са сцэнаю і раялем. Тут ладзяцца балі, якім 
папярэднічаюць майстар-класы па старых танцах. Якраз тут 
мы слухалі паланэз, пад які паабяцалі самі сабе: а) прыязджаць 
сюды кожнай вясной, калі распускаюцца кветкі ў прылеглых 
парках; б) трапіць найбліжэйшым часам на тутэйшы баль. 

Мы даведаліся, што ў доме яшчэ ёсць пакоі, якія здаюцца 
наведвальнікам па даволі сімпатычным кошце. Харчаваннем 
пастаяльцы гэтага атэля пад дахам гістарычнай сядзібы не 
забяспечваюцца — пра ежу яны павінны клапаціцца асобна 
і самастойна. А Міхал Клеафас якраз і павучаў Ірэнея, сына, 
што ў харчаванні не трэба празмернічаць. Не кожны дзень, 
але пяць дзён на тыдзень, акрамя панядзелка з аўторкам, у 
летняй аранжарэі працуе кавярня.

  РАМАНТЫКАМ
Значыцца, з Марыяй дэ Неры Міхал Клеафас таксама 

развёўся. Не шанцуе мужчынам у другіх шлюбах, калі першыя 
не такія ўжо кепскія. Але паглядзіце, як ён пісаў сваім дзецям 
пра іх маці, робячы бацькоўскія настаўленні з Італіі. «Ні на 
імгненне не забывай нічога з таго, чым ты абавязаны самай 
першай сваёй дабрадзейніцы — тваёй маці... Прыстасуйся 
нічога не гаварыць, не спытаўшы сябе спачатку: «А маці 
мая — ці ўхваліць?» І калі на такое пытанне тваё сумленне 
адкажа: «Мая мама гэта адобрыць», — тады дзейнічай смела, 
тваё пачуццё цябе не падмане», — пісаў ён Ірэнею. І вось 
яшчэ, зноў яму: «Дзень трэба завяршыць так, як пачынаў, — 
з малітвай, успамінаючы тваю добрую матухну, яе клопаты 
аб табе». Гэта, спадарства, можна назваць высакародным 
бацькоўствам і браць сабе за ўзор. Цудоўна, што падарожжы 
даюць падставы для выкалупвання рознай драбязы з 
жыццяў слаўных герояў мінуўшчыны. 
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 Т  ВОРЧАСЦЬ

Ё
н шмат што ставіць пад сумненне. Такі ўжо 
чалавек. І пытанне «Навошта гэта трэба?» — 
не  рэдкае ў яго разважаннях. Прыгадваю, 
як прапаноўваў Валерыю Шкарубу запісаць 
інтэрв’ю, ён жа ў адказ запытальна: «А нагода 
якая?» Іншы б ухапіўся — не кожны дзень 
прыходзяць з такога кшталту прапановамі. 
А тут, на табе, нагоду падавай. Уласна, гэтым 

адказам і захапіў Валерый. Бо калі чалавек не гоніцца 
за  фармальнай вядомасцю, значыць будзе разважаць 
адкрыта. Падстава ж для гутаркі заўсёды знойдзецца. 
Узяць хаця  б такую даволі далікатную сферу як 
творчасць. Што, напрыклад, з’яўляецца асноўным 
заахвочвальным матывам у  ёй для сучаснага 
мастака? Хіба не цікава даведацца.

— Мяркую, што кожны мастак хоча быць 
не як усе, імкнецца адзначыцца чымсьці арыгі-
нальным. Вы таксама ідзяце такім шляхам 
у сваёй творчасці?

— Я наогул не лічу, што мастак павінен 
ставіць для сябе задачу быць арыгіналь-
ным, — адразу ж катэгарычна ад-
моўна паставіўся да пытання 
Валерый Шкаруба. — Арыгі-
нальнасць  — яна ці ёсць, 
ці яе няма. Нават не варта 
задумвацца. Мастак не мае 
права марнаваць час, разва-
жаючы над гэтым пытаннем. 
Калі толькі задумаўся — ужо 

арыгінальным не будзеш. І зноў жа, дзеля чаго ўсё? Арыгі-
нальнасць як самамэта, гэта, мабыць, няправільна.

