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Голас Радзімы  панядзелак, 31 жніўня, 2020

Га лоў най тэ май на ра ды ста ла 

сі ту
 а цыя, якая ск

ла ла ся
 на б

уй

ней шых прад пры ем ств
ах Мін

пра ма. “М
ы ўдак лад нім, чым яны 

жы вуць і, 
са мае 

га лоў нае, 
якой 

мы ба чым перс пек ты ву на гэ
 тых 

прад пры ем ств
ах”, —

 рас т
лу ма

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, 
што не каль кі 

дзён та му пры няў з дак ла дам 

пер ша га ві цэп
рэм’ е ра і Мі

ніст ра фі нан саў. 
На су стрэ чы 

з імі быў пра ана лі за ва ны стан 

спраў у крэ дыт нафі нан са вай 

сіс тэ ме, раз гл
е джа ны пы тан ні 

на паў няль нас ці бюд жэ ту
. “Усе 

вель мі доб ра ра зу ме юць: чым 

эфек тыў ней ра бо та пра мыс

ло вых прад пры ем стваў, 
тым 

больш срод каў па сту піць у бюд

жэт. 
А зн

а чыць, дзяр жа ва зм
о

жа пра фі нан са ваць са цы яль ныя 

пра гра мы ў боль шым аб’ ёме. 

Мы, пра ана лі за ваў шы бюд жэт, 

не ба чым праб лем з фі нан са

ван нем асноў ных са цы яль ных 

ме ра пры ем стваў на гэ т
ы год, 

у ты
м лі ку і п

а за ра бот най пла

це. У
 су

 вя зі з
 гэ т

ым ста біль ная 

ра бо та пра мыс ло вас ці, а
саб лі ва 

на шых буй ней шых прад пры ем

стваў, —
 кра е ву голь ны ка мень 

эка но мі кі кра і ны”, —
 пад крэс

ліў Кі раў нік дзяр жа вы.

“Трэ ба раз ліч ваць 

на свае сі лы” 

Прэ зі д
энт да даў, 

што бя

гу чы год пры нёс ня ма ла вы

пра ба ван няў: з
за пан дэ міі к

а

ра на ві ру са за кры лі ся мно гія 

рын кі, 
прак тыч на спы ніў ся 

паў на вар тас ны рух ка пі та лу 

і та ва раў, а
саб лі ва па ты

х па

зі ц
ы ях, якія вы раб ля юц ца ў 

Бе ла ру сі. Ц
я пер да гэ

 та га да

да ла ся і н
я прос тая па лі ты

ч ная 

аб ста ноў ка ў дзяр жа ве, якую, 

па вод ле яго слоў, 
спра бу юць 

рас хіст ваць як знут ры, так і 

звон ку. 
“Уплыў гэ т

а га на ціс

ку 
на 

ўнут ры эка на міч ную 

сі ту а цыю ад чу ва ец ца, —
 за

явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. —
 

Яшчэ раз ха чу пад крэс ліць: 

ні я кай бяз вы плат н
ай да па мо гі 

нам ні хто не ака жа. Н
ам трэ ба 

раз ліч ваць на свае сі лы і м
аг

чы мас ці”.

Ва ўдзел
ь ні каў на ра ды, перш 

за 
ўсё 

кі раў ні коў прад пры ем

ств
аў, 

Прэ зі д
энт 

па ці ка віў ся, 

якая 
ма раль нап

сі ха ла гіч
 ная 

аб ста ноў ка ў
 пра цоў ных ка лек

ты вах, як ідуць вы твор чыя пра

цэ сы
 і я

к ск
лад ва ец

 ца с
і ту а цыя 

з экс пар там пра дук цыі. “Збыт 

пра дук цыі —
 гэ т

а н
а ша к

лю ча

вая за д
а ча. Ад сюль і ва лю та, і 

курс р
уб ля і г

э так да лей. Н
ель

га 
ся дзец

ь і ча каць, што нех та 

да нас 
прый дзе, 

вы стра іц ца ў 

чар гу пе рад ва ро та мі за в
о да і 

ку піць гэ ту
ю пра дук цыю. Трэ

ба ва ру шыц ца са мім. П
а трэб ны 

ме ры пад трым кі экс пар ту — 

мы іх аказ в
а ем

. Мо жа, 
яшчэ 

чымне будзь трэ ба 
да па маг

чы?” 
— спы таў Кі раў нік дзяр

жа вы.
Як ад зна чыў Аляк сандр Лу

ка шэн ка, па вы ні ках ся мі ме ся

цаў амаль усе га лі ны пра мыс

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

зні жа юц ца за п
а сы га т

о вай пра

дук цыі. Вя до ма, гэ т
а ста ноў

чыя сіг на лы, ска заў ён. У той 

жа час Прэ зі д
энт па ці ка віў ся 

пра гно за мі, я
к прад пры ем ствы 

пла ну юць за вяр шыць 2020 год. 

“На ступ ны год —
 гэ т

а па ча так 

но вай пя ці год кі, ч
а го б нам ні 

каш та ва ла, трэ ба на пру жыц ца 

і на фі ні шы да ба віць”, —
 па

дагуль ніў бе ла рус кі лі дар.

“У на яў нас ці 

дып ла ма тыч ная вай на” 

“Мы сён ня ма ем у на яў нас ці 

пэў ны эт
ап гіб

 рыд най, ска жам 

ад кры та, вай ны су праць Бе ла

ру сі. А
 як гэ т

а інакш на зваць? 

Срод кі ма са вай ін фар ма цыі і 

ін фар ма цый ная сфе ра пра сяк

ну та гэ т
ай ба раць бой, вай ной 

про ці бор ству
 ю чых ба коў. Д

ып

ла ма ты
ч ная бой ня су

 праць нас 

па ча ла ся і на са мым вы со кім уз

роў ні”, —
 зв

яр нуў ува гу Аляк

сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, ш
то “ня ста лыя 

су се дзі” Бе ла ру сі не то
ль кі ад

кры та за яў ля юць аб сва ёй па зі

цыі на конт п
аў тор ных вы ба раў 

у кра і не, але і па чы на юць умеш

вац ца ва ўнут ра ныя спра вы 

кра і ны, на ціс каць на дзяр жа ву. 

“У на яў нас ці дып ла ма ты
ч ная 

вай на”, —
 яшчэ р

аз п
ад крэс ліў 

Прэ зі д
энт. ➔

 Ст
ар. 3

Будаўніцтва Беларускай атамнай 

электрастанцыі н
адае новы 

імпульс для развіцця новых 

тэхналогій у краіне. І 
ўжо вядзецца 

падрыхтоўка спецыялістаў, я
кія 

будуць на ёй працаваць.

Сё ле та ў БНТУ на энер ге тыч ным 

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

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

атам ных элект рыч ных стан цый”. Вы

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

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

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

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

энер ге ты кі А
Н БССР (ц

я пер “Аб’ яд на

ны ін сты тут энер ге тыч ных і ядзер ных 

да сле да ван няў —
 Сос ны”): р

а зам рых

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

СССР. П
ас ля рас па ду ап

ош ня га ка фед ра 

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

цеп ла вых элект рыч ных стан цый (Ц
ЭС).

На но вую спе цы яль насць на бра

ны пер шыя 20 сту д
эн таў. З

 за гад чы кам 

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

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

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

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

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

дэн таў на спе цы яль насць бу дуць на бі

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

шмат 
спе цы я ліс таў зза

 мя жы, у пры

ват н
ас ці, з

 Ра сіі, У
кра і ны і Л

іт вы. К
а лі 

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

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

ні кі ка фед ры. Н
е вы клю ча на, ш

то не ка

то рыя з ч
а сам ста нуць за

 па тра ба ва ныя 

на ат
ам ных стан цы ях у Ра сіі ц

і У
кра і

не”. П
ра фе сар гр

ун тоў на пад рых та ваў

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

спе цы яль нас ці: у
 су

 аў тар стве з 
На тал

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

ны да па мож нік “Турбинные установки 

ТЭС и АЭС. Устрой ство, эк
сплуатация 

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

раць, ш
то ту

р бі ны на ат
ам най і ц

еп ла

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

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

ра ней шых га доў так са ма зм
о гуць аб слу

гоў ваць тур бі ны і н
а АЭС.

Мі ка лай Кар ніц кі зв
яр тае ўва гу, 

што 

но вая спе цы яль насць не ўзнік ла на пус

тым мес цы: з 2
008 го да на ка фед ры вя ло ся 

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

бін ныя ўста ноў кі ат
ам ных элект рыч ных 

стан цый”. ➔
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Бе ла рус кія 

вы ста вы 

Су ша на Бха та

Стар. 4

Расці 

ў шчасці, 

Юлія! 

Стар. 5

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

НАДЗЁННАЕ

Беларускія студэнты на практыцы 

на Смаленскай АЭС

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

НАДЗЁННАЕ

НАДЗЁННАЕ “Стабільная работа прамысловасці —
 

краевугольны камень эканомікі краіны”

Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў днямі на нарадзе 

па развіцці важнейшых арганізацый Міністэрства прамысловасці

Нарада ў Прэзідэнта Беларусі

БЕЛ
ТА

1

Голас Радзімы  серада, 16 верасня, 2020

“Сё ле та ад но з важ ных свят 

Бе ла ру сі гас цін на ві та юць ста

ра жыт ныя Бя лы ні чы, вя до мы 

цэнтр ду хоў нас ці зям лі бе ла

рус кай, ад мет ны ку ток Ма гі

лёў шчы ны з ба га тай гіс то ры яй і 

над звы чай пры го жай пры ро дай, 

зна ка мі ты сва і мі та ле на ві ты мі 

твор ца мі. Упэў не ны, гэ тыя ве

рас нёў скія су стрэ чы — доб рая 

пад ста ва для кож на га з удзель

ні каў Дня пісь мен ства яшчэ раз 

зра зу мець, што бе ла ру саў, яко

га б по гля ду яны ні пры трым

лі ва лі ся, заў сё ды аб’ яд ноў ва

юць мат чы на мо ва, адзі ны лёс 

і Баць каў шчы на. І гэ ты каш тоў

ны скарб мы па він ны збе раг чы 

для на шчад каў”, — га во рыц ца ў 

ві таль ным сло ве ад Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, якое ў ча се ад крыц

ця свя та за чы таў на мес нік кі раў

ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Анд рэй Кун цэ віч.

Жы ха ры Бя лы ні чаў свае гіс та

рыч ныя й ду хоў ныя каш тоў нас ці 

з лю боўю на зы ва юць “Ся мю цу

да мі Бя лы ніц кай зям лі”. У ча се 

свя та іх ін ста ля ва лі на ін тэ  рак

тыў най пля цоў цы “Край бе лых 

на чэй”. Гос ці змаг лі па ба чыць 

цу да твор ную іко ну Ма ці Бо жай 

Бя лы ніц кай, гар ма ту ча соў Ай

чын най вай ны 1812 го да, жы ва

піс ныя па лот ны мас та ка Ві толь да 

Бя лы ніц ка гаБі ру лі, ста ра жыт ны 

За поль скі крыж, кас кад з ся мі 

азёр, “Ка меньле кар” зпад вёс кі 

Пад зе ві чы ў пра ек цыі, да ве дац ца 

пра га ю чаю “ва ду ад Фя до ры”.

Ёсць свед чан ні, што пер шы 

цуд з ся мі пе ра лі ча ных, іко на 

Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай, ва ло

дае аца ляль ны мі ўлас ці вас ця мі. 

Ёй па кла ня юц ца і ка то лі кі, і пра

ва слаў ныя. Цу да твор ны Бя лы

ніц кі аб раз для ўсход няй Бе ла

ру сі вя ка мі быў та кой жа вя лі кай 

свя ты няй, як і Жы ро віц кая іко на 

Ма ці Бо жай для за ход ня га краю. 

Аб раз на ват ува соб ле ны на гер

бе го ра да Бя лы ні чы. У Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства ў яго 

го нар ура чыс та ад кры лі скульп

тур ную кам па зі цыю: брон за вую 

іко ну Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай 

у аб дым ках тры мае гра ніт ны 

анёл, кры лы ў яко га ство ра ны ў 

сты лі бе ла рус кай вы ці нан кі.

Воб раз вес ту на з ня бё саў аў

тар, ма гі лёў скі май стар Аляк

сандр Мінь коў, аб раў для скульп

ту ры не здар ма. Ка та ліц кія вер ні кі 

ўпэ ўне ны, што іко ну Ма ці Бо жай 

Бя лы ніц кай на пі саў анёл, які пад 

вы гля дам пі ліг ры ма з’я віў ся ў 

Бя лы ніц кім кар ме ліц кім кляш та

ры не ўза ба ве пас ля па бу до вы яго 

ў 1624 го дзе. Па вод ле ж пад ан няў 

пра ва слаў ных, яе ў гэ тую мяс цо

васць пры нес лі ма на хі з Кі е ва. (Гл. 

пра тое: “Мес ца бе лых на чэй на 

Дру ці” — ГР, 31.08.2020. — Рэд.) 

Скульп ту ра ўзве дзе на не па да лёк 

ад царк вы ў го нар Іко ны Бя лы

ніц кай Бо жай Ма ці, па бу да ва най 

у 1990 го дзе. На свяце ля хра ма 

прай шоў кан цэрт ду хоў най му

зы кі з удзе лам зва на роў Мінск ага 

ду хоў на га ву чы лі шча, ар тыс таў 

Ма гі лёў скай га рад ской ка пэ лы, 

ака дэ міч ных ха роў аду ка цый

ных уста ноў воб лас ці. У царк

ве ж прай шла свя точ ная служ ба, 

ура чыс тае за паль ван не Свя то

га агню. Жы ва твор ны Агонь ад 

Гро ба Гас под ня га на лам пад

кі й свеч кі пры ха жан пе рад алі 

ўдзель ні кі Між на род най на ву ко

ваасвет ніц кай экс пе ды цыі “Да

ро га да свя ты няў”. Яны здзейс

ні лі й Хрэс ны ход ва кол царк вы. 

➔
 Стар. 6

Прадаўжэнне аповеду пра мясціны 

пад Наваградкам ды Баранавічамі, 

дзе набіраўся моцы старажытны 

шляхецкі род, з якога паходзіў 

хірург Валянцін Война-Ясянецкі. 

Ён жа — архіепіскап 

Сімферопальскі і Крымскі Лука, 

праслаўлены ў 2000-м годзе 

праваслаўнай царквою як святы.

У тэкс це “Кры ні ца ёсць пры Ясян цы” 

(ГР, 15.06.2020) мы рас ка за лі, ча му Ва

лян цін Вой наЯся нец кі пры хоў ваў за са

вец кім ча сам вест кі пра свой шля хец кі 

ра да вод. Спа сы ла лі ся на да сле да ван не 

На тал лі Ма гер “История ро да Ясенецких

Вой но, пред ков святителя Луки”, з яко га 

вы ні кае: свя ты ар хі епіс кап і хі рург па па

хо джан ні быў бе ла ру сам, а яго ныя прод кі, 

шлях ці чы Вой наЯся нец кія, жы лі на зям

лі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га не ад но 

ста год дзе. За ад но раз ва жа лі, што даў ней

шая Літ ва — гэ та й та га час ная Бе ла русь, 

а мно гія шля хец кія ро ды лі тоў скія — ста

ра жыт на бе ла рус кія. І што зем лі Чар ні га

ваСе вер скія, ад куль па хо дзі лі за сна валь

ні кі ро ду Вой наў, ужо ў 1360–70я га ды, 

як і Кі еў, увай шлі ў склад ВКЛ, на шай 

ста ра жыт най дзяр жа вы. Тое важ на ў кан

тэкс це раз мо вы пра ка ра ні ро ду свя то га. 

За кон чы лі тэкст згад кай пра дзе да свя то

га Лу кі Крым ска га: Ста ні сла ва Іо сі фа ві ча 

Вой нуЯся нец ка га. Той на ра дзіў ся ка ля 

1820 го да, быў па том ным шлях ці цам Ма

гі лёў скай гу бер ні — на той час ужо ра сій

скай. І род Вой наЯся нец кіх, гер бу “Га кі”, 

быў збяд не лым, бо інакш як ака заў ся б 

вяль мож ны пан, дзед Стась, на па ча так 

ХХ ста год дзя — млы на ром у Сен нен

скім па ве це? Да рэ чы, вось бы ад шу каць: 

у якім кан крэт на па се лі шчы? Маг чы ма, 

той млын ці яго ныя па рэшт кі яшчэ не як 

збе раг лі ся. Толь кі ў проз ві шчы, пі са лі мы, 

і жы ла па мяць пра бы лую моц, пра бы та

ван не ў ро да вай ся дзі бе Яся нец.

Зрэш ты, раз ва жаю ця пер, не толь кі 

ў проз ві шчы! Бо й ге ны ж, як ка жуць, 

паль чы кам не раз ма жаш, і шля хет насць 

ду шы, што пе рад аец ца ў спад чы ну з ро

ду ў род — не вы ні шчыш, па зба віў шы 

ча ла ве ка яго най ма ё мас ці. А й на ват 

сва бо ды, як тое бы ло за са вец кім ча сам 

з Ва лян ці нам Вой наЯся нец кім. Яго ж 

у 20–40я га ды не раз арыш тоў ва лі, тры 

ра зы вы сы ла лі ў Сі бір: зза рэ лі гій ных 

пе ра ка нан няў ды іх ад кры та га вы яў лен

ня, свя та рскай дзей нас ці.➔
 Стар. 7
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Рыб ныя 
мес цы 

для за меж ных 
ту рыс таў Стар. 8

Дзве 
палавінкі свята 

ДажынкіСтар. 3

У дружбе 

нараджаецца ісцінаСтар. 5

БЕЛАРУСКІ МАЦЯРЫК

СВЯТЫ

Месца сілы — Ясянец

Цу ды зям лі Бя лы ніц кай

Ста лі цай Дня бе ла рус ка га пісь мен ства-2020 быў горад Бя лы ні чы

Архіепіскап Сімферопальскі 

і Крымскі Лука

Навукова-асветніцкая экспедыцыя “Дарога да святыняў” на Бялыніцкай зямлі

Урачыстае адкрыццё скульптуры ў гонар 

іконы Маці Божай Бялыніцкай 

1Голас Радзімы  аўторак, 29 верасня, 2020

Аляксандр Лукашэнка за
ступіў на пасаду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. Цырымо
ніяінаўгурацыіпрайшла23ве
расняўПалацыНезалежнасці.

На ўрачыстае мерапрыем
ства было запрошана каля ся
місот чалавек, сярод іх— вы
шэйшыя службовыя асобы,
дэпутаты Палаты прадстаўні
коў і членыСаветаРэспублікі,
кіраўнікідзяржорганаўіаргані
зацый,мясцовыхвыканаўчыхі
распарадчыхорганаў,рэспублі
канскіхсродкаўмасавайінфар
мацыі,дзеячынавукі,культуры
йспорту.

У адпаведнасці з Кансты
туцыяй Рэспублікі Беларусь
Прэзідэнт заступае на пасаду
пасля прынясення адпаведнай
прысягі.Паклаўшыправуюру
кунаКанстытуцыю,Аляксандр
Лукашэнка прамовіў яе на бе
ларускаймове.Затымпадпісаў
актабпрынясенніпрысягі,пас
лячагоСтаршыняЦэнтральнай
камісіі Беларусі па выбарах і

правядзенні рэспубліканскіх
рэферэндумаўЛідзіяЯрмошы
на ўручыла Аляксандру Лука
шэнку пасведчаннеПрэзідэнта
РэспублікіБеларусь.

Выступаючы на цырымоніі
інаўгурацыі, Аляксандр Лука
шэнка заявіў, што дае клятву
на вернасць Айчыне й народу
з асаблівым пачуццём. “У ім

вельмі шмат гордасці за бела
русаў, якія з гонарам прайшлі
выпрабаванні на трываласць,
перш за ўсё, сваіх пераканан
няў,— сказаў ён.— Дзень за
ступленнянапасадуПрэзідэн
та— гэта дзень нашай з вамі
перамогі, пераканальнай і лё
савызначальнай.Мынепроста
выбіралі Прэзідэнта краіны—

мы абаранялі нашыя каштоў
насці, нашае мірнае жыццё,
суверэнітэт і незалежнасць. І
ўгэтымпланенамтрэбабудзе
яшчэнямалазрабіць”.

Кіраўнік дзяржавы заявіў,
штогэтыгодувойдзеўгісторыю
Беларусі як вельмі эмацыйны
перыяд: “Нашай дзяржаўнас
ці быў кінуты беспрэцэдэнтны

выклік — выклік неаднаразо
ваадпрацаваных,безадмоўных
тэхналогій знішчэннянезалеж
ныхдзяржаў.Алемыапынуліся
ўлікувельмінямногіх—нават,
можабыць,адзіныя,—дзе“ка
ляровая рэвалюцыя” не адбы
лася. І гэта выбар беларусаў,
якія ні ў якім разе не хочуць
страціцькраіну”.Тыяпадзеіда
зволілі пераканацца,што бела
русы ў абсалютнай большасці
любяць сваю зямлю, жадаюць
ёйміру,спакоюйросквіту.“Ня
гледзячы на падштурхоўванні
звонку, пад’ябальску даскана
лыя,людзізахаваліпавагуадзін
дааднаго”.

Кіраўнік дзяржавы адзна
чыў, што “Божым промыслам
народБеларусілёгкайнечака
наздабыўсваюнезалежнасць”.
Наягодумку,тоедоўгаўспры
малася як дадзенасць і неша
навалася часам, “сёння ж, вы
пакутаваўшы гэтую перамогу,
мыпаднялісянановуюступень
самасвядомасьці. Астываючы
адгарачкіэлектаральныхбата
лій,мыўбачылі, як сталееўся
нашанацыя.ІхайБеларусьпа
сусветных мерках зусім яшчэ
маладая незалежная дзяржа
ва,алебеларусыякнацыяўжо
не дзеці,мы—народ!”,— за
явіўПрэзідэнт.➔ Стар. 2

Незвычайная падзея адбылася 
ў кафедральным Свята-Духавым 
саборы Мінска 26 верасня,
у часе ўрачыстай вячэрняй
службы на свята Узвіжання.
Над вернікамі быў узняты Тураўскі 
крыж… Святыня, адноўленая 
ў выніку шматгадовай працы 
й веры годных людзей.

Напярэдадні падзеі на прэсканфе
рэнцыіПатрыяршыЭкзархусяеБеларусі

мітрапалітМінскійЗаслаўскіВеньямін
назваў аднаўленне Тураўскага крыжа
знакавай падзеяй для краіны, сімвалам
аднаўленнядухоўныхтрадыцый ісувя
зіпакаленняў:“Мыадраджаемсвятыні,
кабпакінуцьіхнашчадкам”.

Ні чо га не зда ра ец ца вы пад ко ва 
Тураў,Тураўскаязямля—сапраўды

сакральнаедляБеларусімесца,інайба
гатаягісторыятагокраюмаешматтаям
ніцаў.Гісторыкісцвярджаюць:тамбыў
якмагутныцэнтрфармавання беларус
кай дзяржаўнасці, так і цэнтр культур
нага й духоўнага жыцця. Цэлы шэраг
святыхбеларускайзямліспалучанылё
самізгорадам:святыдабраверныкнязь
БарысТураўскі,прападобныМарцінТу
раўскі,свяціцельЛаўрэнцій—затворнік
ПячэрскійепіскапТураўскі.Атаксама

свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі —
найбольшвядомыўхрысціянскімсвеце.
Калішэсцьгодтамумыгутарылісазна
камітымархеолагамПятромЛысенкам,
тойзапэўніў,штопазначнасційколькас
цібеларускіхкультурныхкаштоўнасцяў
ТураўсупернічаезПолацкам…

МышматгаварылітадызПятромФё
даравічампратаямніцыТурава.Прапад
земныя азёры, якія, напэўна, спарадзілі
легендупраТураўкалодзеж,уякогатры
дны—залатое,срэбнаеймядзянае.Ікалі
апошняебудзепрабітае,то,кажуцьунаро
дзетамтэйшым,настанеканецсвету.Пра
незвычайныясаркафагізчорнагакаменя,
якія больш нідзе не сустракаюцца. Пра
першуюзнойдзенуюнаБеларусікірыліч
ную азбуку, выразаную на самшытавым
грабеньчыку. І, вядома ж, пра каменныя
крыжы,шторастуцьззямлі…➔ Стар. 7
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“Лянок”, 

што вырас 
у Даўгаўпілсе
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Свя ты ні ста ра жыт на га Ту ра ва

Служыць Айчыне — 
вялікі гонар

Аляксандр Лукашэнка заступiў на пасаду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь. 
Цырымонiя iнаўгурацыi прайшла 23 верасня ў Палацы Незалежнасцi.

Адноўлены Тураўскі крыж

Аляксандр Лукашэнка прыносіць прысягу пры заступленні на пасаду Прэзідэнта
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На першай старонцы вокладкі  
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі 

Вялікай Айчаннай вайны 

8

перспектывы для партнёрства

3 На кожную інавацыю —  
свой попыт 

Бе ла рус кі пра мыс ло ва-ін вес ты цый ны фо-
рум — ме ра пры ем ства, на якім тра ды цый на 
су стра ка юц ца прад стаў ні кі на ву кі, вы твор-
чай сфе ры і су меж ных з ёй га лін. На пра ця гу 
не каль кіх вы ста вач ных дзён тут ак тыў на аб-
мяр коў ва юц ца пы тан ні раз віц ця ін жы нер-
най інф ра струк ту ры, ука ра нен ня іна ва цый-
ных тэх на ло гій у рэ аль ны сек тар эка но мі кі 

4 Усё як у добрых суседзяў

Сёлета форум упершыню адбыўся ў анлайн-
фармаце. Але гэта зусім не перашкодзіла аб-
меркаванню, перш за  ўсё, сумесных экана-
мічных праектаў і заключэнню новых 
кантрактаў. Без перабольшання, форум стаў 
эфектыўнай пляцоўкай, на якой разглядаліся 

ў цэлым актуальныя пытанні беларуска-
расій скага ўзаемадзеяння, выпрацоўваліся 
падыходы да іх вырашэння, умацавання 
партнёрскіх адносін. Між іншым, аб’ядноўвае 
народы дзвюх краін не толькі эканоміка, але 
і агульная памяць, гістарычная спадчына Вя-
лікай Перамогі. Гэтым пытанням, дарэчы, 
было прысвечана пленарнае пасяджэнне 
форуму. З  відэазваротамі на  ім выступілі 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і 
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін

14 Галоўны прыбытак —  
якасць жыцця

Яшчэ зу сім ня даў на толь кі асця рож на на мя-
ка ла ся, што ў Бе ла ру сі рых ту ец ца да ажыц-
цяў лен ня вя лі кі ін вест пра ект. І вось ві да воч-
ны факт: у Мін ску пры сту па юць да рэа лі за цыі 
пра ек та ўзвя дзен ня… го ра да
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МУЗеЮ —76 лет!
11беларусь.belarus
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42 «Вер саль» у Жы лі чах

Адшукаць свае карані — адна з найваж-
нейшых чалавечых патрэб. Сёння мала 
хто ведае нават аб прадзедах-прабабу-
лях, не кажучы ўжо пра тых продкаў, якія 
жылі раней. Адсюль — цікавасць да гі-
старычных помнікаў, старадаўніх сядзіб і 
палацаў. Калі знайсці звесткі пра лёс 
уласных продкаў складана, а часам не-
магчыма, то можна даведацца, як жылі на 
нашай зямлі тыя людзі, пра якіх вядома 
гісторыкам

52

спявак! Так спяваюць, напэўна, толькі 
анёлы ў раі! Немагчыма наглядзецца, на-
слухацца! Беражыце яго… Ён  — здабы-
так Беларусі…

46 Пётр Елфімаў:  
«Спяваць на радзіме —  
вялікі для мяне гонар»

Пётр Елфімаў — залаты голас Беларусі… 
Спявак ад Бога… Арфей… Беларускі са-
лавей… Адзін з лепшых галасоў свету, 
чалавек з прыгожай душой… Геніяльны 

погляд 
на Мастацтва 
ў кантэксце часУ
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вяр тан не тУ раў ска га кры жа

46
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Зялёнае 
святло для 
ініцыятывы 
Пасяджэнне нацыянальных дзелавых 
саветаў адбылося на пляцоўцы 
Беларускай гандлёва-прамысловай 
палаты. У сустрэчы ўдзельнічалі 
прадстаўнікі ўсіх беларускіх рэгіёнаў, 
а таксама Самарскай, Бранскай, 
Саратаўскай абласцей Расіі, кіраўнікі 
шэрагу буйнейшых прадпрыемстваў.

Беларускі прамыслова-інвестыцыйны 
форум — мерапрыемства, на якім традыцыйна 
сустракаюцца прадстаўнікі навукі, вытворчай 
сферы і сумежных з ёй галін. На працягу некалькіх 
выставачных дзён тут актыўна абмяркоўваюцца 
пытанні развіцця інжынернай інфраструктуры, 
укаранення інавацыйных тэхналогій у рэальны 
сектар эканомікі. Акрамя таго, дэманструюць 
свае навінкі беларускія прадпрыемствы і госці 
з іншых краін. У рамках дзелавой праграмы 
праходзяць сімпозіумы, канферэнцыі, біржы, 
семінары, якія раскрываюць патэнцыял галін, 
а таксама накіраваныя на пошук практычных 
рэкамендацый па стварэнні ўмоў для іх развіцця.

Сё ле та маш таб нае ме ра пры ем ства тра ды цый
на, як і ра ней, пра пі са ла ся ў фут боль ным ма не жы. 
На яго пля цоў цы прай шлі пер шы Між на род ны фо
рум па смарт фі ка цыі рэ аль на га сек та ра эка но мі кі 
SMART ІNDUSTRY ЕХ РО, 23я Між на род ная вы ста
ва тэх на ло гій і іна ва цый у пра мыс ло вас ці «ТэхИна
Прам». Акра мя та го, тут так са ма пра хо дзі лі між на
род ныя спе цы я лі за ва ныя вы ста вы «Хі мія. Наф та і 
газ», «Пра фзвар ка», «Па лі ме ры і кам па зі ты». Уво гу ле 
гэ та да зво лі ла са браць на ад ной плат фор ме сот ні экс
па нен таў і ўдзель ні каў фо ру му. 

(Працяг на стар. 17) 

Б
еЛ

ТА

на  
кожную 
інавацыю — 
свой 
попыт 

— Вель мі важ на ба чыць і вы ра шаць кан крэт ныя праб ле
мы, з які мі су ты ка юц ца прад пры ем ствы на шых кра ін, — за явіў 
стар шы ня Бе ла рус кай ганд лё вапра мыс ло вай па ла ты Ула дзі мір 
Ула хо віч. — Ві да воч на, што ўсё ад ным ма хам вы ра шыць нель га. 
Ад нак пра ца дзе ла вых са ве таў да зва ляе аб мяр коў ваць праб ле
мы, якія ідуць ад зям лі, ма юць са мы што ні на ёсць пры клад ны 
і кан крэт ны ха рак тар.

У мі ну лым го дзе на фо ру ме ў СанктПе цяр бур гу бы лі пад
ня тыя пы тан ні аб ме жа ван няў, якія ўзні ка юць для бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў у вы ні ку пры ня тых ра сій скім ура дам па ста
ноў па кры тэ ры ях вы ра бу ў РФ пра дук цыі, мар кі роў кі та ва раў. 
Сён ня па гэ тых пы тан нях ідзе кан крэт ная пра ца на ка рысць 
бе ла рус ка га біз не су. Ёсць зру хі і па зняц ці бар’ е раў, якія ўзні
ка юць пе рад бе ла рус кі мі прад пры ем ства мі пад час ўдзе лу ў РФ 
у дзярж за куп ках — не каль кі дзя сят каў на шых суб’ ек таў гас па
да ран ня ўжо тра пі лі ў ад па вед ны ра сій скі рэ естр. Шэ раг праб
лем быў раз гле джа ны і на ця пе раш нім су мес ным па ся джэн ні 
дзе ла вых са ве таў Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Гэ та пы тан ні аб ме жа ван няў і вы клю чэн няў, пры знан ня 
ліч ба ва га под пі су, бан каў скіх га ран тый, пра мыс ло вай ка а пе ра
цыі, цыф ра ві за цыі эка но мі кі, — пе ра ліч вае Ула дзі мір Ула хо віч.

І вель мі важ ны мо мант — пра соў ван не су мес на вы раб ле най 
пра дук цыі на рын ках трэ ціх кра ін, што ста не сур’ ёз най пра вер
кай прам ка а пе ра цыі і дзе ла во га ўза е ма дзе ян ня. Па гэ тых на
прам ках бу дуць пад рых та ва ныя рэ ка мен да цыі для дзяр жаў ных 
ор га наў дзвюх кра ін.

У цэ лым, ад зна ча ла ся на су мес ным па ся джэн ні, дзе ла выя 
са ве ты скі ра ва ны на тое, каб пе ра адо лець не ка то рае за па воль
ван не ўза ем ных та ва ра па то каў, вы клі ка нае пан дэ мі яй, і да кан
ца го да вый сці на ста ноў чую ды на мі ку. Гэ та му бу дзе спры яць і 
за клю чэн не ўза е ма вы гад ных кант рак таў па вы ні ках VІІ Фо ру
му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Аляксандр Піменаў 
(Матэрыял з VII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі  

чытайце на стар. 4–7).
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Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы ступ лен ні на пле
нар ным па ся джэн ні VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру
сі і Ра сіі, у пры ват нас ці, ад зна чыў, што фар мат та

ко га рэ гі я наль на га ўза е ма дзе ян ня вель мі эфек тыў ны. За  
шэсць га доў пад пі са на больш за 300 па гад нен няў, за клю ча
на кант рак таў на су му звыш двух міль яр даў до ла раў.

«Упэў не ны, ця пе раш ні са міт па ўсіх па зі цы ях не са сту
піць па пя рэд нім, — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Гіс то рыя 
па цвяр джае, што толь кі ра зам нам уда ец ца да бі вац ца знач
ных вы ні каў. Па пра ве га на рым ся тым, што бе ла ру сы і ра
сі я не ра зам з ін шы мі на ро да мі СССР унес лі вы ра шаль ны 
ўклад у пе ра мо гу над фа шыз мам. Та му мы сён ня ўспа мі на ем 
свя тую для ўсіх нас па дзею — 75год дзе Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што на той вай не на шы 
на ро ды па нес лі ка ла саль ныя стра ты. Толь кі ў Бе ла ру сі за
гі нуў кож ны трэ ці жы хар. За га ды аку па цыі гер ман скія за
хоп ні кі раз бу ры лі 209 з 270 бе ла рус кіх га ра доў і ра ён ных 
цэнт раў, зні шчы лі амаль дзве ты ся чы вё сак. «Мы зма га лі ся 
за кож ны ка ва ла чак род най зям лі, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. — У кра і не раз гар нуў ся ўсе на род ны рух су пра ці
ву. З фа шыс та мі зма га лі ся на ват дзе ці. У вы ні ку ў кан цы 
1943 го да пад кант ро лем на род ных мсці ўцаў зна хо дзі ла ся 
пры клад на 60 працэнтаў тэ ры то рыі кра і ны».

Ві да воч на, што ў Бе ла ру сі і Ра сіі тра пят лі ва ста вяц ца да 
па мя ці аб той вай не. На ват у са май ма лень кай вё сач цы ста
іць абел іск з чыр во най зор кай. Ні адзін з іх не за кі ну ты і 
не знік з тва ру зям лі. «Мы і сён ня ўзво дзім ма ну мен ты, — 
на га даў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — На прык лад, пад Мінск ам, 
на мес цы, дзе зна хо дзіў ся на цысц кі канц ла гер, уз ве дзе ны 
ме ма ры яль ны комп лекс «Трас ця нец». Па коль кас ці зні шча
ных лю дзей гэ та чац вёр тая фаб ры ка смер ці ў Еў ро пе пас ля 
Асвен цы ма, Май да нэ ка і Трэб лін кі. Яе ах вя ра мі ста лі больш 
за 200 ты сяч ча ла век. Та му мы не мо жам спа кой на на зі раць 
за спро ба мі асоб ных краін пе ра пі саць гіс то рыю, пры мян
ша ю чы подз віг са вец ка га на ро да, ста вя чы пад су мнеў вы ра
шаль ны ўклад Са вец ка га Са ю за ў пе ра мо гу над фа шысц кай 
Гер ма ні яй і яе са юз ні ка мі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў ра сій скім ка ле гам 
за пра яў ле ную на пля цоў цы Між пар ла менц ка га са ю за іні цы
я ты ву пры знаць пе ра мо гу ў Дру гой су свет най вай не Су свет
най спад чы най ча ла вец тва, а пом ні кі ба раць бі там з на цыз
мам ва ўсіх кра і нах — су свет ным ме ма ры я лам ча ла вец тва.

Ві да воч на, што фаль сі фі ка цыя гіс то рыі з’яў ля ец ца рэ
аль най па гро зай ста біль нас ці гра мад ства, ня се ў са бе ры
зы кі на цы я наль на га, са цы яль на га, кан фе сій на га рас ко лаў. 
Та му, як ад зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, вы ключ на важ на, 
што на фо ру ме аб мяр коў ва лі ся су мес ныя ме ры па су праць

Усё як У добрых 
сУседзяў
Сёлета форум упершыню адбыўся ў анлайн-фармаце.  
Але гэта зусім не перашкодзіла абмеркаванню, перш за ўсё, сумесных 
 эканамічных праектаў і заключэнню новых кантрактаў. 
Без перабольшання, форум стаў эфектыўнай пляцоўкай, на якой 
разглядаліся ў цэлым актуальныя пытанні беларуска-расійскага 
ўзаемадзеяння, выпрацоўваліся падыходы да іх вырашэння, 
умацавання партнёрскіх адносін. Між іншым, аб’ядноўвае 
народы дзвюх краін не толькі эканоміка, але і агульная памяць, 
гістарычная спадчына Вялікай Перамогі. Гэтым пытанням, 
дарэчы, было прысвечана пленарнае пасяджэнне форуму. 
З відэазваротамі на ім выступілі Прэзідэнт Беларусі  
Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.

Форум
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Аляксандр Лукашэнка Уладзімір Пуцін

дзе ян ні ска жэн ню праў ды пра вай ну: «Мы ра зам па він ны 
ак ты ві за ваць пра цу па пад рых тоў цы пра ек та но вай рэ за
лю цыі Ге не раль най Асамб леі ААН «Ба раць ба з ге ра і за цы яй 
на цыз му, неа на цыз мам і ін шы мі ві да мі прак ты кі, якія спры
я юць эс ка ла цыі су час ных фор маў ра сіз му, ра са вай дыс кры
мі на цыі, ксе на фо біі і звя за най з імі не цяр пі мас ці».

