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Брама ў Азію і мост у Еўропу

Нясвіжскі замак
у... Чунцыне

Вядомае пра вядомых
У Кітаі ў серыі «Біяграфіі вядомых асоб краін
“Пояса і шляху”» выйшла кніга «Славутыя
імёны Беларусі»
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Тэрыторыя здароўя

«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.

У Лідскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай
школе № 4 адкрылася інклюзіўная спартыўная зала з безбар’ерным асяроддзем
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Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.

Дабру — быць!
Аляксандра і Аляксандр пераехалі ў вёску,
завялі вялікую гаспадарку і вучацца жыць
у гармоніі з прыродай
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Падпісана да друку 18.11.2019.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 7,70
Агульны наклад — 1623 асобнікаў
(на беларускай мове — 434).

Заказ

Рух насустрач скарачае адлегласць
Прэзідэнт Кубы Мігель Марыа Дыяс-Канель
Бермудэс наведаў Беларусь у ліку першых
краін пасля выбрання на пасаду. Гэты факт
яшчэ раз пацвердзіў блізкасць дзвюх краін,
нягледзячы на іх геаграфічную аддале
насць, і ўзаемную зацікаўленасць у супрацоўніцтве

Падпісны індэкс — 74820.
Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Іван Ждановіч
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Інтэграцыйныя памкненні Казахстана і Беларусі прыносяць агульную карысць для
дзяржаў-партнёраў. Перавагі наступальнага супрацоўніцтва пацвердзіў нядаўні афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Нур-Султан, дзе прайшлі яго
перамовы з Прэзідэнтам Казахстана КасымЖамартам Такаевым
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Акцэнты венскай восені

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru
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2

беларусь.belarus
лістапад   2019

32
28

38

Купалаўскі санетарый
яднае народы і мовы
Купалазнаўчай падзеяй 2019 года можна
смела назваць выданне кнігі народнага
песняра Беларусі «Санеты» на 17-і мовах
народаў свету

42
Жыццё цудоўнае!
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Яскравы космас
Аляксандра Кішчанкі
Нацыянальны мастацкі музей заўсёды багаты на выставачныя прэм'еры. І гэта пры
тым, што крытэрыі адбору аўтарскіх экспазіцый як нідзе строгія. Што ж, гэта і
зразумела, бо галоўны музей краіны. Карацей, калі мастак тут выстаўляецца, то спаўна заслужыў такое права
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Мода с прыс таўкай «эка»
Экалагічнасць, адказнасць, усвядомленае
спажыванне, рэцыркуляцыя — пад такім
дэвізам праходзіў 19‑ы сезон Belarus
Fashіon Week. Тыдзень моды ў Беларусі, як
звычайна, убірае ўсе акт уальныя сусвет
ныя трэнды — і гэта тычыцца не толькі
подыума
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Парушальнік раўнадушша
З даўняга часу, года з 1989-га, сярод маіх
кніжных збораў вылучаецца сціплая кніжка ў мяккай вокладцы: «Сэрца камандзіра»
Мікалая Чаркашына. Была некалі такая серыя — «Бібліятэчка часопіса «Советский
воин». У 11-м выпуску гэтай серыі надрукавалі дакументальную аповесць Міхаіла
Чаркашына «Сэрца камандзіра (Тры гісторыі з жыцця Абатурава)». Здарылася тое ў
1988 годзе

Вялікая,
чароўная,
непараўнальная...
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Брама ў Азію
і мост у Еўропу
Інтэграцыйныя памкненні Казахстана і Беларусі прыносяць агульную карысць для дзяржаў-партнёраў.
Перавагі наступальнага супрацоўніцтва пацвердзіў нядаўні афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі ў Нур-Султан, дзе прайшлі яго перамовы з Прэзідэнтам Казахстана КасымЖамартам Такаевым.

С

ды іншай тэхнікі. Неўзабаве можа з’явіцца і сумеснае прад
прыемства па зборцы ліфтаў і ліфтавага абсталявання «Ма
гілёўліфтмаша». Дарэчы, менавіта такі падыход, які арыен
таваны на вытворчую кааперацыю, атрымлівае адабрэнне
на самым высокім узроўні. Вось і знаходзячыся з візіт ам
у сталіцы Каз ахс тана, Алякс андр Лукашэнка падкрэсліў,
што лічыць яго карысным і запатрабаваным для абедзвюх
краін:
— Мінскам і Нур-Султанам напрацаваны станоўчы до
свед узаемадзеяння на ўсіх узроўнях. А ступень даверу та
кая, што мы шчыра і адкрыта абмяркоўваем любыя пытанні.
Казахстан — адзін з нашых ключавых гандлёвых партнёраў.
За тры гады мы павялічылі таваразварот больш чым у два
разы. У 2018 годзе ён дасягнуў 900 мільёнаў долараў.

Белта

апраўды, калі Казахстан для нас — брама
ў Азію, то Беларусь для каз ахс танцаў —
мост у Еўропу. Нездарма краіны з’яўляюц
ца часткай глабальнай ініцыятывы «Адзін
пояс і адзін шлях». І вось прыклад у гэтым
кант эксц е: тольк і за апошн ія тры гад ы
кантэйнерныя чыгуначныя перавозкі праз
Казахстан і Беларусь у Кітай і Еўропу па
вялічыліся больш чым у шэсць разоў.
Між тым, у апошні час найважнейшым напрамкам ганд
лёв а-эканамічнага супрацоўніцтва дзве краіны аднад уш
на вызначылі вытворч ую кааперацыю. У Каз ахс тане ўжо
функцыянуюць зборачныя вытворчасці беларускіх камбай
наў, трактароў, грузавых аў тамабіляў, сельскагаспадарчай

беларусь.belarus
лістапад   2019

3

Белта

інтэграцыя

Так ім чын ам, сённ я дзве краін ы
блізкія да таго, каб пераа долець міль
ярдн ую планк у тав ар аз вар от у. Так,
ёсць пэўны дысбаланс у гандлі на ка
рысць Белар ус і. Але ў апошн ія гад ы
істотна выр ас і імпарт з Каз ахс тана.
Толькі за восем месяцаў бягучага года
яго аб’ём у наш у краін у павялічыўся
ў паў тары разы. Гэта рэальныя вынікі
сумеснай працы. А ў Мінску гатовыя
разг лед зець прап ан ов ы каз ахс тан
скага бок у па дасягненні яшчэ больш
збалансаванага таваразварот у. Тут га
товыя рухацца далей: ад простага ганд
лю да ствар энн я большай кольк асц і
сумесных прадпрыемстваў. Як пацвяр
джэнне менавіта ў Нур-Султане падчас
візіт у беларускага Прэзідэнта дасягну
та дамоўленасць аб павелічэнні аб’ёмаў
вытворчасці камбайнаў, а таксама вы
значана страт эгія далейшай працы па
выпуску ў Казахстане тэхнікі Мінскага
трактарнага завода.
Яшчэ адна прапанов а беларуска
га бок у, на якой акцэнтавалася ўвага,
тычыцца стварэння сумеснага венчур
нага фонд у для падтрымкі стартапаў.
У тым лік у ў такой персп ект ыўн ай
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вобласці, як штучны інт элект. Паспя
хов а канк ур ыр ав аць на сус ветн ых
рынках сёння немагчыма без сучасных
лічб авых тэхналогій. Досвед нашаг а
Парка высокіх тэхналогій дае ўнікаль
ную магчымасць беларускім і каз ах
станскім кампаніям сумесна ствараць
новыя праграмныя прадукты.
Нельга не адзначыць, што адной з
галоўных тэм перамоў у Нур-Султане
было пагадненне па пас таўках казах
станскай нафты ў Беларусь. Спачатк у
члены дэлег ацый камент ав алі гэт ую
тэм у асцярожна. Але пасля сус трэчы
прэзід энтаў дзвюх краін стала зразу
мела, што і тут знойдзены развязкі.
— Беларусь надае асаблівую ўва
гу пытанню дыверсіфікацыі пас тавак
нафты. Таму мы зацікаўлены ў імпарце
гэтай сыравіны з вашай краіны, — пад
крэсліў Аляксандр Лукашэнка падчас
сус трэчы з Касым-Жамарт ам Такае
вым. — Мы дамовіліся, што ў бліжэй
шы час правядзем канс ультацыі з Ра
сійскай Федэрацыяй, паколькі транзіт
казахстанскай нафты будзе ажыццяў
ляцца, калі гэта стане магчымым, праз
тэрыторыю Расіі.

Старшыня канцэрна «Белнафтахім»
Андрэй Рыбакоў у інт эрв’ю журналіс
там тады ўдакладніў, што ўжо ўдалося
ўзгадніць на ведамасным узроўні тэкст
міжу радав аг а паг аднення. Цяпер яно
праходзіць унутрыдзяржаўнае ўзгад
ненне. Але бакі дамовіліся, што, не ча
каючы яго падпіс ання, прыс тупаюць
непасрэдна да камерцыйных перамо
ваў з удзелам суб’ект аў гаспадарання.
Удзельнікі перамоўнага працэс у ўпэў
неныя, што ў бліж эйшы час знойд уць
узаемапрымальныя формы супрацоў
ніцтва ў выглядзе канкрэтных кантрак
таў і рэалізуюць планы па перапрацоў
цы нафты з Каз ахс тана на беларускіх
нафтаперапрацоўчых заводах. Калі ўсё
пойдзе добра, ужо ў нас тупным годзе
каз ахс танская нафт а прыйдзе ў Бела
русь.
Разам з тым наша краіна гатова да
памагчы Казахс тану тэхналогіямі ды ў
аграпрамысловым комплексе. Для гэта
га ў нас ёсць усе неабходныя рэс урсы.
Пар аўнальная стат ыст ык а сведч ыць,
што на аднаг о жых ар а Беларусі ў мі
нулым годзе выр аблялася мяс а ўдвая
больш, чым у Казахстане. А па вытвор

інтэграцыя
часці малака на душу насельніцтва мы
апярэджваем Казахстан ужо ў два з па
ловай разы. Беларускія смятана, масла,
сыры, каўб асы на ўра разыходзяцца ў
каз ахс танскіх супермаркет ах. Дык ча
му б не стварыць на тэрыторыі краіны
сумесныя вытворчасці мясных і малоч
ных прадуктаў, у тым ліку для экспарт у
іх на іншыя рынкі? Адно з такіх прад
прыемс тваў з арые нт ац ыя й на Кіт ай
можна, напрыклад, арганізаваць у сва
боднай эканам ічнай зоне «Хорг ос —
восточные ворота».
Казахстан — сярод нямногіх дзяр
жаў, размешчаных адраз у ў Еўр опе і
Азіі. Па плошчы займае дзевятае мес
ца ў свеце. А яшчэ гэтая краіна невера
годна багатая прыроднымі выкапнямі.
У яе нетрах — практычна ўся табліца
Мендзялеева, велізарныя запасы наф
ты, газу, золат а, урану, вугалю. Вало
даючы фінансавымі рэс урсамі, Казах
стан у апошнія гады ўзяўся менавіт а
за паскоранае развіццё прамысловасці
і сельскай гаспадаркі. Словам, па ўсіх
параметрах узаемадзейнічаць з гэтай
краінай выгадна і мэтазгодна.
Так, у Мінс ку разл ічв аюць, што
цяперашні візіт на вышэйшым узроў
ні пак лад зе пачат ак нов ам у этап у ў
двухбаковым супрацоўніцтве. І спра
ва нав ат не ў тым, што ў сакавік у гэ
тага года ў Казахс тане змяніўся Прэ
зід энт. Алякс андр Лукашэнка добр а
ведае Касым-Жамарта Такаева, не раз
сус тракаўся з ім і ўпэўнены, што па
літыка нов аг а каз ахс танскаг а лідара
скіравана на захаванне пераемнасці ў
адносінах паміж нашымі краінамі. Па
чынаць з нуля тут сапраўды не прый
дзецца. Пытанне ў тым, што Беларусь
і Казахс тан дасягнулі такога ўзроўню
адносін, калі проста абавязаны дада
ваць па ўсіх напрамках.
Што ж тычыцца храналогіі, то афі
цыйны візіт Прэзідэнта ў Нур-Султан
пачынаўся з ускладання вянка да ману
мента «Абаронцы Айчыны». Яшчэ адна
істотная акалічнасць: у міжнародным
аэрапорце Кіраўніка беларускай дзяр
жавы сустракаў асабіста Прэзідэнт Ка
захстана Касым-Жамарт Такаеў. Што ж
тычыцца ман умент а «Абар онцы Ай
чыны», то ён пабудаваны ў 2001 годзе
і ліч ыцц а адн ым з сам ых прыг ож ых
у Каз ахс тане. Манумент уяўляе саб ой
бронзавую стэлу на магутнай гранітнай
падставе. У цэнтры — фігура жанчыны
з залатою чашаю ў руках. Яна сімвалізуе
мір і росквіт краіны. Барэльеф справа