— Напэўна, і ў вас, як у многіх на пачатку творчага 
шляху, была вялікая спакуса капіраваць вядомых маста-
коў?

— Кожны мастак-пачатковец праходзіць гэты шлях. 
У мяне ў маладосці таксама былі аўтарытэты ў выяўлен-
чым мастацтве, якім хацелася наследаваць. Перш за ўсё, 
гэта вядомы беларускі мастак Бялыніцкі-Біруля. Але по-
тым я зразумеў, што ўсё жыццё нельга кагосьці капірава-

ць, інакш, глядзець на свет вачыма іншых. Вы-
рашыў, што сябе трэба ачысціць ад гэтага, 

паспрабаваць уявіць, што няма наогул 
мастацтва. Ёсць я, ёсць навакольнае ася-
роддзе, больш нічога. Вядома, так аб-
страгавацца можна толькі тэарэтычна. 
Але ідылія ёсць. Гэта — прырода! Сёння 
ў яе ўспрыманні не ўплывае на мяне нія-
кая школа.

Так, асноўная тэма яго творчасці — 
прырода роднага краю. Валерый Шкаруба 

шмат часу надае пошуку і вывучэнню 
таго ці іншага яе матыву на пленэры. 

Але пейзаж-карціна ў яго нараджаец-
ца толькі ў адзіноце, у цішыні май-
стэрні — пасля доўгіх, няспешных 
роздумаў. У яго пейзажах заўсёды 
адсутнічаюць вобразы людзей, што 
стварае дадатковы бар’ер таямні-
часці, робіць атмасферу карціны 
некалькі ірэальнай.

ФІЛАСОФСКІ
ПАДТЭКСТ
РЭАЛЬНАСЦІ 
Нататкі пра тое, чым кіруецца ва ўласнай творчасці
знакаміты беларускі мастак-пейзажыст Валерый Шкаруба 
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— Калі ж прыйшлі да свайго стылю, які не паўтарае 
іншых мастакоў?

— Напэўна, чвэрць стагоддзя таму. Але не раней, чым 
праз дзесять гадоў пасля заканчэння мастацкага інсты-
тута. Падчас вучобы педагогі вельмі моцна ўплываюць. 
Нездарма ў работах студэнтаў заўсёды вельмі шмат па-
добнага да работ настаўнікаў. Пасля інстытута гадоў пяць 
ішло станаўленне, намацваў сваё. Я спачатку пісаў аб-
страктныя карціны. Нас вучылі, што гэта модна, сучасна. 
Займаўся фармальнай кампазіцыяй — мне было цікава. 
Потым паволі ўсё вярнулася на кругі свая. Гадоў праз шэс-
ць-сем пасля інстытута пачаў больш-менш сур’ёзна нешта 
рабіць.

— Вы працуеце цалкам у жанры пейзажа. Якую глы-
бінную сутнасць убачылі ў прыродзе?

— У вашым пытанні ўжо хаваецца адказ на яго, таму 
што ў пейзажы як ні ў якім іншым жанры я заўважаю глы-
біню. Ні ў нацюрморце, ні ў партрэце я не магу гэтага ба-

чыць. Я не магу напісаць глыбокі па сутнасці нацюрморт 
у адрозненне ад пейзажа. Важна не тое, што адлюстравана, 
а тое, што стаіць за гэтым. Інакш: працу трэба адчуваць. І 
пакуты мастака павінны выразна кідацца ў вочы на ягоным 
палатне. Перажыванні, думкі… — усё павінна быць у пра-
цы. Менавіта ў пейзажы, як мне падаецца, гэта можна выка-
заць як ні ў якім іншым жанры. Пейзаж для мяне — загадка, 
таямнічасць прыроды. Наогул лічу, што гэта самае галоўнае, 
што можа быць у мастацтве.