Але ўсе на ма ган ні бу дуць мар ны мі, ка лі не пе ра даць 
мо ла дзі эс та фе ту па мя ці. Ча сам вы ка рыс тоў ва ю чы са мыя 
су час ныя тэх на ло гіі, пад рас та ю ча му па ка лен ню спра бу юць 
на вя заць іл жы выя каш тоў нас ці: культ спа жы ван ня, ін ды
ві ду а лізм, са цы яль ную без ад каз насць. «Гэ та не пры маль на 
тра ды цы ям і све та по гля ду на шых на ро даў, у асно ве якіх — 
адзін ства, згур та ва насць і га тоў насць прый сці на да па мо гу 
адзін ад на му, — зра біў вы сно ву Аляк сандр Лу ка шэн ка. — З 
за да валь нен нем ад зна чаю, што гэ тая пра ца зна хо дзіц ца пад 
са май піль най ува гай са юз ных пар ла мен та ры яў. Ство ра ная 
пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі ма ла дзёж
ная па ла та ак тыў на да лу чае ма ла дых лю дзей у ар бі ту двух
ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Але гэ тай дзей нас ці не аб ход на 
да даць больш кан крэ ты кі, на по рыс тас ці, вы ні ко вас ці».

Сён ня вя ду чыя ВНУ дзвюх краін рэа лі зу юць шэ раг 
су мес ных аду ка цый ных і на ву ко вых пра ек таў, агуль ны
мі на ма ган ня мі вы да юць на ву чаль ныя да па мож ні кі. Ка ля 
11 ты сяч бе ла ру саў на ву ча юц ца ў ра сій скіх ВНУ і больш 
за паў та ры ты ся чы ра сі ян — у Бе ла русі. Між тым, су пра цоў
ніц тва ў сфе ры аду ка цыі мож на раз ві ваць яшчэ больш ак
тыў на ў рам ках сту дэнц кіх аб ме наў, ста жы ро вак, фо ру маў і 
кан фе рэн цый, сту дэнц кіх атра даў. З 2000 го да рэа лі за ва на 
больш за 50 пра грам Са юз най дзяр жа вы па рас пра цоў цы 
тэх на ло гій і ства рэн ні іна ва цый най пра дук цыі. На ла джа ны 
дыя лог па між Пар кам вы со кіх тэх на ло гій у Мін ску і ра сій
скім іна ва цый ным цэнт рам «Скол ка ва». І не здар ма пер ша
рад най за да чай ста но віц ца за ха ван не сі ту а цыі, яе ды на мі кі. 
Ві да воч на, што ў рам ках блі жэй шых фо ру маў іх удзель ні кі 
па він ны больш ува гі на да ваць пы тан ням су пра цоў ніц тва ў 
ін фар ма цый най пра сто ры і за бес пя чэн ню ін фар ма цый най 
бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на га даў, што ў чэр ве ні 2020 го да пад
пі са на Па гад нен не аб уза ем ным пры знан ні віз, рэа лі за цыя 
яко га дасць маг чы масць па вы сіць тран зіт ную, ту рыс тыч
ную, ін вес ты цый ную пры ваб насць дзвюх кра ін. Ура дам 
уда ло ся знай сці кам пра мі сы ў пы тан нях па ста вак наф ты ў 
гэ тым го дзе, бу даў ніц тва Бе лА ЭС, зме ны ўмоў дзяр жаў на
га крэ ды та ван ня. Ра зам з тым яшчэ ня ма ла за дач ча ка юць 

свай го ра шэн ня. Ад на з асноў ных — ства рэн не роў ных умоў 
для бе ла рус кіх і ра сій скіх суб’ ек таў гас па да ран ня. «Мы га то
выя аб мяр коў ваць усе пра па но вы, якія ўма цу юць агуль ную 
эка на міч ную бяс пе ку, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Ад нак важ на па мя таць, што нам не да маг чы ся сур’ ёз ных 
зру хаў, ка лі не бу дзем пас ля доў на вы кон ваць узя тыя на ся
бе аба вя за цель ствы. Па зі цыя Бе ла ру сі бы ла і за ста ец ца ста
біль най і прад ка заль най, яна ары ен та ва ная на ўза е ма вы гад
нае су пра цоў ніц тва. Упэў не ны, у да дзе най сі ту а цыі го лас 
фо ру му па чу юць ўра ды абедз вюх краін, і ён бу дзе спры яць 
вы ра шэн ню гэ тых за дач. Мяр кую, што са міт уня се важ кі 
ўклад у на шу агуль ную вы са ка род ную спра ву ад стой ван ня 
гіс та рыч най праў ды, за ха ван ня і пры мна жэн ня тра ды цый
ных каш тоў нас цяў і ідэа лаў. Глы бо ка пе ра ка на ны, бе ла рус
кара сій скія ад но сі ны і на да лей бу дуць раз ві вац ца пас ля
доў на і ды на міч на. Ме на ві та ў гэ тым за ці каў ле ны на шы 
брац кія на ро ды».

У сваю чар гу Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін у сва ім 
пры ві тан ні ўдзель ні кам пле нар на га па ся джэн ня VІІ 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ад зна чыў, што Ра сія 

і Бе ла русь не толь кі пас ля доў на па глыб ля юць шмат пла на
выя двух ба ко выя су вя зі, але і мэ та на кі ра ва на рэа лі зу юць 
Да га вор аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы. Краіны так са ма 
ак тыў на праяўляюць сябе ў дзей нас ці Еў ра зій ска га эка на
міч на га са ю за.

«Мы ра зам вы ра ша ем пы тан ні аба рон на га бу даў ніц
тва, про ці дзе ян ня вост рым су час ным вы клі кам і па гро зам, 
у тым лі ку ў рам ках Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най 
бяс пе цы, — пад крэс лі ваў Кі раў нік ра сій скай дзяр жа вы. — І 
ця пер — з улі кам той ня прос тай сі ту а цыі, у якой апы ну ла ся 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь, у тым лі ку ва ўмо вах бес прэ цэ дэнт на
га знеш ня га ціс ку пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў, — ха цеў бы 
яшчэ раз паў та рыць: ад но сі ны Ра сіі і Бе ла ру сі не пад улад ныя 
ні ча су, ні кан’ юнк ту ры, ма юць пад са бой тры ва лы пад му
рак, бо на шы дзяр жа вы аб’ яд ноў ва юць куль тур ныя і ду хоў
ныя су вя зі, якія сы хо дзяць ка ра ня мі ў ста год дзі, шы ро кія 
род нас ныя і ся мей ныя по вя зі, агуль ная су мес ная гіс то рыя. 
Уяўляецца вель мі важ ным і ла гіч ным, што сё ле та зна чэн не 
гіс та рыч най спад чы ны пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не 
ў год 75га до ва га юбі лею ста ла лейт ма ты вам пле нар на га па
ся джэн ня ва ша га фо ру му. Мы ні ко лі не за бу дзем, як на шы 
баць кі і дзя ды аба ра ня лі род ную зям лю, вы зва ля лі Еў ро пу, 
цвёр да ад стой ва лі і бу дзем ад стой ваць гіс та рыч ную праў ду 
пра тую вай ну, яе пры чы ны, вы ні кі і ўро кі…».
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Пад крэс ліў Ула дзі мір Пу цін і той факт, што на фо ру ме па 
тра ды цыі раз гля да ец ца ўвесь спектр пы тан няў уза е ма дзе
ян ня Ра сіі і Бе ла ру сі: у па лі ты цы, эка но мі цы, у пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі, вы со кіх тэх на ло гі ях, у куль тур нагу ма ні тар най 
сфе ры. І ўсё ж, на яго дум ку, пры яры тэт ны мі аб лас ця мі су
пра цоў ніц тва ра сій скіх і бе ла рус кіх рэ гі ё наў з’яў ля юц ца 
ган даль і ін вес ты цыі: «Кож ны год пад час фо ру му за клю ча
юц ца шмат лі кія да моў лен нас ці і пад піс ва юц ца кант рак ты 
на сот ні міль ё наў до ла раў. Як вы нік, у мі ну лым го дзе наш 
уза ем ны та ва ра аба рот склаў 35,5 міль яр да долараў…».

Вы сту па ю чы на пле нар ным па ся джэн ні фо ру му, Прэм’
ермі ністр Бе ла ру сі Ра ман Га лоў чан ка пад крэс ліў, што 
сён ня ро бяц ца спро бы пе ра гля ду, рэ ві зі я ніз му і фаль

сі фі ка цыі гіс то рыі і вы ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны:
— Зна хо дзяц ца ах вочыя пе ра ра біць і па дзя ліць су

час ны свет пано ва му, па се яць уза ем ны не да вер і ва ро
жасць, раз’ яд наць лю дзей. Су праць Бе ла ру сі і Ра сіі ідуць 
лю тыя ін фар ма цый ныя ата кі. Нас, 
на шчад каў ге ро яўпе ра мож цаў, хо
чуць пры му сіць ад чу ваць ві ну, ледзь 
не  апраўд вац ца за  сва іх баць коў і 
дзя доў, якія ца ной улас на га жыц ця 
за бяс пе чы лі свет для ча ла вец тва. І 
гэ та — част ка спла на ва най па лі ты кі: 
не прос та па рэ ві зіі гіс та рыч най па
мя ці, а па ка лек тыў най мен таль нас ці 
на ро да.

Для ча го гэ та ро біц ца? Мер ка ван не 
Ра ма на Га лоў чан ка та кое:

— Каб раз бу рыць па мяць, зла маць 
ўнут ра ны стры жань — а за тым з да па
мо гай раз ла ду і ха о су па ста віць, маг
чы ма, пад знеш няе кі ра ван не на шы 
кра і ны. Мно гім не па да ба ец ца са ма
стой насць Бе ла ру сі. Нас раз гой два лі 
не год і не два, «спра ба ва лі на зуб», 
ужы ва лі са мыя роз ныя ме то ды кі «ка
ля ро вых рэ ва лю цый». Бе ла русь су
тык ну ла ся не прос та з ціс кам, па сут
нас ці, са спро ба мі знут ры па да рваць 
на ша гра мад ства.

Су праць ста яць гэ тым на па дам звон ку мож на толь кі ра
зам. У тым лі ку праз ума ца ван не гу ма ні тар на га склад
ні ка Са юз най дзяр жа вы. Стар шы ня Са ве та Фе дэ ра цыі 

Фе дэ раль на га схо ду Ра сіі Ва лян ці на Мац ві ен ка на гэ ты конт 
за ўва жы ла:

— Гэ ты эфект бач ны і важ кі: па глыб лен не ўза е ма ра зу
мен ня і да ве ру па між на шы мі на ро да мі, уза ем нае ду хоў
нае ўзба га чэн не, на ладж ван не сяб роў скіх су вя зяў і кан
так таў па між людзь мі. Са юз на шых дзяр жаў аба пі ра ец ца 
на тры ва лую асно ву. Яна на дзей на су праць ста іць лю бым 
спро бам яе рас хіс таць, за пус ціць пра цэс дыс тан цы я ван
ня Бе ла ру сі і Ра сіі. Важ на ра зам су праць ста яць спро бам 
ска жэн ня гіс то рыі, за ха ваць праў ду аб вай не, пе ра даць 
яе бу ду чым па ка лен ням. І тут ра сій скі і бе ла рус кі на ро ды 
на ад ной хва лі.

Ві цэПрэм’ ер Бе ла ру сі Ігар Пет ры шэн ка пе ра ка на ны: 
тэ ма ты ка Вя лі кай Ай чын най вай ны па він на за ха ваць 
най важ ней шае зна чэн не ў дзяр жаў най мо ла дзевай па

лі ты цы дзвюх кра ін.

— Не аб ход на пры няць ме ры па ўдас ка на лен ні па да чы 
тэ мы Вя лі кай Ай чын най вай ны ў аду ка цый ным пра цэ се 
па на ступ ных на прам ках: ма дэр ні за цыя ву чэб ных да па
мож ні каў, шы ро кае ўка ра нен не ін тэр ак тыў ных тэх на ло гій, 
уклю чэн не ў на ву чаль ныя пра гра мы і пла ны аба вяз ко ва га 
на вед ван ня зна ка вых па мят ных мес цаў, звя за ных з па дзея
мі вай ны.

У пы тан нях удас ка на лен ня па тры я тыч на га вы ха ван ня 
мо ла дзі вар та ў поў ным аб’ ёме за дзей ні чаць па тэн цы ял 
Між на род най аса цы я цыі му зе яў Дру гой су свет най вай
ны і Між на род на га ка мі тэ та пры му зеі Пе ра мо гі на Па
клон най га ры. Больш ак тыў на вар та вы ка рыс тоў ваць па
тэн цы ял па мят ных мес цаў Бе ла ру сі і Ра сіі. Но вы ім пульс 
па трэб ны і су мес най по шу ка вай пра цы на мес цах гі бе лі 
во і наў Чыр во най Ар міі і мір ных жы ха роў. Акра мя та го, 
вя лі кая важ насць зно сін з ве тэ ра на мі, рэ зю ма ваў Ігар 
Пет ры шэн ка:

— Зно сі ны з імі — най каш тоў ней шая кры ні ца для мо ла
дзі. Гэ тую ін фар ма цыю трэ ба за фік са ваць і за ха ваць.

Бадай, са мая жыц це сцвяр джаль ная і пра нік нё ная пра
мо ва была ў Ва лян ці ны Ба ра на вай. 96га до ва га ве тэ
ра на слу ха лі сто я чы і не каль кі ра зоў пе ра ры ва лі апла

дыс мен та мі. Ва лян ці на Пят роў на рас ка за ла аб дзей нас ці 
ве тэ ран скай ар га ні за цыі ў Грод не і па дзя лі ла ся парадай, як 
да жыць да яе га доў: «Па менш ад па чы вай це».

Ве тэ ран ус пом ні ла вы пуск ны ве чар на пя рэ дад ні 
22 чэр ве ня 1941 го да і ма ры ад на клас ні каў пра будучы
ню. Ва лян ці на Ба ра на ва ад зна чы ла, што іш ла на фронт 
за ад ну ве лі зар ную дзяр жа ву. Ёй, якая вы зва ля ла Укра
і ну, Поль шчу і дай шла да Бер лі на, да гэ та га ча су па мя
та юц ца сло вы з мі тын гу ў кан цы вай ны: са вец кі сал дат 
не ва юе з жан чы на мі, дзець мі, са ста ры мі, хво ры мі, па
ра не ны мі.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб
лі кі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці, 
га лоў ны ву чо ны сак ра тар На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе
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ла ру сі Анд рэй Іва нец кан ста та ваў, што ў апош нія га ды з’я ві
ла ся ня ма ла пуб лі ка цый, у якіх асноў ным ма ты вам слу жаць 
не жа дан не па глы біць на ша ве дан не аб тым ге ра іч ным і ад
на ча со ва тра гіч ным пе ры я дзе, а толь кі імк нен не да агуль
на га ачар нен ня, пе ра гля ду гіс та рыч ных па дзей: «Дзяр жа
вы па він ны здаць тэст на цы ві лі за ва насць, ра зу ме ю чы ўсю 
глы бі ню подз ві гу тых, хто вы ра та ваў ча ла вец тва ад ка рыч
не вай чу мы. На ша за да ча — не да пус ціць пе ра гля ду вы ні каў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, за быц ця вя лі кай мі сіі са вец ка га 
на ро да».

Аб бяс пе цы, але ўжо ін фар ма цый най, ка заў і Мі ністр 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар Луц кі. Ён за клі каў з усёй сур’
ёз нас цю па ды сці да га ран та ван ня ін фар ма цый най бяс пе
кі ў ме ды яс фе ры Са юз най дзяр жа вы. На яго ную дум ку, 
прый шоў час не мір на бу да ваць, а ра шу ча аба ра няц ца і 
контр ата ка ваць: «Мы га то выя аб мяр коў ваць пы тан ні 
фар міра ван ня по ля агуль най бяс пе кі ў сфе ры ма са вай ін

фар ма цыі, перш за ўсё ў кан тэкс це ад люст ра ван ня за меж
най ін фар ма цый най агрэ сіі і ме дый най пад трым кі адзін 
ад на го».

Дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та, пе
ра лі чыў шы асноў ныя да сяг нен ні Са юз най дзяр жа вы 
ў эка но мі цы, са цы яль най, пра цоў най сфе рах, на ву
цы, пад крэс ліў, што трэ ба ру хац ца да лей:

— Мы жы вём у імк лі вым све це, які змя ня ец ца. Га вор
ка ідзе ўжо аб пя тай тэх на ла гіч най рэ ва лю цыі, тэх на ло гі ях 
5G, паў сюд най цыф ра ві за цыі, штуч ным ін тэ ле кце. І ад та
го, на коль кі эфек тыў на мы ў Са юз най дзяр жа ве зрэ а гу ем 
на гэ тыя пра цэ сы, ці не вы пад зем з іх, ці не апы нем ся ў ро лі 
да га ня ю чых дзяржаў, бу дзе за ле жыць на ша бу ду чы ня.

Аб’ яд нальнымі пра ек та мі на перс пек ты ву, на дум ку 
Ры го ра Ра по ты, мо гуць стаць бу даў ніц тва скарасной чы гу
нач най ма гіст ра лі, якая злу чыць СанктПе цяр бург і Мінск 
з вы ха дам у Еў ро пу, аў та ма гіст ра лі «Ме ры ды ян» (з Кі тая ў 
Еў ро пу праз Ра сію і Бе ла русь. — Аўт.), за сва ен не Арк ты кі і 
шэ раг ін шых ідэй.

Най буй ней шым ін тэ гра цый ным пра ек там ста ла бу даў
ніц тва ў Бе ла ру сі АЭС, ад зна чыў на мес нік стар шы ні Ура да 
Ра сіі Аляк сей Авяр чук:

— Гэ ты пра ект раз лі ча ны на дзе ся ці год дзі, ён сім ва лі зуе 
асаб лі вы, да вер ны ха рак тар ра сій скабе ла рус ка га су пра цоў
ніц тва. На раў не з пра мой за да чай — за бес пя чэн не бе ла рус
кай эка но мі кі элект ра энер гі яй — АЭС ста не ка та лі за та рам 
уза е ма дзе ян ня ў вы со ка тэх на ла гіч ных га лі нах, пра соў ван
ня су час ных да след чых рас пра цо вак як у пры клад ной, так і 
ў фун да мен таль най на ву цы.

Га во ра чы аб су пра цоў ніц тве ў эка но мі цы, Аляк сей 
Авяр чук звяр нуў ува гу, што Бе ла русь зай мае пер шае мес ца 
ся род знеш не ганд лё вых парт нё раў Ра сіі ў СНД:

— У 2019 го дзе аб’ ём та ва ра аба ро ту пе ра вы сіў 35,5 міль
яр да до ла раў. Вя до ма ж, пан дэ мія ка рана ві ру са ўнес ла свае 
ка рэк ты вы ў гэ тыя па каз чы кі. Але ў нас ёсць усе маг чы
мас ці для та го, каб да кан ца го да вяр нуць на шы эка на міч

ныя ад но сі ны на тра ек то рыю рос ту 
ганд лю.

На рэ гі ё ны Ра сіі ары ен та ва ны і 
асноў ны век тар знеш не эка на міч ных 
і гу ма ні тар ных кан так таў Мін шчы
ны. Па вод ле слоў стар шы ні Мінск ага 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў На тал лі 
Яку біц кай, 35 працэнтаў экс пар ту е
май пра дук цыі Мін скай воб лас ці па
стаў ля ец ца на ра сій скі ры нак (за пер
шае паў год дзе ліч ба скла ла больш 
за 2 міль яр ды до ла раў). Дэ пу тат пад
крэс лі ла: «На ша бу ду чы ня — гэ та раз
віц цё ка а пе ра цый ных су вя зяў і рэа лі
за цыя су мес ных пра ек таў. У су мес ных 
пра мыс ло вых і ка а пе ра цый ных лан
цуж ках за ня тыя міль ё ны ра сі ян і ты
ся чы бе ла ру саў. І гэ та вель мі важ на, 
бо га вор ка ідзе аб за ра бот най пла це, 
пра цоў ных мес цах і са цы яль ных га
ран ты ях».

На пле нар ным па ся джэн ні ба кі 
пад пі са лі пра ект вы ні ко ва га да
ку мен та, які бу дзе да поў не ны 

да ру чэн ня мі прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі, а так са ма шмат лі
кі мі іні цы я ты ва мі і пра па но ва мі, якія пра гу ча лі на фо ру ме. 
На пле нар ным па ся джэн ні бы лі пад пі са ны так са ма па гад
нен ні па між ура да мі Бе ла ру сі і Баш кар та ста на, Ка бар дзі
наБал кар скай Рэс пуб лі кі, Рэс пуб лі кі Ко мі, Са мар скай воб
лас ці, Яма лаНе не цкай аў та ном най акру гі і ад мі ніст ра цы яй 
Кур скай воб лас ці аб су пра цоў ніц тве ў ганд лё ваэка на міч
най, на ву ко ватэх ніч най, са цы яль накуль тур най сфе рах.

Акра мя та го, уз год не ны і за цвер джа ны план ме ра пры
ем стваў на 2020–2021 га ды па рэа лі за цыі па гад нен ня па між 
ура да мі Бе ла ру сі і Стаў ра поль ска га краю Ра сіі аб ганд лё ва
эка на міч ным, на ву ко ватэх ніч ным і са цы яль накуль тур
ным су пра цоў ніц тве.

Пад вод зя чы вы ні кі VІІ Фо ру му рэ гі ё наў, Прэм’ ермі
ністр Бе ла ру сі Ра ман Га лоў чан ка па ве да міў, што бы ло пад пі
са на ка ля 70 па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве і ка мер цый ных 
кант рак таў на су му звыш 700 міль ё наў до ла раў.

Ула дзі мір Хро маў.
Фота БелТА.
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п
Пер шай па хра на ло гіі ў Па ла цы 

Не за леж нас ці прай шла су стрэ ча Прэ
зі дэн та з гу бер на та рам Пры мор ска га 
краю Але гам Ка жа мя кам. Па лі ты кі 
зна ё мыя даў но, за  мі ну лае дзе ся ці
год дзе атры ма ла ся рэа лі за ваць шмат 
важ ных пра ек таў. Ле тась пад час ві зі
ту Але га Ка жа мя кі ў Мінск Кі раў нік 
дзяр жа вы ўзна га ро дзіў яго ор дэ нам 
Па ша ны. Цяпер Аляк сандр Лу ка шэн
ка вы ка заў ся так:

— Мы час та ўспа мі на ем аб сва ёй 
Ай чы не «ад Брэс та да Ула дзі вас то ка». 
Так што вы жы вя це ў на шай Ай чы не, 
і мы заў сё ды бу дзем раз ві ваць су пра
цоў ніц тва.

На су стрэ чы Кі раў нік дзяр жа вы 
па ве да міў аб пла нах на ве даць да лё ка
ўсход ні рэ гі ён Ра сіі. Ад ной з пад стаў 
мо жа стаць удзел бе ла рус кіх бу даў ні
коў ва абзўзвя дзен ні кас ма дро ма «Ус
ход ні».

— Я ха цеў бы па бы ваць там, ка лі 
мы да мо вім ся. Па гля дзець, як пач нуць 
пра цу на шы бу даў ні кі, і да Кам чат кі 
на ве даць гэ ты рэ гі ён. Ха це ла ся б па
гля дзець, што на са мой спра ве ўяў ляе 
са бой гэ ты край. Та му, ду маю, у на
ступ ным го дзе мы з ва мі ўба чым ся ўжо 
ў вас, — да даў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што Бе ла русь га то вая ўдзель ні чаць 
у бу даў ніц тве кас ма дро ма. Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў, што бе ла рус кая бу даў ні
чая га лі на кан ку рэнт ная як па якас ці 
аказ ва е мых па слуг, так і па іх кош це:

— Нас там на ўрад ці на ват япон цы 
абый дуць або ка рэй цы.

Прэ зі дэнт за явіў, што бе ла рус кі 
бок га то вы зра біць усё не аб ход нае для 
па глыб лен ня су пра цоў ніц тва з Пры
мор скім кра ем:

— Хоць вы геа гра фіч на і ня бліз
ка зна хо дзі це ся, ня ма ла па між на мі 
кі ла мет раў, мы не раз гля да ем Ула дзі
вас ток як да лё кі і чу жы го рад. Ка лі 
вам па трэб на бу дзе да па мо га, якую 
мы мо жам ака заць (вы ве да е це на шы 
маг чы мас ці), мы заў сё ды га то выя да
лу чыц ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 
доб рыя аса біс тыя ўза е ма ад но сі ны з 
Але гам Ка жа мя кам, які, бу ду чы гу бер
на та рам роз ных рэ гі ё наў Ра сіі, заў сё ды 
пад трым лі ваў кан так ты з Бе ла рус сю.

— Дзе б вы ні пра ца ва лі, мы заў
сё ды бу дзем ра біць тое, што трэ ба 
для ва ша га краю, — за пэў ніў Кі раў нік 
дзяр жа вы. Ён ад зна чыў так са ма на
ла джа ныя пра мыя су вя зі па між Пры
мор скім кра ем Ра сіі і Ма гі лёў скай воб
лас цю Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт пра па на ваў на рас ціць 
па стаў кі ў рэ гі ён ай чын най тэх ні
кі і тэх на ло гій, ажыц цяў ля ю чы пры 
гэ тым га ран тый нае, сэр віс нае аб
слу гоў ван не. Бе ла рус кі бок га то вы 
пра па на ваць вы гад ныя ўмо вы і па 
фі нан са ван ні. Акра мя та го, перс пек
тыў ны мі Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць 
па стаў кі ў Пры мор’е га рад ско га элект
ра транс пар ту.

Пад час су стрэ чы за кра на ла ся су
пра цоў ніц тва ў аг ра пра мыс ло вай 

сфе ры. Га вор ка іш ла аб маг чы мым 
экс пар це бе ла рус кай ма лоч най, мя са
ма лоч най пра дук цыі, дзі ця ча га хар ча
ван ня, па стаў ках на сен ня і па са дач на
га ма тэ ры я лу.

Да лё каў сход няя дэ ле га цыя, пра
цу ю чы ў Бе ла ру сі не каль кі дзён, на ве
да ла за во ды, сель гас прад пры ем ствы 
Ма гі лёў скай воб лас ці і Мін ска. Рас па
вя да ю чы Прэ зі дэн ту пра гэ та, ра сій скі 
госць па дзя ліў ся пла на мі су пра цоў
ніц тва:

— Мы вы ра шы лі, каб у нас ва ўсіх 
буй ных га ра дах бы лі прад стаў ле ны 
бе ла рус кія та ва ры на род на га спа жы
ван ня праз ганд лё вы дом «Бе ла русь». 
Ужо па да бра лі ін вес та раў, ка му гэ та 
вы гад на.

Да рэ чы, гэ ты пра ект пад ра бяз на 
аб мяр коў ваў ся пад час аг ра пра мыс ло
вай вы ста вы «Бе ла гра», якая пра хо дзі
ла ў тыя дні ў Мін ску.

Ле тась Бе ла русь і Пры мор скі 
край на ганд ля ва лі на 19,2 млн до ла
раў. За сту дзеньлі пень гэ та га го да 
та вара аба рот пе ра вы сіў 9 млн до ла
раў, па вя лі чыў шы ся ў па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам па пя рэд ня га 
го да на 17 працентаў. Алег Ка жа мя ка 
ба чыць па тэн цы ял для яшчэ боль
ша га раз віц ця ганд лё ваэка на міч ных 
ад но сін:

— Для нас вель мі важ на, каб мы 
пе рай шлі на ўзро вень су пра цоў ніц
тва, які да зва ляў бы на шым жы ха рам 
як ма га больш ба чыць на пры лаў ках 
бе ла рус кіх та ва раў. Больш вы ка рыс
тоў ваць пе ра да вы во пыт ма шы на
бу даў ні коў, які ёсць у Бе ла ру сі: мы 
рэ аль на ўба чы лі і но выя тэх на ло гіі, 
но вую пра дук цыю, якая ад каз вае 
апош нім су свет ным рас пра цоў кам і 
стан дар там. Стаў лен не да та ва раў з 
Бе ла ру сі ў жы ха роў Пры мор’я заў сё

перспектывы 
для партнёрства
Бе ла рус ка-ра сій ская ка а пе ра цыя з ак цэн там на рэ гі ё ны бы ла ў цэнт ры ўва гі і ў Па ла цы Не за леж нас ці,  
дзе на пя рэ дад ні Аляк сандр Лу ка шэн ка сустракаўся з шэ ра гам ра сій скіх гу бер на та раў. Для гас цей гэ тыя 
сустрэчы сталі выдатнай маг чы мас цю дадаткова вы зна чыць сфе ры ўза ем авы гад на га ін та рэ су. 

Але г ка жа мя ка

супрацоўніцтва

8 беларусь.belarus
кастрычнік   2020



л

ды доб рае, з вы со кай сту пен ню да ве
ру да якас ці.

Паз ней, раз маў ля ю чы з жур на ліс
та мі, ра сій скі гу бер на тар да даў, што 
во пыт бе ла рус кіх бу даў ні коў бу дзе 
за па тра ба ва ны пры ўзвя дзен ні кас
ма дро ма «Ус ход ні». Ён ад зна чыў, што 
ў на шай кра і не за ха ва лі ся бу даў ні чыя 
ар га ні за цыі дзяр жаў на га ўзроў ню:

— Гэ та пэў ны брэнд, та му іх пры
мя нен не на бу даў ніц тве кас ма дро ма 
«Ус ход ні» па ра шэн ні прэ зі дэн таў бу
дзе доб рым кро кам на пе рад, які пад
цяг не і на шых бу даў ні коў на пэў ны 
ўзро вень вы со кіх тэх на ло гій.

Акра мя та го, пла ну ец ца па шы
рыць і прад стаў ніц тва мінск ага хол
дын гу «Амка дор» — аб гэ тым так са ма 
да мо ві лі ся. За ці ка ві ла ся дэ ле га цыя з 
Да лё ка га Ус хо ду мін скі мі элект ро бу са
мі і аў то бу са мі но ва га па ка лен ня: та кіх 
у Пры мор’і па куль ня ма.

но выя маг чы мас ці  
па шы раюць уза е ма дзе ян не 

Лі та раль на праз не каль кі дзён 
пас ля гэ тай су стрэ чы гас ця мі Па ла ца 
Не за леж нас ці бы лі кі раў ні кі Ле нін
град скай і Ір куц кай аб лас цей. І зноў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра
ка на насць, што ме на ві та між рэ гі я
наль ныя су вя зі цэ мен ту юць уза е ма
дзе ян не Бе ла ру сі і Ра сіі ў цэ лым:

— Я вель мі ўдзяч ны гу бер на та рам 
за тое, што вы да па маг лі за ха ваць бе ла
рус кара сій скія ста сун кі… На шы маг
чы мас ці вы доб ра ве да е це, мы вель мі 
за ці каў ле ны з ва мі су пра цоў ні чаць.

Га лоў най на ві ной па вод ле су стрэ
чы Прэ зі дэн та з гу бер на та рам Ле
нін град скай воб лас ці Аляк санд рам 
Драз дзен кам, не су мнен на, ста ла за
ява Кі раў ні ка дзяр жа вы аб га тоў нас ці 
Мін ска да пар то ва га су пра цоў ніц тва. 
Ён звяр нуў ува гу на тое, што сён ня ў 
Бе ла ру сі ак тыў на аб мяр коў ва ец ца тэ
ма зме ны ла гіс ты кі па ста вак та ва раў 
на знеш нія рын кі, ро бяц ца прак тыч
ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пра па на ваў:

— Пар ты — гэ та ж Ле нін град ская 
воб ласць. Та му нам абавязкова трэ ба 
да мо віц ца. А пы тан не ад но: гэ та чы гу
нач ныя та ры фы і пе ра вал ка ў пар тах.

Бы ло ад зна ча на, што гэ тая тэ ма 
аб мяр коў ва ла ся на ня даў няй су стрэ
чы прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі ў Со чы:

— Я яму (Ула дзі мі ру Пу ці ну. — 
Аўт.) ска заў, што мы мо жам з ле нін

град ца мі ска а пе ра вац ца і па бу да ваць 
там свой пры чал. Ён за га рэў ся гэ тым 
пы тан нем, і я яму на ват пра па на ваў 
фі нан са вае ра шэн не. Усё, што мы зэка
но мім на атам най стан цыі, якая бу ду
ец ца за кошт крэ ды ту Ра сій скай Фе
дэ ра цыі, мы га то выя ўклас ці ў порт, 
у бу даў ніц тва тэр мі на ла там. Та му ка лі 
бу дзе жа дан не ў вас, мы з вя лі кім за да
валь нен нем змо жам рэа лі за ваць гэ ты 
су мес ны пра ект. Гэ тае пы тан не трэ ба 
аба вяз ко ва пра соў ваць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы 
так са ма на га даў, што бе ла ру сы і ле нін
град цы звя за ныя гіс та рыч на:

— Ле нін град цы і Ле нін град ская 
воб ласць вель мі шмат зра бі лі для та
го, каб пад няць з ру ін наш Мінск. Та
му вы сён ня, як спад чын нік тых лю
дзей, пагас па дар ску па він ны зір нуць 
на го рад і ска заць: мы яго тры ма ем 
у па рад ку ці дзесь ці за ўва гі ней кія? 
Вы мет ро нам да па ма га лі ра біць, на
ву коў цы з ва ша га рэ гі ё ну пры еха
лі ў Бе ла русь для та го, каб раз ві ваць 
на ву ку. Ку ды ні кінь — усё звя за на з 
Пі це рам. Мы гэ та па мя та ем. Я вель мі 

час та пра гэ та ка жу. І на огул, бе ла ру
сы больш па доб ныя на лю дзей ле нін
град скіх з на шай паў ноч най ста лі цы. 
Та му ў нас та кія доб рыя па чуц ці ў ад
но сі нах да вас.

Кі раў нік дзяр жа вы пе ра ка на ны, 
што ў Ле нін град скай воб лас ці маг чы
мас ці Бе ла ру сі для ўза е ма дзе ян ня доб
ра вя до мыя:

— Мы вель мі за ці каў ле ны з ва мі 
су пра цоў ні чаць. Ка лі ў нас не атрым
лі ва ец ца з Маск вой, я заў сё ды ка жу: 
У Пі це ры жы ве больш за пяць міль
ё наў ча ла век, а яшчэ вазь мі це Ле нін
град скую воб ласць з вя лі кай коль кас
цю лю дзей. Да стат ко ва для та го, каб 
за крыць увесь та вара аба рот з Ра сій
скай Фе дэ ра цы яй, ка лі мы на ла дзім 
доб рае су пра цоў ніц тва.

Ва ры ян ты су мес най пра цы Аляк
сандр Лу ка шэн ка ба чыць у  роз ных 
сфе рах:

— Я вам удзяч ны за тое, што вы — 
ле нін град цы і пі цер цы — ад клі ка е це ся 
на на шы прось бы. Мы з ва мі су пра цоў
ні ча лі і бу дзем су пра цоў ні чаць… Мы 
га то выя да бром ад ка заць. Мы га то выя 
мно гае зра біць для ва шай воб лас ці.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт звяр нуў ува
гу на тое, што на не ка то рых кі рун ках 
парт нё ры кан ку ры ру юць адзін з ад
ным, але ва ры ян ты аб’ яд нан ня на ма
ган няў заў сё ды за ста юц ца:

— Ле нін град ская воб ласць за бяс
печ вае Пі цер сель гас пра дук цы яй і ін
шым. Мо жа, не ў поў ным аб’ ёме, ну і 
дзя куй бо гу. Мы га то выя гэ ты аб’ ём 
да поў ніць, каб цал кам за крыць па трэ
бы Пі це ра. Ну і на шы маг чы мас ці для 
Ле нін град скай воб лас ці ў сфе ры сель
гас ма шы на бу да ван ня, ліф ты, я ве даю, 
вель мі ці ка вяць вас. Мы га то выя так
са ма да па маг чы ў раз віц ці сель скай 
гас па дар кі Ле нін град скай воб лас ці.

Да рэ чы, у Ле нін град скай воб лас ці 
доб ра раз ві та ры ба вод ства. Таму спат
рэ біц ца са мыя су час ныя кар мы, якія 
ўжо па ча ла вы раб ляць Бе ла рус кая на
цы я наль ная бія тэх на ла гіч ная кар па
ра цыя. Ды і су пра цоў ніц тва ў са мой 
ры ба вод чай га лі не так са ма мае перс
пек ты вы.

Гу бер на тар Аляк сандр Драз дзен ка 
ад зна чыў, што Ле нін град ская воб ласць 
і Бе ла русь бліз кія па ду ху. Як і ле нін
град цы, бе ла ру сы пе ра жы лі вель мі 
скла да ны пе ры яд пад час Вя лі кай Ай
чын най вай ны. Мно гія бе ла рус кія га
ра ды бы лі сцёр тыя з тва ру зям лі, як і 
боль шасць на се ле ных пунк таў Ле нін
град скай воб лас ці:

— Мы гэ та па мя та ем і ні ко лі не за
бу дзем. Ус кла да ю чы квет кі да ма ну
мен та Пе ра мо гі, які свед чыць пра ге ра
ізм бе ла ру саў, Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, я зве даў ве лі зар ныя 
брац кія па чуц ці. Гэ та са праў ды на ша 
вя лі кая гіс то рыя, і мы яе свя та ша ну ем 
і за хоў ва ем. І за гэ та вам вя лі кі дзя куй!

За кра ну тую Кі раў ні ком дзяр жа вы 
яшчэ на пе ра мо вах з ра сій скім ка ле гам 
тэ му пе ра во ду бе ла рус ка га тран зі та, 
па стаў кі бе ла рус кіх гру заў праз пар ты 
Фін ска га за лі ва ў Ле нін град скай воб лас
ці гу бер на тар на зваў важ най для абод
вух ба коў. Жур на ліс там ён па тлу ма чыў:

— У нас вель мі ма гут ныя пар то выя 
комп лек сы. Адзін з най ма гут ных  — 
порт УсцьЛу га, дзе ўжо пе ра валь ва ец ца  

Аляк санд р Драз дзен ка

супрацоўніцтва

9беларусь.belarus
кастрычнік   2020



п

больш за сто міль ё наў тон гру заў. Мы 
сён ня га ва ры лі, што не аб ход на вы бу
да ваць су час ную ла гіс ты ку. Зра зу ме ла, 
што па трэб ныя пры ваб ныя чы гу нач ныя 
та ры фы, сты ві дор ныя па слу гі, каб бы ло 
вы гад на бе ла рус кія гру зы пе ра гру жаць 
праз на шы пар то выя комп лек сы.

Па сло вах Аляк санд ра Драз дзен
кі, су мес ную пра пра цоў ку ад па вед най 
схе мы ня даў на аб мер ка ва лі з мі ніст рам 
транс пар ту Ра сіі і кі раў ні ком Ра сій скіх 
чы гу нак. Ну і су мес ны порт — пра ект 
рэ аль ны, толь кі вар та вы зна чыц ца ў 
дэ та лях:

— Вель мі важ на ра зу мен не: які 
гэ та па ві нен быць порт. Мо жа быць, 
уні вер саль ны, мо жа быць, пад ней кія 
кан крэт ныя гру зы. Ад гэ та га бу дзе за
ле жаць кошт бу даў ніц тва.

Гу бер на тар да даў, што кошт мо жа 
ва гац ца ад 2,5 да 25 міль яр даў ра сій
скіх руб лёў у за леж нас ці ад пра ек та. 
У той жа час ва УсцьЛу зе бу ду юц ца 
тры но выя тэр мі на лы: для ўні вер саль
ных гру заў, мі не раль ных угна ен няў і 
на кат ных, кан тэй нер ных гру заў. Та
му Аляк сандр Драз дзен ка пра па на ваў 
бе ла рус ка му бо ку раз гле дзець ува хо
джан не ў ААТ па бу даў ніц тву гэ тых 
тэр мі на лаў — гэ та так са ма да зво ліць 
зра біць тан ней шым бу ду чыя па слу гі.