адлюстроўвае савецкіх салдат Вялікай
Айч ынн ай вайн ы. Злев а — каз ахс кі
бат ыр, што адс тая ў у Сяр эдн яв ечч ы
незалежнасць роднай зямлі ва ўпартай
барацьбе з джунгарами. Ля падножжа
ман умент а гарыць Вечны агонь, а ва
кол раскінуўся маляўнічы парк, у якім
знаходзіцца алея з елак, выс аджаных
кіраўнікамі замежных дзяржаў. Сярод
іх ёсць дрэва ад Аляксандра Лукашэнкі.
Наогул, Нур-Султ ан не пер ас тае
здзіўляць сваімі архіт экт урнымі збу
дав анн ям і. Мал ад ы гор ад расц е і
ўшыр, і ўверх, пакідаючы незабыўныя
ўражанні нават у самага патрабаваль
нага турыста. А зусім нядаўна ў адмі
ністрацыйным цэнтры казахстанскай
сталіцы з’явіўся знакавы для Беларусі
аб’ект. Новы комплекс будынкаў бе
ларускай дыпмісіі адкрылі, як і нале
жыць, з урачыстымі прамовамі і пера
разаннем чырвонай стужачкі. Дарэчы,
беларуская Амб ас ада ў Нур-Султ ане
размеш чана ў культ авым для каз ах
станцаў месцы, непадалёк ад плошчы
Нез ал ежн асц і. Мен ав іт а тут знах о
дзяцца амаль стомятр овы ман умент
«Казак Елі», самая буйная ў Цэнтраль
най Азіі мячэць Хазрэт Султан і Палац
міру і згоды, пабудав аны ў выглядзе
піраміды, якую называюць адным з ка
захс танскіх цудаў свет у. Па суседс тве
з беларускай Амбасадай размешчаны
дыпмісіі ЗША, Рэсп ублікі Кар эя, Кі
тая, ААЭ, Саудаўскай Аравіі, Узб екі
стана, рэзідэнцыя Пасла Расіі. Увогуле,
фактар шматвектарнасці прыс утнічае
і ў гэтым.
Безумоўна, эканоміка шмат у чым
вызначала сутнасць перамоўнага пра
цэс у ў Нур-Султане. Але важная і ат
масфера, у якой праходзілі сус трэчы
на вышэйшым узроўні. А яна была як
ніколі спрыяльнай. Афіцыйныя пера
мовы адбыліся ва Усходняй зале рэзі
дэнцыі, стылізаваным пад юрт у. Гэты
момант, вядома, прадвызначыў асаб
лівы, душэўны настрой сустрэчы двух
Прэз ід энт аў. Алякс андр Лук аш энк а
звярт аўся да свайго калегі па-ўсход
ням у пав ажлів а, назыв аючы яго Ка
сым аке. Крыху пазней прадстаўнікам
СМІ Прэзід энт Беларусі сказ аў, што
перамовы прайшлі ў абсалютна пры
язнай атмасферы, мелі дзелавы, давер
ны характар. І дадаў, што інакш і быць
не магло.
Алякс андр Лукашэнка звярн уўся
да Касым-Жомарта Такаева, у прыват
насці, з такімі словамі:

Аляксандр Лукашэнка:

Адносіны
з Казахстанам
сыходзяць у глыб
дзесяцігоддзяў,
стагоддзяў. Мы
заўсёды, асабліва
ў савецкі перыяд, былі
блізкія. Нашы
эканомікі заўсёды былі
ўзаемадапаўняльнымі.
Гэта стварае новыя
магчымасці для нас
і цяпер. Усё, што мы
вырабляем у краіне,
у гэтым мае патрэбу
наш дружалюбны
Казахстан. Што
вырабляеце вы — мы
з вялікім
задавальненнем
гатовыя купляць.
Гэта значыць
склалася добрая
перспектыва.
Ды і ўжо існуючы
падмурак, які
створаны за гады
незалежнасці,
дарагога варты.
Беларусь заўсёды будзе
надзейным партнёрам
для Казахстана. Мы
як блізкія людзі,
блізкія сябры заўсёды
знойдзем развязкі
па ўсіх пытаннях.

беларусь.belarus
лістапад   2019

5

інтэграцыя
— Воляй лёс аў, гісторыі нам (Бе
ларусі ды Казахстану. — Аўт.). Разам з
Расіяй прызначана быць у цэнтры інтэ
грацыйных працэсаў. Ад нас шмат ча
каюць народы былога Савецкага Саю
за, і мы не можам падмануць іх надзей.
Казахстан у часы Першага Прэзідэнта
(Нурс ултана Назарбаева. — Аўт.) з’яў
ляўся ініцыятарам шматлікіх інт эгра
цыйных прац эс аў. І мне вельмі пры
емна канс тат ав аць, што вы ў вельмі
няпросты час прынялі стырно ўлады ў
гэтай вялікай рэспубліцы, трымаецеся
курс у інт эграцыі ў эканоміцы нашых
краін, дружбы нашых народаў.
У сваю чаргу Касым-Жомарт Така
еў назваў візіт беларускага лідара жа
данай падзеяй для краіны:
— У Казахстане да вас ставяцца са
шчырай павагай як да вядомага дзяр
жаўнага дзеяча Беларусі, які стаяў ля
вытокаў незалежнасці дзяржавы. Ваш
візіт — гэт а добр ая магчым асць аб
меркав аць усе пыт анні супрацоўніц
тва паміж нашымі краінамі і ў выпад
ку неабходнасці надаць ім дадатковы
імпульс. У выніку перамоваў мы выхо
дзім на вельмі сур’ёзныя дамоўленасці,
якія, я ўпэўнены, будуць рэалізаваны ў
самай найбліжэйшай будучыні.
Пазн ей, на брыф інг у для СМІ,
Алякс андр Лук аш энк а падк рэсл іў
такс ам а, што бакі на пер амов ах па
цверд зіл і зац ік аўл ен асць у дал ей
шым развіцці Еўразійскага эканаміч
нага саюза і актыўным выкарыс танні
пераваг ад удзелу ў ім:
— Белар усь і Каз ахс тан вык аз а
лі гатоўнасць працягн уць сумесн ую
прац у па заб еспячэнні на прас торы
ЕАЭ С роўных умоў суб’ект ам гаспа
дарання, ліквідацыі бар’ераў і абмежа
ванняў у гандлі, правядзенні ўзгодне
най прамысловай палітыкі, а таксама
ствар энн і агульн ых рынк аў энерг а
носьбітаў.
Між тым, важным факт арам дру
жал юбн ых каз ахс танс ка-бел ар уск іх
адносін застаюцца цесныя культ урнагуманітарныя сувязі.
— Мы дамовіліся, што ў нас туп
ным годзе выбітныя дзеячы беларус
кай культ уры могуць прыехаць сюды,
у Казахс тан, — сказаў Касым-Жамарт
Такаеў. — Паколькі народ Казахстана,
нашы людзі, я думаю, зас умав алі па
белар уск ай культ уры, аншлаг буд зе
забяспечаны. А потым нашы дзеячы
культ уры, артысты змаглі б пае хаць
у Мінск ды іншыя гарады Беларусі.
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Падчас перамоваў прагучала яшчэ
адна цікавая прапанова — разгледзець
пыт анне правяд зенн я фор ум у рэг і
ёнаў Беларусі ды Каз ахс тана. Мінск,
дар эчы, ужо мае досвед правядзення
такіх мерапрыемс тваў з Расіяй, Укра
інай, Узбекіс танам. І іх эфектыўнасць
не трэба даказваць.
Падв одз яч ы вын ік і пер ам ов аў
у Нур-Султ ане, Алякс андр Лукашэн
ка зап рас іў Кас ым-Жам арт а Так ае 
ва здзейсніць візіт у адказ у Беларусь
у 2020 годзе:
— Гэта дасць нам магчымасць пра
кантраляв аць выкананне сённяшніх
дамоўленасцяў і выкананне тых пагад
ненняў, якія былі падпіс аныя. А ка
захс танс кам у нар од у хач у сказ аць,
што вы правільна зрабілі, што звяза
ліся з Беларуссю. Мы — людзі абавяз
ковыя, ніколі нікога не падводзілі і вас
таксама ніколі не падвядзем. Ведайце,
што там, у цэнтры Еўропы, ёсць і ва
ша зямля.
Шмат у каг о Каз ахс тан асац ыю
ецца з імем Нурс ултана Назарбаева. І
Аляксандр Лукашэнка, пабыв аўшы ў
Нур-Султане, вядома ж, не мог не су
стрэцца з Першым Прэзідэнтам гэтай
краіны і сваім даўнім сябрам. За дзень
да гэт аг а Нурс улт ан Наз ар бае ў вяр
нуўся з Японіі, дзе браў удзел у цыры
моніі інтранізацыі імператара. Аднак
сус трэч у з Прэзід энт ам Беларусі, па
водле яго слоў, ён ні ў якім разе не мог
адмяніць:
— Усё ж мы столькі разам перажы
лі, самыя цяжкія моманты. Нам пры
хільн асц і ў сяброўстве мян яць ўжо
позна. Спадзяюся, мы заўсёды зас та
немся сябрамі. Свет мяняецца, вакол

нас усё мяняецца. У гэтай сіт уацыі за
хаваць тое, што было, — вельмі важна.
Нурс ултан Назарбаеў дадаў, што ў
якасці ганаровага старшыні ЕАЭ С ён
план уе прын яць удзел у нас тупн ым
саміце саюза, які адбудзецца ў снежні
ў Санкт-Пецярбургу. Аляксандр Лука
шэнка адказаў, што аб’яднанне вельмі
мае патрэбу ў дапамозе Першага Прэ
зідэнта Казахстана:
— Я ў Арменіі (1 кастрычніка на па
сяд жэнн і Выш эйш аг а Еўр аз ійс каг а
эканамічнага савета ў Ерэване. — Аўт.)
заўважыў, што кагосьці нам не хапае,
і каж у сваім калегам: трэб а тэрміно
ва яго зваць. Вось і паступіла агульнае
запрашэнне, каб вы, як ганаровы стар
шыня нашага «ордэна», прыс утнічалі
ў Піцеры, і мы ўзгадалі старыя часы,
намецілі перспектыву, стратэгію.
Кір аўн ік бел ар уск ай дзярж ав ы
таксама распавёў суразмоўц у аб пра
ведзеных перамовах з Касым-Жамар
там Такаевым, падкрэсліўшы, што бакі
дамовіліся па ўсіх пыт аннях з парад
ку дня. Нурс ултан Назарбаеў выказаў
мерк ав анн е, што краін ам трэб а на
рошчв аць супрацоўніцтва і ўзаемны
гандаль. Тым больш, ёсць што прапа
наваць адзін аднаму. Трэба адкрываць
дарогу для развіцця двухбаковага су
працоўніцтва, а не будаваць перашко
ды. Зрэшты, Аляксандра Лукашэнкі пе
раконваць у гэтым няма неабходнасці.
— Вядома, гэта не справа. Мы хо
чам купіць у вас, дап усцім, вуглев а
дароды, нафт у, але не можам ніяк да
мов іцц а. Мы выр аш ыл і, што з двух
бакоў будзем падціскаць нашых саюз
нікаў, — рэзюмаваў беларускі лідар.
Васіль Харытонаў

ВЫНІКІ ВІЗІТУ
Перамовы ў Нур-Султане завяршыліся падпісаннем пакета дакумен
таў аб супрацоўніцтве. У прыватнасці, Прэзідэнты Беларусі ды Казах
стана прынялі сумесную заяву. Урады дзвюх краін зак лючылі пагадненне
аб супрацоўніцтве ў галіне міграцыі. Аператыўна-аналітычны цэнтр пры
Прэзідэнце Беларусі ды Каміт эт нацыянальнай бяспекі Казахстана да
мовіліся аб узаемадзеянні ў аператыўна-тэхнічнай сферы. Міністэрства
замежных спраў падпісала план супрацоўніцтва на 2020 — 2021 гады. Па
гадненне аб супрацоўніцтве зак лючылі Следчы каміт эт Беларусі ды Ге
неральная пракуратура Казахстана. Дзяржаўны каміт эт па маёмасці
Беларусі ды Міністэрства юстыцыі Казахстана падпісалі пагадненне па
пытаннях дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці. А Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі ды Міністэрства лічбавага развіцця, абароннай
і аэракасмічнай прамысловасці Казахстана дамовіліся аб партнёрстве ў
галіне абмену дадзенымі дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі.

стратэгічнае партнёрства

Рух насустрач
скарачае адлегласць
Прэзідэнт Кубы Мігель Марыа Дыяс-Канель Бермудэс наведаў Беларусь у ліку першых краін пасля выбрання на пасаду.
Гэты факт яшчэ раз пацвердзіў блізкасць дзвюх краін, нягледзячы на іх геаграфічную аддаленасць, і ўзаемную
зацікаўленасць у супрацоўніцтве.

В

для вас надзейным, адданым сябрам
і нашы дамоўленасці буд уць заўсёды
выконвацца».
Безу моўн а, шмат што знач ыць
добр ая пер аемнасць, нап рац ав аная
ў мін ул ыя гад ы. Гіст орыя бел ар ус
ка-кубінскаг а супрацоўніцтва вель
мі насычаная. Яшчэ з савецкіх часоў.
Было ў ім месца як эканоміцы, так і
адук ац ыйн ам у, культ урн ам у абм е
ну. Гэта той падм урак, звярнуў увагу

Прэзідэнт Беларусі, на якім належыць
выбудоўваць ўзаемадзеянне і ў сучас
насці:
— Нам пашанцавала, што не трэба
нічога выд умляць. Нам трэба проста
працягв аць нашы адносіны і выкон
ваць нашы дамоўленасці… Нашы эка
номікі, вобразна каж учы, не перася
каюцца, не канкурыюць адна з адной,
не супярэчаць адна адной. У нас ёсць
неабходнасць купляць тое, што вы ро

Белта

Так, Беларусь і Куб а — не блізкія
суседзі: краіны знаходзяцца практыч
на па розныя бакі зямнога шара. Але
іх збліжае партнёрс тва з баг ат ай гіс
торыяй. Адсюль і глыбокае разуменне
адзін аднаго, якое Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка ў час сустрэчы
з Прэзід энт ам Кубы Міг елем Марыа
Дыяс-Канелем Берм уд эс ам у Мінску
выказ аў такімі слов амі: «Вы павінны
вед аць, што Белар усь буд зе заўс ёд ы
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Аўтобус МАЗ на вуліцах Гаваны

Аляксандр Лукашэнка:

Я не аднойчы бываў
на гэтай выдатнай,
казачнай, загадкавай
кубінскай зямлі
і з вялікім
задавальненнем
прымаю ваша
запрашэнне. Як толькі
мы выпрацуем
«дарожную карту»
ў кароткі прамежак
часу і пачнем яе
выконваць, я адразу ж
прыеду
з задавальненнем
у Гавану, каб з вамі
намеціць далейшыя
шляхі нашага
супрацоўніцтва.
А наогул, вы можаце
разлічваць на Беларусь.
Мы — надзейныя
партнёры. Мы былі
такімі і будзем для
Кубы заўсёды.
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біце, у вас ёсць неабходнасць купляць
тое, што вырабляем мы.
Нес умненна, Куба сёння ідзе шляхам
пераў твар энняў. Яна імкнецца надаць
развіццё сваёй эканоміцы, якая зусім
не выключае партнёрскую інт эграцыю.
Між іншым, там добра ведаюць мінскія
трактары і на гэтай аснове самым сур’
ёзным чынам разглядаюць пытанне вы
творчай кааперацыі. Новыя часы дык
туюць новыя падыходы. І шмат у чым
іх звязв аюць з сённяшнім кір аўніком
дзяржавы. Тым не менш, Аляксандр Лу
кашэнка на сустрэчы з Мігелем Марыа
Дыяс ам-Канелем Берм уд эс ам, успамі
наючы пра найноўшую гісторыю вост
рава Свабоды, казаў як пра сучаснасць,
так і пра мінулае краіны:
— Апошнія дваццаць пяць гадоў
гераічнай гісторыі Кубы разгортвалі
ся на маіх вачах. Я добра быў знаёмы
з Фід эл ем Кастр а. У мян е да гэт аг а
час у прыемныя ўражанні ад сус трэч
з Фід элем, перамов аў. Я вельмі част а
прыв одж у ў прыклад многім іншым
кір аўн ік ам дзярж аў гэт аг а чал ав е
ка. Гэт а быў вялікі чалав ек. Я вельмі
блізка і добра знаёмы з Раулем (Каст
ра. — Рэд.). Я добра ведаю вас. І пас
ля таго, як вы пачалі паглыбленае рэ
фармаванне і эканомікі, і палітычнай
сіст эм ы сваё й краін ы, мы ўважл ів а
за гэтым назіраем, мы вельмі спадзя
емся, вельмі хочам, каб рэвалюцыйная
стойкая, мужная Куб а была заўс ёды
паспяховай, а кубінцы былі заможны
мі людзьмі.