З усяго вынікае, што, сапраўды, індывідуальнасць Вале-
рыя Шкарубы сфарміравалася не ў імкненні за арыгінальнас-
цю і эпатажнасцю, а ў паступовым і асэнсаваным пошуку 
свайго «я». Своеасаблівасць стала для яго вынікам карпат-
лівай творчай працы над сабою, пастаяннага і паслядоўнага 
спасціжэння сваіх, сугучных толькі яго характару і складу 
думак, сродкаў выражэння. Ён крок за крокам «выціскаў з 
сябе раба» наследавання іншым майстрам.

— Вы самі можаце растлумачыць, чаму менавіта 
пейзаж выцесніў іншыя магчымыя жанры, у якіх мог бы 
працаваць мастак Шкаруба?

— Напэўна таму, што пейзаж для мяне самы філасоф-
скі жанр. Калі коратка: пейзаж — самае простае і адначасо-
ва самае складанае. Пейзаж пішуць амаль усе мастакі. Так 
было ва ўсе часы. Многія лічаць, што пейзаж — лёгкі жанр. 
Я ж упэўнены, што ў гэтай прастаце ўся яго глыбіня, якую 
я толькі пачынаю спасцігаць. У пейзажы, як ні ў якім іншым 
жанры, я бачу шмат таямнічага, глыбіннага.

— Таму ён вас і прыцягвае?
— Так.
Пейзаж у творчасці мастака Шкарубы, на маю думку, 

стаў не толькі сродкам самавыяўлення, але і самаспасціжэн-

  Нарадзіўся 10  снежня 1957  года ў горадзе 
Барысаве Мінскай вобласці. Скончыў Беларускі 
тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер Беларуская 
акадэмія мастацтваў). У  1989  годзе ўступіў 
у  Саюз мастакоў Беларусі. У  2002-м Валерыю 
Шкарубе прысуджана Дзяржаўная прэмія ў галіне 
літаратуры, мастацтва і архітэктуры за  цыкл 
карцін «Адвечнае».

З біяграфіі Валерыя Шкарубы 
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ня. Гэта магчымасць данесці да гледача той свет вобразаў, 
пачуццяў, якія і складаюць змест яго творчасці.

— Які абагульняючы вобраз прысутнічае ў вашых 
працах? Ці вы проста ілюструеце тое, што ўбачылі? 
У таленавітым адлюстраванні, між іншым, таксама 
ёсць значнасць уражання. Карацей, давайце ўдакладнім: 
вы рэаліст або летуценнік?

— Напэўна, больш рэаліст. Наогул, рэалістычнае ма-
стацтва настолькі шырокае… Чым больш мы жывём, тым 
больш пераконваемся, што няма межаў рэалістычнага ма-
стацтва.. Бо карціны Заборава — таксама рэалізм. Свой 
рэалізм, непадобны да іншага.

У 2003 годзе, знаходзячыся ў Францыі, ён пазнаёміўся з 
мастаком беларускага паходжання Барысам Заборавым, які 
пражываў там ужо доўгі час.

Даведка: Барыс Забораў нарадзіўся ў Мінску. Вучыўся ў 
мастацкіх установах Масквы і Санкт-Пецярбурга. Эмігры-
раваў у Францыю. Яго карціну набыла сусветна вядомая га-
лерэя Уфіці ў Фларэнцыі — першую сучасную працу за ста-
годдзе свайго існавання.

Па-свойму хуткаплыннымі былі тыя зносіны, а праз 
некаторы час ужо ў Мінску ў кватэры Валерыя Шкарубы 
раздаўся нечаканы званок з беларускага Міністэрства за-
межных спраў: вам пісьмо з Францыі. Аказалася, пісьмо ад 
Барыса Заборава.