Аляк сандр Драз дзен ка пра ін фар
ма ваў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі аб рос це 
та вара аба ро ту. Га лоў нае, да ча го і імк
нуц ца абод ва ба кі, ён рас це ўза ем на, 
на су стрэч ных па то ках:

— На 1  жніў ня мы ўжо на бы лі 
сель гас тэх ні кі больш, чым за ўвесь 
2019 год. Ад на з пры чын — тое, што 
мы да ту ем з бюд жэ ту Ле нін град скай 
воб лас ці на шым вы твор цам на быц
цё бе ла рус кай тэх ні кі на 35 працэн
ты. Та кая ж да та цыя пра да стаў ля ец ца 
на куп лю ра сій скай тэх ні кі. І больш 
ні для якіх кра ін мы та кую фор му 
не ўжы ва ем.

Як ад зна чыў гу бер на тар, у воб лас ці 
шмат бе ла рус кай тэх ні кі, ле нін град цы 
за да во ле ныя спа лу чэн нем яе кош ту і 
якас ці, а так са ма доб рай сэр віс най ба
зай. Та му мя няць ма шы ны на ін шыя 
ўзо ры не мэ та згод на:

— Ак тыў на за куп ля ем тэх ні ку для 
ляс ной гас па дар кі. У апош ні час вель мі 
доб рая тэх ні ка вы раб ля ец ца ў вас. Мы 
па ча лі на бы ваць цяж кую да рож ную 
тэх ні ку. Толь кі за кошт бюд жэ ту Ле
нін град скай воб лас ці мы на 2021 год 
за пла на ва лі куп лю больш за 100 адзі
нак.

Не менш важ ным на прам кам Аляк
сандр Драз дзен ка лі чыць су пра цоў ніц
тва ў сфе ры аў то бус на га транс пар ту. 
У пры ват нас ці, у Ле нін град скай воб
лас ці пла ну ец ца за куп ка да паў та ры 
ты сяч кам бі на ва ных аў то бу саў. Пер
шую сот ню аў то бу саў ма юць на мер 
на быць ужо ў пер шым квар та ле на
ступ на га го да. Тра ды цый на Бе ла русь 
і Ле нін град ская воб ласць су пра цоў ні
ча юць у сфе ры сель скай гас па дар кі: да 
нас вя зуць пле мян ную жы вё лу, у нас 
куп ля юць на сен ны ма тэ ры ял. У пла
нах — па шы рэн не су пра цоў ніц тва ў 
гэ тай га лі не.

Да мес ца прый шла ся і пра па но ва 
кар моў для ры ба вод ства. Спа жы вец кі 
ры нак гэ тай пра дук цыі — 5,5 міль ё на 
пе цяр бурж цаў і 1,9 міль ё на жы ха роў 
воб лас ці, так што га лі на на ўзды ме. 
Праб ле ма, па вод ле слоў гу бер на та ра, 
толь кі ад на:

— Нам не  ха пае ўні вер саль ных 
кар моў. Якраз сён ня ў Бе ла ру сі рас пра
ца ва ны бе ла рус кі мі кам па ні я мі ўні
вер саль ныя кар мы для вы рошч ван
ня ры бы. Мы ма ем на мер за клю чыць 
кант ракт і быць ад ны мі з пер шых, хто 
іх бу дзе куп ляць.

А яшчэ на ступ ны год у Ле нін град
скай воб лас ці аб’ яў ле ны го дам чыс тай 
ва ды. Воб ласць пла нуе на бы ваць уста
ноў кі ачыст кі ў нас. Гэ та рас пра цоў
кі вы ключ на бе ла рус кіх на ву коў цаў. 
Больш за дзя ся так та кіх апа ра таў ўжо 
пра цу юць у рэ гі ё не. На ра кан няў ня ма.

эка на міч ны ім пульс 

Пад час су стрэ чы з гу бер на та рам 
Ір куц кай воб лас ці Ра сій скай Фе дэ
ра цыі Іга рам Кобзе вым Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі за ўва жыў, што рэ гі я наль ным 
су пра цоў ніц твам ство ра на ба за, аба
пі ра ю чы ся на якую сён ня мож на вы
ра шыць за да чы эка на міч най устой лі
вас ці. У тым лі ку і ў рам ках Са юз най 
дзяр жа вы:

— У нас вель мі доб ра раз ві тая пра
мыс ло васць — у Ра сіі і Бе ла ру сі. У нас 
вы дат на раз ві тая сель ская гас па дар ка. 
Мо жам лю дзей на кар міць і апра нуць, 
у ад роз нен не ад Са вец ка га Са ю за, ка лі 
ў чэр гах лю дзі ста я лі га лод ныя. У нас 
да стат ко ва рэ сур саў. У нас доб рая на
ву ко ватэх ніч ная, прак тыч ная ба за. 
Ча го нам не ха пае? Мы ў Со чы (з Прэ зі
дэн там Пу ці ным. — Аўт.) на гэ тую тэ му 
раз ва жа лі. Мы прос та ў гэ тым клю чы 
ні ко лі не ста ві лі пы тан не. Та му нам трэ
ба са брац ца, на ме ціць агуль ныя пла ны 
і дзей ні чаць у гэ тым кі рун ку, за бяс печ
ваць усім не аб ход ным на шых лю дзей.

Аб знач нас ці ві зі ту ў Бе ла русь гу
бер на та ра Ір куц кай воб лас ці Аляк
сандр Лу ка шэн ка ска заў так:

— Усёткі Ір куц кая воб ласць — гэ
та гі гант у Ра сіі. Гэ та апор ная воб ласць 
у Сі бі ры. У нас вель мі шмат пла наў і 
вель мі шмат прак тыч на вы ра ша на пы
тан няў. Дзесь ці нам прос та трэ ба стра
ся нуц ца.

У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт звяр нуў 
ува гу на не аб ход насць ак ты ві за ваць 
пра цу па су мес най вы твор час ці ліф таў 
у Ір куц кай воб лас ці. Тут так са ма за па
тра ба ва ныя на ша гор нашах та вае аб
ста ля ван не, кар’ ер ныя са ма зва лы, гру
за выя аў та ма бі лі, гра мад скі транс парт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў гос ця, 
што з бо ку Мін ска заў сё ды бу дзе вод
гук на іні цы я ты вы ўза ем на ка рыс на га 
су пра цоў ніц тва ў лю бых сфе рах.

Ігар Коб зеў, ка жу чы аб ганд лё ва
эка на міч ным су пра цоў ніц тве, ад зна
чыў, што Ір куц кая воб ласць — асаб
лі вы рэ гі ён, у тым лі ку і для Бе ла ру сі. 
За мі ну лы год мы зра бі лі пры кмет ны 
ска чок ва ўза ем ным ганд лі, на блі зіў
шы ся да су мы ў 300 міль ё наў до ла раў. 
А ча ты ры га ды та му па чы на лі толь кі з 
70 міль ё наў. Праў да, сё ле та па каз чы кі 
ў сі лу аб’ ек тыў ных пры чын не каль кі 
асе лі. Ця пер са мы час на га няць упу
шча нае. Ра сій скі гу бер на тар па ве да міў, 
што ўжо ў пер шы дзень ві зі ту атры маў 
не каль кі ці ка вых пра па ноў:

— Па гля дзім, дзе мож на ўзмац ніц
ца, каб на ша су пра цоў ніц тва раз ві ва
ла ся. Ак тыў насць ёсць з абод вух ба коў.

Пас ля су стрэ чы з Аляк санд рам Лу
ка шэн кам ра сій скі гу бер на тар па гу
та рыў з жур на ліс та мі і рас па вёў, чым 
ці ка вая Бе ла русь для сі бі ра коў:

— Пер шы кі ру нак звя за ны з раз
віц цём сель скай гас па дар кі. Нам гэ та 
ці ка ва, мы ба чым перс пек ты вы доб ра
га, доў га тэр мі но ва га су пра цоў ніц тва. іга р кобзеў
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Дру гое — мы аба вяз ко ва па гля дзім 
бе ла рус кія ле са га да валь ні кі. Ір куц кая 
воб ласць за ці каў ле на ў маш таб ным 
ле са ад наў лен ні. Мы раз ві ва ем гэ ты 
кі ру нак не толь кі як эка ла гіч ны, але і 
як на цы я наль ны. У нас двое ўні каль
ных пры род ных пом ні каў: сі бір ская 
тай га і во зе ра Бай кал. Трэ ці на пра
мак — ка му наль ная тэх ні ка. Не здар
ма пад час ві зі ту ра сій ская дэ ле га цыя 
пра вя ла пе ра мо вы ва ўра дзе, па бы ва ла 
на МТЗ, МА Зе і шэ ра гу ін шых прад
пры ем стваў.

пад зна кам праг ма тыз му  
і шчы рай друж бы 

А ў пер шы дзень пра цы фо ру му 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з гу
бер на та ра мі Пскоў скай і Ом скай аб
лас цей. Рэ гі ё ны роз ныя як па свай му 
па тэн цы я лу, так і геа гра фіч на: Омск 
зна хо дзіц ца ад Мін ска ў сем ра зоў да
лей, чым Пскоў. Але ўсе гэ тыя дэ та лі 
ады хо дзяць на дру гі план, ка лі га вор
ка ідзе пра бліз кія на ро ды. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка звяр нуў на гэ ты мо мант 
асаб лі вую ўва гу, пад крэс ліў шы, што 
Бе ла русь у су пра цоў ніц тве з ра сій скі мі 
рэ гі ё на мі зы хо дзіць не толь кі з праг ма
тыч ных эка на міч ных ін та рэ саў:

— Ка лі ў нас ёсць доб рыя ду хоў
ныя ад но сі ны, бліз касць на шых лю
дзей, якія жы вуць па той і гэ ты бок 
умоў най мя жы, эка но мі ка прый дзе. 
Эка но мі ка заў сё ды бу дзе, ка лі лю дзі да 
гэ та га імк нуц ца ду шой і сэр цам.

Спа чат ку ў Па лац Не за леж нас ці 
пры еха ла дэ ле га цыя з Пскоў скай воб
лас ці на ча ле з гу бер на та рам Мі ха і лам 
Вя дзер ні ка вым. Прэ зі дэнт кан ста та
ваў, што Бе ла русь га то вая су пра цоў ні
чаць з воб лас цю па ўсіх кі рун ках: ад па
ста вак па са жыр скай і гру за вой тэх ні кі, 
ліф таў да сель скай гас па дар кі. Зрэш ты, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка не стаў мар на

ваць час на пе ра лік тых маг чы мас цяў, 
які мі ва ло дае Бе ла русь. Кі раў ніц тва 
Пскоў скай воб лас ці вы дат на ве дае пра 
іх. Тым больш што на пя рэ дад ні гос
ці ўжо па спе лі па бы ваць у аг ра га рад
ку Ма за ла ва на Ві цеб шчы не і пры ня лі 
ўдзел у аб лас ным фес ты ва лікір ма шы 
пра цаў ні коў вёс кі «Да жын кі2020».

— Вы нам бліз кія яшчэ і та му, 
што мы доб ра ве да ем ва шыя зем лі: 
у нас Ві цеб шчы на адзін у адзін та кая, 
як ва ша воб ласць. Доб ра, што вы су
пра цоў ні ча е це з Ві цеб скай воб лас цю. 
Ка лі ча гось ці не ха пае, з на ша га бо ку 
ня ма ру ху на су страч, вы нам ска жы
це, — за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн
ка. Па вод ле яго слоў, бе ла рус кі бок 
га то вы пра па на ваць Пскоў скай воб
лас ці шы ро кую лі ней ку аў та ма біль
най тэх ні кі і ліф та вае аб ста ля ван не, 
пра дук цыю аг ра пра мыс ло ва га комп
лек су, свае тэх на ло гіі ў га лі не сель скай 
гас па дар кі. Сло вам, усё, што па жа да
юць су се дзі.

Па дзя ка ваў шы Кі раў ні ку дзяр жа
вы за гас цін ны пры ём, Мі ха іл Вя дзер
ні каў ад зна чыў:

— З Бе ла рус сю ў нас даў нія доб рыя 
сяб роў скія і су сед скія ад но сі ны, але 
аб са лют на ві да воч на, што ў ця пе раш
ніх умо вах важ на на даць но вы ім пульс 
раз віц цю на шай эка но мі кі.

У дэ ле га цыю Пскоў шчы ны ўвай
шлі ка ля 30 спе цы я ліс таў па на прам
ках, у  якіх мы ўжо па спя хо ва су
пра цоў ні ча ем або якія мо гуць быць 
перс пек тыў ны мі, пра ін фар ма ваў ра
сій скі гу бер на тар:

— Бе ла русь з’яў ля ец ца на шым 
клю ча вым знеш не эка на міч ным, знеш
не ганд лё вым парт нё рам. На до лю гэ
та га парт нёр ства пры па дае 35працэн
таў та ва ра аба ро ту. Вы бу да ва на цес нае 
ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва ў 
мно гіх сфе рах, у пер шую чар гу, ма шы
на бу да ван не, транс парт, АПК. На шы 
прад пры ем ствы ак тыў на за куп ля юць 
бе ла рус кую тэх ні ку — сель ска гас па
дар чую, да рож ную, па са жыр скія аў то
бу сы, ка цель нае аб ста ля ван не.

Кі раў нік ра сій ска га рэ гі ё на пад
крэс ліў, што ця пе раш ні ві зіт асаб лі ва 
ак ту аль ны, бо зза су свет най эпі дэ мі я
ла гіч най сі ту а цыі сё ле та та вара аба рот 
зні зіў ся амаль на 20 працэнтаў. Але, 
мяр ку ю чы па за дум ках, ба кі здоль ныя 
хут ка на гнаць упу шча нае. У пры ват
нас ці, пска ві чы ўжо за казалі 17 ніз
ка пад ло га вых аў то бу саў і пра пра
цоў ва юць пла ны па но вых за куп ках ў 

бу ду чы ні. Да рэ чы, як пра цуе вы твор
часць, па гля дзе лі ўжы вую.

Па сло вах Мі ха і ла Вя дзер ні ка ва, 
ся род кі рун каў су пра цоў ніц тва — і на
быц цё сель ска гас па дар чай тэх ні кі, з 
узо ра мі якой дэ ле га цыя па зна ё мі ла ся 
на «Да жын ках» у Ві цеб скай воб лас ці:

— Вель мі ці ка вы во пыт. За асно ву 
ўзя тая ня мец кая якас ная тэх ні ка, але 
бе ла рус кі мі кан струк та ра мі і ін жы не
ра мі адап та ва ная пад на шы пры род
ныя і клі ма тыч ныя ўмо вы. Та му на шы 
аг ра рыі цяпер з вя лі кай ці ка вас цю 
вы ву ча юць яе тэх ніч ныя ха рак та рыс
ты кі.

Кі раў нік рэ гі ё ну па ве да міў жур
на ліс там, што са мая буй ная шко ла ў 
Пско ве па бу да ва ная ме на ві та бе ла
рус кі мі бу даў ні чы мі ар га ні за цы я мі. І 
бу даў ніц тва — яшчэ ад но з асноў ных 
на прам каў су пра цоў ніц тва.

— Бе ла ру сы сла вяц ца якас цю бу
даў ніц тва. У  нас вя лі кая коль касць 
аб’ ек таў бу ду ец ца — по ле для су пра
цоў ніц тва ёсць. Гэ ты фак тар па вы сіць і 
ўнут ра ную кан ку рэн цыю, на шы бу даў
ні чыя кам па ніі бу дуць зна хо дзіц ца ў 
то ну се, — ад зна чыў Мі ха іл Вя дзер ні каў.

Так, з бе ла рус кай кан цэп цы яй 
сель ска га жыц ця дэ ле га цыя Пскоў
шчы ны па зна ё мі ла ся пад час ві зі ту ў 
Ві цеб скую воб ласць. Ура жан ні — са
мыя спры яль ныя:

— Нам трэ ба пла на ваць пра цу та
кім чы нам, каб жыц цё на вёс цы бу да
ва ла ся ме на ві та па гэ тым ал га рыт ме.

Па вод ле слоў гу бер на та ра, утры
маць сель ска га жы ха ра, асаб лі ва ма
ла до га спе цы я ліс та, мож на толь кі 
маг чы мас цю раз ві вац ца і доб ры мі бы
та вы мі ўмо ва мі:

— У аг ра га рад ку Ма за ла ва мы як
раз уба чы лі та кую сін эр гію, дзе ёсць 
да стой ная за ра бот ная пла та, су час ныя 
ўмо вы для пра цы і за бяс пе ча ны кам
форт ны по быт. Ня дзіў на, што ту ды з 
усёй Ві цеб скай воб лас ці пры яз джа юць 
спе цы я ліс ты.

Мі ха іл Вя дзер ні каў на га даў так са
ма, што па між Пскоў скім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ там і тры ма бе ла рус кі мі 
ВНУ пад пі са ныя па гад нен ні аб су пра
цоў ніц тве і стра тэ гіч ным парт нёр стве. 
Асноў ны ці ка вы на пра мак — пад рых
тоў ка ме ды цын скіх кад раў:

— У нас, на жаль, сён ня дэ фі цыт 
амаль 50 працэнтаў, а  ў вас вель мі 
доб рая аду ка цый ная ба за. І мы з за
да валь нен нем ў гэ тым пла не па су пра
цоў ні ча лі б.

Мі ха і л Вя дзер ні ка ў
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па тэн цы ял  
для су пра цоў ніц тва 

Раз мо ву з гу бер на та рам Ом скай 
воб лас ці Аляк санд рам Бур ко вым Кі
раў нік дзяр жа вы так са ма па чаў з гіс та
рыч ных па ра ле ляў, ад зна чыў шы, што 
яму пры ем на ба чыць у гас цях яшчэ 
ад на го гу бер на та расі бі ра ка (якраз 
ты дзень та му ў Па ла цы Не за леж нас ці 
па бы ва лі гу бер на та ры Пры мор ска га 
краю і Ір куц кай воб лас ці. — Аўт.):

— На ша стаў лен не да сі бі ра коў вы 
доб ра ве да е це. Не толь кі та му, што ў 
свой час ту ды з’е ха ла шмат бе ла ру саў. 
І, ду маю, вы з імі не ма е це праб лем. 
Бе ла ру сы заў сё ды бы лі пра ца ві ты мі, 
ад каз ны мі людзь мі. Ду маю, што та кія 
яны і там, у Сі бі ры.

Прэ зі дэнт так са ма рас па вёў аб аса
біс тым стаў лен ні да рэ гі ё ну, за явіў шы 
пра на мер на ве даць яго ў хут кім ча се.

За мі ну лы год Бе ла русь і Ом ская 
воб ласць на ганд ля ва лі больш чым 
на 87 міль ё наў до ла раў. Сё ле та па вя
до мых пры чы нах па каз чы кі не каль
кі ска ра ці лі ся. Зрэш ты, на ват ка лі б 
не гэ та па дзен не, та вара аба рот па між 
на мі зу сім не той, які мо жа і па ві нен 
быць, лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Омск — дру гі па коль кас ці на сель ніц
тва го рад у Сі бі ры і буй ны пра мыс ло
вы цэнтр. Зна чыць, па тэн цы ял су пра
цоў ніц тва ку ды боль шы, чым зда ец ца. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па зна чыў перс пек
тыў ную мэ ту:

— Ду маю, да 100 міль ё наў (до ла
раў. — Аўт.) нам трэ ба імк нуц ца і да
ся гаць гэ та га та вара аба ро ту.

Ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 
не ка то рае па да бен ства Бе ла ру сі і Ом
скай воб лас ці, у тым лі ку з пунк ту гле
джан ня ня прос тых клі ма тыч ных умоў. 
У нас, вя до ма, не гэ так су ро вы клі мат, 
як у Сі бі ры, але ма юц ца свае асаб лі вас
ці, за ўва жыў Прэ зі дэнт:

— Мы жы вём у зо не ры зы коў на га 
зем ля роб ства, тым не менш шмат ча
му на ву чы лі ся ў сель скай гас па дар цы. 
Га то выя з ва мі па дзя ліц ца ўсім.

Тым больш што Бе ла русь ужо 
мае па спя хо вы во пыт су пра цоў ніц
тва ў АПК з ус ход ні мі рэ гі ё на мі Ра сіі, 
у пры ват нас ці, з Са ха лі нам. Бе ла рус кі 
бок га то вы ства раць у Ом скай воб лас
ці збо рач ныя вы твор час ці і сэр віс ныя 
цэнт ры па аб слу гоў ван ні тэх ні кі.

— Ка лі ў вас бу дзе жа дан не па 
ней кіх кі рун ках су пра цоў ні чаць з Бе
ла рус сю, мы заў сё ды га то выя, і вы аб 
гэ тым па він ны ве даць, — пад су ма ваў 
Прэ зі дэнт.

Перш чым пе рай сці да аб мер ка
ван ня на прам каў уза е ма дзе ян ня, Ом
скі гу бер на тар па він ша ваў Аляк санд ра 
Лу ка шэн ку з ус туп лен нем на па са ду:

— Рус кія і бе ла ру сы заў сё ды бы лі 
бліз кі мі па ду ху на ро да мі, аб’ яд на ны
мі ад ной гіс то ры яй і ад ным лё сам. І вы 
пра віль на ска за лі, што сён ня ў Ом скай 
воб лас ці пра жы ва юць вель мі шмат 
бе ла ру саў: толь кі афі цый на больш 
за 6000 ча ла век. І яшчэ не каль кі дзя
сят каў ты сяч лю дзей з бе ла рус кімі ка
ра нямі. Што вель мі важ на, яны за хоў
ва юць бе ла рус кую ідэн тыч насць.

Што ты чыц ца ганд лю, то  ў Ом
скай воб лас ці рэа лі зу ец ца пра дук цыя 
«Гом сель ма ша», МТЗ, МА За, «Го мель
аг ра камп лек та», «Ма гі лёў ліфт ма ша», 
«Ат лан та», «Ге фес та». Аб’ ём за ку
пак рас це: за во сем ме ся цаў на бы лі 
224 адзін кі сель гас тэх ні кі на агуль ную 
су му 600 міль ё наў руб лёў.

— Па вод ле на шых пра гно заў, мы 
вый дзем на 800 міль ё наў руб лёў да 
кан ца го да. Мы суб сі дзі ру ем куп лю бе
ла рус кай тэх ні кі: збож жа ўбо рач най — 
20, кор ма на рых тоў чай — 30, су шы лак 
і то ка вай гас па дар кі — 50 працэнтаў. 
Ва ша тэх ні ка на столь кі на дзей ная і 
прос тая ў экс плу а та цыі і аб слу гоў ван
ні, што яна пры ваб лі вае на шых аг ра
ры яў, — пад крэс ліў Аляк сандр Бур коў.

У пра мыс ло вас ці асаб лі ва ак ту аль
на су пра цоў ніц тва ў сфе ры наф та хі
міі. У за вод па вы твор час ці тэх ніч на га 
вуг ля ро ду «Омск Кар бон Ма гі лёў» (ён 
раз ме шча ны ў СЭЗ «Ма гі лёў») укла
дзе на больш за 100 міль ё наў до ла раў 
ін вес ты цый. Прад пры ем ства ўжо за
бяс пе чы ла 400 вы со ка ква лі фі ка ва ных 
ра бо чых мес цаў пры пла на ва ных 700.

У сфе ры сель скай гас па дар кі знач
ная ро ля на ле жыць па стаў кам сель гас
тэх ні кі, ска заў гу бер на тар:

— Да мо ві лі ся пра га лоў нае: па вя лі
чыць ла ка лі за цыю вы твор час ці жня я
рак «Па лес се», якія сён ня збі ра юц ца 
на тэ ры то рыі Ом скай воб лас ці. У да
лей шым трэ ба па гля дзець, як па шы
рыць лі ней ку па стаў кі сель гас тэх ні кі 
на тэ ры то рыю на ша га рэ гі ё ну. Тэх ні ка 
не кап рыз ная, лёг кая ў экс плу а та цыі і 
ра мон це. По пыт у аграр на га комп лек
су вель мі вы со кі.

Бе ла русь і Ом скую воб ласць па дзя
ля юць 3500 кі ла мет раў, але пра дук ты 
сель гас пе ра пра цоў кі пры сут ні ча юць 
на па лі цах сі бір скіх ма га зі наў — у тым 
лі ку фір мен ных бе ла рус кіх. Толь кі ў 
Ом ску іх ад кры та сем. Але, як га во
рыц ца, не хле бам адзі ным: на су стрэ
чы да мо ві лі ся аб уза е ма дзе ян ні ў сфе
ры куль ту ры. Гу бер на тар пра па на ваў 
пра ект Дзяр жаў на га Ом ска га рус ка га 
на род на га хо ру і Ом скай фі лар мо ніі 
«Ад крыц цё гіс то рыі Ра сіі», спек такль 
па вод ле твор час ці Ва сі ля Су ры ка ва. 
Прэ зі дэнт за ці ка віў ся і па абя цаў даць 
ад па вед ную пля цоў ку.

За кра ну лі на су стрэ чы і тэ му спор
ту. Паводле слоў Аляк санд ра Бур ко ва, 
адзі ны за Ура лам кры ты ве ла трэк зна
хо дзіц ца ў Ом ску:

— Мы пра па на ва лі Ку бак Са друж
нас ці пра вес ці па між сі бір скі мі рэ гі ё
на мі і Бе ла рус сю. У вас вель мі моц ная 
ка ман да па трэ ка вых ві дах ве ла сі пед
на га спор ту, і для на шых спарт сме наў 
важ ны су мес ны спа бор ніц кі пра цэс. 
Яны бу дуць пад цяг вац ца да ва ша га 
ўзроў ню.

Так са ма Аляк сандр Бур коў вы ка
заў над зею на тое, што ў фі на ле чэм
пі я на ту КХЛ ама та ры ха кея ўба чаць 
су пер ніц тва ом ска га «Аван гар да» і 
мінск ага «Ды на ма».

добры рывок наперад 

Сустрэча Прэзідэнта з губерна
тарам Бранскай вобласці Аляксан
драм Багамазам стала фінальнай 
у чарадзе падобных сустрэч. Як вя
дома, кіраўнікі суб'ектаў Расійскай 
Федэрацыі пачалі з'язджацца ў Мінск 
яшчэ напярэдадні VII Форуму рэгіё
наў дзвюх краін. Форум, дарэчы, стаў 
рэкордным па суме заключаных кан
трактаў. А Беларусь ужо заяўляе аб 
сваёй зацікаўленасці рухацца далей. 
І словы, што былі сказаны Аляксанд
рам Лукашэнкам госцю, з упэўненас
цю можна адрасаваць кожнаму расій
скаму губернатару:

Аляк санд р Бур коў
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— Мы гатовыя паглыбляцца і ісці 
далей, чым звычайны тавараабмен. 
Трэба ісці больш у тэхналогіі, навуку.

Бранск, Омск, Іркуцк, Ленінград
ская, Амурская вобласці… Шырокая 
як геаграфія партнёрства, так і яго 
напаўненне. Гандаль усё больш дапаў
няецца арганізацыяй сумесных выт
ворчасцяў, якія ўжо рэалізуюцца, або 
задуманымі сур’ёзнымі інфраструк
турнымі праектамі. Як, напрыклад, 
ідэі сумеснай працы ў партах Фінскага 
заліва ці ўдзелу беларускіх спецыялі
стаў ва ўзвядзенні касмадрома «Усход
ні» на Далёкім Усходзе. Кожны з гу
бернатараў прыязджае з канкрэтнымі 
прапановамі, якія прадугледжваюць 
важкі эканамічны эфект.

Відавочна, што прагрэс у экана
мічных паказчыках супрацоўніцтва 
намячаецца ў большасці рэгіёнаў, з 
кіраўнікамі якіх сустракаўся Аляк
сандр Лукашэнка. Расійскія рынкі 
паступова адкрываюцца пасля за
цяжной, абумоўленай аб'ектыўнымі 
фактарамі, рэцэсіі. Гэты ўздым абяцае 
немалыя выгады як самой Расіі, так і 
Беларусі — аднаму з асноўных яе эка
намічных партнёраў. І не выпадкова аб 
неабходнасці актывізаваць міжрэгія
нальнае ўзаемадзеянне, прамыя гас
падарчыя сувязі паміж тэрыторыямі 
і суб'ектамі гаспадарання гаварыў ня
даўна ў Сочы Уладзімір Пуцін падчас 
сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. 
Бачна, што і гэты стымул адыграў 
сваю ролю ў рэкорднай выніковасці 
Форуму рэгіёнаў, на што звярнуў увагу 
Кіраўнік беларускай дзяржавы:

— Усё  ж такі кантракты больш 
чым на 750 мільёнаў долараў — гэта 
добры ўклад у эканоміку Беларусі. 
Гэта і для Расіі істотна. Тым больш, 
што трэба мець на ўвазе эфект ад гэ
тых кантрактаў: гэта праца людзей, 
заработная плата… І добра, што мы 
ў гэтых умовах — і каранавірусных, 

і іншых, абвастрэння міжнароднай 
абстаноўкі, вы бачыце, што па пе
рыметры робіцца, — мы ўсё ж такі 
знайшлі шляхі не проста збліжэння, 
а ўзаемадзеяння, якое прыносіць ад
чувальны эканамічны эфект. Таму 
Форум рэгіёнаў і наогул гэтая форма 
працы дае свой станоўчы плён. Да 
гэтага мы больш чым на два мільяр
ды долараў назаключалі кантрактаў 
на гэтых форумах. А цяпер — амаль 
палову ад шасці папярэдніх. Добры 
рывок наперад.

Што тычыцца непасрэдна двухба
ковага ўзаемадзеяння з Браншчынай, 
то Аляксандр Лукашэнка адзначыў, 
што магчымасці Беларусі там добра 
вядомыя. Сумесная праца ідзе па са
мых розных напрамках. Прэзідэнт 
звяр нуў увагу на тое, што ў Расіі цяпер 
ад чу ваецца дэфіцыт рабочай сілы ў бу
даў ніц тве. Беларусы традыцыйна гато
выя падставіць плячо:

— Ведаю, што вы рэалізуеце вельмі 
вялікія праграмы. Іх шмат, пачынаю
чы ад сельскай гаспадаркі, дарожнага, 
жыллёвага будаўніцтва. Калі мы бу дзем 
вам карысныя, будзем вам удзячныя, 
калі вы нас запросіце, акрэсліце дзесьці 
квартал, і скажаце: гэта трэба спраек
таваць і пабудаваць пад ключ. Мы вам 
гэта зробім, як і ў іншых галінах. Хаце
лася б, каб вы ўбачылі комплекснае бу
даўніцтва Беларусі пад ключ.

У якасці прыкладу высокага ўзроў
ню дарожнага будаўніцтва Аляксандр 
Лукашэнка прывёў мадэрнізаваныя 
трасы, якія злучаюць Мінск з аблас
нымі цэнтрамі. Спецыялісты гатовыя 
падключыцца і да ўзвядзення жылля. 
Арганізацыя сумесных вытворчасцяў 
таксама ў ліку прыярытэтаў. На прык
лад, для сумеснага выпуску будаўнічых 
матэрыялаў.

Кіраўнік Браншчыны прызнаўся, 
што рэгіён заўсёды браў з Беларусі 
прыклад:

— Мы — суседзі. У нас у Беларусі 
пражывае шмат сяброў, знаёмых, сва
якоў. Мы заўсёды за вамі цягнуліся. 
Нас, вядома, вабіць чысціня і дагле
джа насць, дарогі. Ды і наогул усё, што 
сёння робіцца ў Беларусі.

Добрымі, нават сяброўскімі, адносі
намі Беларусь і Браншчына звязаныя ў 
самых розных сферах — ад культуры да 
эканомікі і навукі. Гэты расійскі рэгіён 
супрацоўнічае больш чым са 100 краі
намі свету, аднак трэць та вара аба роту 
прыпадае менавіта на нашу краіну. 

Ёсць і перспектывы. Лічбы — у пацвяр
джэнне. Аляксандр Багамаз прыводзіць 
наступны прыклад: у 2019 годзе рост 
тавара абароту ў адносінах да папярэд
няга года склаў больш за 10 працэн
таў — 653 мільёны долараў.

— І ў гэтым годзе, якая б ні была 
сітуацыя (а сітуацыя цяжкая: не толькі 
ў Беларусі і ў Расіі — паўсюль у свеце), 
тым не менш за справаздачны перы
яд тавара абарот вырас на 0,9 працэн
та. Няхай трошкі, але ўсё роўна гэта 
плюс, — канстатаваў губернатар Бран
шчыны.

Асобна  — аб кааперацыі прад
пры емст ваў: «Брансксельмаша» (які, 
між іншым, стаў другім па аб'ёме 
выт вор часці  кормаў б орачных і 
збож жа ўбо рачных камбайнаў пасля 
«Рост сельмаша») і «Гомсельмаша». 
«АмкадорБранск», тэхніка якога ка
рыстаецца попытам па ўсёй Расіі, і яго 
галаўнога беларускага прадпрыемства. 
Ёсць у Бранска вялікая зацікаўленасць 
у пашырэнні вытворчасці дарожна
будаўнічай тэхнікі. Гэта, дарэчы, адзін 
з крокаў, які ў перспектыве дапамо
жа вывесці двухбаковы тавара абарот 
на заяўлены ўзровень у адзін мільярд 
долараў.

Сярод паднятых на  сустрэчы 
тэм — развіццё сельскай гаспадаркі 
Браншчыны. Аляксандр Багамаз ад
значыў, што рэгіён мае праблемы з па
стаўкамі калійных угнаенняў. Паводле 
яго слоў, у Гомельскай вобласці, якая 
мяжуе з Бранскай, будуецца новае 
прадпрыемства па здабычы і вытвор
часці калійных угнаенняў. Адпаведна, 
складваецца добрая лагістыка, якая 
дазволіць не толькі пастаўляць гэтую 
прадукцыю для патрэб рэгіёну, але і з 
яе пляцоўкі гандляваць угнаеннямі ва 
ўсёй цэнтральнай федэральнай акрузе 
Расіі. Дадзеную працу мяркуецца ар
ганізаваць шляхам стварэння гандлё
вага дома.

Размова, акрамя таго, ішла аб 
стварэнні сумеснай базы па ўкара
ненні сучасных тэхналогій у сельскай 
гаспадарцы, абмене вопытам, узаема
дзеянні ў навуковай сферы.

Вось та кі мі на сы ча ны мі, змяс тоў
ны мі бы лі су стрэ чы ў Мін ску з ра сій
скі мі гу бер на та ра мі. Ня ма су мневу, 
гэ тыя пе ра мо вы зробяць свой уклад у 
рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі 
і Ра сіі.

Алег Ба га ма заў.
Фота БелТА.

Аляк санд р Багамаз
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М
е на ві та так: го рад 
у  го ра  дзе.  Пры
чым ра зум ны. З 
с а  ма й с у  час  на й 
інф ра струк ту рай, 
у  тым лі ку са цы
яль най! Маш таб

ную за ду му кош там ка ля 4 млрд еў ра 
ўва со біць у жыц цё бя рэц ца кам па нія з 
Аб’ яд на ных Араб скіх Эмі ра таў Emaar 
Propertіes. Са стар шы нёй яе са ве та ды
рэк та раў Му ха ме дам Алі альАба рам 
на пя рэ дад ні су стра каў ся Прэ зі дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў важ
насць і каш тоў насць для кра і ны та кіх 
сме лых і ам бі цый ных пла наў:

— Мы ра зу ме ем, што ця пер у све
це ня прос тыя ча сы. Вы клік ча ла вец тву 
кі ну ты па мно гіх на прам ках. За ін вес
та ра ў су вя зі з гэ тым ідзе вель мі вост
рая ба раць ба. І, вя до ма, ва ша пра ца ў 
Бе ла ру сі, тыя ін вес ты цыі, якія вы пла
ну е це ажыц ця віць, нам вель мі да рэ чы 
сён ня.

Упер шы ню ідэя пра гу ча ла ка ля го
да та му так са ма пад час су стрэ чы Аляк
санд ра Лу ка шэн кі і эмі рац ка га біз нес
ме на. Хоць так на зваць Му ха ме да Алі 
альАба ра, ма быць, бу дзе не зу сім дак
лад на. Яго біз нес шмат гран ны і ахоп лі
вае ледзь не ўсе кан ты нен ты пла не ты. 
Са праўд ны ча ла век све ту, які да та го ж 
вер ны свай му сло ву. За што Кі раў нік 
дзяр жа вы шчы ра па дзя ка ваў яму:

— Мы да мо ві лі ся аб на шай су мес
най пра цы. Та ды быў за ду ма ны шэ раг 
пра ек таў, якія вы ўзя лі ў пра пра цоў ку 
і га то выя бы лі ажыц ця віць у Бе ла ру
сі. Па чы на ю чы ад сель скай гас па дар кі 
і за кан чва ю чы бу даў ніц твам буй ных 
інф ра струк тур ных аб’ ек таў. Мы да мо

ві лі ся з ва мі, што гэ тай во сен ню, пас
ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў, су стрэ нем ся і 
кан чат ко ва рас ста вім усе кроп кі над «і».

Ся род ін шых пра ек таў Прэ зі дэнт 
асаб лі ва ад зна чыў на ме ры парт нё раў 
у бу даў ні чай сфе ры:

— Я па мя таю ва ша абя цан не, што 
вы па бу ду е це тут са мыя пры го жыя 
збу да ван ні, якія бу дуць ві зіт най карт
кай Эмі ра таў у цэнт ры Еў ро пы.

Да рэ чы, аб эка на міч ным ас пек це. 
Ра шэн не (Му ха мед Алі альАбар на
зваў яго ад важ ным) Кі раў ні ка дзяр жа
вы не за кры ваць прад пры ем ствы ва 
ўмо вах пан дэ міі да ка за ла сваю эфек
тыў насць. Кі раў нік Emaar Propertіes 
пе ра даў і сло вы прэ зі дэн та Сер біі, з 
якім ня даў на су стра каў ся, што шко ду 
ад спы нен ня эка но мі кі на ват на ме сяц
паў та ра не маг чы ма ад на віць.

Ва ўні сон сло вам, якія не  раз і 
не  два з па чат ку пан дэ міі паў та раў 
Прэ зі дэнт пра тое, што ві рус пры хо
дзіць і сы хо дзіць, а ес ці заў сё ды трэ ба, 
Му ха мед Алі альАбар ска заў у гу тар
цы з жур на ліс та мі:

— Спа дзя ю ся, эпі дэ мія не  бу
дзе доў жыц ца даў жэй паў го даго да. 
А вось ча ла ве чае жыц цё па він на пра
цяг вац ца. Усё, што ро біц ца ў кра і не 
для лю дзей, біз не су, — гэ та на га ды. 
Я  вель мі ца ню ме ры, якія пры няў 
ваш Прэ зі дэнт па ба раць бе з ві ру сам і 
не за крыц цю эка но мі кі, што маг ло не
га тыў на ад біц ца на жыц ці лю дзей.