Варт а адз нач ыць, што ў аснов е
ўзаемаразумення па-ранейшам у зна
ход зяцц а практ ычн а адн ольк ав ыя
погляд ы Мінс ка і Гав ан ы на свет а
ўладк ав анн е. Алякс андр Лук аш эн
ка падк рэсл іў, што абедзв е краін ы
аб’я дноўв аюць супад аючыя пункт ы
гледжання па акт уа льных праблемах
сучаснага свет у і канс труктыўная су
месная праца ў розных міжнародных
арганізацыях: «Пры гэтым Куба заўсё
ды была і зас таецца для нас прык ла
дам мужнасці, стойкасці ды вернасці
сваім ідэалам. Беларусь гэтак жа, як і
ваша краіна, прытрымліваецца думкі
пра недапушчальнасць выкарыстання
аднабаковых абмежавальных мер у па
літыцы ды гандлі. Лічым, што такія
дзеянні ў корані супяр эчаць нормам
права, падрываюць давер і вяд уць да
рост у напружанасці».
Але ў чым менавіт а ў эканоміцы
Мінск і Гавана могуць быць карысныя
адзін аднаму? На гэты конт Прэзідэнт
Беларусі вылучыў шэраг перспектыў
ных напрамкаў. Перш за ўсё — сель
ская гаспадарка:
— Мы гатовыя дзяліцца сваім пе
радавым досведам, ведамі, тэхналогі
ямі, якія ўяўляюць для вас цікавасць.
Гэта ў роўнай ступені тычыцца і пра
дукцыі сельскагаспадарчага машына
будавання, якая яшчэ з савецкіх часоў
добра вядомая на востраве Свабоды.
Сап раўд ы, пас таўк і бел ар уск ай
сельгаст эхнікі былі наладжаны на Ку
бу яшчэ з часоў Савецкага Саюза. Сён
ня акт уальная тэма аднаўлення парка
гэт ых, без пер аб ольш анн я, вечн ых
маш ын і яго абн аўленн я суч асн ым і
мад элямі. На гэтым напрамк у Мінск
гатовы падставіць Гаване і фінансавае
плячо. Прэзідэнт звярнуў увагу на тое,
што ў Беларусі раз умеюць важнасць
беларускіх тав араў для Кубы. Там у ў
вельмі няпростых для самой краіны
ўмов ах станоўча вырашана пыт анне
аб прад ас таўленн і крэд ыт аў для фі
нансав ання пас тав ак на максімальна
выгадных умовах. Гэта ўжо дазволіла
рэалізаваць шэраг праектаў. Прычым
не толькі ў галіне сельскай гаспадаркі.
Напрыклад, падпісана пагадненне аб
пас таўцы на Кубу беларускіх станкоў,
абмяркоўваецца магчымасць стварэн
ня сумеснай вытворчасці бытавой тэх
нікі.
Зрэшт ы, дад зен ыя экан ам ічн ай
статыстыкі сведчаць пра тое, што маг
чым асці гандлю Беларусі і Кубы па

стратэгічнае партнёрства
куль выкарыстоўв аюцца далёка не ў
поўнай меры. Там у і прынята рашэн
не, што на бліж эйш ую перспект ыву
ўрады абедзвюх дзяржаў распрацуюць
«дарожную карт у», план дзеянняў, вы
кананне якога бакі змогуць пракантра
ляваць падчас бліжэйшага візіт у Прэ
зідэнта Беларусі на Кубу.
Ну а што тычыцца першаг а ў гіс
торыі сучасных беларуска-кубінскіх
адн ос ін віз іт у Кір аўн ік а куб інс кай
дзяржавы ў Беларусь, то ён, без сумне
ву, стане важным крокам у далейшым
паглыбленні страт эгічнаг а партнёр
ства паміж Мінскам і Гаванай. Нездар
ма Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў,
што Куба была і зас таецца страт эгіч
ным партнёр ам у Лацінскай Амеры
цы і Карыбскім басейне. Агульнасць
прынцыпаў знешняй палітыкі, такіх
як раўнапраўе, неўмяшанне ва ўнутра
ныя справы суверэнных дзяржаў, не
прыманне сілавых метадаў вырашэн
ня рознагалоссяў, дазваляе абедзвюм
краінам канструктыўна ўзаемадзейні
чаць на міжнародных пляцоўках.
Калі зноў вярнуцца да эканамічнай
тэматыкі, варта кінуць позірк на тое,
што за апошнія гады прапрацав аны
новыя, выг адныя для абодвух бакоў
праекты. Напрыклад, мант аж на Ку
бе станочнага абс талявання беларус
кай вытворчасці. Высок ую цікав асць
такс ама ўяўляюць пас таўкі на Кубу і
стварэнне там сумеснай вытворчасці
бытавой тэхнікі, распрацаванай у Бе
ларусі. У сваю чаргу, наша краіна вы
карыстоўвае перадавую і вядом ую ва
ўсім свеце прад укцыю біяфармац эў
тычнай галіны Кубы. У сувязі з чым аб
мяркоўваецца магчымасць пашырэн
ня наменклат уры пас таўляемых нам
кубінскіх лекавых сродкаў, перадачы
тэхналогій для іх вытворчасці на бела
рускіх прадпрыемствах.
Яшчэ адзін важны акцэнт, які быў
зроблены на перамов ах. Ягоная сут
насць у наступным: калі ёсць часовыя
цяжкасці, то гэта не павінна замінаць
развіццю супрацоўніцтва. І тут галоў
нае ў тым, што ў Мінску выпрацаваны
сумесныя рашэнні, якія, як лічаць экс
перты, дад уць магчымасць у бліж эй
шай будучыні вывесці аб’ёмы двухба
ков ага гандлю на ўзровень, належны
стратэгічным партнёрам.
— І мы гэта можам зрабіць, — упэў
нена заявіў Аляксандр Лукашэнка —
Толькі не трэба спасылацца на аб’ек
тыўныя і суб’ектыўныя цяжкасці. Яны

былі, ёсць, буд уць заўсёды. І на Кубе,
і ў Беларусі, і ў іншых дзяржавах. Мы
для таго і існ уем, каб пераа дольв аць
гэтыя складанасці і цяжкасці. Пра гэта
мы перш за ўсё дамовіліся з Прэзідэн
там Кубы.
Прэзідэнт Беларусі ў цэлым высока
ацаніў вынікі перамоваў, якія прайшлі.
І выказаў перакананасць, што дасягну
тыя ў Мінску дамоўленасці істотна ак
тывізуюць беларуска-кубінскае парт
нёрс тва, якое заўсёды развів алася ва
ўзаем ав ыг адн ым і канс трукт ыўн ым
рэчышчы. Алякс андр Лукашэнка па
дзяк ав аў куб інс каму калег у за віз іт,
за асабістае садзеянне развіццю бела
руска-кубінскіх адносін, за запрашэн
не наведаць Кубу, якое прынята:
— Я не адн ойч ы быв аў на гэт ай
выдатнай, казачнай, загадкавай кубін
скай зямлі і з вялікім задавальненнем
прымаю ваша запрашэнне. Як толькі
мы вып рац уем «дар ожн ую карт у» ў
кароткі прамежак час у і пачнем яе вы
конваць, я адразу ж прыеду з задаваль
неннем у Гав ан у, каб з вамі намеціць
далейшыя шляхі нашага супрацоўніц
тва. А наогул, вы можаце разлічв аць
на Беларусь. Мы — надзейныя партнё
ры. Мы былі такімі і будзем для Кубы
заўсёды.
У сваю чарг у Міг ель Марыа Ды
яс-Канель Берм уд эс падзякаваў Прэ
зідэнт у Беларусі за падтрымк у нашай
краінай Кубы ў міжнародных арганіза
цыях. Вынікі перамоваў падвёў такім
чынам:
— Перамовы прывялі да разгляд у
ўсяго спектра нашых двухбаковых ад
носін і пацвярджэння палітычнай волі
кіраўніцтва абедзвюх дзяржаў надаць
ім максімальны імпульс. Паміж Кубай
і Белар усс ю існ уюць важн ыя экана
мічныя і гандлёвыя адносіны. Воляй
абедзвюх краін з’яўляецца працяг. Мы
атрымалі ад нашых беларускіх сяброў
важны досвед удасканалення нашай
сацыяльна-эканамічнай мад элі, уліч
ваючы наша падабенства ў памеры тэ
рыторыі і колькасці насельніцтва, а га
лоўным чынам у клопаце пра дабрабыт
нашых народаў.
Дар эчы, Куб а ўжо вызначыла за
цік аўл ен асць у арг ан із ац ыі фарм а
цэў т ычнай выт ворчасц і на баз е бе
ларуска-кіт айскаг а інд устрыя льнаг а
парка «Вялікі камень». Мігель Марыа
Дыяс-Канель Бермудэс адзначыў, што
гэта можа быць добрая пляцоўка для
фарм ац эў т ычн ых прадп рые мс тваў

Кубы, каб заходзіць не толькі на ры
нак Беларусі і Еўразійскага саюза, але і
на рынак Еўрапейскага саюза. Актыў
на абмяркоўваецца пытанне па сумес
най зборцы трактараў. Ёсць зварот ад
кубінскаг а бок у дапамагчы арг аніз а
ваць ім вытворчасць халадзільнікаў.
Беларускі бок гатовы падтрымаць гэ
тыя ды іншыя ініцыятывы.
Вядома, што кубінская медыцына ў
галіне лячэння ракавых захворванняў
лічыцца адной з самых моцных у све
це. Там ёсць цікавыя напрацоўкі, прэ
параты, якія цяпер досыць паспяхова
прымяняюцца ў анкалогіі, а такс ама
для лячэння ўскладненняў цукровага
дыяб ет у. Ёсць напрацоўкі кубінскіх
навукоўцаў, якія беларускія спецыя
ліст ы спад зяюцц а сумесн ым і нам а
ганн ям і выв есц і на этап клін ічн ых
вып раб ав анн яў і ўжыв аць у наш ых
пацыентаў. Прычым гаворка ідзе пра
дас таткова інавацыйныя сродкі. Што
тычыцца абмену ўрачамі, зноў жа ня
дрэнныя кантакты наладжаны па лініі
анк алог іі. Куб інскія мед ык і ў гэт ым
плане дастаткова адкрытыя.
Від ав очна, што далейш ы дыялог
на вышэйшым узр оўні пра беларус
ка-кубінскае ўзаемадзеянне будзе пра
цягнуты ў Гаване. Да гэтага час у ўрады
дзвюх краін прадс тавяць узгоднены
план развіцця супрацоўніцтва. Па вы
ніках жа перамоваў у Мінску падпісана
пяць сумесных дакументаў. Галоўны з
іх — сумесная заява кіраўнікоў дзяр
жаў, якой пацверджаны партнёрскі ха
рактар адносін Мінска і Гаваны.

P.S.
 Мінск і Гавана пацвярджаюць
стратэгічнае партнёрства.

 П р э з і д э н т ы д а м о в і л і с я а б

стварэнні беларуска-кубінскай міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
 Мігель Марыа Дыяс-Канель
Бермудэс запрасіў Аляксандра Лукашэнку наведаць Кубу з афіцыйным візітам.
 Прэзідэнтам Беларусі запрашэнне пра візіт прынята з намерам
здзейсніць яго ў бліжэйшай перспектыве.
 Урадам дзвюх краін даручана
распрацаваць план развіцця супрацоўніцтва і адразу прыступіць
да яго рэалізацыі.
Уладзімір Хромаў
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Акцэнты
венскай восені
Гэта падзея была чаканай, бо ў апошні час не адзін раз гаварылас я пра маючы адбыцца афіцыйны
візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аўс трыю. І вось сёння ён — ужо факт, які адбыўс я.
У першай дэкадзе лістапада Вена сус тракала Кіраўніка беларускай дзяржавы з усімі адпаведнымі
гэтаму высокаму рангу візіта ўшанаваннямі і пратакольнымі атрыбутамі цырыманіялу.
Асаблівасць яго яшчэ і ў тым, што венскія сус трэчы недвухс энсоўна акцэнтуюць увагу назіральнікаў
на магчымасці больш актыўнага развіцця не толькі аўс трыйска-беларускіх адносін. Гаворка можа
ісці пра новы еўрапейскі кантэкст падобных узаемас увязяў. Але менавіта беларуска-аўс трыйскі
адлік у дадзеным выпадку вельмі паказальны.