З пісьма Барыса Заборава Валерыю Шкарубу:
«Валерый, паглядзеў ўважліва каталогі, падораныя вамі, 

у мяне ўзнікла жаданне напісаць вам, і я не стаў гэтае жаданне 
заглушаць. Магчыма, мае словы ўмацуюць вас у правільнасці 
абранага шляху, выключнасці, якая прысутнічае ў кожным з 
нас, але якую ўсведамляюць і знаходзяць у сабе, на жаль, ням-
ногія, а часцей за ўсё сыходзяць, так і не прыйшоўшы да сябе, 
не асэнсаваўшы адметнасці свайго «я». Вы ў сябе. Гэта рэдкі 
прывілей. Верце мне і беражліва захоўвайце гэтую каштоў-
ную якасць. Уласцівы вам свет пачуццяў, яго прастадушная 
і няхітрая адкрытасць дазваляюць вам глядзець на наваколь-

ны прыродны свет адкрытым і чыстым 
позіркам. Гэта дарагога вартае.».

— Усё ж, што датычыцца вобра-
за, як ён узнікае?

— Я, калі іду на прыроду, загадзя 
сабе ствараю вобраз. Тое, што хачу ўба-
чыць. А тое, што бачу, гэта ўжо нейкі 
сюжэт, падказка. Сюжэт для мяне не га-
лоўнае. Важна не тое, што паказваць — 
важна перадаць той настрой, стан, якія 
хачу данесці гледачу. Я іду на прыроду і 
шукаю тое, што мне трэба. Першым ідзе 
вобраз — той, які сам сабе ствараю ў га-
лаве. Потым шукаю для гэтага вобраза 
нейкія элементы ў прыродзе. Недзе ка-
валачак неба, лес… Усе пейзажы ў мяне 
зборныя. Такога ў прыродзе няма, таму 
што я прыдумляю. Гэта працяглы шлях. 
Працую да таго часу, пакуль не дабіва-
юся таго, што хацеў. Я доўга пішу рабо-
ты, доўга пакутую.

— А вы хацелі б выхоўваць сваёй 
творчасцю тых, хто будзе з ёю знаёміцца?

— Думаю, што не. У мастацтва, напэўна, іншыя мэты. 
Я толькі хацеў бы, каб людзі адчулі тое, што я адчуваў, калі 
пісаў работу — усе гэтыя думкі, перажыванні. А ўплываць, 
тым больш выхоўваць, гэта складана.

— Значыць, вы не думаеце, што паўплываеце на гле-
дачоў вашых работ?

— Не. Мастак такой задачы не можа ставіць. Я не тое, 
каб супраць гэтага, але калі такую мэту паставіць загадзя, 
то гэта будзе фальш, падман.

— У вашых працах прысутнічае менавіта прырода 
Беларусі…

— Пераважна.
— Між тым вы падарожнічаеце, бачыце іншыя месцы. 

Як у параўнанні з імі глядзіцца прырода родных мясцін? 
Яна вам па-ранейшаму больш блізкая? Ці паўсюдна ёсць 
нешта прыгожае?

— Я вельмі многа дзе быў. Бачыў экзатычныя месцы, 
шмат краявідаў, амаль ва ўсіх краінах пісаў з натуры. Але 
самыя паспяховыя эцюды былі тыя, у якіх нешта нагадвала 
Беларусь. Бывае, прырода настолькі прыгожая, што маста-
ку там няма чаго і рабіць. Там трэба толькі скапіраваць, і 
ўсе будуць любавацца. Наша ж прырода не такая яркая. Яна 
больш стрыманая. Але яна мне больш падабаецца. Наша 
прырода больш задуменная. Больш складаная па колерах. 
У гэтым я і бачу нешта сваё.