Н а  ц ы  я  н а л ь  н ы  в ы  с т а  в а ч  н ы 
цэнтр — адзін з цэнт раль ных аб’ ек таў 
маш таб на га ін вес ты цый на га пра ек та, 
які атры маў наз ву «Паў ноч ны бе раг». 
Біз нес мен рас па вёў аб не ка то рых дэ
та лях:

— Гэ та інф ра струк тур ны пра ект 
на су му больш 4 млрд еў ра, каб зра
біць гэ тую част ку Мін ска ад ной з са
мых пе ра да вых і су час ных. Тэх на ло гіі 
кі ру юць све там. Мы пла ну ем па бу да
ваць ра зум ны го рад у го ра дзе, ак тыў на 
вя дзем пра ек та ван не.

Там з’я віц ца і мност ва са цы яль
ных аб’ ек таў, ся род якіх — уні вер сі
тэт і ін шыя аду ка цый ныя ўста но вы, 
спар тыў ныя збу да ван ні, аб’ ек ты ахо
вы зда роўя. Пе ра да вы су свет ны во пыт 
атры ма юць і бе ла рус кія спе цы я ліс ты, 
за дзей ні ча ныя ў бу даў ніц тве. А са мо 
мес ца ста не свое асаб лі вай ві зі тоў кай 
го ра да, якая бу дзе ра да ваць во ка.

Му ха мед Алі альАбар ад зна чыў, 
што на за па ша ныя за апош нія 25 га доў 
во пыт і ве ды, якія яго кам па нія на бы
ла на са мых буй ных пра ек тах, бу дуць 
ужы тыя ў бе ла рус кай ста лі цы:

— Га вор ка не столь кі пра бу дын кі, 
да ро гі ці пры бы так. Урэш це рэшт, га
лоў нае да сяг нен не — гэ та якасць ча
ла ве ча га жыц ця. Мы хо чам, каб но вы 
пра ект па леп шыў умо вы для сем’ яў і 
дзя цей, да даў пры ваб нас ці для ту рыс
таў і біз нес ме наў. Ча ка ны пры рост ВУП 
Мін ска — 5–7  працэнтаў. Акра мя та го, 
пра ект дасць маг чы масць ства рыць 
больш за 70 ты сяч пра цоў ных мес цаў.

Так, пан дэ мія і за кры тыя ме жы ў 
мно гіх дзяр жа вах сё ле та іс тот на ска
ра ці лі па ток су свет ных ін вес ты цый. 
Най буй ней шыя кам па ніі за ма рож ва лі 
або зу сім згорт ва лі пра ек ты ў ча кан ні 
леп шых ча соў. У гэ тай су вя зі пры ход 
у Бе ла русь ад на го з са мых уплы во вых 
і буй ней шых су свет ных ін вес та раў, 
ба чыць яко га ў ся бе ха це ла б лю бая 
кра і на, асаб лі ва ад мет ны. Між тым,  

ГАЛоўны ПРыБыТАк — 
якАСць Жыцця
Яшчэ зу сім ня даў на толь кі асця рож на на мя ка ла ся, што ў Бе ла ру сі рых ту ец ца  
да ажыц цяў лен ня вя лі кі ін вест пра ект. І вось ві да воч ны факт: у Мін ску пры сту па юць  
да рэа лі за цыі пра ек та ўзвя дзен ня… го ра да. 

інвестыцыі

14 беларусь.belarus
кастрычнік   2020



Прэм’ ермі ністр Бе ла ру сі Ра ман Га лоў
чан ка і стар шы ня са ве та ды рэк та раў 
кам па ніі Emaar Propertіes Му ха мед Алі 
альАбар за кла лі па мят ную кап су лу 
на мес цы бу даў ніц тва На цы я наль на га 
вы ста вач на га цэнт ра — ад на го з га
лоўных аб’ ек таў маш таб на га ін вес ты
цый на га пра ек та «Паў ноч ны бе раг».

Біз нес мен Му ха мед Алі альАбар 
па пра ве лі чыц ца ад ным з са мых 
уплы во вых у кра і нах Пер сід ска га за
лі ва і ў све це. 14 га доў ён уз на чаль ваў 
Су свет ны ганд лё вы цэнтр у  Ду баі, 
з’яў ля ец ца са ўла даль ні кам буй ных 
між на род ных кам па ній у га лі не ін вес
ты цый, не ру хо мас ці, гас ці ніч на га біз
не су і ін шых. Яго біз нес пры сут ні чае 
больш чым у 50 кра і нах све ту. А яшчэ 
ён, як і пры ня та на Ус хо дзе, ча ла век 
сло ва. Раз мо ва аб су пра цоў ніц тве ўжо 
гу ча ла у хо дзе су стрэ чы з Аляк санд
рам Лу ка шэн кам у мі ну лым го дзе. І 
вось госць пры ехаў, каб па чаць ува
саб ляць ам бі цый ныя пла ны ў жыц цё. 
А пра тое, што яны сур’ ёз ныя, ка жа і 
факт, што Му ха мед Алі альАбар бу
дуе ў Мін ску дом для сва ёй сям’і. Па
вод ле слоў Ра ма на Га лоў чан кі, пры ход 
та ко га зна ка мі та га і зна ка ва га ін вес
та ра ў кра і ну — знач ная па дзея для 
Бе ла ру сі.

У сваю чар гу, стар шы ня са ве та 
ды рэк та раў кам па ніі Emaar Propertіes 
Му ха мед альАбар звяр тае ўва гу, што 

мно гія ме дыя сён ня сфа ку са ва ныя 
на сі ту а цыі ўнут ры Бе ла ру сі. І ка лі ў 
ка гось ці ўзні ка юць ней кія асця ро гі, 
то ін вес тар су свет на га ўзроў ню заў сё
ды гля дзіць на перс пек ты ву:

— Як лю дзі, якія зай ма юц ца доў
га тэр мі но вы мі пра ек та мі, мы заў сё ды 
гля дзім ме на ві та на доў га тэр мі но вы 
пе ры яд. Для нас вель мі важ на, каб 
пра ект, пра які ідзе га вор ка, па ляп шаў 
жыц цё лю дзей і дзяр жа вы.

Біз нес мен мяр куе, што буй ныя 
між на род ныя вы ста вы з’яў ля юц ца 
эка на міч ным ру ха ві ком кра і ны. Раз
ва жа ю чы пра бу даў ніц тва На цы я наль
на га вы ста вач на га цэнт ра, ён вы ка заў 
над зею, што ка рысць ад гэ та га аб’ ек та 
ад чуе і ма лы біз нес. Ча ка ец ца, што бу
дуць пра во дзіц ца не толь кі вы ста вы, 
але і кан фе рэн цыі, а так са ма спар тыў
ныя, куль тур ныя ме ра пры ем ствы. Для 
ўзвя дзен ня бу дын ка пры ме няць са
мыя пе ра да выя тэх на ло гіі. Ін вес тар га
то вы пры сту піць да ра бот у са мы блі
жэй шы час, а за вяр шыць бу даў ніц тва 
вы ста вач на га комп лек су раз ліч ва юць 
за 14–15 ме ся цаў.

Па мят ныя кап су лы за кла дзе ны ў 
пад му рак тых бу дын каў, якія па він ны 
ады граць асаб лі вую ро лю ў раз віц ці як 
ста лі цы, так і ўсёй кра і ны. Не дзіў на, 
што ў цы ры мо ніі за клад кі кап су лы ў 
сім ва ліч ны пер шы ка мень Бе ла рус ка
га на цы я наль на га вы ста вач на га цэнт

ра пры няў удзел Прэм’ ермі ністр кра
і ны Ра ман Га лоў чан ка. Па вод ле ацэн кі 
кі раў ні ка Ура да, у гіс то рыі Бе ла ру сі 
яшчэ не бы ло та кіх важ ных і буй ных 
пра мых за меж ных ін вес ты цый.

— Я не пе ра аца ню, ка лі ска жу, што 
за ўсю на шу гіс то рыю гэ та са мы знач
ны ін вес тар, які вы ра шыў рэа лі за ваць 
пра ект, звя за ны з пра мы мі ін вес ты цы
я мі ў эка но мі ку Бе ла ру сі.

Да рэ чы, Ра ман Га лоў чан ка ў свой 
час пяць га доў быў Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе
ла русь у Аб’ яд на ных Араб скіх Эмі ра
тах, а па су мя шчаль ніц тве ў Ка та ры, 
Ку вей це і Са удаў скай Ара віі. І не па 
чут ках ве дае пра кам па нію Emaar 
Propertіes і яе кі раў ні ка.

— Гэ та ма гут ны сіг нал і ін шым 
па тэн цый ным ін вес та рам, якія пры
гля да юц ца, ана лі зу юць сі ту а цыю. Бо 
не сак рэт, што пе рад тым, як ад ва жыц
ца на лю бы пра ект, пад рых та ва ныя 
ка ман ды кан суль тан таў вы ву ча юць 
не толь кі нар ма тыў напра ва вую ба зу, 
ін вес ты цый ны клі мат кра і ны, але і звя
ра юц ца, ці ёсць ужо лю дзі, якія ры зык
ну лі сур’ ёз на ўклас ці ся ў су ве рэн ную 
эка но мі ку. Та му з пунк ту гле джан ня 
на пра цоў кі парт фе ля па спя хо вых гіс
то рый для Бе ла ру сі Emaar Propertіes — 
гэ та вель мі важ на. На ват без ад нос на 
са мо га пра ек та, які вель мі пры ваб ны і 
ка рыс ны для на шай кра і ны.

на сустрэчы ў Прэзідэнта Беларусі
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Па сло вах Ра ма на Га лоў чан кі, бе
ла рус кая ста лі ца даў но мае па трэ бу ў 
вы ста вач ным комп лек се су свет на га 
ўзроў ню, дзе мож на бы ло б дэ ман стра
ваць усе да сяг нен ні. І гэ ты аб’ ект — 
толь кі па ча так гран ды ёз на га пра ек та, 
які за ду ма ны і пра па на ва ны Му ха ме
дам Алі альАба рам і пад тры ма ны кі
раў ніц твам кра і ны.

— Ця пер ідзе вы пра цоў ка ўмоў 
ін вес ты цый на га да га во ра, на  пад
ста ве яко га бу дзе пра ца ваць Emaar 
Propertіes, але асаб лі вых, экс клю зіў
ных пры ві ле яў не пра ду гледж ва ец ца. 
Гэ та ба за выя ўмо вы для за меж ных ін
вес та раў, якія ў Бе ла ру сі і так до сыць 
пры ваб ныя, — рас ка заў Прэм’ ермі
ністр.

Між ін шым, кам па нія вы ка за ла 
га тоў насць узяць на ся бе вя лі кую са
цы яль ную на груз ку — уз вес ці аб’ ек
ты, якія не пры но сяць пры бы так, але 
вель мі важ ныя для комп лекс нас ці за

бу до вы. Га вор ка ідзе аб са цы яль най 
інф ра струк ту ры — «Паў ноч ны бе раг» 
бу дзе за бяс пе ча ны шко ла мі, дзі ця чы мі 
са да мі, спар тыў ны мі аб’ ек та мі, цэнт
ра мі твор час ці. Гэ та не ка мер цый ныя 
аб’ ек ты, але яны прын цы по ва не аб
ход ныя для па спя хо ва га раз віц ця ча
ла ве ча га ка пі та лу.

Тым ча сам пер шы ка мень за кла дзе
ны на пля цоў цы ля мін скай каль ца вой 
аў та да ро гі, на ўсход ад Даў гі наў ска га 
трак та. Трэ ба бу дзе за бу да ваць больш 
за 900 гек та раў! На бу даў ніц тва Бе ла
рус ка га на цы я наль на га вы ста вач на га 
цэнт ра ін вес тар ад во дзіць пры клад
на 15 ме ся цаў, а за тым па этап на там 
з’явіц ца Су свет ны ганд лё вы цэнтр — 
ана лаг СГЦ у Ду баі, а так са ма ўні вер
сі тэт штуч на га ін тэ ле кту, спар тыў ныя 
комп лек сы, аб’ ек ты ахо вы зда роўя і 
аду ка цыі, цэнт ры куль ту ры і мас тац
тваў і, вя до ма ж, су час нае кам форт нае 

жыл лё. «Ра зум ны го рад» — так ха рак
та ры зу юць пра ект яго ства раль ні кі, 
абя ца ю чы са мыя іна ва цый ныя тэх на
ло гіі ў бу даў ніц тве, энер га збе ра жэн ні, 
эка ла гіч нас ці гэ та га ра ё на і асаб лі вы 
ўзро вень пра нік нен ня ІT у яго інф ра
струк ту ру.

Вы со ка па дзею ацэнь вае і стар шы
ня Мін гар вы кан ка ма Ула дзі мір Ку ха
раў:

— Для го ра да вель мі важ на, што 
сю ды га то выя пры хо дзіць ін вес та
ры. І ўдвая пры ем на, ка лі пры хо дзяць 
кам па ніі з су свет ным імем. Да нас 
прый дуць но выя тэх на ло гіі, іна ва
цый ныя ма тэ ры я лы, но выя па ды хо ды 
да бу даў ніц тва. Гэ та дазваляе го ра ду 
раз ві вац ца, дае штур шок для раз віц
ця фі нан са вай ак тыў нас ці, пры цяг
нен ня сю ды біз не су з роз ных кра ін і 
ад кры вае для бе ла рус кай ста лі цы но
выя маг чы мас ці, — лі чыць Ула дзі мір 
Ку ха раў.

Да рэ чы, кі раў нік га рад ской ула ды 
зла дзіў для замежнага ін вес та ра не вя
лі кую эк скур сію па Мін ску. Ра зам з мэ
рам Му ха мед Алі альАбар спус ціў ся 
на но вую стан цыю мет ро «Ка валь ская 
сла ба да», якая не ўза ба ве бу дзе ад кры
тая для па са жы раў. Гос цю спа да ба ла ся 
афарм лен не стан цыі ка ва ны мі свя
ціль ня мі, ад сы ла ю чы мі да яе наз вы, 
а так са ма вы со кая якасць аздоб ных 
ма тэ ры я лаў.

На ве даў Му ха мед Алі альАбар і 
комп лекс «Мінск Мір» — са мы маш
таб ны бу даў ні чы пра ект ста лі цы. 
Пра гу ляў ся па пер шым прак тыч на 
за вер ша ным квар та ле і быў пры ем на 
здзіў ле ны, ка лі па чуў, што ён но сіць 
наз ву «Эмі рэйтс Люкс». Па сло вах гос
ця, у ар хі тэк ту ры комп лек са са праў ды 
ёсць неш та агуль нае з на бя рэж ны мі 
Ду бая. І га лоў нае, што зблі жае два га
ра ды — ды на мі ка і су час насць.

— Як раз ця пер у  Ду баі я  бу дую 
дом для сва ёй сям’і. І ў гэ ты мо мант 
мне асаб лі ва важ на быць да тыч ным да 
бу даў ніц тва і ў ва шай ста лі цы. Я на ра
дзіў ся ў Ду бай, гэ та мой род ны го рад. 
Кож ны го рад пры го жы пасвой му, але 
мне па да ба ец ца і Ду бай, і Мінск, — ад
зна чыў Му ха мед Алі альАбар.

Госць па бы ваў і на бу даў ні чай пля
цоў цы Між на род на га фі нан са ва га 
цэнт ра, у пад му рак яко га як раз за бі ва
лі ся ма гут ныя па лі. Па вод ле яго слоў, 
бу даў ніц тва ў Мін ску та кіх аб’ ек таў, як 
МФЦ і Бе ла рус кі на цы я наль ны вы ста
вач ны цэнтр мае вя лі кае зна чэн не для 
эка но мі кі кра і ны.

— Ча тыр нац цаць га доў я быў стар
шы нёй Су свет на га ганд лё ва га цэнт ра 
Ду баю і ку ры ра ваў кі ру нак знеш не
эка на міч на га раз віц ця і між на род
ных эка на міч ных су вя зяў. Га лоў нае ў 
на цы я наль ных вы ста вач ных цэнт рах 
тое, што яны з’яў ля юц ца ру ха ві ка мі 
эка на міч на га раз віц ця кра і ны. Ма
лы біз нес пры да па мо зе гэ тых струк
тур вы рас тае ў вя лі кі, ўма цоў ва юц ца 
эка на міч ныя су вя зі з ін шы мі дзяр
жа ва мі, рас це між на род ны ган даль і 
ка а пе ра цыя. Та му я спа дзя ю ся, што 
Бе ла рус кі на цы я наль ны вы ста вач ны 
цэнтр ста не цэнт раль ным пунк там 
эка на міч на га рос ту ва шай кра і ны. 
Там бу дуць пра во дзіц ца не толь кі вы
ста вы, але і кан фе рэн цыі, біз несфо
ру мы. Тэн дэн цыя но ва га ча су ў тым, 
што ў та кіх цэнт рах раз мя шча юць тэ
ат ры, кан цэрт ныя за лы, кі на тэ ат ры, 
спар тыў ныя аб’ ек ты і дзі ця чыя клу
бы. Яны ста но вяц ца не толь кі эка на
міч ны мі, але і куль тур ны мі аб’ ек та мі, 
пля цоў ка мі крэ а ты ву і твор час ці, — 
ад зна чыў ін вес тар.

На пы тан не аб мер ка ва ных аб’ ёмах 
ін вес ты цый Му ха мед Алі альАбар ад
ка заў:

— Пра ек ты та ко га ты пу па тра
бу юць пры цяг нен ня ін вес ты цый ад 
10 млрд еў ра і больш.

Але ка ла саль ныя су мы укла дан
няў, упэў не ны ін вес тар, — гэ та пра
віль нае і ўзва жа нае ра шэн не. У ААЭ 
Бе ла русь раз гля да юць як адзін з са мых 
перс пек тыў ных рэ гі ё наў для раз віц ця 
па спя хо ва га су пра цоў ніц тва.

— Мы пры су т ні ча ем у  мно гіх 
кра і нах све ту і та му мо жам аца ніць, 
на коль кі вя лі кія перс пек ты вы ад
кры ва юц ца ў Бе ла ру сі, — пад крэс ліў 
Му ха мед Алі альАбар.

Аляк сей Фя до саў 
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(Працяг. Пачатак на стар. 3)
Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па на ву цы і тэх на ло гі ях Аляк сандр 
Шу мі лін пад час цы ры мо ніі ад крыц
ця фо ру му за ўва жыў, што на  вы
ста ве імк ну лі ся па ка заць леп шыя 
пра мрасп ра цоў кі, якія ёсць у кра і
не. У пры ват нас ці, на стэн дзе ДКНТ 
са бра лі больш за сот ню экс па на таў 
су час ных рас пра цо вак на ву коў цаў, 
уні вер сі тэ таў, у тым лі ку і пе ра мож
цаў кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі». 
Дэ ман стра ва лі свой па тэн цы ял прад
стаў ні кі біз не су.

Апош нім ча сам асаб лі вае мес ца ў 
эка но мі цы ад во дзіц ца яе цыф ра ві за
цыі. Не здар ма гэ тую тэ му вель мі шы
ро ка аб мяр коў ва лі пад час фо ру му: 
ужо ў не да лё кай бу ду чы ні мэ та вым 
па каз чы кам па спя хо вас ці пра цы ста не 
да сяг нен не ро лі ліч ба вай эка но мі кі 
ў ВУП кра і ны ў па ме ры не менш як 
15 пра цэн таў. Да маг чы ся гэ та га пла ну
ец ца да 2025 го да. Па куль гэ ты па каз
чык — ка ля 6 пра цэн таў. Вар та так са ма 
ад зна чыць, што ў блі жэй шыя дзе сяць 
га доў раз віц цё эка но мі кі ў кра і не бу дзе 
за бяс печ ваць пра мыс ло васць. Пры гэ
тым прам сек тар па ві нен бу дзе пра ца
ваць на но вым уз роў ні.

Аляк сандр Шу мі лін звяр нуў ува гу 
і на но вую пра мыс ло вую па ра дыг му: 
сён ня ма ла вы раб ляць та вар і яго рэ
кла ма ваць. Важ на ра біць пра дук цыю 
пад пэў ныя па трэ бы рын ку, а так са ма 
праг на за ваць і ства раць са мі рын кі. 
На фо ру ме гэ тае пы тан не бы ло ад ным 
з тых, што най больш аб мяр коў ва юц ца.

Асаб лі вае мес ца на  пля цоў цы 
вы ста вы зай ма лі тэх ніч ныя на він

кі вя до мых ай чын ных брэн даў. Так, 
на прык лад, БЕ ЛАЗ дэ ман стра ваў ма
дэ лі но вых са ма зва лаў маш та бам 1:20. 
Стан ка за вод «Чыр во ны ба раць біт» 
прад ста віў но вую пра дук цыю: круг ла
шлі фа валь ныя і плос ка шлі фа валь ныя 
стан кі з су час ны мі пры ла да мі кі ра ван
ня. Ды рэк тар прад пры ем ства Ві таль 
Круць ко рас па вёў, што гэ та стан кі вы
со ка га кла са дак лад нас ці, якія ад па вя
да юць су свет ным тэн дэн цы ям:

— На гэ ты раз мы па ка за лі но вы 
на столь ны свід ра валь ны ста нок з маг
чы мас цю пра цы па цык ле. У ім ёсць і 
част ко вая аў та ма ты за цыя для на ра зан
ня разь бы. Мы мо жам за даць аба ро ты, 
глы бі ню разь бы. Па дат чы ку свер дзел 
да хо дзіць да за да дзе най глы бі ні, за тым 
ўклю чае рэ верс. Ста нок прос ты, але 
аў та ма ты за цыя да зва ляе вы ка рыс тоў
ваць менш ква лі фі ка ва ны пер са нал.

Пры кмет най па дзе яй у рам ках ме
ра пры ем ства стаў Між на род ны фо рум 
па смарт фі ка цыі рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі SMART ІNDUSTRY ЕХ РО. 
Тут экс пер ты кра інлі да раў ліч ба вай 
транс фар ма цыі эка но мі кі дэ ман стра
ва лі прак ты кі, тэх на ло гіі, рас пра цоў кі 
і дзя лі лі ся ўлас ным во пы там. Ся род 
іх бы лі прад стаў ні кі ЗША, Паўд нё вай 
Ка рэі, Кі тая, Із ра і ля і шэ ра гу кра ін 
ЕС. Пер шы на мес нік стар шы ні прэ зі
ды у ма НАН Бе ла ру сі Сяр гей Чы жык 
пад час пра цы фо ру му за ўва жыў, што 
без ліч ба вых ра шэн няў у эка но мі цы 
нель га прэ тэн да ваць на год нае мес ца 
ў пе ры яд аб васт рэн ня су свет най кан
ку рэн цыі:

— Ліч ба выя ра шэн ні па він ны пры
сут ні чаць лі та раль на ва ўсіх на прам ках 

эка но мі кі. Сю ды ад но сіц ца як цяж кая, 
так і лёг кая пра мыс ло васць, сель ская 
гас па дар ка, энер ге ты ка. Цяж ка на зваць 
кі ру нак, дзе не ро біц ца стаў ка на ра шэн
ні ў га лі не ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 
На гэ тую тэ му мы па він ны па гля дзець і 
з пунк ту гле джан ня эка на міч нас ці, каб 
пра ду хі ліць маг чы мыя па мыл кі.

Не здар ма ў дзе ла вую пра гра му фо
ру му ўвай шлі круг лыя ста лы і кан фе
рэн цыі з удзе лам вя ду чых за меж ных 
экс пер таў смартін дуст рыі. Не ка то
рыя ўдзель ні кі вы сту па лі з дак ла да мі 
ан лайн. Да дзе ла во га бло ку меў да чы
нен не і між на род ны са міт «Су свет ная 
эка но мі ка. Ліч ба вы во пыт», на якім 
пра гу ча лі вы сту пы экс пер таў з Із ра і ля, 
Гер ма ніі, Кі тая, ЗША і Бе ла ру сі.

Шмат аб ліч ныя  
аб ры сы бу ду чы ні 

Не су мнен на, пра мыс ло васць, сель
ская гас па дар ка, транс парт ная га лі на 
як і ін шыя сфе ры па ста ян на ма юць 
па трэ бу ў тэх на ла гіч ных ра шэн нях. 
У Бе ла ру сі ёсць і вы со кі на ву ко вы па
тэн цы ял, і на ла джа ная іна ва цый ная 
інф ра струк ту ра. Звя заць на ву ку і вы
твор часць, рас пра цоў шчы ка і па тэн цы
яль на га за каз чы ка, ка мер цы я лі за ваць 
бе ла рус кія пра ек ты і даць старт па чат
коў цам да па ма га юць кір ма шы іна ва
цый ных рас пра цо вак. Вось і ў рам ках 
Бе ла рус ка га пра мыс ло ваіна ва цый на
га фо ру му ў Мін ску прай шоў кір маш 
«Іна ва цыі ў пра мыс ло вас ці: тэх на ло
гіі і аб ста ля ван не», які ар га ні за ваў усё 
той жа Дзяр жаў ны ка мі тэт па на ву цы і 
тэх на ло гі ях. І тут пры кла даў су час ных 
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рас пра цо вак так са ма бы ло да стат ко ва. 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт прад
ста віў на кір ма шы толь кі но выя і прак
ты капры дат ныя рас пра цоў кі.

— Упер шы ню сё ле та вы стаў ле ная 
рас пра цоў ка НДІ ядзер ных праб лем 
БДУ  — но выя ма тэ ры я лы ра дыё па
глы наль най се рыі. Іх тэр міч ная стой
касць у  акіс ляль ных ася род дзях да 
400–450 гра ду саў па Цэль сію, ма лая 
шчыль насць і вы со кая элас тыч насць, 
не га ру часць да зва ля юць аба ра няць 
эле мен ты і бло кі ля таль ных апа ра таў ад 
элект ра маг ніт на га вы пра мень ван ня, — 
прэ зен та ва ла на він кі вя ду чы спе цы я
ліст га лоў на га ўпраў лен ня на ву кі БДУ 
Ла ры са Ца цу ра. — Ін сты тут пры клад
ных фі зіч ных праб лем імя Сеў чан кі 
рас пра ца ваў мо дуль ны комп лекс кі ра
ван ня вы дат кам га заў. У ве рас ні на кір
ма шы ў СанктПе цяр бур гу мы за ва я ва
лі ся рэб ра ны ме даль. Да свед ча ны ўзор 
ёсць. Спа дзя ем ся, што бу дзем ра біць 
комп лек сы для за каз чы каў.

Так са ма на ву ко вая шко ла з прад
стаў ні коў хі міч на га фа куль тэ та БДУ, 
НДІ фі зі кахі міч ных праб лем вя дзе 
рас пра цоў ку тэр ма ўстой лі вых ма тэ
ры я лаў, якія пры мя ня юц ца ў бу даў
ніц тве, авія цыі, ме та лур гіі. Іх год

насць у пра цоў ных тэм пе ра ту рах да 
1700 гра ду саў па Цэль сію, што да зва
ляе вы ка рыс тоў ваць ма тэ ры я лы ў пла
віль ных пе чах ў якас ці пра кла дак.

— Ак тыў на ў гэ тым кі рун ку мы 
пра цу ем з Кі та ем. Вя дзем су мес ныя 
на ву ко выя пра ек ты па рас пра цоў
цы пэў ных скла даў. Сё ле та пад пі са лі 
кант ракт з Пе кін скім ін сты ту там авія
цый ных ма тэ ры я лаў. Пра ект доб ры 
тым, што ар га ні за ваць су мес ную вы
твор часць мож на ў Кі таі ці Ман го ліі. 
Пры гэ тым з мі ні маль ны мі вы дат ка мі 
і хут кай акуп ляль нас цю, — ад зна ча ла 
Ла ры са Ца цу ра.

Не па да лёк ад стэн да БДУ дэ ман
стра ва лі ся тэх на ла гіч ныя пра дук ты рэ
зі дэн таў Брэсц ка га тэх на пар ка. Ра зум
ныя бу дын кі, сіс тэ ма дыс пет ча ры за цыі, 
кан ды цы я на ван ня, вен ты ля цыі, якія 
да зва ля юць ска ра ціць вы дат кі на аб
слу гоў ван не, — рас пра цоў кі прад пры
ем ства «Віп се ці» ўка ра нё ны не толь кі 
на ўнут ра ным рын ку, але і ў не ка то рых 
кра і нах Еў ро пы, у ЗША. Ня даў на за
вер ша ны пра ект у Бран ску з за во дам па 
вы ра бе ма лоч най пра дук цыі. Ды рэк тар 
Аляк сандр Джы га пад крэс лі вае, што 
аў та ма ты за цыя да зва ляе эка но міць і 
спра шчаць вы твор чыя пра цэ сы.

— Адзін ча ла век мо жа са чыць 
за ўсёй сіс тэ май з да па мо гай ад мыс
ло вай пра гра мы, — Аляк сандр па каз
ваў на кам п’ю та ры бу дын кі ме ды цын
ска га цэнт ра, шко лы і біз несцэнт ра ў 
Аме ры цы. — Ця пер там ноч, але мы 
мо жам на зі раць, што ад бы ва ец ца з аб
ста ля ван нем. Да пус цім, у біз несцэнт
ры ста іць вя лі кая ха ла дзіль ная ўста
ноў ка, пра гра ма па ста ян на аб наў ляе 
ін фар ма цыю аб яе ста не і па ра мет рах: 
тэм пе ра ту ры, ціс ку, ма гут нас ці. Ад
па вед на, лю бая па мыл ка ў яе пра цы 
ім гнен на ад люст ру ец ца ў пра гра ме, і 
мож на хут ка пры няць ра шэн не.

Сё ле та прад пры ем ства пра цуе над 
но вым пра ек там — зай ма ец ца сіс тэ
май для кам форт на га раз мя шчэн ня 
кан ды цы я не раў у бу дын ку dataцэнт
раў, сер вер ных, офі сах.

Тым не менш стар шы ня Дзяр жаў
на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі
ях Аляк сандр Шу мі лін ад зна чыў, што 
ўжо праз дзе сяць га доў Бе ла русь мо жа 
стра ціць кан ку рэн та здоль насць, ка лі 
не бу дзе зай мац ца ўка ра нен нем ліч ба
вых ра шэн няў:

— Та му ад ным з пры яры тэ таў на
ву ко ватэх на ла гіч на га раз віц ця кра
і ны на  на ступ ную пя ці год ку ста не 
раз віц цё ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 
У Бе ла ру сі ў най блі жэй шай перс пек
ты ве трэ ба бу дзе рэа лі за ваць пра ек ты, 
якія пра ду гледж ва юць ап ты мі за цыю 
іс ну ю чых біз неспра цэ саў і іх транс
фар ма цыю на  асно ве но вых форм 
уза е ма дзе ян ня ўдзель ні каў эка но мі кі. 
У тым лі ку раз мо ва ідзе і аб рэа лі за
цыі плат фор мен ных біз несма дэ ляў, 
якія да зва ля юць роз ным ба кам ўза е
ма дзей ні чаць ан лайн.

Так са ма ён звяр нуў ува гу, што ў 
кра і не пла ну юць пра вес ці знач ную 
ма дэр ні за цыю вы твор ча га сек та ра 
за кошт шы ро ка га вы ка ры стан ня пра
грам на га за бес пя чэн ня і аб ста ля ван ня 
на асно ве тэх на ло гій штуч на га ін тэ лек
ту, 3Dдру ку, ро ба та тэх ніч ных комп
лек саў. Гэ та да зво ліць ука ра ніць у пра
мыс ло васць між га лі но вую па ра дыг му 
но ва га ты пу — смартін дуст рыю.

— Ме на ві та яна ста не клю ча вым 
фак та рам рос ту кан ку рэн та здоль нас
ці, — ад зна чыў Аляк сандр Шу мі лін. — 
На прык лад, бу дзе раз ві ваць дак лад нае 
зем ля роб ства, якое да зво ліць ска ра
ціць вы дат кі сель скай гас па дар кі на 15–
20 пра цэн таў. Больш шы ро кае рас паў
сюдж ван не атры мае і ін тэр нэтган даль.

Ула дзі мір Ве лі хаў 

Дзяр жаў ны ка мі тэт па на ву цы і тэх на ло гі ях на па ста ян най асно ве 
пра во дзіць кір ма шы іна ва цый ных рас пра цо вак. У 2020 го дзе ці ка васць да 
ме ра пры ем стваў пра яві лі спе цы я ліс ты ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
якія зай ма юц ца пы тан ня мі на ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най па лі ты-
кі, аў та раў іна ва цый ных рас пра цо вак з на ву ко вых ар га ні за цый і ўста ноў 
аду ка цыі, ма лых іна ва цый ных прад пры ем стваў. У мі ну лым го дзе дзя ку ю-
чы кір ма шам іна ва цый ных рас пра цо вак бы ло скла дзе на 45 пра та ко лаў аб 
на ме рах су пра цоў ніц тва.

Б
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Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с самым важным в 
истории музея праздником — Днём Рождения!

75 лет назад победоносно завершилась для нас самая 
кровопролитная и ожесточённая в истории человечества 
война. В майские дни 1945 года в Берлине был повержен 
страшный и коварный враг — немецкий 
фашизм. В первые дни сентября 1945 года 
закончилась Вторая мировая война, а Бела
русь вставала из руин и пепла. Восстанав
ливалось народное хозяйство и промыш
ленность. Отстраивались города и сёла. На 
площади Свободы в Минске в бывшем зда
нии Дома профсоюзов уже год работал Бе
лорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны.

Он известен как первый музей в мире, по
свящённый только одной теме — теме Вели
кой Отечественной войны в контексте Второй 
мировой.

Прошли годы, сменились поколения, но 
коллектив Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны 
делает всё для того, чтобы величайший под виг наших отцов, 
дедов и прадедов, их самоотверженность и бесстрашие в борь
бе с нацизмом не канули в лету, чтобы белорусы всегда свято 
чтили историю и гордились своей страной. 

Сотрудники нашего музея в тесном взаимодействии с ве
теранами Великой Отечественной войны стремятся донести 
до молодого поколения правду о минувшей войне, дают ре
шительный отпор фальсификаторам истории, принижающим 
роль и значение Великой Победы. Наш святой долг — бережно 
хранить память героев, отстаивать историческую правду, об
щими усилиями пресекать любые попытки пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны.

Благодаря нашим постоянным посетителям, друзьям, 
партнёрам и коллегам музей функционирует как живой 
организм. Здесь проходят экскурсии и лекции, ведется на
учноисследовательская работа, реализуются выставочные 
проекты, проводятся музейнопедагогические занятия и 
культурнообразовательные мероприятия, международные 
научнопрактические конференции и семинары для исто

риков и сотрудников военноисторических 
музеев. Здесь назначаются встречи с парт
нёрами, здесь можно получить квалифи
цированную консультацию по теме Второй 
мировой войны. Сюда приносят в дар мате
риалы участников Великой Отечественной 
войны: документы, фотографии, личные 
вещи военного времени. В книге отзывов — 
трогательные слова благодарности от уча
щихся и педагогов, молодых семей и людей 
преклонного возраста, гостей и жителей 
столицы, восторженные записи на разных 
языках мира. Только за период работы в 
новом здании музей посетило почти 2 млн 
человек из более чем 100 государств.

Пользуясь случаем хочу отдать дань 
безграничного уважения и искренней бла

годарности ветеранам. Низкий им поклон за героизм и са
моотверженность, проявленный в нелегкой борьбе! Здоро
вья на долгие годы, счатья и благополучия!

А музею и его сотрудникам хочется пожелать новых 
достижений, реализовать намеченные планы по созданию 
интереснейших выставочных проектов и мероприятий, 
осуществить ряд новых интерактивных программ, а также 
найти своих меценатов!

с уважением, 
Владимир воропаев, 

директор белорусского государственного  
музея истории Великой отечественной войны 

МУЗЕЮ —76 ЛЕТ!
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны — первый 
в мире музей тематики Второй мировой войны — открылся 22 октября 1944 г. Это крупнейшее 
национальное хранилище реликвий военной истории, фондовые коллекции которого насчитывают 
свыше 155 000 единиц хранения. Сегодня музей является самым посещаемым в Беларуси

19беларусь.belarus
кастрычнік   2020



3
ИСТОРИЧЕСКАЯ  
СПРАВКА

30  сентября 1943  г. ЦК КП(б)Б 
принял Постановление о создании 
музея, посвященного истории борь
бы белорусского народа с немец
кофашистскими оккупантами в 
Великую Отечественную войну, вре
менно разместив его в здании Госу
дарственного исторического музея 
г. Москвы на базе выставки «Бело
руссия живет, Белоруссия борется, 
Белоруссия была и будет советской», 
открытой ещё в начале ноября 1942 г. 
В экспозиционных залах посетите
лям были представлены материалы 
(313 экспонатов), обнаруженные на 
оккупированной территории Бела
руси Республиканской комиссией 
по сбору документов и материалов 
Великой Отечественной войны. 
10 июня 1942 г. на должность ответ
ственного секретаря этой Комиссии 
был назначен В. Д. Стальнов, кото
рый 1 августа 1944 г. стал первым 
директором музея.

После освобождения Минска ру
ководство Республики выделило для 
музея помещение в Доме профсоюзов 
на пл. Свободы.

26  августа 1944  г., по указанию 
Первого секретаря ЦК КП(б) Бело
руссии П. К. Пономаренко, группа 
научных сотрудников музея выеха
ла в Москву с целью вывоза оттуда в 
Минск экспонатов выставки «Бело
руссия живет…», а также картин, раз
мещавшихся в Треть яковской галерее, 
на юбилейной выставке белорусских 
художников, посвященной 25летию 
БССР. А через месяц началась кропот
ливая работа по подготовке музея к 
открытию.

Музей занимал довольно большую 
по тем временам площадь — 1 248 кв. м. 
Непосредственно под экспозицию 
было выделено в Доме профсоюзов 
25 залов. В этом же здании находились 
ещё общежитие и квартиры сотруд
ников. По архивным данным, осенью 

1944 г. в стенах музея работали 28 со
трудников, в числе которых были: 
В. В. Саблин, П. Н. Гончаров, Н. С. Аб
рамов, С. Г. Романов, А. С. Бархатков и 
Г. Ф. Бржозовский.

Процесс создания музея регу
лярно освещался в республиканской 

Постановление цк кП(б)Б от 29 сентября 
1943 г. о создании Музея борьбы 

белорусского народа против немецко-
фашистских захватчиков

Здание Дома профсоюзов в Минске, в котором музей размещался с 1944 по 1964 гг. Музей на ул. к. Маркса, 12. 1964 г.

20 беларусь.belarus
кастрычнік   2020



МИССИЯ 
И ЗАДАЧИ

М
иссия музея — со
х р а н е н и е  п а м я т и 
о  гер оях Великой 
Отечественной вой
ны, противодейст
вие фальсификации 

истории, работа по патриотическому 
и духовнонравственному воспи
танию граждан, консолидации об
щества.

Главными задачами музея явля
ются выявление, комплектование, 
учёт, сохранение, изучение и попу
ляризация аутентичных памятников 
истории и культуры, которые доку
ментируют факты и события истории 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., обеспечение общедоступно
сти музейных предметов и коллек
ций, использование их для духовного 
развития общества, в том числе для 
распространения знаний о военной 
истории. 

периодической печати, причем 
многие заметки писали сами со
трудники.