Аляксандр Лукашэнка і Аляксандр Ван дэр Белен

10

беларусь.belarus
лістапад   2019

П

Пачынаўся афіцыйны візіт Прэзід энт а Беларусі ў Аў
стрыйскую Рэспублік у з ускладання вянка да помніка са
вецкім воінам, якія загін улі пры вызваленні Аўс трыі ад
фашызм у. Ман умент устаноўлены на плошчы Шварц эн
бергплац у Вене яшчэ ў жніўні 1945 года. Краіна, захаваўшы
яго, падае вельмі паважлівы прыклад беражлівага стаўлен
ня да мінулага. І вось Аляксандр Лукашэнка, які суправа
джаўся аўстрыйскай ротай ганаровай варты, усклаў вянок
да гэтага помніка. Вельмі глыбокі па сутнасці і па сэнсе цы
рыманіял. Дарэчы, відавочныя паралелі з удзелам некаторы
час таму аўстрыйскага Прэзідэнта ў адкрыцці мемарыяла ў
Трасцянцы пад Мінскам — у памяць пра загінулых там у га
ды вайны ад рук нацыстаў у тым ліку грамадзянах Аўстрыі.
Вось такі аб’ядноўваючы момант з мінулага, які ўзмацняе
веру ў тое, што ў будучыні паразуменне мае ўсе шанцы быць
трывалым. Але які ж дзень сённяшні ў двухбаковых адносі
нах, напрыклад, у дзелавым партнёрстве?
Белар уск а-аўс трыйс кі тав ар аз вар от лет ась пер ас яг
нуў мяж у ў сто семдзесят мільёнаў долараў. У параўнанні
з папярэднім годам некалькі асеў, але ў 2019‑м зноў набыў
тэнд энцыю рост у. Зрэшты, значна каштоўней не прост а
гандаль, а супрацоўніцтва больш выс окаг а пар адк у. Аў
стрыя стабільна ўваходзіць у лік найбуйнейшых інвестараў
у эканоміку Беларусі. Толькі ў мінулым годзе з гэтай краіны
прыцягнута інвестыцый амаль на трыста мільёнаў долараў,
у першай палов е 2019‑га — яшчэ каля двухсот мільёнаў.
У Беларусі прац уе больш за восемдзесят прадпрыемс тваў
з аўс трыйскім капіталам. Найбольш буйныя з іх на слыху.
Гэта «Кроноспан», «БелТолл», альянс «Райффайзен» і «При
орбанк», мабільны аператар «А1».
Так што ёсць усе падс тавы меркав аць, што цяпераш
ні візіт Прэзід энт а ў Аўс трыю стане стым улам для яшчэ
больш дынамічнаг а развіцця міждзяржаўнаг а дзелав ог а
ўзаемадзеяння. Гэт ам у, нес умненна, паспрыяе і беларус
ка-аўс трыйс кі эканам ічн ы фор ум, які прайшоў у Вене,
дзе на экспертным узроўні абмяркоўваліся перспектывы
супрацоўніцтва ў сферах фінанс аў, транспарт у, лагісты
кі, высокіх тэхналогій. Стала відавочным, што ўзаемную
цікавасць уяўляе з сябе паглыбленне інвестыцыйнага су
працоўніцтва як у межах ужо існ уючых сумесных прад
прыемс тваў, так і ў кант эксце стварэння новых. Што ты
чыцца палітычных мерапрыемстваў у ходзе візіт у, то яны
праходзілі ў палацы Хофб ург — афіцыйнай рэзід энцыі
Прэзід энт а Аўс трыі. Там адбылася ўрачыст ая цырымо
нія сус трэчы высокага беларускага госця. На перамовах з
Федэральным прэзідэнтам Аляксандрам Ван дэр Беленам
Алякс андр Лукашэнка падкрэсліў, што Аўс трыя — най
важнейшы і надзейны партнёр Беларусі ў Еўропе. А пасля
сустрэчы, падводзячы яе вынікі, Кіраўнік дзяржавы звяр
нуўся да аўстрыйскага калегі з такімі словамі:
— Я ведаю розныя тэнд энцыі ў Еўр апейскім саюз е ў
плане Беларусі. Можа быць, не сёння, не заўтра, але пасля
заўтра дакладна вы будзеце ганарыцца тым, што калісьці
прыехалі ў Беларусь, паглядзелі на гэт ую краіну, перакана
ліся ў тым, што яна не чужая для Еўропы. Вы гэта казалі,
калі прыязджалі з жонкай і сказалі, што тут жывуць годныя
людзі. Вы ніколі не пашкадуеце пра гэта. Беларусь — цэнтр
Еўропы. Беларусь — еўрапейская краіна, і яе палітыка на
кірав ана на выключна мірныя, дружалюбныя, узаемавы
гадныя адносіны не толькі з суседзямі — Расіяй, краінамі

візіт

Каля помніка савецкім воінам — вянок ад Прэзідэнта Беларусі

Балтыі, Украінай, Польшчай, але і з даўнімі, праверанымі
нашымі сябрамі, якой з’яўляецца ваша выдатная і багатая
краіна.
Алякс андр Лукашэнка адзначыў абс алютн ую паспя
хов асць прав едзеных пер амов аў, якія прад эманс трав алі
блізкасць падыходаў дзвюх дзяржаў па асноўных сучасных
праблемах:
— Нам цікавы аўс трыйскі досвед у многіх сферах, які
цалкам можа быць выкарыс таны і ў Беларусі. Мы высока
цэнім намаганні Вены, скірав аныя на навядзенне мастоў
паміж асноўнымі геапалітычнымі цэнтрамі, зніж энне на
пружанасці ў Еўропе і свеце. Мінск ставіць такія ж мэты
ў сваёй знешнепалітычнай дзейнасці. Канстат уем, што ра
зам здольныя ўнесці важкі ўклад у аднаўленне стабільнасці
і ўмацаванне міжнароднай бяспекі. Варта адзначыць, што ў
ходзе сустрэчы дасягну та дамоўленасць працягваць сумес
ную працу ў рамках міжнародных арганізацый.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў: Беларусь падтрымае
кандыдат уру Аўстрыі на выбарах у склад непастаянных чле
наў Савета Бяспекі ААН на 2027–2028 гады.
Безумоўна, гэты візіт мае сэнс разглядаць не толькі як
важную вяху ў развіцці беларуска-аўстрыйскага ўзаемадзе
яння. Не меншае значэнне ён мае для актывізацыі дыялогу
Беларусі ды Еўрапейскага саюза ў цэлым, які ў апошні час
набывае ўсё больш канструктыўны характар. Наша краіна
высока цэніць падтрымку Аўстрыяй беларускіх намаганняў
па развіцці адносін з Еўрасаюзам, які з’яўляецца для Бела
русі другім па значнасці гандлёвым партнёрам. Кіраўнік бе
ларускай дзяржавы падкрэсліў:
— У апошні час, у тым ліку дзякуючы актыўнай працы
аўс трыйскага старшынс тва ў 2018 годзе, Еўрасаюз стано
віцца для нас таксама важкім палітычным ды інвестыцый
ным партнёрам. Толькі за апошнія два га ды аб’ём фінан
сав ай падт рымкі Еўрапейскім інв естыцыйным банкам і
беларусь.belarus
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візіт

Аляксандр Лукашэнка:

Нацыянальнай
асаблівасцю беларусаў
з’яўляецца тое, што мы
грунтоўна і ўзважана
падыходзім да прыняцця
рашэнняў. Але аднойчы,
калі мы ўдарылі са сваімі
партнёрамі па руках, мы
скрупулёзна выконваем
узятыя на сябе
абавязацельствы. Хачу
запэўніць, што, усур’ёз
зацікавіўшыся Беларуссю,
аўстрыйцы ніколі
не будуць расчараваныя.
Аляксандр Лукашэнка выступае перад удзельнікамі Эканамічнага форуму Аўстрыя-Беларусь

Еўрапейскім банкам рэканструкцыі ды развіцця праектаў
у беларускім дзяржсектары дасягнуў сямісот мільёнаў еў
ра. Мы актыўна працуем з Еўрасаюзам паводле шматлікіх
праграм у сферах экалогіі, энерг аэ фектыўнасці, уладка
вання межаў, рэгулявання міграцыі, падт рымкі дзяржкі
равання.
Як вядома, у гэтым годзе Беларусь і ЕС зацвердзілі пра
екты паг адненняў па спрашчэнні выдачы віз і аб рэа дмі
сіі. Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею на тое, што яны
буд уць падпісаны ў бліжэйшы час. Такім чынам, Беларусь
паслядоўна выступае за развіццё дыялогу з Еўропай у роз
ных фарматах. Кіраўнік дзяржавы звярнуў на тое асаблівую
ўвагу:
— Нас з Аўс трыяй аб’я дноўв ае імкненне да развіцця
«Усходняга партнёрства» як цэласнага, гнуткага і эфектыў
нага інструмента супрацоўніцтва ў рэгіёне. Пры гэтым яно
не скіравана супраць інтарэсаў трэціх краін. Беларусь ак
тыўна ўдзельнічае ў гэтым праекце і нядаўна агучыла свае
прапановы аб перспектыв ах дадзенай ініцыятывы пасля
2020 года. Алякс андр Лукашэнка падкрэсліў, што ў бела
руска-аўс трыйскаг а дзелав ог а ўзаемадзеяння насычаная
гісторыя, і гэта добры падм урак для больш актыўнага су
працоўніцтва ў сучаснасці.
Сапраўды, у сучаснай Беларусі аўс трыйскі бізнес зай
мае досыць трывалыя пазіцыі. Амаль пяцьсот кампаній з
Аўстрыі супрацоўнічаюць з беларускімі прадпрыемствамі,
каля ста з іх у той ці іншай форме прадстаўлены непасрэд
на ў Беларусі. Гэт а сведчыць пра высокі ўзров ень дав еру
аўс трыйскага бізнес у да краіны. Нездарма Аўс трыя даўно
і трыв ала ўвайшла ў лік лідараў па аб’ёме інв ест ав ання ў
эканоміку Беларусі. Капіталаўкладанні штогод вылічаюцца
сотнямі мільёнаў долараў. Напрыклад, летась гэт ая лічба
склала каля трохсот мільёнаў долараў. З удзелам аўс трый
скіх кампаній прапрацоўв аюцца новыя праекты на сум у
больш за мільярд долараў.
Між тым не тольк і экан ом ік а звязв ае дзве краін ы.
На сус трэчы прэзід энты не здолелі абысці ўваг ай вель
мі хвалюючую тэм у. Аляксандр Ван дэр Белен расчулена
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дзякав аў у асоб е Алякс андр а Лукашэнкі ўсяму беларус
каму народу за захаванне памяці пра ахвяр лагера смерці
ў Малым Трасцянцы. У тым журботным месцы скончылі
свой зямны шлях каля дзесяці тысяч аўс трыйскіх яўрэяў.
Па словах Аляксандра Ван дэр Белена, да таго, як памяць
пра ахвяраў была ўвекавечана ў Беларусі, пра сам у гэт ую
фабрык у смерці ў Аўс трыі амаль нічога не было вядома.
Аляксандр Лукашэнка на гэта сказаў:
— Мы разумеем, якое вялікае значэнне мае зах ав анне
памяці пра ахвяраў Халакост у для аўстрыйскага грамадства.
Таму аказалі падтрымку ініцыятыве Аўстрыі аб устаноўцы
ў Мемарыяльным комплексе «Трасцянец» манумента «Ма
сіў імёнаў» у памяць пра аўстрыйскіх грамадзян, знішчаных
там гітлераўцамі ў гады Другой сусветнай вайны.
Прэзід энт Беларусі нагадаў, што ў сакавік у ён раз ам з
былым Федэральным канцлерам Себасцьянам Курцам ад
крыў гэты помнік. Аляксандр Лукашэнка ад сябе асабіста і
ад усяго беларускага народа падзякаваў у асобе Федэраль
нага прэзідэнта ўсім аўс трыйцам, якія далучаныя да азда
раўлення дзяцей з рэгіёнаў Беларусі, што пацярпелі ад Чар
нобыльскай катастрофы.
Федэральны прэзідэнт Аўстрыі ў сваю чаргу цалкам па
цвердзіў цікавасць сваёй дзяржавы да развіцця супрацоў
ніцтва з Беларуссю. Ён адзначыў у размове з журналістамі,
што на перамовах у вузкім і пашыраным складах былі аб
меркаваныя тэмы палітычнага ўзаемадзеяння, зах ав ання
агульнай гіст арычнай памяці, тэматыкі прав оў чалав ека.
Спадар Ван дэр Белен канстатаваў пэўнае збліжэнне паміж
Беларуссю і Еўрасаюзам, а візіт беларускага лідара назваў
значнай часткай гэтага працэс у. Федэральны прэзідэнт за
крануў і тэму гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Бе
ларуссю, падкрэсліўшы, што для Аўстрыі важна яго пашы
рэнне. Аўстрыйскі лідар звярнуў увагу на ўклад Беларусі ва
урэгуляв анне канфлікт у ва Украіне, прадас таўленне пля
цоўкі для перамоваў бакоў. Адказваючы на пытанні жур
налістаў, Аляксандр Ван дэр Белен падкрэсліў, што Мінскія
пагадненні праклалі сцежк у, па якой можна знайсці шлях
да вырашэння сіт уацыі:

візіт
— Мы цэнім ваш інтарэс да паглыблення адносін і ха
целі б сказаць, што гэта ўзаемна. Мы будзем зас тавацца ў
кантакце. І гэта будзе не апошні візіт у Аўстрыю і Беларусь.
Так, адным з пунктаў вельмі насычанай праграмы візіт у
стаў Беларуска-Аўс трыйскі эканамічны форум. Перад яго
пачаткам Аляксандр Лукашэнка правёў сус трэчу са стар
шынёй Нацыянальнаг а сав ет а Аўс трыі Вольфганг ам Са
боткам. Кіраўнік дзяржавы таксама пакін уў запіс у Кніз е
ганаровых гасцей аўстрыйскага парламента.
Калі на перамовах з кіраўніцтвам Аўс трыі была пазна
чаная палітычная воля да збліжэння, то на форуме абмяр
коўв ал іс я канк рэтн ыя нап рамк і разв іцц я дзелав ог а су
працоўніцтва. Акрамя таго, у сваім выс тупленні Кіраўнік
дзяржавы агучыў не толькі важныя для бізнесменаў пасы
лы, але і адкрыт а выказ аўся па цэлым шэрагу надзённых
сусветных праблем і геапалітычных пытанняў. Аляксандр
Лукашэнка расказаў аўстрыйскай аўдыторыі пра галоўныя
прынцыпы ў супрацоўніцтве з Беларуссю. У прыватнасці,
Прэзідэнт падкрэсліў, што ў краін ёсць вялікі нерэалізава
ны пат энцыял і як важна выбудоўваць з замежным бізне
сам празрыстыя і ўзаемавыгадныя адносіны:
— Прыходзьце сумленна, адкрыта, празрыста. Калі мы
дамовімся, заўсёды выканаем свае абавязацельс твы. Дага
вор даражэй за грошы! Вось галоўныя прынцыпы, якіх мы
будзем прытрымлівацца ў рабоце з вамі.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што будучыня эканаміч
ных адносін складаецца з вытворчай кааперацыі, развіц
ця сферы паслуг, такіх традыцыйна моцных для Беларусі
і Аўс трыі галін, як нафт ахімія, харчов ая прамыслов асць,
машынабудаванне, транспарт, лагістыка, інфармацыйныя
тэхналогіі:
— Нац ыянальнай асабл ів асц ю белар ус аў з’яўл яе цц а
тое, што мы грунтоўна і ўзважана падыходзім да прыняцця
рашэнняў. Але аднойчы, калі мы ўдарылі са сваімі партнё
рамі па руках, мы скрупулёзна выконваем узятыя на сябе
абавяз ацельс твы. Хач у запэўніць, што, усур’ёз зацікавіў

У 2018 годзе беларуска-аўстрыйскі
таваразварот склаў
171,4 млн долараў —
96,6% да ўзроўню 2017 года.
У студзені–верасні 2019 года аб’ём
узаемнага гандлю ацэньваецца
ў 131,5 млн долараў. Гэта 109,2%
да аналагічнага перыяду папярэдняга
года. Асноўныя пазіцыі беларускага
экспарту — металапрадукцыя,
мэбля, нафтапрадукты. З Аўстрыі
ў Беларусь пастаўляюцца
фармацэўтычная прадукцыя,
машыны і абсталяванне, мэблевая
фурнітура, харчовыя прадукты.