— Вы філасофствуеце ў сваіх працах?
— Калі працуеш, заўсёды разважаеш. Выходзіць, філа-

софствую. Бо я на 99 працэнтаў пішу чыстую прыроду. Гэта 
значыць, пішу тое, што было да нас, што ёсць цяпер, што 
будзе. Часовае, што прыйшло і пайшло, я імкнуся не пі саць, 
мне гэта не цікава. Мудра сказана: жыццё кароткае, ма-
стацтва вечнае. Я хачу, каб людзі, гледзячы на мае карціны, 
дакрануліся да чагосьці вечнага.

— Вы дадаяце ў рэальны пейзаж тое, што малюе 
ваша ўяўленне?

— Так. Я нешта прыдумляю. Я ніколі не спрабую поўнас-
цю капіраваць, канкурыраваць з фатаграфіяй. Гэта дарэм-
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на. Важна прадставіць сваё бачанне. Скапіраваць можна, 
але тады навошта мастак? У мастацтве цэніцца толькі інды-
відуальнасць. Бо асоба ці ёсць, ці яе няма.

— Лёгка заўважыць, што на вашых карцінах часта 
прысутнічае дарога.

— Дарога — шлях, дарога — гэта рух. А рух — ёсць жыц-
цё. Па дарозе прайшлі або праехалі тысячы, сотні тысяч, 
людзей. Усе са сваімі перажываннямі. Яны бачылі гэты пей-
заж. Я пішу тое, што бачылі людзі. Гэта прыцягвае, у гэтым 
ёсць глыбіня, бясконцасць.

— Гэта жыцёвы сімвал?
— Так, у гэтым ёсць нейкі знак. Можна дарогі пісаць усё 

жыццё і рэалізавацца як мастак. Я буду і далей іх пісаць.
— Скажыце, як вы самі сябе адчуваеце на прыродзе?
— Прырода мяне зачароўвае, я адчуваю яе націск, як 

у палон трапіў. Пейзаж вельмі моцна ўплывае на чалавека. 
І толькі калі знаходжуся ў майстэрні адзін, каб нават радыё 
не працавала, тады разнявольваюся.

— Якія планы — выставачныя, творчыя — у маста-
ка Шкарубы?

— Выставачных праектаў цяпер менш стала. Гэта добра. 
Раней у мяне было шмат выстаў за мяжой і па Беларусі. Гэта 
адцягвае. Чым менш такіх праектаў, тым ёсць больш часу 
працаваць. Я цяпер спакойна працую і сябе камфортна ад-
чуваю. Не я сказаў: служэнне муз не церпіць мітусні. Кожны 
дзень працую ў майстэрні. Планы — гэта праца, творчасць. 
Я працую над тым, каб пейзаж у мяне быў больш глыбокім, 
можа быць, больш задуменным. Я не спрабую пашыраць 
яго біяграфію, пісаць горы, напрыклад. Я імкнуся паглы-
бляцца ў наш беларускі пейзаж. Гэтак жа, як любы пісьмен-
нік паглыбляецца ў псіхалогію, у душу чалавека.

Такім чынам, пейзаж для Валерыя Шкарубы — сродак, які 
дае магчымасць данесці да гледача той свет ідэй, вобразаў 
і пачуццяў, якія і складаюць змест яго творчасці. Пад яго 
пільным поглядам усё становіцца важным, набывае свой ад-
мысловы сэнс. Гэта могуць быць цалкам звычайныя, бача-
ныя намі сотні разоў куткі прыроды, дзе мастак знаходзіць 
і адлюстроўвае на палатне нешта такое, што аказвае ма-
гічнае ўздзеянне, выклікае хвалю эмоцый.