Наконец, в номерах газеты 
«Звяз да» и газеты «Советская Бе
лоруссия» от 21 и 22 октября 1944 г. 
было извещено об открытии 22 ок
тября в 12 часов дня двух выставок 
Белорусского государственного му
зея истории Великой Отечествен
ной войны (официальное название 
было закреплено постановлением 
СНК БССР от 27 октября 1944 г.) — 
«Вооружение белорусских парти
зан» и «Большевистская печать 
Белоруссии в дни Великой Отечест
венной войны».

В январе 1946 г. музейный кол
лектив возглавил новый директор 
Н. Е. Граков  — человек, имевший 
большой опыт работы и отлично 
знавший музейное дело. Именно 
под его руководством в музее от
крылись новые разделы экспозиции, 
а на основе первых тематических 
выставок была открыта в 1947 г. на
кануне празднования 1 мая первая 
стационарная экспозиция. Только 
за первое полугодие 1946 г. музей 
посетило около 13 тысяч человек, 
из которых 7 тысяч было охвачено 
экскурсиями.

Весной 1964 г. изза аварийного 
состояния Дома профсоюзов на пло
щади Свободы музей был временно 
перемещен в здание по ул. К. Марк

са, 12. Однако уже в январе 1966 г., 
согласно распоряжению Министер
ства культуры БССР, он переехал в 
новое трехэтажное здание на Цен
тральной (сегодня — Октябрьской) 
площади, по Ленинскому проспек
ту, 25а (ныне — проспект Независи
мости), где в рекордные сроки была 
смонтирована и 20 февраля 1966 г. 
открыта экспозиция первого этажа, 
а в ноябре 1967 г. — всего музея.

Проектирование же современ
ного здания, в котором с 2014  г. 
размещается Белорусский государ
ственный музей истории Великой 
Отечественной войны, началось 
в октябре 2008  г. (архитектор  — 
В. В. Крамаренко).

24 апреля 2010 г. в ходе проведе
ния Республиканского субботника 
на месте будущего здания музея в 
присутствии Президента Республи
ки Беларусь А. Г. Лукашенко была 
заложена капсула времени с по
сланием потомкам. 2 июля 2014 г. 
в канун празднования 70летия 
освобождения Беларуси от немец
кофашистских захватчиков при 
участии Президента Республики Бе
ларусь А. Г. Лукашенко и Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
была открыта экспозиция в новом 
здании музея, возведенном на воз
вышенности у обелиска «Минск — 
городгерой».

В здании на проспекте независимости музей размещался с 1967 по 2014 г. Строительство нового музея по проспекту Победителей. 2012 г.
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Военно-исторический комплекс «Старая граница»

Мемориальный комплекс 
«Памятник воинам-интернационалистам»

Мобильный музей

Площадка самолета ЛИ-2
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ФИЛИАЛы 
И ПЛОщАДКИ
Сегодня в состав музея, помимо главного 
здания, входят четыре музейные объекта 
различного статуса: два филиала — 
мемориальный комплекс «Памятник 
воинам-интернационалистам» и военно-
исторический комплекс «Старая граница», 
Мобильный музей и площадка  
самолёта ЛИ-2

Военноисторический комплекс «Старая граница» 
расположен в Дзержинском районе, в 4 км от поселка 
Станьково, на территории бывшего 63го Минского 
укрепленного района (составная часть «линии Стали
на»). Здесь экспонируются образцы боевой техники и 
тяжелого вооружения. Более 10 лет «Старая граница» 
входит в число знаковых объектов на территории Ре
спублики Беларусь, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны.

Посетители комплекса могут ознакомиться с исто
рией возведения Минского укрепрайона, узнать инте
ресные факты создания Западного пограничного окру
га. Экспозиция комплекса включает 38 единиц боевой 
техники, которая размещена на 7,2 га.

На территории данного комплекса воссозданы зда
ния комендатуры, таможни, солдатского клуба и столо
вой заставы 16го Дзержинского погранотряда периода 
1920–1930х гг. Также здесь можно узнать много интерес
ного о том, что из себя представляла служба на границе с 
первых лет образования СССР.

Реликвией комплекса, безусловно, является ДОТ 
(долговременная огневая точка) № 1 ротного района 
обороны «Д» 63го Минского укрепрайона.

Сотрудники музея проводят увлекательные экскур
сии по различным тематическим площадкам комплекса.

К 75летию Победы здесь была торжественно откры
та новая экспозиция «Великая Отечественная война на 
Дзержинщине».



На территории военно
исторического комплекса 
«Старая граница» регулярно 
проходят квестигры «Запад
ная граница», «Оружие побе
ды» и «Юные пограничники».

Мемориальный комплекс 
«Памятник воинаминтер
националистам», располо
женный в Троицком предме
стье на острове р. Свислочь 
(«Остров слез»), был открыт 
3 августа 1996 г., а уже в ян
варе 1997 г. он стал филиалом 
музея.

Комплекс встречает по
сетителей памятным зна
ком со скульптурным изо
бражением Образа Божией 
Матери и словами: «Сынам, 
загінуўшым у Афганістане, узведзе
ны гэты хрампомнік па даручэнні 
беларускіх маці, якія не жадаюць каб 
зло панавала ні на сваей ні на чужой  
зямлі».

Центральное место комплекса за
нимает скульптурная композиция, 
построенная на основе древнерусского 
церковного зодчества, которая пред
ставляет собой крестообразную часов
ню с главкой и шлемовидным куполом, 
увенчанным крестом.

Композиционную основу состав
ляют фигуры скорбящих женщин, 
которые олицетворяют белорусских 
матерей, оплакивающих не вернув
шихся с войны сыновей. Одни держат 
в руках иконы, другие — портреты 
сыновей.

Запоминающимся элементом ме
мориального комплекса является фи
гура бронзового ангелахранителя, 
установленного на гранитной чаше
пьедестале.

На валунах, расположенных у 
кромки воды, находятся таблички с 
названиями афганских провинций и 
городов, где дислоцировались, вели 
боевые действия части и соединения 
Ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистане.

Изначально были установлены ме
мориальные камни: «Шинданд», «Ка
бул», «Кандагар», «Баграм», «Пули
Хумри», «Файзабад», «Джелалабад», 
«Гардез», «Газни», «Герат», «Лашкар
гах», «Кундуз». В марте 2005 г. добавлен 
мемориальный камень «Асадабад», в 
августе 2005 г. — «Шахджой», в августе 

2015 г. — «Панджшер».
Каждый элемент ком

плекса имеет глубокий исто
рический и философский 
смысл. Изначально задуман
ный как памятник воинам, 
погибшим в Афганистане, он 
вскоре стал местом памяти о 
всех сыновьях и дочерях Бе
ларуси, когдалибо павших в 
сражениях.

Мо бильный музей.  В 
2020м году научными со
трудниками музея была со
здана новая передвижная 
экспозиция «Победа 75: до
рогами мужества и славы», 
посвященная 75летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.Пограничная застава

Гаубица  Б-4  203 мм в военно-историческом 
комплексе «Старая граница»

Во время экскурсии в мобильном музее
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Этот проект — дань памяти по
гибшим и дань благодарности остав
шимся в живых советским воинам. 
Благодаря передвижной экспозиции 
граждане Беларуси, не покидая пре
делов родного города, смогут прикос
нуться к историческому наследию, ко
торое вот уже 76 лет бережно хранит 
Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной вой
ны, расположенный в Минске.

Передвижная экспозиция струк
турно состоит из 5 разделов.

Первый раздел посвящен горо
дам, награжденным в 2009 г. и 2010 г. 
вымпелом «За мужество и стойкость в 
годы Великой Отечественной войны». 
В экспозиции можно увидеть муляж 
вымпела, а также карту с отмеченными 
красными звездами городами: Брест, 
Бегомль, Бобруйск, Борисов, Витебск, 
Гомель, Гродно, Жлобин, Заславль, 
Кличев, Кричев, Лида, Лоев, Минск, 
Могилев, Молодечно, Октябрьский, 

Орша, Острошицкий Городок, По
лоцк, Скидель, Ушачи, Лепель, Пинск, 
Рогачев, Сураж, Россоны. Специально 
разработанная мультимедийная про
грамма дает посетителям информа
цию о выбранном на карте населенном 
пункте: чем он отличился в суровые 
годы войны, за что был награжден и 
какие люди его прославили.

Следующие тематические разделы 
передвижной экспозиции раскрывают 
ее смысловое содержание. Здесь пове
ствуется о конкретных героях войны, 
белорусах и уроженцах Беларуси, кото
рыми гордится наша страна. Они уча
ствовали в первых оборонительных 
боях с гитлеровцами летом 1941 г., за
щищали Москву, Ленинград, боролись 
с врагом в подполье, участвовали в 
партизанском движении, освобожда
ли территорию Беларуси летом 1944 г., 
дошли до Берлина и завоевали Победу.

Последний раздел экспозиции, ко
торый называется «Экспонаты музея 

рассказывают», представляет в элек
тронном виде изображения отдельных 
экспонатов из музейных коллекций. 
Некоторые из них хранятся только в 
фондах и не представлены посетите
лям в постоянной экспозиции. Это 
дает уникальную возможность озна
комиться с ними и узнать их истории.

Для посетителей здесь функцио
нирует и зона активности, где на маг
нитной доске можно собрать пазлы, 
изображающие высший высший пол
ко вод ческий орден «Победа», самолет 
«По2» и танк «Т34».

Площадка самолета ЛИ2 (са
мого большого экспоната музея). На 
площадке самолета ЛИ2, располо
женной возле музея, в течение «лет
ного» сезона (с мая по сентябрь), еже
недельно проходят интерактивные 
программы. В выходные дни «под 
крылом самолета» посетители зна
комятся с комендантом аэродрома 
и под его руководством выполняют 
особую «боевую миссию», в ходе ко
торой приобретают ряд специальных 
знаний и навыков: по тени самолета 
определять его марку, складывать 
сигнальные костры, действовать на
ощупь в темноте, метко стрелять и 
многое другое. А еще во время про
граммы посетителям открывается 
множество удивительных фактов из 
истории ЛИ2. А главное — каждый 
имеет возможность посетить салон 
и кабину пилотов легендарного са
молета, сделать памятные снимки с 
использованием военной амуниции 
и вооружения времен Великой Отече
ственной войны. Действие проходит 
как интеллектуальная экскурсия для 
семьи или компании. Гости покидают 
площадку всегда в хорошем настрое
нии и с сувенирами от музея.
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Мобильный музей с экспозицией  
«Победа 75: дорогами мужества и славы»

Сотрудники музея на площадке самолета ЛИ-2
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ПРИгЛАшАЕМ  
ПОСЕТИТь
ПОБЕДНЫЙ СОРОК ПЯТЫЙ: 
ОТ БЕРЛИНА ДО НАНКИНА

3 сентября 2020 г. в Белорусском 
государственном музее истории Ве
ликой Отечественной войны состо
ялось открытие временной экспо
зиции «Победный сорок пятый: от 
Берлина до Нанкина», посвященной 
75летию окончания Второй мировой 
войны.

На основе фондовых материалов 
музея она представляет события окон
чания Великой Отечественной войны 
и разгрома Квантунской армии в ходе 
советскояпонской войны.

Около 180  музейных предметов 
сгруппированы в 4 раздела: «Берлин
ская операция», «Встреча на Эльбе», 
«Парад Победы», «Маньчжурская опе
рация».

Вспоминая еще раз знаковые собы
тия сорок пятого года, такие как раз
гром Германии, встреча на Эльбе, па
рад Победы, основной акцент делается 
на советскояпонской войне, победа в 

которой ознаменовала окончание Вто
рой мировой войны.

В ходе Маньчжурской операции 
(9 августа — 2 сентября 1945 г.) была 
разгромлена Квантунская армия и ос
вобождены Маньчжурия, СевероВос
точный Китай, Северная Корея, Юж
ный Сахалин и Курильские острова.

2 сентября 1945 г. на борту аме
риканского линкора «Миссури» был 
подписан Акт о безоговорочной капи
туляции Японии. 9 сентября 1945 г. в 
Нанкине состоялось подписание Акта 
о капитуляции Японских вооружен
ных сил в Китае.

План Маньчжурской операции 
разрабатывался при непосредствен
ном участии Маршала Советского 
Союза, главнокомандующего войска
ми на Дальнем Востоке А. М. Василев
ского. В экспозиции представлен его 
вышитый портрет. Автор этой работы 
Зоя Жданович была награждена за нее 
грамотой, которую вручил ей в 1953 г. 
Маршал Советского Союза И. Х. Баг
рамян.

После Победы над Германией 5я 
армия, войсками которой командо
вал дважды Герой Советского Сою
за Н. И. Крылов, в полном составе была 
переброшена на Дальний Восток. Свою 
первую «Золотую Звезду» Николай 
Иванович Крылов получил за отличное 
командование войсками 5й армии в 
ходе операции «Багратион», а вторую — 
за успешный разгром частей 3й япон
ской армии в приграничном оборони
тельном районе. На выставке можно 
увидеть материалы (художественный 
портрет, китель, фуражку) Маршала 
Советского Союза Н. И. Крылова.

Начальником Политотдела штаба 
1го Дальневосточного фронта был 
Платон Васильевич Саевич, впослед
ствии министр просвещения БССР 
(1947–1951).

Среди участников советскояпон
ской войны были Цезарь Репницкий, 
Сергей Лазаренко, Александр Забав
ский, Николай Бондаренко и другие 
фронтовики, материалы которых 
хранятся в фондах музея. Интересна 
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судьба Ивана Качалина, шинель кото
рого можно увидеть в экспозиции. В 
1941 г. он находился среди защитников 
Брестской крепости и попал в плен, 
бежать из которого удалось в 1943 г. 
на территории Польши. В дальнейшем 
Иван Качалин сражался в рядах пар
тизан Пинской партизанской бригады, 
в 1944 г. после соединения с частями 
Красной Армии воевал на фронте, 
штурмовал Кёнигсберг, за участие в 
советскояпонской войне награжден 
орденом Красной Звезды.

В 1945 г. в Маньчжурии художни
комфронтовиком Сергеем Катковым 
были сделаны рисунки, представлен
ные в экспозиции. До войны Сергей 
Петрович Катков руководил художест
венной студией при Дворце Пионеров 
в Минске, прошел Великую Отечест
венную от Москвы до Восточной Прус
сии, был участником освобождения 
Беларуси. В дальнейшем ему пришлось 
участвовать в советскояпонской 
войне. После войны вернулся к препо
даванию, в 1966 г. был удостоен звания 
Заслуженного учителя БССР. Семья 
художника передала серию его фрон
товых рисунков, мольберт, этюдник, 
палитру, кисти, часы с кукушкой — по
дарок для дочери Светланы, оставлен
ный художником, когда он был прое
здом в Минске по пути в Маньчжурию.

Отдельные экспозиционные ком
плексы представляют японские трофеи 
(свитер и рукавицы японского пехо

тинца, плащ, пиала и другие), а также 
предметы из коллекции декоративно
прикладного искусства (китайские го
белены, барабан, плакетки, альбомы), 
которые были подарены музею в разные 
годы делегациями из Китая. В 2018 г. в 
музее проходила совместная выставка 
с Мемориальным музеем памяти жертв 
Нанкинской резни, на открытии кото
рой китайские музейщики передали в 
дар Колокол мира из Нанкина. Сегодня 
он напоминает о том, что трагедия, пе
режитая в годы войны самыми разны
ми народами, не должна повториться.

Работа выставки продлится до 
1 ноября 2020 г.

 «орУжИеМ 
 ИскУсства» 

В день рождения музея, 22 октя
бря 2020 года открывается временная 
экспозиция советской графики и ка
рикатуры из фондовой коллекции 
периода 1939–1945 гг. «Оружием 
искусства».

Наиболее значимой уникальной 
частью фондовой коллекции «Пла
каты» являются советские политиче
ские плакаты периода Великой Оте
чественной войны (около 500 единиц 
основного фонда). Это плакаты круп
нейших центров массового издания 
плакатной графики — Московского и 
Ленинградского отделений государст
венного издательства «Искусство».

К очередной годовщине создания 
музея была приурочена временная 
экспозиция с коллекционным пока
зом плакатов в героикосатирическом 
и сатирическом жанрах (53 единицы 
основного фонда и 19 единиц науч
новспомогательного фонда). В годы 
войны сатирические плакаты, на
правленные против командования и 
солдат немецкофашистской армии, 
называли «агитационными бомбами». 
Поддерживая и укрепляя боевой дух 
в войсках РККА, среди партизан и в 
советском тылу, сатира и карикатура 
убийственно действовали на врага.

В экспозиции будут представлены 
подлинные однолистные плакаты и 
плакаты художественных серий «Окна 
ТАСС», «Боевой карандаш» малого и 
большого (стандартного) форматов в 
технике цветной литографии, а также 
оригинальные плакаты, выполнен
ные трафаретным способом цветной 
гуашью. В их числе графические лис
ты, признанные художественными 
критиками классическими образца
ми плакатного искусства — это рабо
ты профессиональных плакатистов и 
карикатуристов Виктора Дени, Бори
са Ефимова, Кукрыниксов, Михаила 
Черемных, Виктора Иванова, Алексея 
Кокорекина, Павла СоколоваСкаля и 
других.

Выставка будет 
работать до 27 но
ября 2020 года.

колокол мира. Подарок китайских коллег  
из Музея памяти жертв нанкинской резни.

Экспозиционный комплекс н.И.крылова
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квест «о велИкоЙ 
отечественноЙ…»

Это совместный проект двух музе
ев к 75летию Великой Победы.

3 июля 2020 года Белорусский госу
дарственный музей истории Великой 
Отечественной войны и Националь
ный художественный музей Респуб
лики Беларусь презентовали совмест
ный культурнообразовательный 
проект — квест «О Великой Отечест
венной…».

Этот проект не имеет аналогов и 
объединяет два ведущих музея стра
ны. Уникальность квеста в том, что 
его сценарий построен на взаимосвя
зи идентичных и похожих музейных 
предметов, которые представлены в 
экспозициях обоих музеев.

Участникам квеста предстоит от
правиться в увлекательное путешест
вие по страницам истории Великой 
Отечественной войны и послевоен
ного времени, в ходе которого они 
последовательно побывают в двух 
музеях. Задания игры размещены на 
специальной интернетплатформе. В 
качестве путеводителя по экспози
циям участникам будет предложен 
«Фронтовой дневник»  — история 
человека, который прошел нелегкий 
путь с первых дней войны и до По
беды. Это издание ручной работы — 
совместная творчес кая разработка 
научных сотрудников и художников 
музея.квест «пУтЬ к поБеде» 

Интерактивная программа с эле
ментами квеста «Путь к Победе» — 
это познавательное и захватыва
ющее путешествие по музейным 
залам. Участники квеста смогут не 
только расширить свои знания по 
истории Великой Отечественной 
войны, но и самостоятельно пройти 
ее трудными дорогами: преодолеть 
препятствия, выполнить боевые 
задания и проложить свой «путь к 
Победе».

Вы заказали квестпрограмму 
«Путь к Победе». Что вас ждет?

В начале квеста ваша семья (или 
компания друзей) перевоплотится 
в «спецгруппу» отважных бойцов, 
познакомится с проводником (ве

дущим) и получит путевой лист 
с заданиями. А дальше начнется 
трудный и опасный путь, где зало
гом успеха станет ваша сплочен
ность, внимательность, смекалка и 
дисциплинированность! Вам также 
может пригодиться хорошая зри
тельная память и аналитические 
способности, умение действовать в 
темноте и бесшумно преодолевать 
препятствия, знание азбуки Морзе 
и тайн Минского подполья, навыки 
изготовления самодельных чернил и 
оказания первой помощи раненым. 
Но! Если у вас пока нет такого бо
гатого арсенала знаний и умений, не 
огорчайтесь — вас обучат и помогут. 
Проводник будет сопровождать вас 
на всех этапах пути, его знания и 
советы будут в вашем распоряже
нии. Мы верим, что Победа будет за 
вами! В завершении маршрута вас 
ждут сувениры на память о нашем 
музее.

Квестпрограмма «Путь к Побе
де» рассчитана на семейные груп
пы численностью до 10  человек, 
а также подойдет для компаний 
друзей или сборных групп. Дети в 
возрасте до 14 лет допускаются к 
игре только при участии взрослых. 
Продолжительность программы 
1,5–2 часа.

Заказать квест: 
+375 (17) 203–07–92
+375 (29) 144–07–92
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«паролЬ: поБеда75» — 
экскурсия  
по музейным фондам 

Вам когданибудь приходилось 
бывать в фондохранилище — музей
ном «закулисье», где хранятся уни
кальные предметы с интереснейши
ми историями? Благодаря проекту 
«Открытые фонды» у вас появилась 
такая возможность. 

Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечест
венной войны предлагает необыч
ную экскурсию «Пароль: Победа75». 
Это новая эксклюзивная услуга, ко
торую вы наверняка оцените. Она 
удивит как любознательных посе
тителей, так и профессиональных 
историков.

Экскурсия проходит в помеще
нии одного из фондовых хранилищ 
музея, куда посетителям только вре
менно открыт свободный доступ. 
Это территория повышенной кон

центрации музейных раритетов со 
своей особенной сильнейшей энер
гетикой, которую вам предстоит по
чувствовать на себе.

Вашему вниманию предстанут 
предметы из разных коллекций, ко
торые никогда прежде не экспониро
вались в музее — это новые посту
пления 2020 года — юбилейного года 
Великой Победы. Они представляют 
своих героев, прошедших через гор
нило Великой Отечественной.

Всё, что выходит за рамки экспо
зиции, становится доступным в рам
ках проекта «Открытые фонды». Не 
упустите шанс увидеть это!

Экскурсии проводятся по втор
никам, средам и субботам с 10.00 до 
16.00 для групп до 10 человек (сто
имость  — 15.00  byn с экскурсан
та). Продолжительность — 45 мин. 
Фото и видеосъемка во время экс
курсии запрещена. Возрастное огра
ничение 14+. 

Заказать экскурсию: 
+375 (17) 203–07–92
+375 (29) 144–07–92 

Игроки квеста смогут взглянуть 
на войну глазами очевидца, познако
миться с легендарными личностями, 
стать свидетелями знаковых событий, 
пройти «дорогой войны», которая ве
дет к Великой Победе…

Победители квеста получат по
дарки и памятные призы от музеев и 
партнера проекта — сети магазинов 
товаров для творчества «АРТтерри
тория».

К участию в проекте приглашаются 
сформированные команды составом 
до 10 человек (возрастное ограниче
ние 14+). Продолжительность квес
та — около 3 часов. Предварительная 
запись обязательна.

Заказать квест: 
+375 (17) 327–23–50
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возможные 
темы:
•	 «Минск — город

герой»;
•	 «Детство, опален

ное войной»;
•	 «Нацистский ок

к у п а ц и о н н ы й 
режим на терри
тории Беларуси в 
1941–1944 гг.»;

•	 «Танкисты в боях 
за Родину»;

•	 « О с в о б ож де н ие 
Беларуси.  Бело
русская стратеги
ческая наст упа
тельная операция 
«Багратион»;

•	 «Боевые награды 
СССР и Германии 
в годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны».

О
дними из приоритетных направлений 
деятельности музея являются научно
просветительская работа и гражданско
патриотическое воспитание учащейся 
молодежи. Сотрудники музея делают 
все возможное для того, чтобы молодое 
поколение белорусов знало о героиче

ском прошлом своей родины, помнило и чтило его.
Вместе с новыми музейными проектами большой 

популярностью пользуются и традиционные, проверен
ные временем, услуги музея. Одна из них — экспресс
выставка «Музей в чемодане». Эта выездная услуга 
предлагается групповым посетителям (чаще всего уча
щимся) в качестве альтернативы традиционному похо
ду в музей.

Научный сотрудник выезжает в учреждение образова
ния с музейными экспонатами (оружие, награды, предме
ты быта, военная археология, амуниция, обмундирование, 
фотографии, документы и т. п.), подобранными в зависи
мости от заказанной темы. Выступление проходит в форме 
увлекательного рассказа, адаптированного под возраст ау
дитории, сопровождающегося мультимедийным показом и 
демонстрацией предметов из «чемодана». По завершении 
выступления научного сотрудника учащимся предоставля
ется возможность рассмотреть, подержать в руках и сфото
графироваться с экспонатами.

Продолжительность — 45 мин. Группа от 30 человек. 
Необходимое оборудование: экран, проектор,  

ноутбук, микрофон.

Прием заявок: 
+375 (17) 203–07–92,  +375 (29) 144–07–92

МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ 
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Д
ля музея дети — всегда особые го
сти, к которым здесь относятся с 
большой заботой, трепетом и вни
манием. Ежедневно общаясь с юными 
посетителями, будь то экскурсия или 
музейное занятие, квестпрограмма 
или онлайнурок, сотрудники музея 
всеми силами стараются воспитывать 

в них доброту и отзывчивость, честность и уважение 
к старшим, любовь к Родине и интерес к истории сво
его народа.

Недавно в музее открылся зал «Музей для де
тей» — специально оборудованное помещение, где 
сотрудники музея выстраивают коммуникацию с 
юными посетителями музея. 
Здесь проходят первые зна
комства детей с музеем, му
зейнопедагогические заня
тия, мастерклассы и другие 
интересные мероприятия. В 
зале организована зона отды
ха для малышей и их родите
лей.

ШКОЛА ЮНОГО  
ЭКСКУРСОВОДА

Великая Отечественная 
война — непростая тема для 
детского восприятия. Зада
ча музея как центра патри
отического воспитания — правильно подать материал, 
чтобы заинтересовать даже самых немотивированных 
юных посетителей. Цель данного проекта — приблизить 
маленького экскурсанта к пониманию и осмыслению 
темы Великой Отечественной войны через рассказ о ней 
по принципу «от ребенка к ребенку». Повествование на 
«языке ребенка» делает его максимально доступным и 
интересным для подрастающего поколения.

Свои первые шаги делает кружок «Школа юного экс
курсовода» для учащихся средних и старших классов. 
Помимо гражданскопатриотического воспитания, этот 
проект также будет решать задачи профессиональной ори
ентации учащихся: формирование интереса к профессиям 
историка и музейного работника.

Директор музея Владимир Воропаев в окружении юных экскурсоводов

ЮНыМ  
ПОСЕТИТЕЛЯМ 
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ЮЮбилейный год Победы в музее ознаменовался боль
шим количеством интересных совместных проектов со 
СМИ. Одним из ярких примеров является проект «Судьбы, 
сложенные в треугольник», рожденный в творческом тан
деме с журналистами Белорусского телеграфного агентства.

В его основе — письма фронтовиков и партизан, по
гибших и выживших в горниле боёв и сражений. Выпуски 
проекта еженедельно выходили с января по май. Соответ
ствующие публикации доступны к прочтению по адресу 
http://victorychronicle.belta.by/letter.

Многими десятилетиями собирались военные письма в 
одну большую коллекцию музея, временами разворачивая 
свои пожелтевшие страницы, чтобы строки из них появи
лись в книгах или газетных статьях, чтобы быть прочитан
ными на радио или показанными на телевидении. Сегодня 
эти послания из прошлого могут быть прочувствованы 
миллионами современников.

Общая работа музейщиков и журналистов получила 
большой общественный отклик и резонанс. Несмотря на 
военную цензуру, ни одно письмо не является калькой — 
каждое индивидуально. В письмах времени Великой Отече
ственной содержится большая моральная сила, их объеди
няет чувство глубокого патриотизма, вера в победу, любовь 

к своим близким и родным. В каждом письме — понимание, 
что надо не только выжить самому, но и защитить Родину, 
и разбить врага.

Несмотря на личный характер, письма войны являются 
историческими документами. Сложенные вместе, отдель
ные судьбы из маленьких «треугольников» дают ощущение 
большого, как Советский Союз, и беспрерывного движения 
людских масс, сдвинутых с привычных мест и полностью 
подчинённых законам войны на всех её этапах. Из малень
ких фрагментов о фронтовых и партизанских буднях, из 
тревог за семьи в оккупации и в эвакуации, из скупых стро
чек в дни обороны или затяжных боёв и радостных, ярких 
в дни наступлений и побед складывается общая картина 
эпопеи под названием Великая Отечественная война.

Большинство писем, представленных в проекте, расска
зывают о судьбах белорусов, а также воинов, сражавшихся 
на территории Беларуси, или связавших свою послевоен
ную судьбу с нашей республикой.

Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны выражает благодарность всем се
мьям, которые передали на постоянное хранение в музей
ные фонды свои материалы. На сегодняшний день коллек
ция писем насчитывает более двух тысяч трёхсот единиц.

СУДьБы, СЛОЖЕННыЕ В ТРЕУгОЛьНИК
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И
орден красного 
Знамени (ссср)

История ордена Красного Знамени 
началась 16 сентября 1918 г., когда Де
кретом Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета (ВЦИК) 
был учрежден орден РСФСР «Красное 
Знамя», а после образования Союза 
Советских Социалистических Респу
блик, Постановлением Центрального 
исполнительного комитета СССР от 
1 августа 1924 г. он стал называться — 
орден Красного Знамени СССР.

Статут ордена был утвержден По
становлением Президиума ЦИК от 
11 января 1932 г., в дальнейшем в него 
вносились дополнения и изменения 
Указами Президиума Верховного Со
вета СССР от 19 июня 1943 г. и от 16 де
кабря 1947 г. В нём отмечалось, что 
орден Красного Знамени учрежден для 
награждения за особую храбрость, са
моотверженность и мужество, прояв
ленные при защите социалистического 
Отечества: за особо значительные по
двиги, совершенные в боевой обста
новке с явной опасностью для жизни; 
за выдающееся руководство боевыми 
операциями воинских частей, соедине
ний, объединений и проявленные при 
этом особые храбрость и мужество; за 
особые мужество и отвагу, проявлен

ные при выполнении специального 
задания; за особые отвагу и храбрость, 
проявленные при обеспечении госу
дарственной безопасности страны, 
неприкосновенности государственной 

границы СССР в условиях, сопряжен
ных с риском для жизни; за успешные 
боевые действия воинских частей, во
енных кораблей, соединений и объеди
нений, которые, несмотря на упорное 
сопротивление противника, на потери 
или другие неблагоприятные условия, 
одержали победу над противником или 
нанесли ему крупное поражение либо 

способствовали успеху наших войск 
в выполнении крупной боевой опера
ции. В исключительных случаях на
граждение орденом Красного Знамени 
может быть произведено и за особо 
значительные заслуги в поддержании 
высокой боевой готовности войск, а 
также за подвиги, совершенные при 
выполнении воинского долга с явной 
опасностью для жизни.

При повторном награждении орде
ном Красного Знамени (и это был един
ственный орден в наградной системе 
СССР), где награжденному вручался 
орден с цифрой «2» (отмечалось осо
бым значком на лицевой части (эмале
вый щиток с номером награждения), а 
при последующих награждениях — с 
соответствующими цифрами.

Создать проектный эскиз было по
ручено художнику В. И. Денисову Од
нако он был болен, и фактически всю 
работу по созданию рисунка ордена 
«Красное Знамя» пришлось выпол
нить его сыну Владимиру.

В. В. Денисов ещё до Первой ми
ровой войны учился в Строгановском 
художественном училище, хорошо 
знал гравёрное дело, технологию че
канки. В 1918 г. он работал в коллегии 
по делам музеев и охраны памятников 
старины при Наркомате просвещения 
РСФСР.

ПОСТУПЛЕНИЯ 
В МУЗЕЙНОЕ СОБРАНИЕ
В 2020 г. из Государственного хранилища ценностей (Гохрана) Главного управления драгоценных металлов и драгоценных 
камней Министерства финансов Республики Беларусь по Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 апреля 2020 г. № 218 музею на постоянное хранение было передано более 60 единиц предметов музейного значения, 
имеющих историческую и культурную значимость. Среди них несколько орденов Красного Знамени, представляющих 
собой различные периоды истории развития этой высокой государственной награды, не только Советского Союза,  
но и Монгольской Народной Республики: орден Боевого Красного Знамени (Красного Знамени за воинскую доблесть, тип II) 
и орден Боевого Красного Знамени (Красного Знамени за военные заслуги, тип III).

орден красного Знамени № 16, 
3-е награждение, [1918–1932] 
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В. В. Денисов за короткий срок 
(меньше месяца) подготовил шесть 
вариантов рисунка знака нового орде
на. Один из них был признан Комис
сией ВЦИК как наиболее точно отра
жающий суть боевого знака отличия. 
Развёрнутое красное знамя и пятико
нечная звезда, лемех плуга, молот и 
штык, скрещенные серп и молот, ду
бовые листья венка — все эти симво
лы отражали множество понятий. На 
красном знамени был начертан лозунг 
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» В нижней части ордена на крас
ной ленте были буквы «Р.С.Ф.С.Р». Уже 
4 октября 1918 г. этот вариант рисунка 
ордена «Красное Знамя» с небольши
ми исправлениями, сделанными авто
ром по замечаниям членов наградной 
комиссии, был утверждён Президи
умом ВЦИК. По рисунку В. В. Дени
сова гравёр В. В. Звягинцев сделал в 
середине октября 1918 г. пробные эк
земпляры ордена «Красное Знамя» в 
трёх вариантах: под старое серебро, 
под бронзу и под золото. Президиум 
ВЦИКа утвердил бронзовый вариант.

Первым кавалером ордена «Крас
ное Знамя» РСФСР стал бывший пред
седатель Челябинского революцион
ного комитета В. К. Блюхер. В 1918 г., 
объединив под своим командованием 
несколько вооруженных отрядов, он 
совершил с ними легендарный поход 
по Уралу, ведя ожесточенные бои с 
белогвардейцами. Возглавляемая им 
десятитысячная партизанская армия 
совершила героический рейд по тылам 
белых. Пройдя за 40 дней в непрерыв
ных боях 1500 километров, партизаны 
соединились с регулярными частями 
Красной Армии. За этот подвиг 30 сен
тября 1918 г. Василий Блюхер был на
гражден орденом «Красное Знамя» 
РСФСР № 1. За совершенные в годы 
гражданской войны подвиги Блюхер 
еще трижды был удостоен этого ор
дена. Пятый орден, но уже Красного 
Знамени СССР он получил за работу в 
качестве военного советника при рево
люционном правительстве Китая.

Среди награжденных орденом 
«Красное Знамя» РСФСР были видные 
деятели КПСС — М. И. Калинин, С. М. 
Киров, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куй
бышев, а также выдающиеся полковод
цы гражданской войны — М. В. Фрун
зе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный, 
К. Е. Ворошилов, В. И. Чапаев, Г. И. Ко
товский и другие.

По аналогии с орденом «Красное 
Знамя» РСФСР, свои ордена Красного 
Знамени ввели и республики Закавка
зья, а также некоторые среднеазиат
ские республики.

После создания Союза Советских 
Социалистических Республик в 1922 г. 
стал вопрос о создании единой боевой 
награды страны.

Единой советской боевой на
градой стал орден «Красное Знамя» 
СССР, учрежденный Постановлени
ем ЦИК СССР от 1 августа 1924 г. 
Этот документ определил лишь факт 
создания награды; статут и описание 
ордена в нем отсутствовали. Кон
курс на создание проекта знака ор
дена был объявлен в конце 1924 г., 
уже после обнародования первого 
Постановления о награждении орде
ном. Комиссия получила 683 эскиза 
от 393 авторов, но ни один из них не 
был утвержден, так как все они усту
пали рисунку ордена «Красное Зна
мя» РСФСР. Поэтому именно он был 
принят в качестве исходного для со
здания нового знака. Единственное 
изменение состояло в замене надпи
си «РСФСР» на «СССР».

К изготовлению союзных орденов 
Красного Знамени Ленинградский 
Монетный двор приступил далеко не 
сразу. К началу 1925 г. в Революцион
ном военном совете СССР и в штабах 
военных округов скопилось несколь
ко тысяч еще не врученных орденов 
Красного Знамени РСФСР. Поэтому 
было решено продолжить выдачу 
республиканского ордена, но уже от 
имени ЦИК СССР и РВС СССР.

В протоколе Президиума ЦИК 
СССР от 17 декабря 1932 г. отмечено: 
«Установить начало выдачи ордена 
«Красное Знамя» Союза ССР с 1 янва
ря 1933 г.». В этом же документе было 
отмечено «историческое значение» 
ордена Красного Знамени РСФСР, в 
связи с чем его замену на общесоюз
ный орденский знак постановили «как 
правило — не производить».

Согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 19 июля 1943 г. 
для орденов, имеющих форму круга 
или овала, вводится порядок ношения 
их подвешенными к пятиугольной ко
лодке, обтянутой муаровой (шелковой) 
лентой. Тем же Указом установлен цвет 
ленты (см. выше). С этого времени зна
ки ордена изготавливались с ушками в 
верхней части знамени.

орден красного Знамени № 178,  
2-е награждение, [1924–1932]

Автор проекта ордена —  
художник В. В. Денисов

орден красного Знамени № 22,  
4-е награждение [1930–1943] 
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В 1941 г. началась Великая Отече
ственная война, открывшая новый пе
риод в наградном деле: орденоносцы, 
бывшие до войны одиночками, стали 
массовым явлением.

В годы войны в числе первых орде
ном Красного Знамени была награжде
на знаменитая 316я стрелковая диви
зия генералмайора И. В Панфилова.

Всего с 1924 г. по 1991 г. орденом 
Красного Знамени было совершено 
более 581 300 награждений. 52 чело
века имели шесть награждений этим 
орденом, около 15 человек — семь.

Сейчас в музее хранится 213 орде
нов Красного Знамени (есть РСФСР и 
даже орден Красного Знамени Узбек
ской ССР). Самое большое количе
ство награждений (из имеющихся в 
музее) — шесть у дважды Героя Совет
ского Союза лётчика П. Я. Головачёва.

орден Боевого красного 
Знамени «цэргийн 
гавьяаны улаан 
туг одон» (Мнр)

До этого года в коллекции «Фале
ристика» награды Монгольской На
родной Республики такого уровня от
сутствовали.

В 1924 г., после смерти религиозного 
лидера и монарха Богдохана, при под
держке со стороны Советского Союза, 
была провозглашена Монгольская На
родная Республика. К власти пришли 
Генден Пелжедиин, Омара Анандин и 
Чойбалсан Хорлогийн. В 1924 г., ассиг
нования на учреждение наградной си
стемы были даны новым парламентом 
МНР. Проекты орденов были разрабо
таны лучшими художниками Монго
лии и по началу они изготавливались 
только на монетных дворах СССР в 
Москве и Ленинграде. Эти награды 
могут быть узнаны по своему дизайну, 
а иногда и по штампу монетного двора. 
И только к 1960м годам ордена и ме
дали также стали производить в Улан
Баторе и Будапеште. Высокое качество 
и использование драгоценных метал
лов при изготовлении орденов МНР 
особенно ценимо коллекционерами 
во всем мире. Социальные изменения, 
закрепленные тремя конституциями 
страны 1924 г., 1940 г. и 1960 г. нало
жили свой отпечаток на производство 
наград. Название страны, официаль
ный флаг, герб и алфавит менялись 

несколько раз. Например, кириллица 
начала использоваться с 1941 г.