Аляксандр Лукашэнка і Вольфганг Саботка

шыся Беларуссю, аўс трыйцы ніколі не буд уць расчарав а
ныя.
Варта адзначыць, што, знаходзячыся ў Вене, Прэзідэнт
Беларусі ў фармаце рабочай вячэры правёў таксама сустрэ
чу са старшынёй Аўстрыйскай народнай партыі, дэпу татам
Нацыянальнага савета Аўстрыі Себасцьянам Курцам.

***
А вось як Аляксандр Лукашэнка на сус трэчы з журна
ліст амі ў сталіцы Аўс трыі адказ аў на пыт анне пра магчы
масць адмены ў Беларусі смяротнага пакарання: «Рэферэн
дум вырашыў гэт ую праблему. Толькі рэферэндум можа яе
адмяніць. Мы ў гэтым напрамку рухаемся», — сказаў Кіраў
нік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка канс татаваў, што ЕС
ад Беларусі ўжо пат рабуе адмены смяр отнаг а пакарання.
«І, вядома, мы да гэтага абыякава ставіцца не можам, калі
ўжо зусім шчыра. І вельмі часта праводзім апытанні з на
годы адмены смяротнага пакарання. Нічога з тых часоў, як
пытанне было вырашана на рэферэнд уме, не змянілася. Ці
варт а гэт ае пыт анне сёння выносіць на рэф ер энд ум, каб
атрымаць адмоўны адказ? Думаю, не варта. Таму мы дамо
віліся калісьці з палітыкамі ў Брус элі ў гэтым кірунку пра
цаваць разам. І выпрацавалі нейкі план, дарожную карт у па
працы з беларускім грамадствам. Мы ў гэтым напрамку ру
хаемся. Спешка тут можа толькі пашкодзіць», — адзначыў
беларускі лідар. Кіраўнік дзяржавы задаў рытарычнае пы
танне аўс трыйскай журналістцы, што падняла гэт ую тэму,
наконт таго, якое меркаванне грамадзян яе краіны з нагоды
смяротнага пакарання. «Не ведаеце. У гэтым і сутнасць ва
шай дэмакратыі, з аднаго боку. Каб вось так патрабаваць ад
кагосьці разважаць на гэт ую тэму, трэба ведаць, што ў цябе
думае грамадства па гэтым пытанні». Аляксандр Лукашэнка
таксама прывёў прыклад, што Аўс трыя падтрымлівае доб
рыя адносіны з ЗША, Кітаем. «Пры сустрэчах вы ім задавалі
аналагічнае пытанне? Думаю, не. Няхай гэта будзе таксама
рытарычнае пытанне», — заўважыў Кіраўнік дзяржавы.
Уладзімір Міхайлаў.
Фота БелТА.
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інвестыцыйнае супрацоўніцтва

Нясвіжскі замак
у... Чунцыне

Пасёлак з беларускім каларытам і копію Нясвіжскага замка плануюць пабудаваць у Кітаі на працягу шасці месяцаў. Пра
гэта расказаў сакратар партыйнага камітэта Камуністычнай партыі Кітая Тан Чуань падчас сустрэчы з дэлегацыяй Мінскай
вобласці, якая знаходзілася з дзелавым візітам у гэтай краіне.

Н

а рэаліз ацыю праект а план уецца пат раціць каля
40 мільёнаў долараў. Комплекс размесціцца на пло
шчы 240 гектараў на тэрыторыі дзяржаўнага сель
скагаспадарчага тэхнапарка.
— Гэта будзе пакуль адзіны турыстычны комплекс з бе
ларускім каларытам, — сказаў Тан Чуань. — Мы спадзяемся,
што гэты ўнікальны аб’ект стане пляцоўкай для размяшчэн
ня, у тым ліку, беларускіх сельскагаспадарчых прадуктаў.
Прататыпамі забудовы і ландшафтных мадэляў пасёлка
выступаюць архіт экт урныя аб’екты Мінскай вобласці. На
прыклад, там з’явіцца дакладная копія палаца Радзівілаў.
Нядаўна кітайскія спецыялісты наведалі Нясвіж, дзе даска
нала вывучылі архітэкт урныя асаблівасці замка.
Беларускі бок, у сваю чаргу, дапаможа замежным ка
лег ам з культ урным напаўненнем аб’ект а. На тэрыторыі
комплекс у плануецца размясціць вялікую сцэну, дзе будуць
ладзіцца канцэрты, у тым ліку і беларускіх калектываў. Кі
тайскі бок таксама запрасіў падключыцца да ўдзелу ў пра
екце мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага Вя
лікага тэатра оперы і балета Беларусі Валянціна Елізар’ева.
Як вядома, Нясвіж быў адным з пачынальнікаў балетнай
школы ў класічным разуменні гэтага слова.

— Тое, што прапаноўвае кітайскі бок, — гэта цудоўна.
І мы будзем рады сумеснам у творчам у супрацоўніцтву, —
сказаў Валянцін Елізар’еў.
Ужо вядома, што копія Нясвіжскага замка зойме плошчу
больш за 2,5 тысячы квадратных метраў. Старыя аб’екты,
размешчаныя на буд учай будаўнічай пляцоўцы, пойд уць
пад знос.
Урад гор ада Чунцын удзяляе асаблівую ўвагу гэт ам у
праект у. «Мы верым, што ён будзе карыстацца цікавасцю як
сярод айчынных, так і сярод замежных турыстаў і стане ўзо
рам супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю», — лічыць
куратар праекта Хэ Бо.
Пагадненне аб інвестыцыйным супрацоўніцтве ў межах
узвядзення пасёлка ў Чунцыне падпісана сёлета ў жніўні.
Прадс таўнікі раёна Юйб эй гэтага горада наведалі аб’екты
Мінскай вобласці. Дагаворам прад угледжана будаўніцтва
двух унікальных комплексаў: кітайскага — у нашым цэнт
ральным рэгіёне, беларускага — у Чунцыне. Пасёлак на Мін
шчыне размесціцца на ўчастк у ў 100 гектараў. У забудове
будуць выкарыстаны прататыпы дамоў культ уры Чунцына
і тыповых будынкаў усходняй часткі правінцыі Сычуань.

Таццяна Лазоўская

белта
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Вядомае пра вядомых
У Кітаі ў серыі «Біяграфіі вядомых асоб краін “Пояса і шляху”»
выйшла кніга «Славутыя імёны Беларусі»

А
Кніга «Славутыя
імёны Беларусі»
прадаецца
ў найбуйнейшай
кніжнай сетцы Кітая
«Сіньхуа», і гэта
добрая магчымасць
набыць яе для ўсіх,
хто цікавіцца нашай
краінай

дкрываюць яе матэрыялы, якія
я назвала б «увядзеннем у Бела
русь»: у іх кітайскім чытачам даю
ць асноўную, з пункту гледжання
складальнікаў, інфармацыю пра
краіну. Пачынаецца «ўвядзенне»
главой «Беларусь, нацыя са складанай і слаўнай
гісторыяй», а далей ідуць адразу пяць версій
таго, чаму ў назве краіны ёсць слова «белая»: ад
кахання да белага лёну да больш ранняга, у па
раўнанні з суседзямі, прыняцця хрысціянства
(«белы» значыць «чысты», тлумачаць чытачам).
Не абыйшлося і без аповеду пра нашыя візітныя
карткі: па версіі кітайцаў, гэта зубр, бусел і во
зера. Але ўсё ж галоўнае, чым справядліва гана
рацца беларусы, — людзі, у тым ліку і тая самая
дзясятка вялікіх, з якой я пачала свой аповед.
Асаблівы каларыт кнізе надаюць партрэты бела
русаў, якія выкананы ў традыцыйнай кітайскай
манеры мастаком У Цзэхаа.
Калі я прыйшла з гэтай кнігай да аднаго з яе
герояў, мастацкага кіраўніка Вялікага тэатра Бе
ларусі Валянціна Елізар’ева, ён якраз разглядаў
падобную кнігу, але выдадзеную ў Японіі. Гэта
нешта накшталт краіназнаўчага даведніка, дзе
сярод галоўных славутасцяў Беларусі — зноў яго
імя. Уважліва разглядае свой партрэт у кітайскай

кнізе (японцы аддалі перавагу фатаграфіі), ус
міхаецца: «Я не маю да гэтага ніякага дачынен
ня!», — намякае на адбор імёнаў для ўключэння ў
абедзве кнігі. Хоць нічога дзіўнага ў такім адборы
няма: у Японіі Валянцін Елізар’еў ставіў «Дон Кі
хота», удзельнічаў у працы журы балетных кон
курсаў, а ў Кітаі рэпутацыя народнага артыста
СССР настолькі высокая, што ў гэтым годзе яго
запрасілі ўзначаліць журы міжнароднага кон
курсу харэографаў.
Вядома, апынуцца ў кампаніі знакамітасцяў
Валянціну Елізар’еву прыемна: «Яшчэ б!» І ён тут
жа распавядае пра сваю рэакцыю, калі ўбачыў
сябе ў ліку самых знакамітых беларусаў у відэа
праекцыі на цырымоніі адкрыцця Еўрапейскіх
гульняў у Мінску: «Мы з жонкай дома глядзім
гэта маляўнічае прадстаўленне. Раптам мяне
паказваюць, і нешта я там рэпетырую — я ледзь
не зваліўся з канапы!»
Кніга «Славутыя імёны Беларусі» прадаецца
ў найбуйнейшай кніжнай сетцы Кітая «Сіньхуа»,
і гэта добрая магчымасць для ўсіх, хто цікавіц
ца нашай краінай ды іншымі краінамі ў рамках
праекта «Адзін пояс, адзін шлях», даведацца пра
Беларусь больш. Бо нам сапраўды ёсць кім гана
рыцца.
Інэса Плескачэўская
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Тэрыторыя
здароўя
У Лідскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе № 4
адкрылася інклюзіўная спартыўная зала
з безбар’ерным асяроддзем

П
Аляксандр Аўдзевіч — аўтар «інклюзіўнага красфіта» ў Беларусі
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ершы ў нашай
краіне інструк
т а р і н к л ю з і ў на г а
красфіта Віктар
Захар’еў, сам каля
сачнік з 2001 года,
нават пераехаў на
час праекта з Бары
сава ў Ліду, каб праводзіць заняткі з
мясцовымі жыхарамі. У хуткім часе
збіраецца ў Мінск — трэніраваць
людзей у сталічным клубе «Панда
красфіт».
Красфіт — новы і вельмі модны
цяпер у Еўропе кірунак фізічнай па
дрыхтоўкі. Ён выкарыстоўвае прын
цып кругавой трэніроўкі, у якую
ўключаны і гімнастыка, і кардыя
нагрузкі, і цяжкая атлетыка. Гэта
моцна адрозніваецца, напрыклад,
ад бодзібілдынгу ці простага фітне
су. І пры гэтым ніякіх экзатычных
практыкаванняў — рухі такія ж, як
і ў штодзённым жыцці. Ды і дарагіх
трэнажораў для трэніровак не патра
буецца — дастаткова брусоў, турніка,
штангі ды гантэляў плюс пара про
стых трэнажораў накшталт вясляр
нага і лыжнага.
Красфіт — гэта трэніроўка на
сілу і трываласць, складаецца ў ас
ноўным з аэробных практыкаван
няў, гімнастыкі ды цяжкай атле
тыкі. Ён узнік у ЗША і хутка набыў

усё магчыма!

сусветную папулярнасць. Некато
рыя называюць красфіт аналагам
савецкага паняцця «агульнафізіч
ная падрыхтоўка».
— Красфіт вельмі энергазатрат
ны, для пахудзення ён нашмат больш
эфектыўны, чым звычайны фітнес, —
сцвярджае Віктар Захар’еў. — Для да
сягнення эфекту дастаткова займацца
некалькі разоў на тыдзень па 40 мінут.
Гэта таму, што чалавек выкладваецца
на ўсе сто, працуючы падчас 40-мі
нутнай трэніроўкі практычна без ад
пачынку.
Віктар любіць усё новае. Раней ён
наогул арыентаваўся на экстрэмаль
ныя віды спорту накшталт воднага
матацыкла ці водных лыжаў. Сёлета
ездзіў у Нарвегію, дзе навучыўся экс
трэмальнаму спуску на лыжах з гор.
«Але давялося на нейкі час адкласці
гэтыя заняткі, бо ўзяўся за красфіт,
а ён вельмі зацягвае. Я проста «за
хварэў» на яго!» — смяецца Віктар.
Аўтар ініцыятывы «Інклюзіўны
красфіт» — вядомы грамадскі ак
тывіст Аляксандр Аўдзевіч. Ініцы
ятыва рэалізавана пры фінансавай
падтрымцы Еўрапейскага саюза ў
партнёрстве з Міністэрствам аховы
здароўя Беларусі. Яна скіраваная на
пашырэнне здаровага ладу жыцця і
прафілактыку неінфекцыйных за
хворванняў на мясцовым узроўні.