Акрамя таго, усё гэта працята глыбокім лірычным пера-
жываннем, часцяком з адценнем тугі і смутку. Так, у яго пра-
цах няма нічога экстравагантнага — таго, што імгненна 
прыцягвае ўвагу. Аднак нешта ж надоўга ўтрымлівае сотні 
гледачоў каля карцін мастака падчас ягоных персанальных 
выстаў. Нібы адтуль ідзе кліч, нібы ў іх ёсць нейкая асаблі-
вая магія прыцягнення …

Менавіта такімі ўласцівасцямі валодае палатно «Во-
сеньскі святло» Валерыя Шкарубы, прадстаўленае ў паста-
яннай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспу-
блікі Беларусь. На першы погляд — нічога дзіўнага, і нават 
абраны мастаком матыў уяўляецца выпадковым. Перад 
намі адкрываецца невялікі кавалачак ляснога гушчару, 
цалкам пакрыты рознакаляровым дываном з апалага ліс-
ця. Лясная прастора, пагружаная ў цішыню, вычышчаная 
ад якога б там ні было цывілізацыйнага складніка, і нічога 
больш. Першае ўражанне, якое ўзнікае ад карціны: дык гэта 
проста рэалістычны твор — восень, лістапад. Аднак праз 
секунду: гэта нешта ірэальнае, магнетычнае, якое зачароў-
вае …

У чым загадка гэтага палатна? У напрузе, якая вы-
яўляецца адточанымі лініямі, колерам? Што робіць гэтую 
карціну не проста восеньскім пейзажам з засыпанай лісцем 
прасторай, а пейзажам-карцінай пад назвай «Формула 
Вечнасці». Ці, хутчэй, «Высокая простасць Валерыя Шка-
рубы»?

Сакрэт наколькі складаны, гэтак жа і просты. Мастак 
літаральна змяшчае гледача ўнутр «ляснога інтэр’ера», без 
усялякіх мультымедыйных выкрутаў дамагаючыся папу-
лярнага цяпер эфекту 3D. Мы нібы ўваходзім у замкнёную 
прастору, ушчыльную набліжаючыся да прыроды. Гэтаму 
садзейнічаюць і зрэзаныя верхавіны дрэў, і прысунутыя да 
першага плану магутныя паваленыя ствалы, і багацце ка-
ларыту са складанымі найтонкімі пераходамі ў межах вох-
рыста-карычневай гамы. Дзякуючы гэтаму ствараецца ад-
чуванне, што мы глядзім не з боку, а знутры палатна, мы 
атрымліваем асалоду не толькі ад маляўнічых вартасцяў 
твора, але і непасрэдна трапляем у царства гармоніі, супа-
каення, цішыні.
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Распавядаючы пра свае ўласныя ўражанні, многія гле-
дачы кажуць, што гэтая праца супакойвае, заахвочвае да 
сузірання і медытацыі. У ёй ёсць туга адзіноты і адчуванне 
адыходзячага імгнення, прыглушанасць на мяжы знікнення 
фарбаў і гукаў і адлучэнне ад свецкай мітусні, стан духоўнай 
засяроджанасці. У ёй ёсць тое, што ў японцаў літаральна 
азначае «тужлівае зачараванне рэчаў» і звязана з усведам-
леннем мімалётнасці жыцця, яго часовай прыроды. Але і 
ўсведамленнем таго, што калі б жыццё не было такім мі-
малётным, то ў ім не было б і зачаравання.

Відавочна, што пейзажы Валерыя Шкарубы адметныя 
сваёй філасафічнасцю і сімвалічнасцю. Разам з тым, у аўтара 
няма імкнення да штучнага ўскладнення формы ва ўгоду тым 
ці іншым модным павевам. Ды і што такое форма? Яна — 
толькі неабходны сродак. Каштоўнасць твора вызначаецца 
ступенню яго зразумеласці. Упэўнены, што Валерыю 
Шкарубу неабходна сфармуляваць для сябе задачу ў кожнай 
працы. Яго мастацтва ў значнай ступені канцэптуальнае, 
паколькі заўсёды падпарадкавана адлюстраванню загадзя 
вызначанай і прадуманай ідэі. Акрамя таго, Шкаруба 
валодае шчаслівым уменнем прыадкрыць заслону, што хавае 
ад старонніх вачэй прыгажосць звычайнага. Пад яго пэндзлем 
тыя, на першы погляд, малаважныя, пазбаўленыя голасу і 
душы фрагменты прыроды ператвараюцца, знаходзяць 
індывідуальнасць, пачынаюць весці пранікнёную размову, 
становячыся карцінамі. Ён заўсёды імкнецца адлюстраваць 
не той канкрэтны пейзаж, убачаны ў рэальнасці, а створаны 
ім ва ўяўленні. Так што, Валерый Шкаруба — мастак, які 
мае ўласнае творчае мысленне, які піша не «віды», а стварае 
партрэт пейзажа.