Эти факторы являются опреде
ляющими при установлении периода 
учреждения той или иной награды. 
Существуют три основных типа гер
бов. Первый тип имеет три варианта, 
второй имеет два варианта, и, нако
нец, третий — только один вариант. 
Многие награды имеют штамп БН
МАУ, который означает МНР. Вообще 
сравнительно мало орденов и медалей 
было изготовлено и основанно в этой 
стране, что связано с ее малонасе
ленностью. Орден Красного Знамени 
(Цэргийн гавьяаны улаан туг одон) был 

основан в 1926 г. Первоначально орден 
назывался «За воинскую доблесть» 
(тип I), в 1931–1945 гг. назывался ор
ден «Красного знамени за воинскую 
доблесть» (тип II), с 1945 г. получил 
название орден «Красного знамени 
за военные заслуги» (тип III), с 1993 г. 
называется орден «Красного знамени 
за воинскую доблесть» (тип IV). Им 
награждались солдаты, офицеры, по
литработники Монгольской народно
революционной армии, Монгольской 
народной армии — военнослужащие, 
работники госбезопасности, погра
ничники и другие граждане, которые 
совершили подвиг при защите страны 
от агрессоров и которые внесли вклад 
в дело укрепления народнореволю
ционной армии, усиления оборонной 
мощи своей страны против внешних 
и внутренних врагов, в деле защиты 
мирного труда народа. Орденом на
граждались также отдельные воинские 
части, соединения, военные училища, 
промышленные и административные 
организации, успешно выполнив
шие особые задания правительства в 
деле повышения военной мощи МНР 
и укрепления обороноспособности 
страны. Особенно прославившиеся в 
обороне МНР орденом Красного Зна
мени награждались по несколько раз, 
а маршал Чойбалсан был награжден 
пятикратно. Орденом I типа было осу
ществлено около 600  награждений, 
II типа — около 2 300, III и IV типов — 
около 6 000.

Все государственные награды вы
сокого уровня имеют свои личные, 
уникальные номера, благодаря кото
рым есть шанс установить их владель
цев.

орден цэргийн гавьяаны улаан туг одон; 
(красного Знамени за воинскую доблесть), 
тип іі, № 150, 4-е награждение, [1941–1945] 

орден цэргийн гавьяаны улаан туг одон; 
(красного Знамени за воинские заслуги), тип 

ііі, № 204, 2-е награждение, [1941–1945] 

Уважаемые читатели!
Белорусский государственный 

музей истории Великой Отечест-
венной войны на протяжении всей 
своей истории выполнял и продол-
жает выполнять высокую миссию 
по сохранению памяти о Великой 
Победе.

Предлагаем вам передать в му-
зей семейные реликвии: фотогра-
фии, документы, письма, личные 
вещи участников войны. Это ста-
нет вашим вкладом в сохранение 
светлой памяти миллионов людей, 
которые прошли ту страшную 
войну.
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НОВыЕ ИЗДАНИЯ

В нынешнем году вышло в свет 
уникальное издание — альбом «Ра
ритеты военноисторических музе
ев Беларуси и России», посвящен
ный 75летию Победы в  Великой 
Отечественной войне. В книгу вошли 
истории 100 экспонатов из фондов 
главных военноисторических музе
ев Беларуси и России: Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, Ме
мориального комплекса «Брестская 
крепостьгерой», Государственного 
мемориального комплекса «Хатынь», 
Музея Победы, Государственного 
историкомемориального музеяза
поведника «Сталинградская битва», 
Севастопольского военноисториче
ского музеязаповедника. Отобран
ные для альбома экспонаты являют
ся символами, свидетельствами 

общего и личного подвига людей, 
отстоявших свою страну и спас
ших мир от фашизма. Каждый из 
этих исторических артефактов, 
будь то письмо с фронта или 
старая фотография, элемент об
мундирования или награда, име
ет свою неповторимую историю, 
отражающую события Великой 
Отечественной войны и расска
зывающую о вкладе советского 
народа в Победу.

Набор открыток «Быт рога
чёвских партизан» — подарочное 
издание музея, представляющее 
странички рукописного журнала 
партизан восьмой Рогачёвской 
партизанской бригады, их учёбу 
и быт.

Рукописные журна
лы — уникальное явле
ние в истории и культуре 
Беларуси. В них — наци
ональный дух, характер, 
история и география наро
дов. 

Самодельные, напи
санные от  руки, напе
чатанные на  машинке 
тетради или альбомы 
отражают жизнь, борьбу 
и  творчество белорус
ских партизан на протя
жении 1941–1944 годов, 
т. е. весь период борьбы 
в тылу врага.

Хранились руко
писные журналы вме
сте с  документами 
отряда или бригады. 
Оказавшись в коль
це вражеской бло
кады, партизаны 
закапывали руко
писные журналы 
в землю в ящиках 
от патронов и сна
рядов.

Авторами статей, рассказов, очер
ков, страничек сатиры и юмора были 
сами партизаны. Они использовали 
любую возможность, чтобы достать 
для оформления бумагу, картон, кра
ску или карандаши.

Коллекция партизанских руко
писных журналов музея насчитыва
ет 248 номеров. Они представляют 
своих героев  — разных по  нацио
нальности, роду деятельности, ми
ровоззрению — через поступок, по
зицию, подвиг, в служении своему 
народу. Эта уникальная коллекция 
по достоинству включена в Государ
ственный список историкокультур
ных ценностей Республики Беларусь 
(категория «1»).

Приобрести данное издание 
можно в сувенирном киоске Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны.
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УЧАСТНИКИ ПАРАДА 
ВСПОМИНАЮТ…
К 75-летию парада Победы

 

Парад Победы, состоявшийся 
24 июня 1945 г. на Красной площади 
в Москве, поставил логическую точ
ку в истории Великой Отечественной 
войны. О нем написано немало. Мы 
знаем о том, какая погода была в тот 
день, в какой последовательности 
прошли сводные полки по Красной 
площади, как были брошены фашист
ские знамена к подножию Мавзолея. 
А каким он остался в памяти участ
ников, могли бы рассказать только 
они сами. Но все меньше этих людей 
среди нас и совсем немногие оста
вили свои воспоминания. Далеко не 
всегда это полный рассказ, порой 
всего лишь небольшой штрих, факт, 
эпизод, но их не встретишь ни в кни
гах, ни в статьях.

Несмотря на то, что рассказы но
сят личный характер, в них можно 
выделить наиболее часто встречае
мые детали, подробности, которые 
описываются практически всеми. 
Например, две самые распростра
ненные темы звучат почти у каждого 
участника парада: это немилосердная 

муштра и великолепное питание во 
время подготовки к параду. За годы 
войны солдаты отвыкли от настояще
го строевого шага. И вот их, воинов, 
прошагавших полЕвропы, кавалеров 
боевых орденов, муштровали, как но
вобранцев. Днем и ночью, до седьмо
го пота. С одной стороны — сильно 
уставали, а с другой — радость, что 
закончилась война, брала верх над 
всем.

«В Москве началась подготовка к 
параду, но не было никакого энтузи
азма в занятиях строевой. Каждому 
хотелось погулять по Москве, по
общаться с людьми. …Об услови
ях жизни была проявлена большая 
забота: хорошо кормили, в обще
житии был продуктовый магазин, 
в котором было все необходимое 
и по низким ценам», — написал в 
своих воспоминаниях доктор юри
дических наук, профессор Анато
лий Александрович Головко. В годы 
войны — гвардии старший сержант, 
разведчик 1106го Минского стрел
кового полка.

Эту тему как бы «подхватывает» 
бывший артиллерист, командир ору
дия Григорий Исаакович Житомир
ский: «Отвыкшие, а многие и не знав
шие настоящей строевой подготовки, 
фронтовики должны были за кроткий 
срок стать парадниками. Строевая 
подготовка начиналась в пять утра. 
К завтраку приходили взмыленные, 
гимнастерки были покрыты солью. 
Однако молодость брала верх, и к ве
черу мы отправлялись на свидание с 
москвичками. …Время, проведенное 
в Москве, вспоминается, как в сказке. 
Питание, словно в лучшем ресторане: 
и закуски тебе, и первое, и второе, и 
третье, и наркомовские 100 грамм в 
обязательном порядке. На курево да
вали «Беломорканал» с надписью на 
коробке золотыми буквами «Привет 
победителю!» 

После тягот военной жизни нор
мальный, благоустроенный быт уже 
воспринимался как нечто диковин
ное. «Питание и уход в поезде были 
прекрасные. После окопной шрапне
ли обычный борщ покажется вкуснее 

Воины особого батальона на параде Победы. 24 июня 1945 г.
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всего на свете. По пути следования по
езда, особенно после Бреста, нас везде 
на остановках встречали ликующие 
люди. Ведь мы были первыми фронто
виками, демобилизаций еще не было. 
…Разместили нас в Пролетарских 
казармах на Воробьевых горах. По
сле окопных «постелей» мы не могли 
уснуть, ворочаясь в белоснежных по
стелях». (Г. И. Житомирский).

Дорога на парад, встречи с людь
ми на различных станциях оставили 
неизгладимые впечатления. «Помню, 
как наш эшелон подходил к вокзалу, а 
с перекидного моста сыпались на нас 
цветы. Мы вышли на привокзальную 
площадь, где состоялся митинг, а по
том под звуки марша мы прошлись 
по Киеву, запруженному тысячами 
людей. Люди плакали и ликовали. 
Наутро проснулись, и на одной из 
станций нас оцепили оборванные, 
грязные дети, которые просили хлеба. 
Все, что у нас было, мы им отдали». 
(А. А. Головко).

Но, конечно, самым запоминаю
щимся и ни с чем не сравнимым ста
ло проведение парада. «Парад Побе
ды был чемто особенным. Казалось, 
что все там было неповторимым, 
историческим, особым торжеством 
народа. Да и действительно это было 
так. Над Москвой лениво ползли тя
желые набрякшие облака. Шел силь
ный дождь. Казалось, что и природа 
негодует на те злодеяния, которые со

вершили преступники человечества. 
Казалось, что в день великого празд
ника кстати дождь и ненастье, ибо 
торжество и радость народа совмеща
лись со слезами и горечью. Казалось, 
таинственные силы природы в виде 
туч и дождя обвиняли виновников, 
которые сеяли среди народа горечь и 
страдания. …На Красной площади в 
строю были лучшие из лучших, вои
ныпобедители, представители всех 
родов войск. …Победители точно не 
замечали сильный дождь и стояли 
в строю гордо и торжественно. Под 
звуки сводного оркестра печатали 
чеканным шагом колонны, пропи
танные дымом войны, стройными 
рядами двигалась боевая техника, 
созданная руками рабочих и испы
танная в боях с врагом», — читаем в 
воспоминаниях бывшего десантника 
Алексея Емельяновича Савченко, со
вершившего более 2000 парашютных 
прыжков.

Участники парада Победы… Они 
пережили и испытали немало. У каж
дого была своя дорога к Красной пло
щади, долгая и трудная, через огонь и 
смерть. Практически все крупнейшие 
битвы Великой Отечественной стали 
страницами их биографий. То, что со
хранила их память, а теперь продолжа
ет хранить музей, — это возможность 
для нас прикоснуться к знаменатель
ному событию, понять мысли, чувства 
и настроение победителей.

Анатолий Головко Алексей СавченкоГригорий Житомирский

Помню, как наш 
эшелон подходил  
к вокзалу, а с 
перекидного моста 
сыпались на нас 
цветы. Мы вышли 
на привокзальную 
площадь, где 
состоялся митинг,  
а потом под звуки 
марша мы  
прошлись по Киеву, 
запруженному 
тысячами людей. 
Люди плакали 
и ликовали. Наутро 
проснулись, и на 
одной из станций  
нас оцепили 
оборванные, грязные 
дети, которые 
просили хлеба.  
Все, что у нас было, 
мы им отдали.
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ц«…Цвяр ды ні на га ры на той ста
я лі./ Па ла цы і са бо ры тут бы лі,/ Ка ля 
яе шу ме лі,/ га ма ні лі хва лі…» — пі саў 
па эт Ула дзі мір Ду боў ка пра ста ра жыт
ны Ту раў. Го рад, у якім па коль кас ці 
куль тур ных каш тоў нас цяў су пер ні чае, 
ма быць, толь кі По лацк… Пры нам сі, 
ме на ві та так сцвяр джаў вя до мы ар хе
о лаг Пётр Фё да ра віч Лы сен ка, з якім 
да вя ло ся гу та рыць шэсць га доў та му 
пра ту раў скія сла ву тас ці. Пра не звы
чай ныя сар ка фа гі з чор на га ка ме ню; 
пер шую зной дзе ную на Бе ла ру сі кі ры
ліч ную аз бу ку, вы ра за ную на са мшы
та вым гра бень чы ку; ка мен ныя кры жы, 
што па во лі рас туць з зям лі… Га ва ры лі 
пра Кі ры лу Ту раў ска га, які вы хоў ваў
ся ў ася род ку грэ час кіх ін тэ ле кту а
лаў, што ў той час жы лі ў Ту ра ве, пры 
два ры кня гі ні Вар ва ры, сяст ры ві зан
тый скіх ім пе ра та раў. І пра тое, коль кі 
стра ча на бе ла рус кіх гіс тарычнакуль
тур ных каш тоў нас цяў…

Пад час раз мо вы слын ны гіс то рык 
да стаў з ша фы не звы чай ны ме та ліч ны 
крыж — рэ кан струк цыю, якую ка лісь
ці зра біў сам ра зам з сы нам Фё да рам, 
та ды яшчэ школь ні кам. На  кры жы 
я па ба чы ла ча ты ры ві да воч на ста ра
жыт ныя аб раз кі… Іх Пётр Фё да ра віч 
знай шоў у 1962 го дзе пад час рас ко пак 
Ту раў ска га га ра дзі шча на слаі XІІ — 
XІІІ стст. і вы зна чыў як част кі на пра
столь на га кры жа Ту раў ска га епіс ка
паль на га хра ма. Гіс то рык ма рыў, каб 
ка ліне будзь гэ ты крыж быў уз ноў ле
ны, па доб на да кры жа Еўф ра сін ні По
лац кай.

Што  ж, ча сам бе ла рус кія ар тэ
фак ты вяр та юц ца на Ра дзі му. Рап там 
у Лон да не зна хо дзіц ца асоб нік пер ша
га бе ла рус ка га бук ва ра, у вёс цы Віш не

ва на Смар гон шчы не — кар ці на сла ву
та га Яна Да ме ля, вы явіц ца ў якімсь ці 
ар хі ве но вы ру ка піс Мак сі ма Баг да но
ві ча, Ула дзі мі ра Ду боў кі… На ват ка лі 
каш тоў насць зні шча на — не абы яка
выя лю дзі ад но вяць яе.

Здзейс ні ла ся і ма ра Пят ра Фё да
ра ві ча… Шка да, ён не да жыў да гэ
та га ўся го не каль кі ме ся цаў. Але быў 
на па ся джэн нях, дзе аб мяр коў ваў ся 
пра ект, і не вы каз ваў ся су праць эс кі за 
кры жа — так сцвяр джае стар шы ня Сі
на даль на га ад дзе ла па цар коў ным мас
тац тве, ар хі тэк ту ры і рэ стаў ра цыі Бе
ла рус кай пра ва слаў най царк вы Ма рыя 
Не цвя та е ва, якая бы ла пры зна ча на 
ку ра та рам ра бот па ад наў лен ні Ту раў
ска га кры жа і з’яў ля ец ца аў тар кай яго 

кан цэп цыі. На аб’ яў ле ным у 2018 го дзе 
кон курсе эс кі заў бы ло прад стаў ле на 
дзе вяць прац.

— Мы ха це лі зра біць кон курс мак
сі маль на не за леж ным, пра ек ты па
да ва лі ся пад ну ма ра мі, — тлу ма чыць 
Ма рыя Ва лян ці наў на. — У жу ры пад 
стар шын ствам міт ра па лі та Паў ла ўва
хо дзі лі прад стаў ні кі Ака дэ міі мас тац т
ваў і Ака дэ міі на вук. Бы лі ад зна ча ныя 
тры пра ек ты. Пер шае мес та за няў эс кіз 
Але ны Анд ру шчан кі, дру гое і трэ цяе 
мес цы — пра ек ты аў тар ска га ка лек
ты ву пад кі раў ніц твам Іга ра Гар дзі ён
ка і скульп та ра Анд рэя Ха ця ноў ска га. 
Пра цы па ўзнаў лен ні кры жа па ча лі ся 
па іні цы я ты ве Сяр гея Мі ка ла е ві ча Ру
ма са, які на той мо мант уз на чаль ваў 

вяр тан не  
ту раў ска га кры жа 
Ар тэ факт, пра ад наў лен не яко га шэсць дзя сят га доў ма рыў зна ка мі ты ар хе о лаг,  
аздоб ле ны вы каз ван ня мі Кі ры лы Ту раў ска га
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ААТ «Банк Раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла
русь». Бан кам і бы лі пра фі нан са ва ны 
ўсе пра цы па ўзнаў лен ні. Бы ло пры
ня та ра шэн не зра біць два кры жы: каб 
адзін быў у царк ве, дру гі — у Ака дэ міі 
на вук.

— Які з іх упры гож ва юць аб раз кі, 
зной дзе ныя Пят ром Фё да ра ві чам?

— Пе ра нес ці аб раз кі на  крыж 
не ўда ло ся, бо ўсе рэ чы на ву коў ца па
вод ле яго на га жа дан ня пе ра да дзе ныя 
ў На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей. 

Але іх ад на ві лі па ся рэд не вя ко вай тэх
на ло гіі.

— Чу ла спрэч кі: ці са праў ды зной-
дзе ныя аб раз кі бы лі част кай на пра-
столь на га кры жа?

— Гэ та гі по тэ за, але яна мае аб
грун та ван не. Ва ўсім све це нор ма — 
рэ кан стру я ваць ар тэ фак ты па фраг
мен тах, ве да ю чы ха рак тэр ныя ры сы 
куль ту ры эпо хі і рэ гі ё ну. Пётр Фё да
ра віч так са ма аба пі раў ся на свае ве ды. 
Аб раз кі, зной дзе ныя ім, не бы лі пад пі

са ныя. Гэ та зна чы ла, што яны — част
ка не ча га, под пі сы за ста лі ся на той рэ
чы, да якой яны бы лі пры ма ца ва ныя. 
Пра што свед чыў і зва рот ны іх бок — 
пляс ка ты. Па ме ры ка за лі, што гэ та 
быў крыж — толь кі для яго ў той час 
маг лі ра біц ца аб раз кі та ко га па ме ру. 
А па мер уся го кры жа за клаў Пётр Фё
да ра віч: 52 сан ты мет ры. Вя до ма, ні дзе 
не на пі са на, што на пра столь ны крыж 
па ві нен быць ме на ві та та кой даў жы ні, 
але мы зноў жа аба пі ра лі ся на тра ды
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цыю, якая бы ла ў кан цы XІІ — па чат
ку XІІІ ста год дзя.

— Пётр Фё да ра віч ка заў пра ві-
зан тый скі ўплыў, які іс на ваў та ды 
ў Ту ра ве дзя ку ю чы кня гі ні Вар ва ры. 
У Ту раў скім кры жы ён так са ма пра-
соч ва ец ца?

— Мы не  ха це лі, каб крыж быў 
зроб ле ны «пад Ві зан тыю» ці пад ней
кую го ты ку. Мы ста ві лі ўмо ву, каб гэ та 
бы ла ме на ві та бе ла рус кая на цы я наль
ная свя ты ня. Так, я за ўва жа ла ў тых жа 

ка зан нях Кі ры лы Ту раў ска га каль кі з 
ві зан тый скай куль ту ры, але ў іх шмат 
свай го, са ма быт на га. Ста ра жыт ны 
Ту раў быў вель мі важ ны і для За ха
ду. Ска заць, што го рад быў чыс та пад 
ві зан тый скім уплы вам, нель га. І ка лі 
міт ра па літ Вень я мін пры маў уз ноў ле
ныя кры жы, мно гія вы каз ва лі ся, што 
гэ та са ма быт ны бе ла рус кі ар тэ факт.

— Вя до ма, на прош ва ец ца ана ло-
гія з кры жом Еўф ра сін ні По лац кай…

— Так, крыж Еўф ра сін ні са праў ды 
паў плы ваў на кан цэп цыю Ту раў ска га 
кры жа. По лац кі крыж — гэ та дум кі пра 
сям’ю, там ёсць вы явы свя тых апе ку ноў 
баць коў Еўф ра сін ні. Кан цэп цыя Ту раў
ска га кры жа на ра джа ла ся ў мя не доў га і 
па кут лі ва. Толь кі ка лі мы з ма ім му жам, 
свя та ром, па еха лі ў Пінск на злёт мо ла
дзі і я на ве да ла свой улю бё ны Му зей 
Бе ла рус ка га Па лес ся, а по тым па блу
ка ла па Пін ску і Ту ра ве, усё скла ла ся. 
Вон ка вы бок кры жа — гэ та све та бу до
ва. Мо ман ты Рас пяц ця. На вер се — сма
рагд. У цэнт ры ня ма вы явы Гос па да, але 
ззяе ру бін, як у ста ра жыт на сці ка за лі, 
лал. Гэ та і ёсць ад сыл ка да Це ла і Кры ві 
Гас под ніх. Мы аба пі ра лі ся на ба га слоў
скі кан тэкст — XІІ ста год дзе на поў не
нае спрэч ка мі пра Ах вя ру Гас под нюю 
і ця лес насць Хрыс та. Збо ку — вы явы 
Бо жае Ма ці і Іа а на Ба га сло ва.

Ні жэй  — Кі ры лы Ту раў ска га. 
А вось з на ступ ным аб раз ком звя за
ныя са мыя вя лі кія спрэч кі. Та му што 
Пётр Фё да ра віч ат ры бу ці ра ваў яго як 

вы яву пра па доб най. Але та кое адзен не 
на той час не маг ло быць адзен нем 
схім ні цы. По шу кі, па раў на нні за
свед чы лі, што гэ та воп рат ка кня зя. 
Я прый шла да вы сно вы, што на аб раз
ку — Анд рэй Ба га люб скі, які быў і кня
зем ту раў скім, і кня зем кі еў скім, яго 
за бой ства ста ла сен са цы яй та го ча су. 
Яшчэ ад на вы ява — му ча ні ца Вар ва ра, 
апя кун ка ту раў скай кня гі ні Вар ва ры. 
Та кім чы нам вы бу доў ва ец ца іе рар хія: 
свя ці цель — князь — мі ра нін. На зва
рот ным ба ку — свая гіс то рыя. За каз
чы кам кры жа мог быць князь ту раў скі 
Глеб, які ў хры шчэн ні стаў Мі ха і лам, 
та му — вы ява ар хан ге ла Мі ха і ла. І мы 
не маг лі за быць пра дзвюх пер сон, без 
якіх крыж не быў бы ад ноў ле ны: Пят ра 
Лы сен ку і міт ра па лі та Паў ла, і змяс ці лі 
вы яву свя тых Пят ра і Паў ла. А з ба коў 
кры жа вель мі важ ная дэ таль, якая ўсё 
звяз вае: вы каз ван не Кі ры лы Ту раў ска
га пра крыж.

— Што ж, два за ла тыя ту раў-
скія кры жы зроб ле ныя...

— Так! І мы іх па ба чы лі на свя це 
Уз ня сен ня Кры жа Гас под ня га, пад час 
вя чэр няй служ бы ў Мін скім ка фед
раль ным са бо ры. Пас ля свя та крыж 
экс па на ваў ся ў Цар коў нагіс та рыч
ным му зее Бе ла рус кай Пра ва слаў
най Царк вы. У Ту раў яго пры ня суць 
у дзень па мя ці свя то га Кі ры лы Ту раў
ска га, 11 мая 2021 го да.

Люд мі ла Рублеўская.
Фота яўгена Пясецкага.
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На пра сёл ку ка ля ва рот з над пі сам 

«Ува га! Бу даў ні чы аб’ ект» — ма шы ны 
з мін скі мі ну ма ра мі. За ва ро та мі — ве
ліч ны фа сад па ла ца ў бу даў ні чых ля
сах. Мно гія бе ла ру сы «ад кры ва юць 
для ся бе Бе ла русь». У ся дзі бу Бул га
каў у Жы лі чах (Кі раў скі ра ён Ма гі
лёў шчы ны) ту рыс ты пры яз джа юць за 
сот ні кі ла мет раў.

Хто та кія Бул га кі?

Мяс тэч ка Жы лі чы вя до ма з  XV 
ста год дзя. Яно на ле жа ла кня зям Траб
скім, Хад ке ві чам, Са пе гам. У XVІІ ста
год дзі там бы ла ўзве дзе на крэ пасць: 
яе зем ля ныя ва лы ў 3–4 ча ла ве чыя 
рос ты част ко ва за ха ва лі ся да на шых 
ча соў. У XІX ста год дзі крэ пасць стра
ці ла сваё зна чэн не. І як раз у гэ ты час 
Іг на цій Бул гак на быў Жы лі чы ў Фран
ціш ка Са пе гі.

— Фран ці шак Са пе га быў вя до мы 
аван ту рыст і па ста ян на меў па трэ бу 
ў гро шах, — апа вя дае ды рэк тар уста
но вы куль ту ры «Жы ліц кі гіс та рыч ны 

комп лексму зей» Ула дзі слаў Ку ла ке
віч. — Бул га кі па зы чы лі яму буй ную 
су му, і ў кошт па зы кі ён, на пэў на, ад даў 
ім гэ тыя зем лі.

Но выя ўла даль ні кі на мес цы ста
рой крэ пас ці вы ра шы лі па бу да ваць 
па лац. Па лац у поў ным сэн се гэ та

га сло ва. Каб пус ціць су се дзям пыл у 
во чы, каб кож ны пры по гля дзе на яго 
зра зу меў: ула даль ні кі — ба га ты і шля
хет ны род.

Ста ра жыт ны род Бул га каў вя дзе 
сваю гіс то рыю з XV ста год дзя, але на 
іх до лю не вы па ла ні яр кіх пе ра мог, ні 

Адшукаць свае карані — адна з найважнейшых 
чалавечых патрэб. Сёння мала хто ведае нават  
аб прадзедах-прабабулях, не кажучы ўжо пра тых 
продкаў, якія жылі раней. Адсюль — цікавасць 
да гістарычных помнікаў, старадаўніх сядзіб і 
палацаў. Калі знайсці звесткі пра лёс уласных 
продкаў складана, а часам немагчыма, то можна 
даведацца, як жылі на нашай зямлі тыя людзі, 
пра якіх вядома гісторыкам.

«Вер саль»  
у Жы лі чах
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гуч ных здзяйс нен няў. Ды і асаб лі ва га 
ба гац ця: раз ба га цеў род толь кі на па
чат ку XІX ста год дзя. І гэ та, ве ра год на, 
не па ко і ла га на рыс тых ула даль ні каў 
Жы ліч.

— Не вар та ду маць, што сто ці 
на ват дзвес це га доў та му лю дзі бы лі 
ін шы мі, — ка жа Ула дзі слаў Ку ла ке
віч. — У дзе вят нац ца тым ста год дзі 
ду ма лі і ад чу ва лі гэ так жа, як у двац
цаць пер шым. І гэ так жа кож на му ха
це ла ся зда вац ца леп шым, чым ён ёсць 
на са мой спра ве, — та кая ўлас ці васць 
ча ла ве чай пры ро ды. А як раз ба га цеў 
род Бул га каў? Дак лад на не вя до ма. 
Але маг чы ма, што не абы шло ся без 
ка руп цыі. Пер шы ўла даль нік Жы ліч, 
які па чаў бу даў ніц тва па ла ца, быў 
пра ва ды ром два ран ства — мар шал
кам. Гэ та бы ла вы бар ная па са да, так 
бы мо віць, «гра мад ская на груз ка». 
Але яго брат быў пад ка мо рым — чы
ноў ні кам, які рас па ра джаў ся зем ля мі. 
У прад стаў ні коў ро ду бы ла маг чы
масць тан на куп ляць зям лю. Да кан
ца XІX ста год дзя 60 ты сяч гек та раў 

бы ло скуп ле на сям’ ёй Бул га каў. І зям
ля ста ла для ро ду кры ні цай ба гац ця. 
Іг на цій, як ця пер ска за лі б, зай маў ся 
біз не сам: у яго бы лі спірт за во ды, цук
ро выя, крух маль ныя за во ды, млы ны, 
ле са піль ні. А пры бы так уклад ваў ся ў 
па лац.

Ён бу да ваў ся амаль сто га доў — з 
1823 го да да 1910га. Зра зу ме ла, ра бо
ты не вя лі ся бес пе ра пын на: як толь кі 
з’яў ля лі ся сва бод ныя гро шы, Бул га кі 
ад наў ля лі бу даў ніц тва. Спа чат ку бы ла 
ўзве дзе на цэнт раль ная част ка па ла ца 
(на гэ та спат рэ бі ла ся ка ля 10 га доў), 
по тым — ба ка выя кры лы, у ад ным з 
якіх бы ла аран жа рэя, і ўрэш це шы ро кі 
ўнут ра ны двор за мкну ла част ка з уяз
ной ар кайбра май. Ан фі ла ды па рад
ных за лаў, па коі для шмат лі кай чэ ля
дзі, да ма вы кас цёл, ста туі, бяс цэн ныя 
ка лек цыі мас тац тва, стай ні з чыс та
кроў ны мі конь мі — для Бул га каў па
лац быў па каз чы кам ста ту су.

— Ка лі акі нуць по гля дам па лац 
цал кам, мож на за ўва жыць, што яго 
част кі раз на стай ныя. Іх пра ек та ва лі і 

бу да ва лі роз ныя ар хі тэк та ры. Але гэ та 
бы лі май стры сва ёй спра вы, і ў цэ лым 
ан самбль вы гля дае ар га ніч на. Цэнт
раль ную част ку пра ек та ваў сла ву ты 
Ка раль Пад ча шын скі. За вяр шыў ра бо
ту над па ла цам, хут чэй за ўсё, Ста ні
слаў Ша бу неў скі.

па спра ча ем ся пра гус ты 

Ба га тыя ся дзі бы XІX ста год дзя бу
да ва лі ся ў аб са лют на роз ных сты лях, 
пад па рад коў ва ю чы ся толь кі гус там за
каз чы ка. Па лац у Ко са ве — не аго ты ка, 
ся дзі ба ў Чыр во ным Бе ра зе — су месь 
го ты кі і ма дэр ну, а Бул га кі па жа да лі 
ўзвес ці рэ зі дэн цыю ў сты лі кла сі цыз
му, або ам пі ру.

— Кла сі цызм до сыць прос ты ў вы
ка нан ні і пры гэ тым вы гля дае стро га і 
пры го жа. Вы то кі сты лю — у ан тыч нас
ці, у па за мі ну лым ста год дзі яго лю бі лі 
па ме шчы кі па ўсёй Ус ход няй Еў ро пе. 
Ад мі ніст ра цый ныя бу дын кі ў ста лін
скія ча сы бу да ва лі ў гэ тым жа сты лі: 
так зва ны «ста лін скі ам пір» — вод гук 
мо ды XІX ста год дзя. Ам пір па тра буе 
дак лад ных ма тэ ма тыч ных пра пор цый. 
У Жы ліц кім па ла цы яны не вы трым лі
ва юц ца — гэ та хут чэй ва ры я цыя на тэ
му кла сі цыз му. Але ўсё ра зам вы гля дае 
вель мі дас ка на ла.

Ін тэр’ еры ся дзіб та го ча су так са ма 
не пад па рад коў ва лі ся ды зай нер скім 
сты лям — толь кі гус там ула даль ні каў. 
Гэ та на зы ва ец ца «гіс та рыч ны эк лек
тызм». На прык лад, ке сон ныя сто лі, з 
каш тоў ных па род дрэ ва, з ляп ні най, 
вы гля да юць ба га та і эс тэ тыч на, і іх 
мож на су стрэць у ста ра даў ніх ся дзі бах 
з са мы мі роз ны мі ін тэр’ ера мі і ў на шай 
кра і не, і ў Ра сіі, і ў Поль шчы.
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У 1970я га ды (та ды ў па ла цы Бул
га каў раз мя шчаў ся сель ска гас па дар
чы тэх ні кум), ляп ні ну афар ба ва лі той 
фар бай, якая бы ла ў на яў нас ці. Сён ня, 
пад час рэ стаў ра цыі, тая фар ба зды ма
ец ца, ляп ні на да гіп соў ва ец ца і афар
боў ва ец ца ў ары гі наль ныя ко ле ры: 
ка ра ла вы, за ла ты, ня бес набла кіт ны, 
мят назя лё ны.

Пад стол лю па рад ных за лаў за
сты лі ў па лё це гры фо ны, дра ко ны, 
ко ні і ка ляс ні цы. Тут мож на ўба чыць 
сю жэ ты ан тыч най, біб лей скай, ус ход
няй і сла вян скай мі фа ло гіі. У роз ныя 
га ды бу даў ніц твам і ін тэр’ ера мі па ла
ца зай ма лі ся зу сім роз ныя лю дзі, хоць 
усе яны на ле жа лі да ро ду Бул га каў. Па 
ляп ні не на сце нах і сто лі мож на мер
ка ваць пра іх ха рак тар і эс тэ тыч ныя 
по гля ды. Зра зу ме ла, тут пра ца ва лі 
вы дат ныя ды зай не ры — на прык лад, 
вя до мы мас так і скульп тар Та дэ вуш 
Рас тва роў скі. Але ды зай нер — уся го 
толь кі вы ка наў ца, а «му зы ку за маў
ляе» той, хто пла ціць. Дзені дзе ляп
ні на буй ная і гру ба ва тая — з се рыі 
«возь меш у ру кі — ма еш рэч». У ін шых 
за лах — тон кая, ня кід кая, арыс та кра
тыч ная. Маг чы ма, да аздо бы не ка то
рых з іх пры кла лі ру ку пер шая і дру гая 
жон кі Іг на ція Бул га ка. Абедз ве бы лі 
вы тан ча ныя арыс та крат кі — ве ра год
на, іх род і са браў буй ную ка лек цыю 
мас тац тва, якая за хоў ва ла ся ў па ла цы 
і па паў ня ла ся на шчад ка мі.

У пер ша га ўла даль ні ка па ла ца ад 
дзвюх жо нак бы ло дзе вяць дзя цей. Па
лац у рэш це рэшт атры маў у спад чы
ну ма лод шы сын Эд гар. Ён ву чыў ся на 
аг ра рыя ў Рыж скім по лі тэх ні ку ме, по
тым быў сту дэн там у Штут гар це (Гер
ма нія). Вёў на сва іх зем лях пе ра да вую 
гас па дар ку. У Эд га ра бы лі га да валь нік, 
дзе вы рошч ва лі ся пер сі кі, аб ры ко сы і 
на ват ана на сы, ме тэа ра ла гіч ная стан
цыя і 200 гек та раў фрук то вых са доў. 
Адзін з прад стаў ні коў ро ду, Ян Бул гак, 
быў у лі ку пі я не раў мас тац кай фа та
гра фіі (ме на ві та па яго фа та гра фі ях 
ад наў ля юц ца сён ня ін тэр’ еры па ла ца). 
А апош ні ўла даль нік ра да вой рэ зі дэн
цыі, Эма ну іл Бул гак, быў тэ о ла гам, 
уні вер сі тэц кім вы клад чы кам, аў та рам 
шэ ра гу прац па рэ лі гі яз наў стве. З па
чат кам Пер шай су свет най вай ны ён 
вы вез з рэ зі дэн цыі ў Жы лі чах усе каш
тоў нас ці ў го рад Арол — там у Бул га
каў так са ма бы ла не ру хо масць.

— Пер ша па чат ко ва там бы ла 
вя лі кая біб лі я тэ ка  — 6  ты сяч та

моў ру ка піс ных і ста ра дру ка ва ных 
кніг. Ка лек цыя ся мей ных парт рэ таў 
і жы ва піс ных па лот наў, у тым лі ку 
пэнд зля Яна Да ме ля, Яна Кса ве рыя 
Ка неў ска га, італь ян скіх май строў. 
Каш тоў ная ка лек цыя скульп ту ры. 
Брон за, мар мур, парцаляна. 18 слуц
кіх па ясоў. Ка лек цыя ся рэд ня веч най 
зброі і ан тыч на га мас тац тва, — пе ра
ліч вае су раз моў ца.

На жаль, боль шая част ка гэ тых 
скар баў ця пер стра ча на. Сем па лот наў 
з ка лек цыі па ла ца за хоў ва юц ца ў Ар
лоў скім му зеі вы яў лен чых мас тацт
ваў. Ас тат няе бяс след на знік ла.

пры ві даў там ня ма 

Які ж па лац без гіс та рыч ных анек
до таў і ра ман тыч ных гіс то рый? У 
«Жы ліц кім Вер
са лі» ёсць за ла 
з мас ка ро на мі ў 
вы гля дзе тва ру 
жан чы ны.

—  П а  в о д  л е 
ад ной з вер сій, 
гэ та вы ява пер
шай жон кі  Іг
на ція Бул га  ка, 
Іза бе лы, — тлу
ма чыць Ула дзі
слаў Ку ла ке віч. — 
Яна па мер ла ў 
1831  го дзе, ка лі 
т а м  л ю  т а  в а  л а 
эпі  дэ мія ха  ле
р ы .  Л і  ч ы ц  ц а , 
што ня ўцеш ны 
ўда вец за га даў скульп та ру вы ле піць 
твар ка ха най. Зрэш ты, сму так не пе
ра шко дзіў Іг на цію Бул га ку не ўза ба ве 
ажа ніц ца з ма лод шай сяст рой пер шай 
жон кі, Тэ рэ зай.

Ёсць і ін шая вер сія па хо джан ня 
«жа но чай мас кі». Па вод ле ле ген ды, 
ма лод шы сын Іг на ція, Эд гар, быў за
ка ха ны ў мяс цо вую ся лян скую пры
га жу ню. Яна ад каз ва ла яму ўза ем нас
цю. Але ажа ніц ца з ся лян кай Эд гар не 
мог. Гэ та азна ча ла б стаць із го ем ся
род мяс цо вых па ме шчы каў, а для Бул
га каў, ві да воч на, ста тус быў ад ным з 
най важ ней шых пры яры тэ таў. Ле ген
да ка жа, што Эд гар ада слаў ка ха ную 
ў адзін са сва іх да лё кіх ма ёнт каў, каб 
ні ко лі больш яе не ба чыць. Праў да гэ
та ці не — не вя до ма, але Эд гар Бул гак 
ні ко лі не быў жа на ты і ў яго не бы ло 
дзя цей.

Да рэ чы, ме на ві та з гэ тай по стац
цю звя за ны адзін гіс та рыч ны анек
дот. Пля мен нік і спад чын нік Эд га ра 
Эма ну іл шмат па да рож ні чаў і са браў 
ба га тую ка лек цыю ан тыч на га мас

тац тва. У ад ным з па да рож жаў ён ку
піў ста ра даў ні мар му ро вы сар ка фаг 
і па да рыў яго па жы ло му Эд га ру як 
прад мет мас тац тва. Дзядзь ка ж рас
ца ніў па да ру нак як аб ра зу: «Пля мен
ні чак хо ча ў тру ну мя не па клас ці!» 

Столь банкетнай залы

Лазня

капліца
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Ад бы ла ся свар ка. У вы ні ку Жы ліц кі 
па лац Эма ну і лу дзядзь ка не за вя
шчаў, а пра даў.