Красфіт — новы і вельмі модны
цяпер у Еўропе кірунак фізічнай
падрыхтоўкі. Ён выкарыстоўвае
прынцып кругавой трэніроўкі,
у якую ўключаны і гімнастыка,
і кардыянагрузкі, і цяжкая
атлетыка.
Гэта надзвычай актуальна для на
шай краіны, асабліва прымаючы пад
увагу той факт, што каля 90% смя
ротнасці ў нас — ад неінф екцыйных
захворванняў.
Першы трэнер інклюзіўнага крас
фіт у выдатна разумее асаблівасці
люд зей з інваліднасцю, іх патрэбы
і пажаданні. А ўнікальная красфітпраграма дае магчымасць падабраць
практыкаванні наведнікам інклюзіў
най залы з улікам іх асаблівасцяў.
Дзякуючы адмысловым трэна
жорам ды інвентару ў інклюзіўнай
спартз але створаны такія ўмовы для
фізічнай рэабілітацыі людзей, каб
яны маглі кампенсаваць вымушаную
пасіўнасць паралізаваных частак

цела. Мадыфікаванае трэнажорнае
абсталяванне разлічанае на кругавы
трэнінг для людзей з рознымі ўзроў
нямі траўмаў і пашкоджанняў, дазва
ляе распрацоўваць індывідуальныя
праграмы заняткаў.
У Лідзе на сённяшні дзень жыве
больш за 200 калясачнікаў. Пакуль
у зале займаюцца каля 20 чалавек,
у тым ліку сем з інваліднасцю. Так
сама прыходзяць выхаванцы спар
тыўнай школы і проста мясцовыя
падлеткі. Некаторыя прыязджаюць
за 25 кіламетраў, каб толькі трапіць
на трэніроўку!
Святлана Бусько.
Фота атрымана ад прадстаўніцтва
Еўрапейскага саюза ў Беларусі.
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стыль жыцця

дабру — Быць!
Аляксандра
і Аляксандр
пераехалі
ў вёску,
завялі
вялікую
гаспадарку
і вучацца
жыць
у гармоніі
з прыродай
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«Калі мне было пяць гадоў, усё
было вельмі проста: ад чаго светла —
тое добра, астатняе — так сабе. Ця
пер фарбы на непрафесійнай палітры
змяшаліся. Я шмат чаго перастала ра
зумець. Якую з боляў цярпець, а якую
лячыць таблеткамі? Каму можна па
казаць цёплую слязу на далоні, ад
каго яе лепш схаваць у жалезным
кулаку? З кім садзіцца за стол, а каго
бокам абыходзіць?»
Гэта радкі з аповесці «Ба!», якую
Аляксандра Анішчук напісала тры
гады таму. У той час яе муж Андрэй
Анішчук яшчэ служыў у Брэсцкай
пагрангрупе. А Саша працавала жур
налісткай. Сёння берасцейцы не па
кутуюць, а ці на правільным яны
жыццёвым шляху. «Пасля таго як
пераехалі ў вёску, усё стала на свае
месцы», — кажа Саша.
…Вёска Ступічава — за Камян
цом. Пару кіламетраў па гравійцы,
метраў дзвесце па ледзь прыкметнай
у траве каляіне — і мы на хутары,
каля зялёнай хаты наводшыбе, якую
выбралі для жыцця муж і жонка
Анішчукі. У гаспадарцы былых жур
налісткі ды пагранічніка — куры,
гусі, качкі, козы, авечкі і 30 пчаліных
вулляў. Яшчэ пародзісты сабака Джэк
і верны сабака Рыма. Пяць катоў. Ця
пліца з памідорамі ды градкі з агур
камі, кабачкамі, спаржавай фасоляй
і бульбай. Пасаджаны малады сад —
груша, персік, абрыкос, чарэшня.
Для сучаснай вёскі такая гаспа
дарка — рэдкасць.
— Для нас гэта толькі пачатак, хачу
карову! — смяецца Саша. — Праўда,
ніяк не магу выбраць від дзейнасці,
які з упэўненасцю назвала б для сябе
асноўным. Не магу не працаваць са
словам. Вельмі люблю рукадзельні
чаць. І жыць не магу без дагляду
за сваім сельскім звярынцам.

Ландшафтны дызайн Сашы такса
ма падабаецца. Звяртаю ўвагу на ко
шык з цыбулінамі цюльпанаў і клумбу
з мятай і ландышамі.
— Мама цыбуліны прыв е зла.
Кажа, дарма я пустазелле пасадзіла.
А для мяне гэта самыя прыгожае ў
свеце пустазелле — ландышы і мята!
Ху тар па д Камянцом паўс таў
у жыцці берасцейцаў (якія пазнаёмілі
ся ў ліцэі ў Брэсце, закахаліся, атры
малі вышэйшую адукацыю і пажанілі
ся) не выпадкова:
— Калі мы з’ехалі служыць на бе
ларуска-польскую мяжу, я зразумела,
што больш у горад не вярнуся. Андрэй
быў начальнікам заставы, і мы жылі ў
драўляным доміку. Кажу яму: давай
здзейс нім які-небудзь подзвіг, нас
прадставяць да ўзнагароды, а я ска
жу: «Не, не патрэбныя нам узнагаро
ды, лепш дазвольце тут жыць!».
Андрэй пайшоў на павышэнне,
яго перавялі ў Брэст. Анішчукі пабу
давалі кватэру ў горадзе.
— Але ўсё адно хацелася ў вёску, —
згадвае Саша. — Мы аб’ехалі шмат
раёнаў, падбіраючы варыянт для сябе.
Аднойчы па дарозе ў Гомельскую во
бласць ноччу праязджалі знакамітыя
Альшаны. Убачылі, як там жыццё
бурліць: людзі не спяць, вязуць на ры
нак гародніну. Назад паехалі днём
спецыяльна, каб паглядзець, чым ды
хае агурковая сталіца ў светлы час су
так. Уразіліся. Зразумелі, што можна
жыць і працаваць на сябе.
Андрэй сышоў з Брэсцкай
пагранічнай групы падпалкоўнікам
па заканчэнні кантракту — з выслу
гай гадоў, але без пенсіі (цяпер яму 36,
а пенсія толькі ў 47). Саша звольнілася
з рэдакцыі. Зарэгістравала асабістую
падсобную гаспадарку «Быць дабру!».
Да свайго ўчастку ў 18 сотак аформіла
яшчэ 14. І пачалося сапраўднае вяско

вае жыццё — на сваёй зямлі ды ў сваёй
хаце.
Праўда, гаспадыня лічыць, што
праца з гароднінай у яе атрымліва
ецца з цяжкасцю, а вось птушкі і жы
вёлы растуць і мацнеюць:
— Ку п і л і і н к у б ат а р , і ў на с
з’явіўся птушнік. У лютым вывеліся
кураняты, потым з гусіных яек, якія
Андрэй прывёз аж з Беразіно, вылу
піліся гусяты пароды лінда. Даю казу,
раскрыжоўваю тушкі птушак. На
вучылася варыць з казінага малака
сыр і тварог (вельмі смачна!). Пяку
пшанічны і аржаны хлеб на заквас
цы.
Цікаўлюся, як склалася з мясцо
вымі жыхарамі? Ці адразу прынялі?
— У мінулым годзе нас называлі
«тыя дачнікі». Потым убачылі, што
мы гаспадарку завялі, сталі па-ін
шаму на нас глядзець. Прыходзяць
на экскурсіі. Мёд у нас купляюць.
Не трэба называць нас даўншыфце
рамі, мы не спыніліся, не адмовіліся
ад выгод цывілізацыі, мы — «пера
будаваліся». Стараемся зразумець,
для чаго жывем. Камянецкі край —
гэта частка мяне. Тут нарадзіўся
мой бацьк а. Нездарма мяне маг
нітам сюды прыцягнула з абласнога
цэнтра — кліч генетычнай памяці,
так бы мовіць. Ды і наогул, без уліку
генетыкі, тут — нерэальны, незямны
край. Мы цяпер жывем як у раі.
Пчоламі займаецца Андрэй.
— Не скажу, што мая дапамога
тут штосьці вырашае, аднак цяпер
я ведаю, хто такая пчаліная матка,

як яна выглядае, як выглядае раёк,
якое на смак матачнае малачко, з чаго
яно «зроблена», як мікраскапічная
кропачка на дне сотавай ячэйкі пас
тупова ператвараецца ў пчалу, чым
пячатны расплод адрозніваецца ад
запячатанага мёду, колькі важыць
корпус вулля з пчоламі, мёдам і пяр
гой. Мне здаецца, я ўсё жыццё валода
ла такой інфармацыяй. І гэта чыстае
задавальненне, клянуся! — шчабеча
Саша, папярэджваючы, што да вулляў
лепш не набліжацца.
Праўда, напачатку ў пчаляра быў
адзін момант, які стварыў цяжкасці ў
працы: мясцовая гаспадарка не лічы
ла патрэбным папярэджваць пра час
апрацоўкі пасеваў. Але Андрэй дабіў
ся павагі да свайго занятку.
Ён не такі эмацыйны, як жонка,
якая, дарэчы, называе сябе «творчым
дырэктарам» лясной падсобнай гас
падарцы «Быць дабру!». Гендырэк
тар — Андрэй. Ён у дуальнай пары —
фізік, Саша — лірык. А яшчэ яна
перфекцыяністка. Таму лічыць, што
захапляцца іх сельскім жыццём, а ў
Ступічава сям’я пакуль толькі другі
год, — рана:
— Трэба пабудаваць хлеў, новы
дом… І гэтак далей.
Відавочна, гаспадар усё гэта збіра
ецца рабіць (як і цяпер) сваімі рукамі.
Другі тыдзень Андрэй вучыцца пра
цаваць з дрэвам, цэлыя дні правод
зячы ў майстэрні з прафесіяналам.
Так, дабру — быць! А як тут ска
жаш па-іншаму?

sb.by

sb.by

стыль жыцця

Валянціна Казловіч
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Мова воінаў стала
мовай газеляў
Даніяр Абідаў, саветнік Амбасады Узбекістана ў Беларусі, вучыўся на журналіста,
пачынаў сваю працоўную дзейнасць лабарантам, а стаў доктарам палітычных навук і дыпламатам.
З гэтым цікавым суразмоўцам наша гутарка пра тое, чаму ва ўсім цюркскім свеце высока шануюць
Алішэра Наваі, як цяпер наладжваюцца беларуска-ўзбекскія літаратурныя кантакты і якія важныя
праекты ўжо ў працы.

Алішэр Наваі (1441–1501)
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— Даніяр Таджыевіч, гэтым ле
там у Мінску ўстанавілі помнік вялі
каму паэту Алішэру Наваі. Давайце
нашу размову і пачнем з гэт ай вя
домай ва ўсім свеце асобы. Як увахо
дзіць яго паэзія ў свядомасць вашых
супляменнікаў?
— Ва Узб екіс тане ведаюць вершы
Нав аі з ранняг а дзяцінс тва. Яны гу
чаць у кожным доме. Узбекі чуюць іх.
І, мабыць, усё цюркамоўнае нас ель
ніцтва Цэнтральнай і Сяр эдняй Азіі
слухае, ведае, чытае тыя ці іншыя вя
домыя газ елі і руб аі Алішэр а Нав аі.
Ням а, пэўна, нів однай сям’і, у якой
не гучалі б і песні на яго словы. Гэ
тыя мелодыі, словы ўваходзяць у дух і
плоць кожнага чалавека, жывуць у нас
ад самай калыскі. Па радыё іх можна
пачуць і цяпер — штодзень.
— У чым, як лічыце, каштоўнасць
паэзіі Наваі для людзей вашай краі
ны, рэгіёну ў нашы дні?
— Нездарма кажуць пра яго: сонца
нацыі. Так назыв аюць Нав аі цюрка
моўныя народы. Ну, а без сонца, як вы
ведаеце, няма жыцця. Прычым, звярні
це ўвагу, у біяграфіі Наваі ёсць звесткі,
што сваім яго лічаць і ўйгуры, і ўзбекі.
Ёсць меркаванні, што ён таксама кроў
на звязаны з атурэчаным мангольскім
племем… Як бы там ні было, менаві
та Наваі, паўтаруся, — наша ўсё. Бо ён
не толькі паэт. Наваі пісаў і трактаты.
Іх можна аднесці і да літарат уры, і да
навукі. Нат уральныя навукі ён ведаў.
Наваі таксама і філосаф, і дзяржаўны
дзеяч. І што дзіўна: такія людзі ўжо з
дзяцінства пачынаюць праяўляць свае
выдатныя здольнасці.