Дарэчы, у яго карцінах амаль заўсёды адлюстраваны 
пераходны стан у прыродзе — ранняя вясна, змярканне, 
вечар, туман, апошні промень сонца… Ён перадае мяккае 
святло восені, глухія фарбы пажоўклай, калючай травы, 
халодны змрок на пачатку зімы. І кожны твор мастака 
працяты адчуваннем лёгкай тугі, задуменнасцю, унутраным 
напружаннем і трывогай. Так, асаблівае месца ў яго 
творах займае матыў дарогі. Яна можа выклікаць пачуццё 

хвалявання і адчування чагосьці няўлоўнага і няпэўнага, 
можа ледзьве прыкметна весці нас да нечага таямнічага, 
поўнага нечаканасці і трывог.

У сучасным свеце — шумным, эпатажным, агрэсіўным, дзе 
кожны імкнецца быць непаўторным і арыгінальным — не так 
часта мы можам дазволіць сабе весці няспешную і жывую раз-
мову сам-насам з жывапісным палатном, паглыбіцца ў чысты 
свет прыроды, які прасвятляе. Менавіта гэтую магчымас-
ць — стаць больш чулымі — прадастаўляе нам Валерый Шка-
руба сваімі працамі. Паспрабуйце прайсці разам з мастаком 
па дарогах і сцежках яго карцін, каб адчуць шэпты і шолахі 
цішыні…

P. S. Сваё шасцідзесяцігоддзе Валерый Шкаруба адзна-
чаў персанальнай выставай у Нацыянальным мастацкім 
музеі Беларусі. Выстава ўдалася. Было з чым параўноў-
ваць — бачыў і раней экспазіцыі мастака. Гэтая вылуча-
лася маштабнасцю, разнапланавасцю, хоць жанр зноў жа 
адзін — пейзаж. Але ў работах з’явіліся новыя рысы, якія 
сведчылі, што майстар не спачывае на лаўрах. Ён па-раней-
шаму ў пошуку, хоць свайму шкарубаўскаму стылю, напэў-
на, не здрадзіць ніколі.

Зрэшты, і сціпласці яму, як гаворыцца, не займаць. Толькі 
адзін штрых. Валерый тады наведваўся амаль кожны дзень 
у залу, дзе экспанавалася выстава. Чакаў асабістай сустрэчы 
з тымі, хто прыходзіў у музей спецыяльна «на Шкарубу». 
Яму было важна пачуць, што называецца, па свежых 
слядах, іх меркаванне аб працах. Пацікавіўся і я аднойчы ў 
Валерыя, таксама зазірнуўшы на выставу: «Ну, як водгукі?..» 
І пачуў неспадзявана ў адказ: «Ой, многія крытыкуюць, 
кажуць, што не падабаецца…» Ён выказваўся пра гэта 
так, што, падавалася, то былі для яго самыя пахвальныя, 
самыя важныя ацэнкі (хоць у кнізе водгукаў — асабіста 
прагартаў — было безліч захопленых эпітэтаў ад тых, для 
каго экспазіцыя пакінула незабыўнае ўражанне). Але ў 
гэтым увесь Валерый Шкаруба — самакрытычны, сціплы ў 
асабістых поглядах на ўласную творчасць. І яго гэтая якасць 
мне асабіста вельмі імпануе.

Веніямін Міхееў
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