— У свец кай хро ні цы пі са лі, што 
кошт па ла ца быў боль шы за міль ён 

руб лёў. На са мой спра ве, згод на з фі
нан са вай да ку мен та цы яй, дзядзь ка 
пра даў пля мен ні ку гэ ты ма ён так за 
300 ты сяч руб лёў, — рас па вя дае ды
рэк тар му зея. — Але і гэ тая су ма ў тыя 
ча сы бы ла аст ра на міч най.

Ста ра даў нія па ла цы ў на род най 
свя до мас ці звя за ныя з міс ты кай і жах
лі вы мі гіс то ры я мі.

— Я зу сім не згод ны, што «страш
ныя каз кі» не аб ход ныя, — ка жа Ула
дзі слаў Ку ла ке віч. — Та кія «бай кі» ў 

вус нах эк скур са во даў — час цей за ўсё 
свед чан не та го, што на гіс та рыч ным 
аб’ ек це не пра во дзі ла ся сур’ ёз ная на
ву ко вая ра бо та. Знач на ці ка вей рас
каз ваць ту рыс там праў ду, а не каз кі. 
Да рэ чы, пра Жы ліц кі па лац так са ма 
ёсць бай ка, ні бы та ў ад ну з ка лон за
му ра ва ная трох га до вая дзяў чын ка.

Ёсць та кі рас паў сю джа ны сю жэт — 
пад мур ка вая ах вя ра, тлу ма чыць су раз
моў ца. У ран нім ся рэд ня веч чы лю дзі 
не ўме лі доб ра бу да ваць, ін жы не рыя і 
ма тэ ма ты ка ў «цём ныя ста год дзі» бы
лі за бы тыя, еў ра пей цам трэ ба бы ло 
ад кры ваць іх на но ва. Бу дын кі па да лі, 
лю дзі звяз ва лі гэ та з гне вам Бо жым і 
спра ба ва лі ўлес ціць ба гоў ах вя рай. 
Звы чай на за му роў ва лі ў пад му рак ку
ры цу або яг ня, а ча сам і ча ла ве ка.

— Але гэ та да ты чыц ца толь кі ран
ня га ся рэд ня веч ча. Бул га кі ж бу да ваць 
сваю рэ зі дэн цыю па ча лі ў XІX ста год
дзі. Да та го ж ні я кая кры ва вая ах вя
ра не да пу шчаль ная для хрыс ці я ні на, 
а Бул га кі бы лі дбай ны мі ка та лі ка мі. 
Тым больш што пер шым дой лі дам па
ла ца быў Ка раль Пад ча шын скі, сын 
пры двор на га ар хі тэк та ра Ра дзі ві лаў, 
пра фе сар Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Ён 
спра ек та ваў і па бу да ваў мност ва бу
дын каў, якія ста яць да на шых дзён. 

Да пус ціць дум ку 
аб «пад мур ка вай 
ах вя ры» ў су вя зі з 
гэ тым ча ла ве кам 
гэ так жа дзі ка, як 
вы ка заць зда гад
ку пра па доб нае 
ў на шы дні. Та кія 
ле ген ды не толь кі 
не ра зум ныя, але і 
шкод ныя, бо лю
дзі ча сам не над
та доб ра ве да юць 
гіс  то рыю і  бу
дуць ду маць, што 
на на шай зям лі 
ўся го 150–170 га

доў та му жы лі вар ва ры, якія дзя цей у 
сце ны за му роў ва лі. На са мой спра ве, 
паў та ру ся, лю дзі XІX ста год дзя ні чым 
ад нас у пла не ма ра лі, жа дан няў і па
мкнен няў не ад роз ні ва лі ся.

Каб пе ра ка нац ца ў тым, да стат ко
ва па чы таць ліс ты, якія пі са ла Тэ рэ
за Бул гак свай му му жу Іг на цію ў яго 
«ка ман дзі роў кі». Яна па пра ка ла му жа 
ў тым, што ён за над та шмат пра цуе, а 
яна ся дзіць до ма ад на, і на ёй — дзе ці і 
хат няя гас па дар ка. Зна ё ма?

лёс па ла ца 

Па лац у Жы лі чах сур’ ёз на не па
цяр пеў ні ў га ды Пер шай су свет най 
вай ны, ні ў Вя лі кую Ай чын ную  — 
нем цы толь кі ра за бра лі аран жа рэю на 
пад сып ку да рог і вы вез лі, ад сту па ю
чы, вы тан ча ную ста ра даў нюю мэб лю. 
У са вец кія га ды ў сце нах па ла ца быў 
сель гас тэх ні кум, і вось та ды пом нік 
па нёс са мыя буй ныя стра ты. Спа чат
ку са сцен да ма во га кас цё ла бы лі збі ты 
ўсе анё лы. Пас ля па цяр пе лі пар кет ныя 
пад ло гі, кож ная з якіх бы ла тво рам 
мас тац тва. Яны не бы лі раз лі ча ны на 
на тоў пы сту дэн таў. По тым «у рас ход 
пай шлі» пе чы і ка мі ны. Спра ва ў тым, 
што па лац у Жы лі чах не быў пры ста
са ва ны да та го, каб па рад ныя за лы 
вы ка рыс тоў ва лі ся ўзім ку. У ха лод ны 
се зон у верх ніх за лах пад трым лі ва ла ся 
тэм пе ра ту ра 14–15 гра ду саў, да стат ко
вая, каб не пса ва лі ся мэб ля і прад ме ты 
мас тац тва. Але сту дэн там бы ло хо лад
на, у па лац пра вя лі па ра вое ацяп лен не, 
а аб кла дзе ныя каш тоў ны мі каф ля мі 
пе чы і ка мі ны па прос ту дэ ман ці ра ва
лі (ця пер іх ад наў ля юць па ста ра даў ніх 
фа та гра фі ях). А по тым дай шла чар га і 
да сто ляў. У 1960я ў не ка то рых аў ды
то ры ях па чаў пра ця каць дах, пад час 
ра мон ту ке сон ныя сто лі зня лі, а вяр
нуць на зад не змаг лі.

— З ін ша га бо ку, ка лі б па лац не ад
да лі пад тэх ні кум, бу ды нак дай шоў бы 
да на шых дзён у знач на больш сум ным 
ста не, — ад зна чае ды рэк тар му зея. — 
Лю бая па бу до ва без лю дзей па мі рае. 
Ка лі гіс та рыч ны бу ды нак экс плу а та
ваў ся, рэ кан стру я ваць яго пра сцей, 
чым за кі ну тыя па бу до вы.

Пер шая чар га рэ кан струк цыі ўжо 
за вер ша на — у ад ноў ле най част цы па
ла ца з 2011 го да пра цуе дзі ця чая шко
ла мас тац тваў. Дру гая чар га за вер ша
на част ко ва. Ця пер ра бо ты вя дуц ца 
ў цэнт раль най част цы па ла ца — тут 
бу дуць му зей і біб лі я тэ ка. Пла ну ец ца, 
што ўрэш це па лац зноў ста не та кім, 
які ён быў у 1910 го дзе. У тым лі ку, 
як спа дзя ец ца кі раў ніц тва му зея, бу
дзе ад ноў ле ны і фран цузкі парк ва кол 
па ла ца з але я мі, аль тан ка мі, скульп
ту ра мі і вы сах лым ад ме лі я ра цыі во
зе рам. Ця пер з’я ві ла ся ўпэў не насць, 
што спра ва пой дзе хут чэй: рэ стаў ра
цый ныя ра бо ты ў па ла цы ў Жы лі чах 
зга да ныя ў рас па ра джэн ні Прэ зі дэн та, 
пад пі са ным на па чат ку лі пе ня.

Аляк санд ра Анцэлевіч

камін

Бальная зала
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Ка лі слу ха чы песень Пят ра Ел фі

ма ва вы каз ва юц ца пра яго твор часць, 
не маг чы ма стры маць па чуц цяў: та кія 
шчы рыя і пра нік нё ныя гэ тыя сло вы! 
У чым чы та чы мо гуць пе ра ка нац ца 
са мі: некаторыя з іх мы пра цы та ва лі. 
І што яшчэ ці ка ва, у мно гіх вод гу ках 
сло вы па дзя кі ад ра суюц ца не толь кі ў 
ад рас Пят ра, але і ўсёй Бе ла ру сі.

Ча му так, раз ва жа лі мы. А  ка лі 
па га ва ры лі з Пят ром, то зра зу ме лі: 
ён — не прос та зор ка пер шай ве лі чы ні 
з усі мі ўлас ці вы мі такому ста ту су рэ
га лі я мі. Ён — вя лі кі ар тыст эст ра ды, 
яко му не па трэб на мас ка, по за… Та му 
што вель мі моц на, ска за лі б, ма гут на 
пра яў ля ец ца ў ім тое глы бо ка люд

скае, ду шэў нае, што час цей вы яў ля
ец ца толь кі ў зно сі нах па між бліз кі мі 
людзь мі, якіх лю біш і ка му да вя ра еш. 
Яна, якасць тая, ві даць, і вя дзе Пят ра 
па жыц ці, у ім да мі нуе. І гу чыць на эст
ра дзе ў боль шас ці яго пес няў.

Ён та кі, які ёсць. Ге ны? Маг чы
ма. Дар лё су? І так мож на ска заць. Як 
і тое, што ме на ві та цёп лым і чыс тым 
ча ла ве кам ура дзіў ся. Вось та му, ка лі 
Пётр спя вае, кранае за ду шу, ад чы ня
ю чы створ кі за кры тых па роз ных пры
чы нах сэр цаў слу ха чоў. Жы ва твор нае 
цяп ло, свят ло ду шы Пят ра Ел фі ма ва 
не ха ва ец ца ў ку фар яго ўнут ра на га 
све ту, а шчод ра вы ліва ец ца вон кі. І 
нас, су раз моў цаў, і пуб лі ку са гра вае. 

«сПяВаць 
на радзіме — 

Вялікі для  
мяне гонар» 

Пётр  
елфімаў:

Пётр Елфімаў — залаты голас 
Беларусі… Спявак ад Бога… 
Арфей… Беларускі салавей… 
Адзін з лепшых галасоў свету, 
чалавек з прыгожай душой… 
Геніяльны спявак! Так спяваюць, 
напэўна, толькі анёлы ў раі! 
Немагчыма наглядзецца, 
наслухацца! Беражыце яго… 
Ён — здабытак Беларусі…

З водгукаў  
пра сольныя канцэрты  

Пятра Елфімава ў Беларусі 
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Та му на яго кан цэр тах лю дзі пла чуць. Са ма ба чы
ла: пла чуць і жан чы ны, і муж чы ны ўпо тай змах
ва юць слё зы. Бо, па га дзі це ся, пры ем на ад чуць 
сваю ду шу жы вой, па чуц ці не па мер лы мі, эмо цыі 
не за кан сер ва ва ны мі. У вы пад ку яр кай з’я вы, як 
Пётр Ел фі маў, га во раць аб ад кры тас ці та лен ту — 
Жыц цю, яго плыні…

Сён ня імя спе ва ка вя до мае ме ла ма нам у 
ЗША, Аў стра ліі, Гер ма ніі, Азер бай джа не, Поль
шчы, Іс па ніі, Ра сіі, Мал до ве, Бал га рыі, Літ ве, 
Лат віі, Укра і не, Ма ке до ніі, Грэ цыі, Тур цыі, Эс
то ніі ды ін шых кра і нах. Пётр Ел фі маў на ле
жыць да тых ар тыс таў, якія не мо гуць іс на ваць 
у цес ных рам ках ад на го жан ру. Моцная му зыч
ная аду ка цыя, жа дан не раз ві вац ца, па ста ян на 
ру хац ца на пе рад, ад соч ва ю чы тэн дэн цыі ай
чын най і су свет най му зы кі, — гэ тыя якас ці за
ста юц ца на дзей ным га ран там пос пе ху на ша га 
су раз моў цы. Таму ён і рэалізуе свой блізкучы 
талент на дзве кра і ны: жы ве і ў Маск ве, і ў Мін
ску.

У кан цэрт ным рэ пер ту а ры Пят ра Ел фі ма ва 
гу чаць як аў тар скія, так і тво ры Ула дзі мі ра Му ля
ві на, Іга ра Лу чан ка, Deep Purple, The Beatles, Led 
Zeppelіn, Чэс ла ва Не мэ на (Czeslaw Nіemen), Эн рю 
Лойд Уэ бе ра (Andrew Lloyd Webber), тво ры кам
па зі та раўкла сі каў: Чай коў скі, Рах ма ні наў, Та зэ лі, 
Да ні цэ ці і ін шыя, ста ра даў нія і су час ныя ра ман сы, 
опер ныя арыі. Яшчэ ён спя вае ў мас коў скай Heavy 
Metal гру пе «Гран КуражЪ». Як сам пры знаў ся, тая 
гру па займае важнае месца ў ягоным цяперашнім 
жыцці. А яшчэ ёсць соль ная твор часць, гаст роль
ныя па ез дкі, май старкла сы і вы кла дан не ў Ін сты
ту це су час нага мас тац тва, што ў Маск ве. Да рэ чы, 
там ён ужо да цэнт на ка фед ры эст рад наджа за ва га 
фа куль тэ ту.

Ве лі зар ная част ка жыц ця Пят ра — жон ка 
Тац ця на Кас ма чо ва, яго прад зю сар і кан цэрт ны 
ды рэк тар. У свой час яна, калі бы ла ды рэк та рам 
зды мач най гру пы Му зыч най рэ дак цыі бе ла рус ка
га тэ ле ба чан ня, ад кры ла Пят ра і для тэ ле ві зій на
га кон кур су ма ла дых ар тыс таў эст ра ды «Зор ная 
ро стань», і для «Пес ня роў», і для «Сла вян ска га 
ба за ру»…

Іх са юз доў жыц ца ўжо больш за 15 га доў. 
Мы не за да ва лі пы тан няў пра аса біс тае: у ін тэр
нэ це шмат ар ты ку лаў, ін тэр прэ та цый на тэ му 
«Пётр Ел фі маў + Тац ця на Кас ма чо ва». А вось 
пра тое, з якой пя шчо тай і за хап лен нем гля дзеў 
Пётр на жон ку, якая пры ма ла ўдзел у на шай гу
тар цы, не пра га ва рыц ца не маг чы ма. За ўва жы лі! 
Гэ та пры го жа, бо яно — па зі тыў нае, жы вое, пры
ем нае. Як свят ло, аль бо чыс тая кры ні ца, з якой 
піць — ра дасць. І ча мусь ці мне, Ва лян ці не, у гэ
тай су вя зі ўспом ні лі ся сло вы фі ло са фа Ва сі лія 
Ро за на ва: «Не крыў дзі це ка хан не… Не ўціс кай це, 
не га ні це яго, не пад гляд вай це за ім. Не па клёп ні
чай це на яго. Га ні це плёт кі… З па кры ва ла мі (па
лот ні шча мі) стань це ля ка хан ня і прыкрыйце яго 
ад асу джэн ня злых. І не па да зра вай це: «яно бу дзе 

ка рот кім». Не па клёп ні чай це: «яно бу дзе не вер
ным». Ні чо га не ду май це. «Як Гас подзь улад куе». 
Вы ж бе ра жы це і бе ра жы це ўся ля кае «Ёсць» ка
хан ня…».

Уво гу ле, і мы так імк нем ся. А гу та рыць за ча
ем па ча лі пас ля та го, як Іван з’ез дзіў ра зам з Пят
ром і бра там Тац ця ны Аляк санд рам Эле не ві чам 
па гры бы на Ла гой шчы ну. Ця пе раш няя во сень 
у Бе ла ру сі цёп лая!.. Па шан ца ва ла і на шым грыб
ні кам: шчас лі выя і за да во ле ныя вяр ну лі ся яны з 
поў ны мі ко шы ка мі ба ра ві коў, ма ха ві коў, ку ра чак 
і мас лякоў.

За га дзя ні я кіх пы тан няў Пят ру мы не рых та
ва лі, вы ра шылі прос та па га ва рыць за жыц цё: з ім 
і Тац ця най даў но зна ё мыя, дзя ку ю чы су сед ству 
па ле ці шчах. Праў да, зна ём ства аб мя жоў ва ла ся 
пры ві тан ня мі цераз плот ды на шым за хап лен нем 
дву ма са ба ка мі і дву ма ка та мі Тац ця ны і Пят ра. 
Ака за ла ся, уся чацвераногая кам па нія па да рож
ні чае з Маск вы ў Бе ла русь у ад мыс ло вым бок се ў 
аў та ма бі лі ра зам з гас па да ра мі. А ча сам ад па чы
вае ад іх у мін скай га рад ской ква тэ ры, дзе жы ве 
дач ка Пят ра і Та ні Па лі на з му жам. На лецішча 
яны так са ма пры яз джа юць. І час та, чуем, там 
ажыў ле на і ве се ла. Час ад ча су раз да юц ца і гу кі 
го ла су Пят ра, а то і фраг мен ты з пес няў. Як по
тым мы да ве да лі ся: пра фе сія спе ва ка — цяж кая 
пра ца, і го лас ён трэ ні руе што дня. Зда ра ец ца, па 
не каль кі га дзін.

Хо дзяць у дом Пятра і Таццяны яшчэ і трое 
чор ных ле цішч ных ка тоў, якія ча сам і да нас 
пра бі ра юц ца, каб чым па жы віц ца, асаб лі ва ка лі 
ўчу юць пах мя са ці ры бы. Узім ку іх пад корм лі
вае Аляк сандр, які круг лы год там жы ве. Адзін з 
ка тоў, па мя нуш цы Ба ец, пад час ін тэр в’ю вурка
таў на ка на пе пад бо кам у на ша га сяб ра, ву чо на
гагід ра геа ло га Ула дзі мі ра. А бла кіт на во кі шэ ры 
пры га жун Га ры, лю бім чык Та ні, дык той на огул 
быў у цэнт ры ўва гі і на ват знай шоў час па тра піць 
у аб’ ек тыў… Да рэ чы, яна рас па вя да ла, што ў на
шу ад сут насць Гары вель мі па да ба ец ца прагуль
вацца па ўчаст ку на шых дзя цей.

Гу та ры лі мы да па зна. На заўт ра быў вы ход ны 
дзень. І як нам зда ло ся, ба кі, як у та кіх вы пад ках 
ка жуць, зно сі на мі за ста лі ся за да во ле ныя. Спа
дзя ем ся, што і чы та чоў ча со пі са мы не рас ча ру ем.

— Пётр! Ве да ем, што з 2013 го да вы з жон-
кай жы вяце ў Маск ве, а сю ды, на ле ці шча пад 
Мінскам, пры яз джа е це ад па чы ваць. Дзе кам-
форт ней за ўсё зна хо дзіц ца? Дзе ад чу ва еш ся-
бе са мім са бой? Мы не га во рым пра сцэ ну, пра 
драйв на эст ра дзе, аль бо за ру лём аў та ма бі-
ля…

— Вось тут, дзе мы з ва мі за раз га во рым. Ме
на ві та тут мне кам форт на, спа кой на. Але гэ та 
ўжо не ле ці шча, а дом.

— Ві даць, у гэ та га до ма ёсць перс пек ты ва?
— Так, мы ж яго ўжо част ко ва па бу да ва лі. І 

бу да ваць пра даўжаем.
— Рас ка жы це, як усё па ча ло ся.

Таццяна касмачова — 
жонка Пятра елфімава, 
яго канцэртны дырэктар, 
прадзюсар

«на крыше дома своего...» 
А дом гэты будуецца і яго 
рукамі пад Мінскам

Грыбная пара на 
Лагойшчыне. 2020 г.
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Тац ця на:
— Мы вель мі ха це лі ку піць дом. Пе ця мя не 

ўга вор ваў. Бо ён жа на ра дзіў ся і жыў у пры ват
ным до ме з вя лі кім са дам у Ма гі лё ве. Я спа чат ку 
су мня ва ла ся, па коль кі, як ка жуць, дзі ця ас фаль
ту: на ра дзі ла ся і вы рас ла ў Мін ску. Больш за тое, 
ба я ла ся на ват ле цішч най іза ля цыі. Спа чат ку мы 
пла на ва лі мець тут толь кі лаз ню, а по тым вы ра
шы лі пры бу да ваць дру гі па верх. Вы ма ля ваў ся 
не вя лі кі гас ця вы до мік. Ну, а ця пер прый шлі да 
та го, каб яго да лей да бу доў ваць… А ра ней на
ват ха це лі ўчас так з ужо за кла дзе ным пад мур кам 
пра да ваць. Ва ды тут ня ма зімой, га зу так са ма. 
А ня даў на яго пра вя лі. Гэ та нас і пад штурх ну ла 
да лей дзе йнічаць…

Пётр:
— Та ню ша бы ла ка тэ га рыч най. Але мы з Па лі

най на ста я лі: ні чо га пра да ваць не бу дзем! Я ка заў 
Та ні: ты зра зу ме еш, як гэ та цу доў на — свой дом, 
свая зям ля, яшчэ ад чу еш гэ ту ра дасць. І вось ка лі 
мы ўсё гэ та, што ёсць ця пер, па бу да ва лі, то зра
зу ме лі: нам тут так доб ра, як ні дзе. Гэ та якраз тое 
мес ца, дзе мы ад па чы ва ем ду шой. І ка лі б не бы ло 
ні пра цы, ні па ез дак, то ўжо мож на бы ло б пры
ехаць сю ды і за стац ца. Тут усё сва і мі ру ка мі ство
ра на. Да дро бя зяў. За тое мы ця пер у бу даў ніц тве 
вя лі кія спе цы я ліс ты.

— Вы хо дзіць, як у той по каз цы га во рыц ца, 
Пётр Ел фі маў — «и швец, и жнец, и на ду де иг-
рец»?

— Ну так і ёсць! Усё ра бі ла ся ў ад па вед нас ці 
са стан дар та мі. Кож ны сан ты метр у до ме вы ве
ра ны.

— Та ня, а ка лі ты зра зу ме ла, што і та бе 
тут кам форт на?

— Пры еха лі мы ў мі ну лым го дзе з Іс па ніі. 
У Пе ці ў Маск ве кан цэрт на кан цэр це. Ідзе зі ма, 
а дом, ку ды газ яшчэ не пра вя лі, трэ ба аба гра
ваць. Электрычнасці ня ма. Вось мне і да вя ло ся 
тут быць, па куль элект рык усё, што трэ ба, ра
біў. Упер шы ню ў жыц ці я за ста ла ся ад на. Ні хто 
да мя не пры ехаць не мо жа. Пер шую ноч я гу ля
ла. На ву лі цы, хоць дач ні кі амаль усе раз’ еха лі
ся, бы ло ча мусь ці менш страш на. А ў до ме мя не 
пад трым лі ва лі ка ця ня ты. Ка лі яны спа кой ныя, 
зна чыць, усё доб ра, ду ма ла я, ні хто чу жы тут 
не з’я віў ся. А на ад ной сця не усё нешта стукала 
пад па ры ва мі вет ру. Я не ра зу ме ла, што гэ та та
кое, а там боў таў ся ка ва лак мемб ра ны. По тым  
адзін з ка тоў мя не на па ло хаў яшчэ больш: скок нуў 
з пад мур ка на акно… Уво гу ле, бы лі стра хі. А пад 
канец тыд ня вый шла ра ні цай — і я ад чу ла гэ тую 
асаб лі вую ат мас фе ру, якая так ад роз ні ва ец ца 
ад га рад ской: ці шы ня, све жае па вет ра, на ду шы 
не вы тлу ма чаль на спа кой на. Хоць і на двор’е асаб
лі ва та ко му душэўнаму на строю не спры я ла, але 
мне бы ло доб ра. І вось та ды я зра зу ме ла Пе цю. І 
ка лі ён пры ехаў, ска за ла пра тое, што га то вая за
стац ца ў до ме. Стра хі свае я, па жыц ці ба яз ліў ка, 
пе ра адо ле ла. Мне, да рэ чы, іх да во дзі ла ся ўці ха

мір ваць і ў Ма гі лё ве, ка лі ез дзі лі ў гос ці да Пе ці
ных баць коў. Там у іх ёсць ма ра зіл ка, якая ка лі 
ўклю ча ец ца, то вы дае асаб лі вы гук. Па чу ла яго 
ўпер шы ню ноч чу — і ўвесь дом на но гі пад ня ла: 
маў ляў, хтось ці да нас ле зе… (смя ем ся).

— Уво гу ле, Та ня з до мам па сяб ра ва ла. Ты, 
Пётр, быў ра ды?

— Вя до ма, быў вель мі ра ды. І ма ра зіл ка яе 
ўжо не па ло хае. Ня даў на мы з’ез дзі лі да баць коў 
у гос ці. Не бы лі там больш за год. Паў плы ва ла і 
сі ту а цыя з ка ра на ві ру сам. Да рэ чы, у су вя зі з ім 
за гэ ты пе ры яд у мя не і кан цэр таў менш.

— Ве да ем, што твая сям’я вель мі му зыч-
ная, мож на ска заць, што ты — прад стаў нік 
ды нас тыі...

— І гэ та мер ка ван не ўжо ўста я ла ся. Баць кі 
мае абод ва закон чы лі кан сер ва то рыю ў Мін ску. 
Та та — Ел фі маў Пётр Іва на віч, ма ма — Ел фі ма ва 
Жа нэ та Ге на дзеў на. Яны ха ра ві кіды ры жо ры. Па 
ма мі най родавай лі ніі ёсць па ля кі, бе ла ру сы і рус
кія — і ка та лі кі, і пра ва слаў ныя, а па та та вай — 
лі тоў цы, па ля кі і рус кія. Вось та кі ін тэр на цы я
наль ны за мес, акра мя му зыч на га, ува мне. Што 
ці ка ва, і ба бу ля мая, Га ні фа да, вы дат на спя ва ла 
са ма па са бе, яна ні дзе не ву чы ла ся. А дзя ду ля Ге
надзь іг раў на акар дэ о не і на ўсім, што, як кажуць, 
трап ля ла яму ў ру кі. Пес ні ба бу лі і му зы ку дзя
ду лі я чуў з дзя цін ства. У сям’і за ха ва лі ся за пі
сы з ба бу лі ны мі пес ня мі, ма ма па спе ла за пі саць 
не каль кі ка ва лач каў на дык та фон. Ад туль но гі 
і рас туць. Я і на тру бе іг раю. Да рэ чы, і ў ма мы 
вель мі пры го жы го лас.

— У якіх пе да го гаў ты ву чыў ся ў кан сер ва-
то рыі?

— У Ана то ля Мі хай ла ві ча Ге не ра ла ва. Маё 
італь ян скае бель кан та ад яго. А ў ма гіст ра ту ры — 
у Вік та ра Іва на ві ча Ска ра ба га та ва. Мой іс пыт 
у ма гіст ра ту ры быў у сва ім ро дзе ары гі наль ны, 
ці ка вы. Ска ра ба га таў, закон чыў шы ма гіст ра ту
ру, спя ваў на гле да ча. І я, праз 40 га доў, у 2009м 
пра спя ваў. І тое так са ма было ў вя лі кай за ле фі
лар мо ніі з дву ма ар кест ра мі — з «Ма ла дой Бе ла
рус сю» Мі ха і ла Ан то на ві ча Ка зін ца і з яго ж На
цы я наль ным ака дэ міч ным на род ным ар кест рам 
імя Іо сі фа Жы но ві ча. На мой эк за мен пра да ва
лі ся квіт кі. У пра гра ме гу ча лі і ста ра даў нія арыі, 
Да ні цэ ці, Шу берт, на род ныя тво ры, ра ман сы. 
Вы кон ваў я і арыю Лен ска га з опе ры П. І. Чай коў
ска га «Яў геній Ане гін» і мно гае ін шае. Для мя не 
ўсё бы ло вель мі хва лю ю ча. За ла біт ком, поў ны 
анш лаг — і эк за ме на цый ная ка мі сія на леп шых 
мес цах…

— Як жа ўзнік ла ў тва ім жыц ці эст ра да?
— Ды яна пер ша па чат ко ва бы ла, толь кі я тое 

ад ра зу не ўсве дам ляў: я ж бы лы ду ха вік. З 6 га
доў пай шоў у шко лу з му зыч ным ухі лам па кла се 
тру бы. У 1994 го дзе па сту піў у Ма гі лёў скую гім
на зіюка ледж му зы кі і ха рэа гра фіі на спе цы яль
насць «ха ра вікды ры жор». Ма ма ўга ва ры ла, каб 
я пай шоў да яе ў клас. Але пе рад тым быў па рыў: 
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кі нуць му зы ку і з’е хаць у Мінск, каб звя заць сваё 
жыц цё з пра фе сі яй аль бо муль ты плі ка та ра, аль
бо ды зай не ра: я ня дрэн на ма люю. Ад на ча со ва ж 
і мас тац кую шко лу скон чыў.

— У гім на зіі, відаць, і на бы ваў во пыт ва ка-
ліс та?

— Так, у га ды ву чо бы па чаў спя ваць, вы сту
паў з эст рад най сту ды яй «Дубль В» пад кі раў ніц
твам Ва сі ля Сянь ко ва і Ва сі ля Буй ніц ка га. Да рэ
чы, ад ной з удзель ніц на шай сту дыі бы ла На та ша 
Па доль ская. Ужо ў 1996м быў ад зна ча ны прэ мі
яй «Зор нае ро ста ні» на кон кур се ма ла дых ар тыс
таў. Стаў лаў рэ а там. А пер шы раз я там па бы
ваў у 1993 го дзе. І ні чо га не атры маў. Па слу ха лі 
мя не та ды і ска за лі: дзя куй, хлоп чык, ты доб ры, 
ідзі, ву чы ся да лей. Я і пай шоў… (смя ец ца). Мя не 
там, аб чым значна пазней даведаўся, аца ні лі як 
нефак тур на га і бес перс пек тыў на га. Я та ды быў 
ма лень кі і тоў сты… Ка лі закан чваў ка ледж, 
зра зу меў: трэ ба іс ці да лей ву чыц ца. І пры няў 
ра шэн не: ехаць у Мінск і па сту паць у кан сер
ва то рыю вы ву чаць ака дэ міч ныя спе вы. У га ды 
ву чо бы ак тыў на ўдзель ні чаў у КВЗ. (На сён няш
ні дзень Пётр — пра фе сій ны КВЗэн шчык, з’яў
ля ец ца аб са лют ным чэм пі ё нам Між на род на га 
са ю за Клуба вясёлых і знаходлівых. — Аўт.). З 
Тац ця най час ад ча су пас ля 1993га мы пе ра ся
ка лі ся. Не як яна ў мя не спы та ла пры су стрэ чы: 
ты яшчэ спя ва еш? А я спя ваў!

На огул, пра Та ню шу, пра яе ро лю ў ма ім лё се, 
пра «Зор ную ро стань», час КВЗ і пра цы ў «Пес ня
рах» рас па вя даць мож на асоб на і доў га.

— Да вай кры ху пра «Пес ня роў»…
— У жніў ні 2003 го да, пас ля гі бе лі Ула дзі мі

ра Му ля ві на ства раў ся но вы ка лек тыў: «Бе ла
рус кі дзяр жаў ны ан самбль «Пес ня ры». Ме на ві та 
Тац ця на за пра сі ла мя не ў яго склад. Сур’ ёз ныя 
гаст роль ныя кан цэр ты па кра і нах СНД, асаб лі вы 
ста тус унут ры Бе ла ру сі, до свед пра цы ў ка ман дзе 
пра фе сі я на лаў — усё гэ та, без умоў на, паў плы ва
ла на мой пра фе сій ны рост. Што год 12 сту дзе ня ў 
Вя лі кай за ле Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі 
пра хо дзіць ве чар па мя ці вя лі ка га му зы кі Ула дзі
мі ра Му ля ві на з ма ім удзе лам. Праў да, у гэ тым 
го дзе я не змог пры ехаць.

— Пе ра мо га на «Сла вян скім ба за ры» — яр-
кая па дзея ў тва ім жыц ці? На між на род ным 
кон курсе вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ві-
цебск-2004» ты атрымаў Гран-пры за ўні каль-
ны го лас і вы со кае май стэр ства.

— Вя до ма ж! Вель мі яр кая падзея! Та кое 
не за бу дзеш! Гэ ты фес ты валь даў да ро гу мно гім 
ар тыс там. Я ў іх лі ку. Ця пер у Ві цебск едуць мае 
вуч ні. Ну, а я сён ня — па ста ян ны ўдзель нік гэ та га 
фес ты ва лю.

Са «Сла вян скім ба за рам» па зна ё міў ся яшчэ 
ў 1997 го дзе. Слу хаў кон курс ма ла дых вы ка наў
цаў. Мне та ды бы ло сям нац цаць га доў. І, вя до
ма ж, мне так са ма вель мі за ха це ла ся вый сці ка
ліне будзь на сцэ ну Лет ня га ам фі тэ ат ра і ўсіх, 

што на зы ва ец ца, па рваць… Але да гэ та га я ішоў 
доў га. І ка лі б Та ню ша не пад штурх ну ла мя не, 
то я не ад ва жыў ся б і не атры маў Гранпры. Ме
на ві та яна ўся лі ла ў мя не над зею, ска заў шы: ты 
леп шы…

— Ты ўдзель ні чаў у вя до мым ра сій скім пра-
ек це «Го лос» у 2013-м. Што пад ах во ці ла ця бе 
па даць ту ды за яў ку?

— Мне час та за да юць гэ тае пы тан не. Пры
няць удзел у ім параілі мае сту дэн ты, та ды яшчэ 
Ін сты ту та су час ных ве даў імя Аляк санд ра Шы
ро ка ва. Ка за лі: як гэ та вам, «за ла то му го ла су Бе
ла ру сі», не паў дзель ні чаць у та кім клас ным пра
ек це. А пра ект са праў ды год ны… Да та го ж для 
мя не вя лі кі го нар і вя лі кая ад каз насць прад стаў
ляць маю кра і ну на лю бых кон кур сах у лю бой 
кра і не све ту.

— Рас ка жы аб пра ек це «Га лоў ная сцэ на»?
— У 2015 го дзе я тра піў на тэ ле эк ра ны як 

удзель нік дру го га се зо на му зыч на га шоу «Га
лоў ная сцэ на». Прай шоў ад бо рач ны тур, у якім 
удзель ні ча ла 10 ты сяч кан кур сан таў. Ма і мі му
зыч ны мі прад зю са ра мі бы лі Анд рэй Сяр ге еў і 
Аляк сандр (Леў) Ка на ва лаў. Суд дзя мі пра ек та 
ста лі: Мі ка лай На скоў, Дыя на Ар бе ні на, Ва ле
рый Ля вонць еў і Але на Ва ен га. Ка жуць, я за ва
я ваў гле да чоў і жу ры но вы мі аран жы роў ка мі пе
сень «Зо рач ка мая яс ная», «Се рэ на да Ры кар да». 
Я дай шоў да фі на лу і стаў пе ра мож цам па вод ле 
ін тэр нэтга ла са ван ня.

— У тва ім жыц ці бы ло ўжо шмат пе ра мог, 
уз на га род. Больш за 100 соль ных кан цэр таў 
у Бе ла ру сі, ты з пос пе хам гаст ра лю еш і за мя-
жой. Якія ўзна га ро ды для ця бе да ра гія?

— Ка лі пра ца ар тыс та ацэнь ва ец ца, то для 
яго гэ та заў сё ды пры ем на. Пер шы свой Гранпры 
я атры маў у На ва по лац ку на кон кур се «Ха ліха
ло», та ды мне бы ло 15 га доў. А по тым у мае 22 га
ды і дру гі быў Гранпры — на фес ты ва лі «Мір ны 
спя вае пра Мір» ў да лё кім го ра дзе Мір ны (Рэс
пуб лі ка Са ха). Вя до ма ж, са мая да ра гая ўзна га ро
да — Гранпры Між на род на га кон кур су вы ка наў
цаў эст рад най пес ні «Ві цебск2004».

Мне да ду шы і ме даль Фран цыс ка Ска ры ны, 
атры маў яго ў 2016 го дзе. Ёсць ін шыя ўзна га ро
ды. Да пры кла ду, у 2010м я прад стаў ляў Бе ла
русь на Су свет ным чэм пі я на це вы ка наль ніц кіх 
ві даў мас тац тваў у ЛосАн джэ ле се, у Га лі ву дзе. І 
за ва я ваў там 5 за ла тых ме да лёў у пя ці на мі на цы
ях, а так са ма спе цы яль ную ўзна га ро ду за да сяг
нен ні ў ін дуст рыі за баў і за ла ты ме даль фі на ліс та. 
І, без умоў на, я бе ра гу за ла ты ме даль Між на род
на га са ю за КВЗ. Уз на га род шмат — кож ная па
свой му да ра гая…

— Ці ёсць у ця бе лю бі мыя тво ры? І які на-
прамак му зы кі блі жэй за ўсё?

— Ды ўсе яны лю бі мыя, вы на ша ныя… Адзін 
з іх — вядомая арыя Ісу са Хрыс та з рокопе ры Ці
ма Рай са і Энд ру Лой да Уэ бе ра «Ісус Хрыс тос — 
су пер зор ка». Ёсць і ін шыя. Кож ная пес ня — гэ та 

Прыгожы чалавек. 
не толькі рысамі, 
а святлом знутры. 
Адразу відаць, што 
ён дорыць людзям 
святло сваёй душы... 
Дабрыня заўсёды 
ў яго позірку.

З каментараў 
на сцяне  

Вконтакте

Энергетыкай  
заварожвае

Пётр вачыма дачкі 
Паліны
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част ка жыц ця. Ка лі гэ та маé вер шы — то май го. Ка лі не мае, 
то я ў іх па глыб ля ю ся і спра бую ад чуць, зра зу мець. Я вель мі 
люб лю вер шы Та ню шы на га бра та Са шы, яны вель мі пры го
жыя. А што ты чыц ца на прам каў у му зы цы, то мне ці ка ва 
ўсё, роз ныя му зыч ныя жан ры і сты лі. Я са чу за тэн дэн цы я мі 
ў бе ла рус кай і за меж най му зы цы і на огул у су свет най куль
ту ры. Слу хаю, ана лі зую, сін тэ зую тую ін фар ма цыю, якую 
атрым лі ваю.

— Дык Аляк сандр не толь кі па-май стэр ску гры бы збі-
рае — і доб рыя вер шы пі ша?

— Вер шы ў Са шы глы бо кія. У мя не ёсць аль бом ра ман
саў «Зва ны», у яго ўвай шлі тво ры, на пі са ныя мною на яго 
вер шы. Яшчэ мы з ім на пі са лі гімн да юбі лею Та боль ска — 
«Шчас це маё, Та больск». Я вель мі люб лю гэ ты го рад. Та
больск — па бра цім май го род на га Ма гі лё ва. А яшчэ Са ша 
на пі саў «Оду Та боль ску». І там па ёй зра бі лі цэ лы спек такль. 
Так што су вязь з Та боль скам у нас крэў ная.

— Мно га у ця бе вуч няў? Хто з іх ра дуе?
— Ды я ўсі мі га на ру ся. Яны год на прад стаў ля юць на шу 

кра і ну на між на род ных кон кур сах, фес ты ва лях і тэ ле ві зій
ных пра ек тах у роз ных кра і нах (Іта лія, Чэ хія, Ра сія, Лат вія, 
Ка зах стан...). Аляк санд ра Ня хай (удзель ні ца пра ек та «Го
лосдети») да пры кла ду, ця пер ву чыц ца і вы кла дае ў Санкт
Пе цяр бур гу. У яе свае ці ка выя аў тар скія пес ні. Хтось ці ўжо 
вы кла дае, хтось ці з’е хаў за мя жу… Вуч ні ў мя не ёсць па ўсім 
све це, я па ста ян на зай ма ю ся з імі ан лайн.