— Напэўна, і паэтычныя вечары
ў часы Наваі былі ў модзе?
— Так, у той час, як сведчыць гіс
торыя, вечары паэзіі праводзіць было
модна. Ва ўзбек аў гэт а наз ыв ае цц а:
мушаіра. Памятаю, маці мне распавя
дала, як у іх дома ладзілі мушаіру, і збі
ралася ўся махаля — так называецца ў
нас жылы квартал у гордзе ці ў вяско
вай мясцовасці. А яшчэ ў нас кажуць:
дзіця выхоўв ае сем мах аля. Прычым
кожны дарослы, які жыве непадалёк,
ён і выхавальнік дзіцяці. Ён можа зра
біць яму заў вагу, нешт а падказ аць і
дапамагчы. Дык вось, мушайра — гэ
та чытанне вершаў знакамітых паэтаў:
каму што падабаецца. А калі на сцяне
ў доме вісіць ду тар, дойра (музычныя
інструменты. — Аўт.), то іх бяруць і па
чынаюць спяваць пад мелодыю. Можа
быць, народныя песні так і з’яўляліся. І
вершы Наваі на падобных «паэтычных
вечарынах» абавязкова гучаць. Народ
ных жа спевакоў ва Узбекістане завуць
«башы».
— Вы, нап эўна, раслі ў паэтыч
ным асяроддзі?
— (усміх аецц а.) Ну я нарадзіўся ў
Ташкенце ў 1961 м, калі ўжо было і ра
дыё, і тэлебачанне з’явілася. А мае прод
кі такую традыцыю, якая жыла з часоў
Наваі, памяталі. Маці, як гэта прынята ў
нас, вяла гаспадарку, сям’ёй займалася:
нарадзіла 12 дзяцей, я быў 11-м. Бацька
шмат працаваў з 14‑цігадовага ўзрос
ту, нав ат дад аў саб е два гад ы: трэб а
было тады дапамагаць сваёй сям’і. Та
му вышэйшай адукацыі атрымаць яму
не ўдалося. Але іх выхоўвалі ў тым ліку
і паэтычныя вечары. У такім асяроддзі
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Мы вельмі рады,
што ўзбекскае
нацыянальнае
мастацтва выклікае
захапленне, мае
жывы водгук
у вашых сэрцах
— Так, менавіта так! Вы ж ведаеце
з гісторыі: цюркам было цяжка, што
называецца, сядзець на адным месцы.
Нашы продкі праяўлялі вялікую жыц
цёвую актыўнасць, яны былі воінамі,
часта дамінуючымі — нават знаходзя
чыся ў іншых краінах, культ урах. Ма
быць, так ужо мы ўладкаваныя… Так
што лічыцца, што менавіта Наваі дапа
мог больш шырокаму выкарыс танню
мовы ў паэтычным рэчышчы. І наву
ков а тое абгрунт ав аў яшчэ ў 15 ста
годдзі. Алішэра Наваі, дарэчы, лічаць
заснавальнікам сучаснай літарат урнай
узбекскай мовы.
— А мова народа — гэта і яго дух,
ментальнасць, аснова ўсёй культу
ры…
— Так, менавіта жывы дух узб ек
скаг а нар ода ў творах Нав аі адч ув а
ецца. Да таго ж ён яшчэ і суфій. А га
лоўнае для суфіяў — гэта пошукі сэнсу
жыцця…
— …І пошукі гэтага сэнсу ў сваіх
унутраных светах…
— Так, суфіі хацелі вых аваць ідэ
альнага чалавека. Шмат увагі надава
лася адносінам нас таўніка (мюрыда)
і вучня. Нас таўнік дзяк уючы пэўным
практыкам, лад у жыцця дасяг ае вы
сокага ду хоўнага стану. І перадае по

тым вучню гэт а сваё «веданне шлях у
да дасканаласці». Прычым такое атры
манне ў спадчыну практыкі суфіяў ідзе
па гэты час. Яно і не спынялася. А за
снав альнікам суфізм а лічаць самог а
Прар ока. Там у што Прар ок сам быў
аскетам. Імкнуўся да духоўнага абнаў
лення. Гэтая духоўная традыцыя пера
ходзіць з пакалення ў пакаленне і па
гэтагы час яна жывая.
— Мы мож ам сцвярджаць, што
творы Наваі спрыяюць звароту по
зірк у чал ав ек а ўнутр сяб е сам ога,
а такс ам а сцвярд жаюць кашт оў
насць духоўнага жыцця?
— Так-так, цалкам згодны з вамі.
— У паг он і за мат эр ыя льн ым і
каштоўнасцямі важна не забыцца і
пра духоўны свет. А Наваі каштоў
ны, як нам здаецца, для ўсіх людзей
зямлі, для іншых народаў тым, што
абуджае жаданне разабрацца ў сабе…
І калі яго творы ў Беларусі вывучаць
з такімі падыходамі, то гэта будзе
такс ам а спрыя ць дух оўн аму зблі
жэнню нашых народаў.
— Думаю, і ў творчасці Янкі Купа
лы ёсць гэты пасыл-зварот да ўнутра
нага свет у чалавека, да нашага ду хоў
нага адраджэння. У вершы «А хто там
ідзе?» гучыць заклік да самапазнання, і
як мэт у такога духоўнага рост у можна
прачыт аць апошнія словы: «Людзьмі
звацца». Па сутнасці, і Наваі да гэтага

Іван Ждановіч

рос і Алішэр Наваі. Пэўны грамадскакульт урны асяродак дапамог яго тален
ту раскрыцца ў поўную сілу.
— На жаль, яго творчасць пакуль
мала вядома ў Беларусі. Як, на ваш
погляд, можна гэта выправіць?
— Думаю, творчым людзям нашых
краін варта праяўляць цікавасць адзін
да аднаг о, супрацоўнічаць. Наладж
ваць кантакты, знаходзіць магчымас
ці для пер ак лад у творчай спадчыны
Аліш эр а Нав аі на белар уск ую мову.
Некаторыя пераклады Алішэра Наваі
былі зробленыя ў савецкі час. Яго пе
ракладаў, ведаю, паэт Васіль Жуковіч.
У 2019-м паэт Казімір Камейша апуб
лікаваў у газеце «Звязда» свае перакла
ды некаторых руб аі. Уст упнае слов а
зрабіў Міністр інфармацыі Аляксандр
Карлюкевіч і газета «Літарат ура і мас
тацтва». Мабыць, перакладаў на бела
рускую ўжо з рускай. А на рускую пе
ракладзена твораў Наваі ўвогуле шмат.
— Мы ведае м Казіміра Камейшу
як таленавітага паэта, які вірту
озна валодае мастацкім словам. Але
вось калі б у яго быў кансультант з
веданнем мовы арыгінала…
— Вы правільна ставіце пыт анне.
Бо нават не ўсякі ўзбек сёння разумее
мов у Нав аі. Склад зен ы нав ат слоў
нік да твораў Наваі, які дапамагае гэ
та рабіць. І, вядома, варт а ўсё ж пры
перакладах па магчымасці звярацца з
арыгіналам. Тым не менш праца Казі
міра Камейшы заслугоўв ае ўсялякай
павагі. Спадзяюся, будзе яна ў Беларусі
прадоўжана. І я яшчэ працягну думку
пра тое, што цюркская мова зразуме
лая розным народам Сярэдняй і Цэнт
ральнай Азіі. Раней, дзесьці да 1940-х
гадоў, адукаваныя людзі ведалі яшчэ ў
нас, акрамя цюркскай, і фарсі, і араб
скую мовы. Пры тым арабская лічыла
ся мовай навукі, фарсі — мовай паэзіі,
а цюркская — мовай воінаў. Дык вось
вялікая заслуга Алішэра Наваі ў тым,
што ён паказаў хараство ўзбекскай мо
вы ў напісанні паэзіі. Да яго паэтыч
ныя творы больш пісалі на фарсі. А ён
як бы навукова абгрунтаваў, што гэтая
мов а — унів ерс альная. Нав аі нав ат
напісаў навуковы трактат «Суджэнне
пра дзве мовы» — персідскую (фарсі)
і тюркскую. І абгрунтаваў: усе паэтыч
ныя жанры могуць гучаць на цюрк
скай мове.
— Дзяк уючы Нав аі, можна ска
заць, і мова вайны стала мовай га
зеляў…

Даніяр Абідаў
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Помнік Якубу Коласу ў Ташкенце
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зак лікаў: вых ав аць у саб е ідэальнаг а
чалав ека. Што цікав а, у канцы жыц
ця ён напісаў дыдактычны твор «Мова
птушак». У ім ад асобы птушкі худ-худ
распавядаюцца розныя гісторыі паву
чальна-выхаваўчага характару. Агуль
ны кірунак думкі: імкненне да ідэалу,
жаданне бачыць чалавека ідэальным.
Думаю, з гэтым творам цікава знаёміц
ца людзям любых нацыянальнасцяў.
— У Якуба Коласа таксама ёсць
алегарычная кніга: «Казк і жыцця»,
вартая прачытання ў многіх краінах.
Сам беларускі Пясняр яе лічыў адной
з галоўных у сваёй творчасці, і пісаў
казкі досыць працяглы час, многія га
ды. Дарэчы, цяпер творчасць Якуба
Коласа глыбока вывучаецца, і кожны
год у гонар дня нараджэння класіка

Помнік Алішэру Наваі ў Мінску
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праходзяць «Каласавіны» — гэта вя
лік і цыкл розных мерапрые мс тваў.
У тым ліку ладзіцца і міжнародная
навуковая канферэнцыя. Скаж ыце,
а хто і як вывучае творчую спадчы
ну Алішэра Наваі?
— Мног ія выв уч аюць, мног ія пі
шуць. Літарат урныя творы пра Наваі на
пісаны — у прыватнасці, Айбек стварыў
раман «Алішэр Наваі». Ён перакладзены
на рускую мову. А пераклады на розныя
мовы нар одаў СССР пачаліся яшчэ ў
30-я гады — тады праводзіліся дэкады,
Дні культ уры, Дні літарат уры саюзных
рэспублік, і гэта спрыяла кантактам лі
таратараў. Узбекскія пісьменнікі прыяз
джалі ў Беларусь, вашы ездзілі ва Узбекі
стан. Ведаю, на пачатку 30-х паэт Уйгун
прыязджаў у Беларусь — на пашыранае
пасяджэнне праўлення Саюза пісьмен
нікаў СССР. І выступаў у Мінску. Падчас
Вялікай Айчыннай вайны ў Ташкенце
жылі Эдзі Агняцвет і Якуб Колас — там
іх творы перакладалі. Зульфія перакла
ла вядомы верш «А хто там ідзе?» Янкі
Купалы. Твораў Коласа ў той час вельмі
шмат перакладалі, у тым ліку Гафур Гу
лям, Зульфія. Колас жыў побач, сябра
ваў з сям’ёй Зульфіі, яе муж паэт Хамід
Алімжан быў яго вялікім сябрам, — ён
потым трагічна загінуў у 1943 годзе.
— Што прадпрым ае цц а сённ я,
каб белар уск ую літ ар атур у больш
ведалі ва Узбекістане, і наадварот?
— У гэтым напрамк у вельмі шмат
робіць Аляксандр Карлюкевіч. І за гэта
яму наш вялікі дзяк уй. Мы часта кан
такт уем па розных творчых, літарат ур
ных, перакладчыцкіх, кнігавыдавецкіх
пыт аннях. Просіць ён наладзіць роз
набаковыя сувязі з узбекскімі літарата
рамі — мы гэта робім. З часу адкрыцця
Амб ас ады шмат ужо было выканана.
Пер ак ладаліся газ елі Алішэр а Нав аі,
яны выйшлі кнігай у серыі «Сугучча».
Алесь Мікалаевіч пытаўся ў мяне тады:
каго з сучасных пісьменнікаў Узбекіста
на варта шырэй прадставіць у Беларусі?
Я ў ліку іншых парэкамендаваў Эркіна
Вахідава, у прыватнасці, яго верш «Я уз
бек». Ён на рускую мову яшчэ не пера
кладзены. Герой Узбекіс тана, народны
паэт Эркін Вахідаў памёр у 2016 годзе.
Я сына яго папрасіў, і ён зрабіў руска
моўны падрадкоўнік, а Навум Гальпя
ровіч (беларускі пісьменнік. — Аўт.) пе
равёў верш на беларуск ую мову летам
2018-га. Потым пры маім пасяр эдніц
тве Карлюкевіч пачаў перамовы з сынам
паэта пра выданне кнігі вершаў Эркіна