— Ці вя лі кая гру па вуч няў у ця бе ў Ін сты ту це? Ёсць 
бе ла ру сы?

— 11 ча ла век. І бе ла рус ка ёсць: Анас та сія Смір но ва. 
На дру гім кур се ву чыц ца. Яна з Мін ска. Вы ха ван ка ма ёй 
ву ча ні цы з Літ вы Ак са ны Да цэ віч (Ксан ты). Ка лісь ці Ксан
та з Віль ню са кож ную су бо ту да га дзі ны дня ез дзі ла да мя не 
на за ня ткі. А по тым — на зад. Гэ та да раз мо вы: ка лі ча ла век 
хо ча не ча га да біц ца, ён бу дзе ўпар та іс ці да мэ ты, воб раз на 
ка жу чы — рыць зям лю, пры кла да ю чы ней ма вер ныя на ма
ган ні. Інакш — ні як! Хлеб спе ва ка — ня лёг кі. Ка лі я па чы
наю за ня ткі са сту дэн та мі, то ка жу ім: мы з ва мі спя ваць 
не бу дзем. Як так, дзі вяц ца. Вось та кая ў мя не ме то ды ка. 
І мы не спя ва ем доў га. Спя ваць — гэ та ве лі зар ная пра ца, 
не за ба ва, ка жу я ім. Гэ та і мая пя кель ная пра ца, і ва ша ад
па вед на.

— Ці заў сё ды вас су стра ка юць на год ным уз роў ні, ка лі 
вы ез дзі це з кан цэр та мі?

— Бы ва юць, вя до ма, вы пад кі, пра якія ўспа мі наць 
не хо чац ца. Але ў асноў ным усё пра хо дзіць доб ра. І ў Бе
ла ру сі, і ў Ра сіі, і за мя жой. Як прык лад год на га ўзроў ню ў 
ар га ні за цыі кан цэр таў ма гу на зваць Па лац куль ту ры ў Ма
ла дзеч не. Там, як пра ві ла, ства ра юць умо вы, каб ар тыс ту 
бы ло зруч на, каб у яго за ста ло ся доб рае ўра жан не пра ме
ра пры ем ства. Так су стра ка юць, нібы ця бе на ру ках хо чуць 
на сіць. У на яў нас ці вялікая па ва га да пра цы ар тыс та. Гэ та 
свед чыць аб пра фе сі я на ліз ме лю дзей. З за да валь нен нем 
на за ву іх ім ёны: гэ та Святла на Са ро ка, Ала Яцы на. І ма гу 
па рэ ка мен да ваць іншым па ву чыц ца ў іх, як трэ ба ста віц ца 
да ар тыс таў, ка лі ты іх па ва жа еш і лю біш. Бы та вы рай дэр, 
вя до ма, па ві нен быць.

— Як ты ста віш ся да ка мен та роў у інтэрнэце пра 
сваю твор часць, аса біс тае жыц цё?

— Спа кой на да іх стаў лю ся. На шчас це, не га тыў ных 
мер ка ван няў ня шмат. Я пра фе сі я нал і ад каз ваю за якасць 

З вод гу каў апош ніх га доў 

✓ Пётр адзін з леп шых га ла соў Бе ла ру сі. Пры го жы, 
пра ца ві ты, доб ры! Ча ла век!

✓ Ра зум нік, ге рой на ша га ча су, сум лен ны, шчы ры…
✓ І ўсё спя вае жыў цом… Ка лі ён пра спя ваў «Арыю Гус

ля ра», я на за хоп ле ных эмо цы ях ду маў, што за раз так 
іііі ка мен тар на пі шу, але по тым бы ла пес ня… «Крык 
Птуш кі»… І я зра зу меў, што не на пі шу ні чо га зра зу ме
ла га, бо пе ра жы тыя эмо цыі не па кі ну лі ні чо га, акра мя 
ня мых — за хап лен ня і за хап лен ня… Ін шыя сло вы, які мі 
я звы чай на пры вык вы каз ваць ра дасць, ад аб рэ нне, не за
да во ле насць і мно гае ін шае… тут бу дуць аб ра зай, ка лі 
не горш… Дзя куй Ула дзі мі ру Му ля ві ну за спад чы ну!.. Дзя
куй Бе ла ру сі за яшчэ ад на го, вя лі ка га Пес ня ра! Бра ва, 
Пётр!

✓ Го лас, знеш насць, та лент — усё пры сут ні чае! І цу
доў ны рэ пер ту ар! Бе ла рус кія пес ні ў яго вы ка нан ні слу
хаць ад на аса ло да! Спя вай, час цей вы сту пай ў Го ме лі! 
Па больш бы та кіх та лен таў на на шай сцэ не!

Са праўд ны та лент, го нар на шай Бе ла ру сі, аба яль ны, 
вы дат ны, са мы леп шы!

✓ Наш Пётр — гэ та зо ла та!!!
✓ Вель мі та ле на ві ты бе ла рус кі спя вак. У Ра сіі яго 

так са ма лю бяць… Але ён ма лай чы на, што не ад ры ва ец
ца ад сва іх ка ра нёў!

✓ Якое глы бо кае пе ра жы ван не тэкс ту! Як пры го жа гу
чыць бе ла рус кая мо ва! Гэ та са праўд нае мас тац тва!

✓ Пётр — Май стар, а яго энер ге ты ка — Ура ган! Але 
га лоў нае, што ён — ця пе раш ні пра цяг бе ла рус кай ва каль
най тра ды цыі. Бра ва! За май стэр ства і за та кое тра
пят кое стаў лен не да род най зям лі!

✓ Са праўд ны су перкру ты спя вак! І доў гія ва ла сы,  
і дыя па зон го ла су, і энер ге ты ка не па раў наль ная!

✓ Дзя куй Пят ру за твор часць і па мяць пра вы дат ную 
му зы ку Ула дзі мі ра Му ля ві на. Кож ная пес ня — шэ дэўр! Ду
ша спя вае з Ва мі!

✓ Вель мі рэд кае спа лу чэн не та лен ту, аба ян ня. Вель мі 
эле гант ны…

✓ Пётр Ел фі маў не ве ра год на кру ты! Адзін з леп шых 
ва ка ліс таў пла не ты!

✓ Фі лі гран ны Пётр, спя вае бліс ку ча! Ад чу ва ец ца су
месь са вец кай шко лы ва ка лу, а пры род ныя да дзе ныя бяз
меж ныя…

✓ Вы дат ны сын Бе ла ру сі!

Пасля канцэрта
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пра дук ту, які зра біў доб ра. Ён мо жа ка мусь ці па да бац ца, 
а ка мусь ці — не. Ка лі я ве даю, што дзене будзь штоне будзь 
вы пус ціў зпад увагі, не да пра ца ваў (век жы ві — век ву
чы ся), як ма гу крыў дзіц ца? Але ка лі на во чы тра піц ца 
мер ка ван не: «гэ та дрэн на», без якойне будзь кан крэ ты кі, 
я не рэ агую. Пры маю і ўспры маю толь кі кан струк тыў ную 
кры ты ку.

У якас ці «на за па шваль на га эфек ту» з на го ды мер ка ван
няў пра ся бе я вы даў на сва ёй ста рон цы Вконтакте жар тоў
нае пры свя чэн не ў вер ша ва най фор ме, на пі саў яго за 20 мі
нут, чым раз ва ру шыў гра мад скасць. Ні адзін мой пост 
не збі раў столь кі ка мен та раў. Усе бы лі ў за хап лен ні ад той 
жар тоў най га дас ці, вы ка за най мной ва ўлас ны ад рас.

— Ці да во дзі ла ся вам з Тац ця най 
за мя жой мець зно сі ны з пры хіль ні-
ка мі?

Тац ця на:
— Да во дзі ла ся, і не раз. У нас ёсць 

ма са пры хіль ні каў і ў Аме ры цы, і ў Іс
па ніі, і ў Із ра і лі… Аў стрыя, Шве цыя, 
Аў стра лія… У Са шы гэ тая ін фар ма
цыя ўся на стро гім улі ку (смя ем ся). 
Вось прык лад. У амерыканскам го ра
дзе Мі луокі пас ля кан цэр та па ды хо
дзіць адзін. Ка жа: ха чу вас за пра сіць 
у рэ ста ран, Пётр — мой лю бі мы спя
вак. Пры е дзе це на вя чэ ру, і пер шае, 
што я  вам па ка жу, гэ та плэйліст з 
яго пес ня мі. Пры еха лі. І пе ра ка на лі ся: 
у рэ ста ра не гу чаць тво ры Пе ці… Ака
за ла ся, што гэ та на шы сяб ры з Із ра і ля 
скі ну лі яму му зыч ны ма тэ ры ял. І яшчэ 
быў вы па дак у ЛосАн джэ ле се. Па ды
шоў аме ры ка нец з пры знан ня мі: я спе
ва ка ве даю па КВЗ… Так, свет цес ны, і 
ў гэ тым мы не раз пе ра кон ва лі ся.

— Ці бы лі ў ця бе міс тыч ныя па чуц ці пад час вы ка нан-
ня не ка то рых пе сень?

— Я не ве даю, як на зваць гэ тыя па чуц ці. Але неш та 
не вы тлу ма чаль нае ад бы ва ец ца, ка лі спя ваю некаторыя пес
ні: «Крык птуш кі», «Ма літ ва», «Арыя Хрыс та»… Трап ля еш 
у ней кі асаб лі вы стан, ка лі не ча ка на ад бы ва ец ца ма гут ны 
эма цый ны ўдар, і ты ўжо не дзе… Ні бы трап ля еш у ін шы 
пар тал… Ку дысь ці ля ціш і пры гэ тым спя ва еш. І ты быц
цам ад но цэ лае з той пра сто рай, у якую па тра піў. Не ма гу 
гэ та рас тлу ма чыць…

— Ці за дум ваў ся ты пра сэнс жыц ця, ці му чыў ся яго 
по шу кам?

— Ма быць, не му чыў ся. Ду маю, сэнс жыц ця ў ім са
мім. Я гэ та ра зу мею. Мо жа, та му, што ўмею лю біць і жыц
цё, і твор часць, і сваю сям’ю. Калі вывучаў пра цу Ула
дзі мі ра Ма ро за ва «Мас тац тва рэ за нанс на га спе ва», мне 
су стрэ ла ся доб рая фра за: трэ ба зра зу мець пры ро ду свай
го го ла су і пры няць яе. Так і ва ўсім. Не толь кі ў пра фе сіі. 
А што ты чыц ца яе, то ка лі та бе да дзе на неш та, то не трэ
ба ні чо га вы на хо дзіць і спра ба ваць спя ваць паін ша му. 
Пры мі тое, што ёсць, раз ві вай ся бе і хай бу дзе, што бу дзе. 
Ка лі за да юць пы тан не: а вам не ха це ла ся б ча гось ці боль
ша га? Ха це ла ся б! Але ёсць да дзе насць! Я даў нымдаў но 
ўсё рас клаў па па лі чках. І зра зу меў: я не су первя до мая ме
газор ка. Я не паў лін, не па пу гай. Я — спя вак. Я — му зы ка. 
Я — пе да гог. Я ўмею ра біць доб ра тое, што ўмею ра біць. І 
я бу ду гэ та ра біць. На мес цы не стаю, у мя не ёсць па ста
ян нае раз віц цё. І мая спра ва пры но сіць ка рысць як са бе, 
так і лю дзям. Зна чыць, так у гэ тым све це па він на быць. І 
з такім усве дам лен нем мне доб ра. Та му я спа кой ны. Не ка
лі ў мі ну лым мог ту зац ца і ду маць пас ля чар го ва га шоу: 
а вось гэ ты ту ды пра біў ся, гэ ты ту ды, а я… На шчас це 
я зра зу меў: кож ны ідзе сва ёй да ро гай. Я іду і ве даю, што 
не пе ра ступ лю цераз свае прын цы пы: ма раль ныя, ча ла
ве чыя…

На лецішчы гу та ры лі Ва лян ці на і Іван Жда но ві чы.
Фота з асабістага архіва Пятра елфімава.

З гуртом «Гран-КуражЪ».

Пётр Елфімаў — прафесійны беларускі 
артыст і педагог па вакале, экс-удзельнік 
Беларускага дзяржаўнага ансамбля 
«Песняры», чвэрцьфіналіст расійскага 
вакальнага шоу «Голос», уладальнік  
Гран-пры Міжнароднага фестывалю 
мастацтваў «Славянскі базар 
у Віцебску-2004», удзельнік конкурсу 
«Еўрабачанне-2009», пяціразовы прызёр 
амерыканскага Чэмпіянату World 
Champіonshіps of Performіng Arts, 
пераможца глядацкага інтэрнэт-
галасавання тэлешоу «Галоўная сцэна», 
абсалютны чэмпіён Міжнароднага Саюза 
КВЗ у складах каманд БДУ і «Сборная 
РУДН» (Расійскі універсітэт дружбы 
народаў), а таксама вакаліст гурта 
«Гран-КуражЪ».

П
А

Л
ін

А
 к

А
С

М
А

Ч
о

В
А

творчасць

51беларусь.belarus
кастрычнік   2020



ц

свойшлях

52 беларусь.belarus
кастрычнік   2020

Заканчэнне. Пачатак у №9.

— Ці склавдваецца ўдала лёс вы-
пускнікоў? Знаходзяць сябе ў пра-
фесіі, у творчасці?

— У жыцці шмат розных абставі
наў: сямейных, бытавых, выпадковых. 
Але ў цэлым выпускнікі займаюцца 
тым, чым яны павінны займацца па 
адукацыі. Здараецца графік стано
віцца жывапісцам, жывапісец — гра
фікам. Але тое, што яны абраныя пра
фесіяй — адназначна ў пераважнай 
большасці. І дзе б не знаходзіліся, гэта 
людзі, якія займаюцца мастацтвам. 
Многія дасягаюць вельмі сур’ёзных 
вынікаў. Сацыяльныя сеткі дэман
струюць, што нашы выпускнікі за
яўляюць пра сябе і далёка за межамі 
Беларусі. Узяць Ігара Салаўёва, які ў 
нас працуе штатным педагогам, і сёле
та заваяваў тры вышэйшыя наміна
цыі на конкурсе дызайну ў Германіі, 

у Эсэне. Ён  — выпускнік Акадэміі, 
які атрымаў вышэйшае прызнанне 
дызайнерскай творчасці, дасягнуў 
значных вышынь у прамысловым ды
зайне. Ёсць студэнты, хто атрымліваў 
узнагароды конкурсу інавацыйнага 
дызайну «Pushka». Ці, напрыклад, 
Фёдар Шурмелаў, графік, летась стаў 
пераможцам конкурсу «Дэбют» краін 
СНД. Або Канстанцін Касцючэнка, які 
раней, у 2016 годзе, таксама стаў ула
дальнікам прэміі «Дэбют». Мы сочым 
і за кар’ерай выпускнікоў іншых фа
культэтаў. Кірыл Дэцэвіч, напрыклад, 
быў адным з нашых лепшых студэн
таў тэатральнага факультэта. Сёння 
ў тэатры імя Пушкіна ў Маскве ён 
стаў прыкметным акцёрам, а такса
ма ўдзель нікам многіх кінапраектаў. 
Хтосьці з аператараў працуе ў Галіву
дзе. Нашы мультыплікатары — на Са
юзмультфільме ў Расіі. Мы рады гэтым 
поспехам, фіксуем іх для сябе, запісва

ем у гісторыю Акадэміі. Ведаем кожны 
ўстаноўлены помнік, які зрабілі нашы 
выпускнікі. Напрыклад, дыпломная 
праца Аляксандра Сакалова (скончыў 
Акадэмію ў 2014 годзе) адлітая ў брон
зе каля кардыялагічнага цэнтра ў Мін
ску. Нацыянальны конкурс кнігі — 
таксама месца, дзе нашы мастакі, іх 
дыпломныя працы праяўляюць сябе. 
І нашы кінематаграфісты, тэлевізій
шчыкі дасягнулі многага. Неяк я выра
шыў паглядзець, чаго мы за 10 га
доў дасягнулі. Нават сам здзівіўся: 
многае зроблена! І будынкі МЗС, 
і клінікі, дзіцячыя садкі, культа
выя збудаванні. Усюды ёсць нашы 
працы і цікавасць да іх. Мазаічная 
школа адчувае сябе вельмі добра. 
У нас дзве выставачныя залы. 
Ёсць студэнцкі цэнтр сучаснага 
мастацтва. Мы стварылі, я лічу, 
унікальныя праекты, якія былі 
паказаны двойчы ў Мастацкай 

ПОГЛЯД НА МАСТАцТВА  
ў КАНТЭКСцЕ чАСУ

Працяг размовы  
з рэктарам Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў  

Міхаілам Баразной
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акадэміі Дрэздэна, у Літоўскай ака
дэміі, у Вене праектаў пяць. А цяпер 
будзе функцыянаваць тэатральная 
зала. Мы зможам пака заць гледачу 
шмат цікавых работ, бо да пачатку ра
монта ва ўсіх нашых спектакляў, якія 
ішлі адкрыта, заўсёды быў аншлаг. На 
іх квіткі нельга было купіць. Таму, я 
думаю, што новыя тэхнічныя магчы
масці дазволяць паказаць грамадскас
ці цікавыя тэатральныя навінкі.

— Дарэчы, на беларускай мове 
многія студэнты размаўляюць?

— Трэцяя частка.
— А выкладчыкі?
— Іх таксама нямала. Папершае, 

я вяду Савет Акадэміі на беларускай 
мове. Справаводства на тры чвэрці ў 
нас беларускамоўнае. Я заўсёды раз
маўляю на роднай мове з задавальнен
нем. Між іншым, з шасці маіх кніг, якія 
выдадзены, чатыры — на беларускай. 
Адзінае, што інтэрнацынальнасць сту
дэнтаў мае нюанс. Вось, напрыклад, у 
нас кітаец, амерыканец, які беларускую 
мову не вывучае. А еўрапейцам яна 
цікавая. Хачу сказаць, што менш бела
рускай мовы не стала. Прынамсі, калі 
я вучыўся, у перапісцы не было гэтай 
мовы. А цяпер, як ужо адзначаў, спра
ваводства ў асноўным на беларускай.

— Сёння існуе дэфіцыт на доб-
рых рэжысёраў, акцёраў, мастакоў. 
Вядома, учарашні выпускнік — гэта 
яшчэ далёка не майстар, які адбыў-
ся. Але ж маладыя людзі прайшлі 
добрую прафесійную школу, яны па-
дрыхтаваныя, хочуць рэалізаваць 
сябе, поўныя здаровых амбіцый… Ці, 
можа, усё выглядае па-іншаму?

— Калі вярнуцца ў гісторыю, па
глядзець крытыку перыяду імпрэсіяні
стаў і пазней, пра недастатковую пра
фпадрыхтоўку на пачатку мінулага 
стагоддзя казалі больш, чым 
цяпер. Гэта 

нату

ральны працэс, калі школа пастаянна 
звяртаецца да папярэдніх традыцый, 
як да больш важкіх, больш значных, 
прафесійных. Але мы рэдка ацэнь
ваем тое, што адбываецца ў наватар
скім стылі. Яго таксама неабходна 
ўлічваць. Напрыклад, мяняецца архі
тэктура, значыць, павінна мяняцца і 
форма скульптуры, манументальнага 
мастацтва. Яны не могуць ізалявана 
існаваць. Змяняецца кніжны дызайн, 
паліграфія, пашыраюцца яе магчы
масці. З’явіўся інтэрнэт, і лагічным 
было чакаць, што зменіцца кніжная і 
камп’ютарная графіка. Рэчы не мо гуць 
быць застылымі ў стылі рэнесансу, ба
рока або сацыялістычнага рэалізму. З 
часам мяняюцца ўмовы… Шкляныя 
памяшканні патрабуюць іншага жы
вапісу ў іх. Экслібрыс мяняецца на ін
шыя формы. Цяпер ён сам становіцца 
станковай формай ці формай эксліб
рыснай графікі і з’яўляецца чымсьці 
ўжо самастойным, а не формай выра
бу знакаў. Выпускніку архітэктурнага 
факультэта мы не прад’яўляем патра
баванні, каб ён змог адразу ж не толь
кі спраектаваць, але і пабудаваць мост 
праз Місісіпі ці Хуанхэ. Ён павінен 
сам дайсці да таго моманту, калі ста
новіцца генеральным канструктарам. 
Таксама і з маладым мастаком, з мала
дым рэжысёрам. Развіццё — галоўны 
элемент усяго выхаваўчага працэсу. 
Што сказаць аб прафесійнай падрых
тоўцы маладых людзей? Тут няма 
адзі нага рэцэпта. Нават у рамках ад
ной прафесіі курс на курс не падобны. 
Так адбываецца і ў сістэме прафесій
най падрыхтоўкі. Яшчэ мы заўважылі, 
часам самастойная падрыхтоўка не 
горш пад рыхтоўкі навучэн
цаў сярэдніх 

спецыяльных навучальных устаноў. 
Ёсць тэндэнцыя: хто не вучыўся ў ма
стацкім вучылішчы, могуць паказаць 
доб ры вынік. Нават па такіх склада
ных спецыяльнасцях як кампазіцыя ў 
выяўленчым мастацтве.

— Методыка выкладання такса-
ма мяняецца?

— У аснове дасягненняў у творчай 
прафесіі ляжыць усё ж такі акадэміч
ны базавы падмурак. Яго лёгка стра
ціць і адначасова страціць свой твар. 
Ужо лепш мець імідж празмерна кан
серватыўнай навучальнай установы. 
У нас ёсць гэтая кансерватыўнасць у 
доб рым сэнсе. І конкурс паступлення 
ў Акадэмію не прымушае нас пасыпа
ць галаву попелам, саромецца нашай 
працы. Актыўны ў нас і працэс ука
ранення маладых педагогаў у выкла
данне. Ёсць тыя, хто не бачыць сябе 
паза акадэмічнай манерай — такіх 
нямала. Але мы Акадэмію не перат
вараем у манастыр. Не абмяжоўваем 
студэнтаў ад сучасных ведаў у свеце 
сучаснага мастацтва. На базе Акадэміі 
рэгулярна праводзім выставы не толь
кі нашых студэнтаў, педагогаў, але і 
выставы замежных аўтараў. На лекцы
ях па гісторыі мастацтваў у нас чыта
юць пра найноўшыя плыні ў выяўлен
чым мастацтве, у дызайне. Лічым, што 
нашы студэнты павінны быць «узбро
еныя» сучаснымі ведамі. Педагогі так
сама інтэграваныя ў мастацкае жыццё 
сучасных, канцэптуальных формаў 
творчасці. Але базавай асновай на
вучання застаецца акадэмічная тра
дыцыя. Хачу з гонарам сказаць, 
што мы ніколі не 
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былі рамесным вучылішчам. Мы — 
Акадэмія! А акадэмічны дух выдатны 
яшчэ і навуковай дыскусіяй аб шляхах 
развіцця мастацтва. Мы абмяркоў
ваем са студэнтамі многія праблемы. 
Таму ў нас заўсёды лунае дух філасоф
скага асэнсавання. І пытанні светапо
гляду нашага сучасніка для нас — не 
пустыя словы.

— Мяркую, да наватарства ў пе-
дагогіцы вы ставіцеся станоўча. Але 
прынцыпы акадэмізму адстойваеце з 
усёй прынцыповасцю…

— Лічу, што пытанне «А што іна
вацыйнага вы бачыце ў мастацтве?» 
няправільнае. Мастацтва, як творчая 
дзейнасць, інавацыйная па сваёй сут
насці. Няма сэнсу ў паўтарэнні ча
госьці. Яно пастаянна ў абнаўленні. І 
лічу, што інавацыйнасць не можа пры
ходзіць толькі, напрыклад, у замене 
фарбаў алейных на больш экалагіч
ныя — акрылавыя. Пэндзлі, якімі мы 
працавалі студэнтамі ў сямідзесятыя 
гады, ужо замянілі на іншыя. Інавацыі 
павінны прыйсці ў выглядзе новых ма
тэрыялаў, новых палотнаў, падрамніку, 
мальбертаў. Тое, што мастак выкары
стоўвае камп’ютар, таксама норма. Але 
сама сутнасць прафесіі — акадэмічныя 
навыкі. Як гэта можа стаць інавацый
ным? Я за традыцыі, якім ужо не адно 
стагоддзе. Бо, на мой погляд, чалавек 
сам мала змяніўся. Іншая толькі форма 
яго адзення, можа быць нейкія мане

ры… А па сутнасці стаўленне да дабра 
і зла ў многіх тыя ж самыя.

— Вядома, моладзь заўсёды ку-
дысьці «заносіць». І тут важна заха-
ваць тое, чаго няма ў многіх краінах 
з, вялікімі, здавалася б, традыцыямі. 
Напрыклад, у шэрагу еўрапейскіх 
краін сёння не ведаюць, што такое 
класічны рэалізм у жывапісе. Як за-
хаваць школу? Ёсць трывога аб тым, 
што з ёй будзе ў будучыні?

— Трывога ёсць. Але гэта не ката
строфа, якая адбываецца ў адукацыі. 
Так, мы не разбэшчаны колькасцю кла
січных твораў мастацтва XVIII–XIX 
стагоддзяў, што прадстаўлены ў му
зейных калекцыях, выставачных за
лах, грамадскіх будынках, як гэта ёсць 
у заходніх краінах, дзе можна знайсці 
працу выбітнага майстра ў невялікім 
раённым музеі. Існуе аб’ектыўная 
рэальнасць, калі ў 1945 годзе Беларусь 
была выпаленай зямлёй, пазбаўленай 
вялізнага пласта матэрыяльных, куль
турных каштоўнасцяў. Гэта і архітэк
тура, і дэкаратыўнапрыкладное ма
стацтва, у тым ліку крыж Еўфрасінні 
Полацкай. Цікавасць моладзі да фігура
тыўнага метаду абумоўленая тым, што 
існуе недахоп артэфактаў, помнікаў 
такога мастацтва ў нашым асяроддзі. 

Імкненне стварыць камфортнае для 
сябе эстэтычнае асяроддзе стымулюе 
цікавіцца тым, чым ужо не цікавяцца на 
Захадзе: ні імпрэсіянізмам, ні сімваліз
мам, ні экспрэсіянізмам, ні плынямі 
неапрымітывізму. Сюррэалізм у бе
ларускім мастацтве адкрылі ў 70–80я 
гады мінулага стагоддзя, калі ў Еўропе 
ён ужо скончыўся. Пра яго там сталі 
забы ваць, а ў нас ён толькі з’явіўся. 
Думаю, мы яшчэ вельмі доўга будзем 
цікавіцца не проста формай, але і чала
векам, яго пачуццямі, эмоцыямі — гэта 
якраз сфера фігуратыўнага мастацтва. 
Наш чалавек вельмі змяняецца, гэта 
цікава. І нават не абавязкова маляваць 
самога чалавека, дастаткова адлюстра
ваць яго асяроддзе і гэта многае пра 
яго раскажа, як, напрыклад, нацюр
морт народнага мастака Беларусі Мая 
Данцыга аб Вялікай Айчыннай вайне. 
Там няма чалавека, але ёсць прадме
ты, якія ка жуць пра яго светапогляд. Я 
бачу цікавасць да новых сінтэтычных 
формаў, але не бачу набліжэння той 
мяжы, калі цікавасць да фігуратыўна
га мастацтва — натурнага, рэалістыч
нага — згасне канчаткова. Неабходна 
ўлічваць яшчэ і рынкавую сітуацыю. 
Аўтар — гэта чалавек, якому неабход
на падтрымліваць свае жыццёвыя і 
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сямейныя рэсурсы. Рынак не заўсёды 
нас задавальняе. Дзесьці мы спрабуем 
пад яго падладжвацца, дзесьці хочам 
змяніць. Мы сталі больш інфармацый
на насычанымі і пачынаем ўплываць 
на фарміраванне пакупніка, мяняць 
яго густы, адносіны, інфармаваць яго. 
Таму сітуацыю не бачу жаласнай, наад
варот, яна вельмі цікавая.

— Чаму ў нас лічыцца, што су-
часнае мастацтва — гэта абавяз-

кова авангард, абстракцыя? Няма 
тут скажэння, падмены паняц-
цяў? Бо рэалістычнае выяўленчае 
мастацтва таксама сучаснае. І, 
можа, варта браць пад увагу больш 
працяглы часовы адрэзак, калі раз-
глядаеш творчасць мастакоў-су-
часнікаў?

— Я супраць таго, каб лічыць су
часным мастацтва, створанае толькі 
ў бягучым годзе. Яно павінна адлю
строўваць пэўны перыяд часу: пяць, 
дзесяць, пятнаццаць, дваццаць га
доў. І зыходзячы з вопыту выстаў, 
калі паказваюцца працы, напрыклад, 
XVII стагоддзя, то даволі часта такія 
артэфакты актуалізуюцца. Сучаснае 
мастацтва — гэта працэс бясконцай 
дыскусіі. Працы, створаныя ў апошнія 
тры дні, могуць быць нецікавымі. А 
калі нецікавыя, значыць, не зусім су
часныя. Можа быць, цікавасць пазней 
з’явіцца, а можа быць ніколі. Сучас
нае — значыць цікавае сучасніку.

Добра мець справу з прафесіяна
лам. Нават у размове. Тады яе сут
насць атрымліваецца больш прадмет
най, а ісціна бачыцца без усялякай 
залішняй двухсэнсоўнасці. Мы га
варылі пра мастацтва з Міхаілам 
Баразной — чалавекам, як прынята 
казаць у такіх выпадках, вельмі вядо
мым у пэўных колах. Вядомасць гэтая 
мае дачыненне, перш за ўсё, да сфе
ры культуры. Міхаіл Баразна вельмі 
паважаемы як спецыяліст у галіне 
мастацтвазнаўчай крытыкі. І нездар
ма, бо вялікі знаўца ў гэтай справе. 
Адсюль і аўтарытэт. А яшчэ — сам 
рэалізуе сябе ў творчасці. Сур’ёзна 
займаецца, і не без поспехаў, графікай 
з элементамі фотаінсталяцыі. Адным 
словам, мастацтва — а менавіта пра 
яго была наша размова, — гэта жыццё 

Міхаіла Баразны, дзе 
яно акрэслена ў да
статковай меры глы
бока.

— Вам, як спе-
ц ы я л і с т у,  д о б р а 
вядомая гісторыя 
развіцця беларускага 
жывапісу. Ці можна 
даваць ацэнку сучас-
наму стану гэтага 
віду выяўленчага ма-
стацтва ў параўнан-
ні? Калі так, то якім 
яно вам падаецца?

— Вельмі склада
на параўноўваць. Хоць ёсць, напэў
на, нейкія падобныя рэчы. Дапусцім, 
беларускі мастак Аляшкевіч, які жыў 
у ХІХ стагоддзі, атрымаў адукацыю ў 
Францыі, быў прафесарам Пецярбург
скай акадэміі мастацтваў. Вядома, ён 
быў звязаны з родным краем. Але ня
проста ацаніць яго ўплыў. Казаць пра 
яго ў тым часе даволі складана. Хоць 
і цяпер ёсць маладаследаваныя працы 
беларускіх аўтараў, якія знаходзяцца 
паза межамі Беларусі. А наогул тво
ры, якія ўваходзяць у гісторыю бела
рускага мастацтва, выхоўваюць гонар 
за тое, што Смуглевіч з Беларусі, што 
крыж Лазара Богшы зроблены тут. Не 
кожная краіна можа сказаць: тут Ша
гал працаваў, жыў і працаваў Малевіч. 
Беларусы заўсёды знаходзіліся ў кан
тэксце сусветнай мастацкай практыкі.

— Якія тэндэнцыі ў нацыяналь-
ным выяўленчым мастацтве най-
больш відавочныя ў апошняе дзеся-
цігоддзе?

— Адна з такіх рысаў — дзённік 
вандроўніка. Калі для многіх еўрапей
цаў не так цікавыя піраміды, то нашы 
мастакі адчуваюць захапленне ад іх. Я 
бачу ў тым добры знак. Мы не «зацёр
тыя», мы ўспрымаем свет адкрытымі 
вачыма. Падаючая Пізанская вежа 
для многіх — аб’ект турыстычнага на
ведвання, а наш мастак адчувае пры 
гэтым каласальны прыліў пачуццяў. 
Вялікі пласт выказванняў вандроўніка 
ў мастацтве відавочны, выразны.

— Па-аашаму, беларускія мастакі 
ў большай ступені цяпер знаходзяцца 
ў працэсе пошуку. А калі абстрага-
вацца ад кагорты падарожнікаў, калі 
глыбей зірнуць, што характэрна для 
апошняга дзесяцігоддзя?

— Прыкметна паважлівае стаў
ленне да тэхнікі выканання. Чаго б 
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гэта не тычылася — відэаінсталяцыі, перформансу, жыва
пісу або графікі — беларускія мастакі да выканальніцкага 
майстэрства адносяцца асабліва. У мастацтве цяпер менш 
прысутнічае літаратурны складнік. Нашы графікі дасягнулі 
ў сярэдзіне 80х гадоў прыкметных поспехаў у ілюстраван
ні паэзіі, прозы, фальклору. Але гэта ўсё апора на літарату
ру. Шмат у чым паўплывала на беларускага мастака не па
дзен не Берлінскай сцяны, а Чарнобыль. Бо пасля красавіка 
1986 года афіцыйнае мастацтва само па сабе знікла, яно 
стала бессэнсоўным, бескарысным. Кожная сям’я на сабе 
адчула ўплыў Чарнобыля, змяніўся светапогляд. Мастак 
стаў больш засяроджаным на праблемах ўнутранага свету.

— У якой меры ў галоўнай мастацкай навучальнай 
установе краіны, акцэнт робіцца на захаванне белару-
скай мастацкай школы?

— Гэта галоўны акцэнт. Зыходзячы з таго, што адбы
ваецца ў суседніх мастацкіх школах, у балтыйскіх краінах, 
мы робім усё, каб захаваць своеасаблівасць нацыянальнай 
мастацкай школы і даць студэнтам не толькі ўніверсальныя 
навыкі, веды ў мастацтве, але і паказаць традыцыі. Хоць 
эксперыментальнага ў адукацыі ўжо шмат, веды ў галіне 
гісторыі мастацтваў у студэнтаў шырокія, апошнія дасяг
ненні ім знаёмыя. Мы імкнемся зрабіць так, каб не вы клі
каць у студэнта агрэсіўнага стаўлення да нейкага віду твор
чай практыкі. Але ўсведамляем, што лёгка растварыцца ў 
навакольным свеце сучаснага мастацтва. Ёсць у нас шмат у 
чым лідзіруючыя пазіцыі: упэўнены, кафедра графікі ў на
шай Акадэміі — адна з самых лепшых у Еўропе. Гаворым 
пра гэта з пазіцыі гонару за нацыянальнае мастацтва, жада
ем, каб гэтая традыцыя жыла і развівалася. Тое ж тычыцца 
і манументальнага мастацтва.

— Якія ўсё ж выкладчыцкія падыходы культывуюцца 
ў Акадэміі мастацтваў? Тут рыхтуюць чалавека з пэў-
най прафесіяй ці арыентуюцца на творчую асобу?

— Гэтыя пытанні можна сумясціць і атрымаецца 
правільны адказ. Бо мы маем справу з чалавекам, які ўжо 
думае. У Акадэміі працуюць з асобай. Тут сакрэт просты: 
калі бачыш, што чалавек неардынарны, адораны — не на
шкодзь.

— Што асабіста вы лічыце галоўным у сваёй твор-
часці як графік?

— Для мяне галоўнае думаць і ствараць. Каб гэта жа
данне не спынялася. Канцэптуалізм моцна ўплывае. Я да 
сваіх прац стаўлюся эмацыйна. Тое, чым хочацца падзя
ліцца — самае галоўнае. Шмат у чым я нават «усёедны». 
У мяне няма такога, што калі я чорны квадрат намаляваў, 
значыць я ў жыцці буду рабіць толькі чорныя квадраты. 
Мяне можа нейкая абстрактная рэч, тая ж тэкстура нат
хніць. Гэта можа быць архітэктурны матыў, пейзаж, пар
трэт. Галоўнае, каб адпавядала эмацыйнаму стану. Напэў
на, у сваёй творчасці я ў меншай ступені жадаю камусьці 
спадабацца.

— У сваіх творах вы імкнецеся да таго, каб выхаваць 
эстэтычны густ гледача?

— Напэўна, так. Агрэсіўнай накіраванасці ў маёй твор
часці няма і не будзе. На сённяшні дзень у маім творчым лёсе 
няма эпатажу. Я заўсёды ставіўся з павагай да навакольнага 
свету, з любоўю, з беражлівасцю да прыроды, людзей. Мне 
цікавей пазнаваць свет, а не разбураць, ірваць на кавалкі.

— У чым ваша філасофія як мастака?
— Філасофія ў маім разуменні — гэта праява мудрас

ці. А мудрасць — якасць узросту. Філасофія — гэта вельмі 
складаны комплекс ведаў. Таму я б спрасціў пытанне, нап
рыклад: у чым маё разважанне? І я пра тое казаў. Да міру я 
стаўлюся як да рэчы стваральнай, і сам хацеў бы ў ім быць у 
такой ролі. Назваць сябе філосафам я не рызыкну. Бо кры
ху ведаю, што гэта за прафесія. Не хочацца быць дылетан
там — у гэтым мая філасофія.

— А давяраеце ў творчасці ўласнай інтуіцыі?
— Так, інтуіцыя — гэта сціснуты ў часе вопыт. Ён даз

валяе мне давяраць інтуіцыі. Не ва ўсіх, але ў большасці 
выпадкаў. Пакуль мая інтуіцыя нічога дрэннага мне не пад
казала...

— Якую ацэнку выстаўляеце, як правіла, сваім пра-
цам?

— Гэта частка майго жыцця, чатка сутнасці, ад якой не 
магу адмовіцца. Ні ад творчасці, ні ад сваіх работ.

— Якім вам бачыцца заўтрашні дзень у беларускім 
выяўленчым мастацтве?

— Яркім. Я не ідэаліст, але мне ён бачыцца годным. Бо 
патэнцыял вельмі істотны. Дасягненні школы дазваля
юць казаць аб тым, што нашы мастакі могуць знайсці адэ
кватную пластычную мову, якая зразумелая не толькі ім 
самім, але і грамадзянам іншых дзяржаў, іншым мастакам. 
Наша мастацтва знаходзіцца ў стане ўступлення ў актыў
ны дыя лог. У новага пакалення ўжо няма моўнага бар’ера. 
Выяўленчае мастацтва да таго ж працягвае ўдасканаль ваць 
сваю ўніверсальную мову. Таму я бачу будучыню упэўне
най, яркай. Вядома не без цяжкасцяў. Я кажу пра тое мо
ладзі, у якой ёсць прага тварыць. Хоць само мастацтва — 
гэта не такая ўжо гладкая дарога. Гэта цяжкі шлях. Але без 
веры ў будучыню немагчыма нешта ствараць.

Веніямін Міхееў.
Фота аўтара.
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