Вахідава на беларускай мове. І, наколькі
мне вядома, права на публікацыю атры
мана, цяпер ідзе праца над перакладамі.
Калі мы летам у Музеі Янкі Купалы пра
водзілі круглы стол, то сус тракаліся з
Навумам Гальпяровічам. Ён сказаў, што
заканчвае пераклад паэмы «Паўстанне
несмяротных». Прыязджаў у Беларусь
і пісьменнік Кучкор Наркабіл, збір аў
тут мат эрыял для сваёй апов есці пра
першы дзень вайны. Выс тупаў у роз
ных аўдыторыях у Брэсце. Яго некато
рыя творы перавялі ўжо на беларускую
мову. Акрамя таго, ужо два гады запар
наш ы паэт ы, праз аі кі прыя зд жаюць
у Беларусь на розныя мерапрыемствы.
У прыв атнасці, яны былі на Днях бе
ларускага пісьменства, на кніжнай вы
став е. Прыязджаў і старшыня Саюз а
пісьменн ік аў Сір аж ыд зін Саі даў, які
шмат прац ав аў дзел я ўзбекс ка-бела
рускага літарат урнага супрацоўніцтва.
Дзяк уючы яму ў 2018‑м напяр эдадні
візіта беларускага лідара ва Узбекістан
былі перакладзены творы Якуба Кола
са і выдадзены асобнай кніг ай, якую
наш Прэзід энт падар ав аў свайм у ка
легу Аляксандру Лукашэнку. Намеснік
Саідав а паэт Мінх ажыдзін Мірз о пе
раклаў на ўзбекскую вершы беларускіх
аў тараў і выдаў невялікай кнігай. Ця
пер Мінх ажыдзін Мірз о ўзначальв ае
Цэнтр духоўнасці і асветніцтва. І, дарэ
чы, прапанаваў выдаць анталогію бела
рускай паэзіі на ўзбекскай мове. Гэт ую
ініцыятыву падтрымала Мініст эрс тва
інфармацыі Беларусі. А цяпер ідуць пе
рамовы аб выданні ў Беларусі анталогіі
ўзбекскай паэзіі. Я размаўляў са стар
шынёй Саюза пісьменнікаў Узбекіс та
на Саідавым — ён прапанаваў выдаць
на узбекскай, беларускай, рускай мовах
зборнік вершаў да 75-годдзя Вялікай
Перамогі. Алесь Карлюкевіч такую ідэю
таксама падтрымаў. Гэта будуць творы
паэтаў-франтавікоў і таксама сучасных
аў тараў. Акрамя таго, ёсць праекты па
перакладзе твораў узбекскіх пісьменні
каў тут і наадварот. А таксама планы па
перакладзе, выданні беларускіх каз ак
на ўзбекскай мове. Так мы будзем знаё
міць узбекскіх дзяцей з беларускімі каз
камі і наадварот.
— Дарэчы, у 1986 годдзе ў серыі
«Бібліятэка дзіцячай літаратуры
народаў СССР» выйшла цудоўная
кніга вершаў, апавяданняў і казак узбекскіх пісьменнікаў у перакладзе на
беларускую мову пад назвай «Вясёлка
над арыкам». Так што вялікая праца
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па перакладах і раней вялася. Хто
цяпер казкі перакладае, і хто будзе
выдаваць?
— Зад умкі пак уль не канкрэтыза
ваныя. Вядуцца перамовы, і гэта будзе
абавязкова зроблена. У прыватнасці,
магу сказаць: для анталогіі паэзіі вы
біраюцца творы 15 аў тараў з кожнага
боку, і будзе прадстаўлена па 10 іх вер
шаў. Ёсць намер да 2020 года перакла
ды ўжо зрабіць.
— Хац ел ас я б удакл адніць: на
колькі сёння запатрабаваная ў ма
ладзёжным асяроддзі паэзія Алішэра
Нав аі? Вось вы каж аце, што раслі
на ёй, яна гучыць у вас, як гавораць,
на ўзроўні ДНК… А як сёння? Мы ве
даем, вашы дочкі якраз у тым узрос
це, калі ім гэта мож а быць цік ава.
Безу моўна, каб чыт аць, разумець,
любіць паэзію — для таго трэба мець
адп ав едн ае «баз ав ае вых ав анн е»,
пэўны ўзровень агульнай культуры,
адук ац ыі… Цік ав яцц а творч асц ю
Наваі, скаж ам, студэнты, працоў
ная моладзь у Ташкенце?
— Я толькі што сказ аў: у нас ёсць
Цэнтр ду хоўнасці і асветніцтва. Ён як
раз і займаецца пытаннямі пераемнасці
нацыянальных, ду хоўных, культ урных
традыцый. Мы ведаем: за савецкім ча
сам пра некаторыя рэчы, якія тычацца
нацыянальнаг а мін улаг а ўзбекаў, на
прыклад, пытанняў веры, наогул нельга
было гаварыць. Цяпер мы імкнемся гэ
тую пераемнасць пакаленняў аднавіць.
Акрамя таго, у нас ёсць шмат розных
дзяржаўных, грамадскіх арганізацый,
якія займаюцца ў тым ліку і пытання
мі ду хоўнага развіцця, выхавання мо
ладзі. Пры тым прыклад жыцця, творы
Алішэра Наваі, вядома ж, запатрабава
ныя. Яны вывучаюцца ў школах, вы
шэйшых навучальных установах. Яны
працінаюць усё наша жыццё. Да іх звяр
таюцца пісьменнікі, тэатралы, мастакі,
кінематаграфісты. Да таго ж у нас ёсць
фонд «Залат ая спадчына», які займа
ецц а зах ав анн ем помн ік аў гіст орыі,
культ уры ўзбекаў. Шукаюць іх па ўсім
свеце, спрабуюць вярт аць ва Узб екі
стан. Калі гэта кнігі, тэксты, то хоць бы
ў копіях. Кіруе гэтым фондам Аміркуль
Карымаў, такс ама паэ т — ён мой са
курснік. Разам вучыліся, потым на 3-м
курсе ён перавёўся ў тага
часны Ленінградскі
дзяржу нів ерс іт эт,
на фак ульт эт жур

налістыкі, там, у 80-х і атрымаў адука
цыю.
— Іван: Я таксама вучыўся якраз
у той час у Ленінградзе, на факуль
тэц е журн ал іст ык і. У нас был о
шмат «мэтавікоў» з розных рэспуб
лік СССР. На нашым курсе, выпуск
1982 года, Аміркуля Карымава, зда
ецца, не было. Але, мабыць, мы маглі
сус трак ацц а ў інт эрнаце на НоваІзмайлаўскім праспекце — гэта быў
дом 16, корпус 1.
— Ён у 79-м у Ташкенцкі ўніверсі
тэт паступіў, у 81-м з’ехаў у Піцер. Так
што, несумненна, вы дзесьці перасяка
ліся. Свет цесны, як кажуць!
— Валянціна: Я пісала ўжо ў часо
піс пра тое, наколькі глыбока запа
ла мне ў душу паездка ва Узбекістан
у сав ецк і час (№ 7, 2019. — Рэд.). І
нядаўнім канцэртам, які праходзіў
у Бел ар уск ай дзяржф іл арм оніі ле
там, падчас Дзён культуры Узбекі
стана, была проста ўзрушана. Якая
вялік ая дух оўная напоўненасць ва
ўсім дзеянні, ва ўсім прадстаўленні!
Гэта было вельмі ўражліва.
— Дзяк уй за добрыя словы! Мы і
ў сябе ва Узбекіс тане такія канцэрты
лад зім. Вельм і рад ы, што ўзбекс кае
нацыянальнае мастацтва выклікае за
хапленне, мае жывы водгук у вашым
сэрцы.
— А нам бы хацелася і глыбей пра
нікнуць у свет паэзіі Алішэра Наваі.
Скажыце, гэта ў прынцыпе рэальна:
з цягам час у праводзіць у Беларус і,
скаж ам, штогад овы тыд зень Алі
шэра Наваі? Каб прыязджалі да нас
з Узбекістана тыя, хто вывучае яго
творчасць, і расказвалі пра свае зна
ходкі, чыталі публічныя лекцыі для
студ энт аў і не тольк і. Каб гуч алі
вершав аныя радк і, песні на вершы
Алішэра Наваі.
К а б м а ст а 
кі пак а зв ал і
свае карц іны,
с т в ор ан ы я
па мат ыв ах
твораў Наваі,
а тэа тр ы —
с пе кт акл і…
Каб прэ

зентаваліся кнігі вялікага паэта, пе
ракладзеныя на беларускую мову…
— Гэт а было б выдатна! І мы маг
лі б у сяб е падобныя мерапрыемс твы
прав одзіць, прысвечаныя Янк у Купа
лу, Якубу Колас у, Максіму Багдановічу.
Спецыялістаў у нас шмат, якія маглі б
да такіх праектаў далучыцца. Скажам,
рэкт ар унів ерсіт эт а Узб екскай мовы і
літарат уры імя Алішэра Наваі Шухрат
Сіражыддзінаў — сам наваівед. На ад
крыццё помніка Алішэра Наваі ён пры
язджаў у Мінск. І такс ама мой добры
таварыш. Думаю, у любы час адгукнец
ца — і сам, і супрацоўнікаў камандзіруе.
Але пытанне ў тым, хто за гэта возьмец
ца, на якія сродкі ўсё тое праводзіць?
— Мы разумеем: у Амбасады, ма
быць, шмат іншых пытанняў, перш
за ўсё ў сферы гандлёва-эканамічна
га супрацоўніцтва, адукацыі… У ін
тэрв’ю са спадаром
А мб ас ад ар а м
мы гав ар ыл і
пра гэт а, і ў
тым ліку пра
ідэю белар ус
ка-ўзбекскага

Міхаіл Сямёнавіч Шашкоў, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, выступае на прэзентацыі кнігі «Победа на всех одна»
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адкрыццё Аль-Харэзмі. Кніга яго «АльДжабра аль-мукабала» — гэта алгебра.
Вялікі лекар Абу Алі ібн Сіна, вядомы
як Авіцэна, нарадзіўся ў Бу хары — яго
лічаць бацькам сучаснай класічнай ме
дыцыны. У ІХ стагоддзі жыў матэматык
Аль-Фергані, вядомы ў Еўропе як Аль
фраган ус — ён навуков а абгрунт ав аў,
што форма зямлі — шар, мат эматычна
даказ аў існав анне самаг а кар откаг а і
самага доўгага дзён у годзе (21 чэрве
ня і 22 снежня), устанавіў, што на сонца
ёсць плямы і прадказаў сонечнае зацям
ненне, якое адбылося ў 832 годдзе, вы
найшаў ніламер, які дазваляе замяраць
узровень вады ў Ніле.
— Вернемся, аднак, у наш час.
Асноўная ўвага ў сённяшніх кан
тактах нашых краін, як вядома,
робіцца на гандлёва-эканамічнае
супрацоўніцтва. І асноўным, па
казчыкам, які дазваляе адсочваць
дынаміку гэтых розных працэсаў,
лічыцца, мабыць, узровень тава
развароту — ён вымяраецца цяпер
штогод у мільён ах дол ар аў. Але
ўсё ж не варта забываць: наша су
працоўніцтва тым хутчэй будзе
развівацца, чым больш мы будзем
ведаць адзін пра аднаго. Хтосьці з
беларускіх мысляроў на гэты конт
дакл адн а заў важ ыў, што лепш
за ўсё кантакты паміж народамі
ўмацоўв аюць дзеячы культуры,
мастакі, літаратары, паэты —
бо яны ўзвод зяць масты паміж
сэрц амі людзей. Спевакі, паэты,
музыканты абуджаюць цікавасць
да сваіх духоўных каштоўнасцяў
у люд зях інш ай культур ы. А гэ
та — доўгатэрміновая аснова для
любых іншых адносін. У вядомых
нам меркаваннях пра базіс і над
будову ўсё неадназначна, асабліва
на этапе збліж эння народаў. Менавіта
«надбудовамі» нам варта збліж ацц а
перш за ўсё. Яны — больш рухомыя, як
і сама наша свядомасць. Так, Беларусь і
Узбекістан былі ў адной краіне, белару
сы і ўзбекі разам, плячо да пляча змага
ліся за сваю вялікую Радзіму. Але з тых
часоў нямала, як кажуць, вады сцякло,
мы жывем у незалежных дзяржавах. І
«зачышчаць кантакты», наладжваць
усе сувязі трэба па-новаму. І гэтую, як
нам здаецца, першасную працу зробяць
лёгкія атрады «пасланнікаў ад культу
ры», і потым лягчэй будзе прасоўвац
ца «цяжк ай артылерыі», «па іншых
франтах»… Чаму патрэбен Фонд гу

манітарнага супрацоўніцтва? Каб мы
сваю свядомасць хутчэй адзін да адна
го наладжвалі, глыбей усведамлялі сваё
духоўнае сваяцтва, і што ў нас блізкія
ментальнасці, культурныя каштоў
насці. Што кожнаму адзін у аднаго ёсць
чаму павучыцца і чым падзяліцца. Вось
тады значна больш актыўна пойдзе і
ўсё астатняе: таваразварот, сумес
ныя прадпрые мс твы, доўгат эрміно
выя адук ацыйныя, інв естыцыйныя,
бізнес-праекты і гэтак далей.
— Вы цалкам правільна ставіце гэ
тае пытанне. І базіс у нашых адносінах,
на якім цяпер адносіны выстройваюц
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Фонд у гуманітарнага супрацоўніц
тва.
— Мы бачым, што ў Беларусі дзей
нічаюць інс тыт у ты Канфуцыя, ёсць
Інс тыт ут Гёт э і культ урныя цэнтры
пры розн ых амб ас ад ах інш ых кра
ін. На жаль, такой структ уры, якая б
займ ал ас я прас оўв анн ем узб екс кай
культ ур ы, рэал із оўв ал а б буйн ыя
культ урн а-адук ац ыйн ыя прае кт ы ў
дружалюбных нам краінах, ва Узбекі
стане пакуль няма…
— Зрэшты, як і ў Беларусі, хоць
у некаторых краінах пры амбасадах
ствараюцца культурныя цэнтры —
яны праводзяць такую працу…
— Мабыць, усям у свой час, як ка
жуць мудрыя. Але гэта было б разум
на і правільна: распаўсюджваць і нам, і
вам свой нацыянальны культ урна-аду
кацыйны досвед у іншых краінах. Па
ўсім свеце. Бо кожны народ унікальны,
кожны — па-свойму цікавы. Мы гана
рымся спадчынай вялікіх навукоўцаў,
энцыклапедыст аў, пісьменнікаў, якія
жылі і працавалі на нашай зямлі. У тым
ліку і спадчынай Алішэра Наваі. Вы, на
пэўна, ведаеце, што эпоха Адраджэння
ў Азіі, краінах Усходу пачалася ў ІХ–ХІ
стагоддзях — нашмат раней, чым у Еў
ропе. І ў плеядзе вядомых навукоўцаў,
энцыклапедыст аў таго час у шмат вы
хадцаў з Узбекістана і суседніх земляў.
Гэта і Біруні — навуковец, фізік, геог
раф, энцыклапедыст. Вялікага розум у
чалав ек быў. Уявіце саб е: ён вылічыў,
што на другім баку Зямлі павінен быць
кантынент. Гэт а значыць Амерык у ён
як бы тэарэтычна вылічыў — значна ра
ней, чым яе адкрылі. Глобус прыд умаў
яшчэ ў тыя часы! Або вазьміце вучо
нага Аль-Харэзмі. Алгарытм — гэта ж

ца, першапачаткова быў: яшчэ з 30 х га
доў мінулага стагоддзя. Прычым тады
не толькі вытворчыя кантакты ўмацоў
валіся, але і літарат урныя, на ўзроўні
культ уры, абмену ду хоўнымі каштоў
насцямі. Цяпер галоўнае — каб была
ўзаемная цікавасць да развіцця адно
сін. Калі гэта ёсць — шмат што можна
будзе арганіз ав аць, прав есці, зрабіць
і стварыць. Пав ерце, наш бок вельмі
прагне гэтых культ урных зносінаў, пра
якія вы кажаце. І навуковых, і ў сферы
адукацыі. Прывяд у вам такі факт. Да
адкрыцця Амбасады чалавек 80 з Узбе
кістана атрымлівалі ў Беларусі вышэй
шую адукацыю. За паўтары гады нашай
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працы іх ужо больш за тысячу! Мы, як
гаворыцца, сямімільнымі крокамі ру
хаемся наперад — менавіт а ў гумані
тарным напрамку, у пазнанні адзін ад
наго. Вы маеце рацыю: у цяперашні час
гэт а адкрыццё краіны, людзей як бы
нанава. Мы на працягу 25 гадоў займа
ліся кожны сваімі справамі — і страцілі
адзін аднаго. Цяпер па-новаму ўсё вы
будоўваем. Ва Узбекістане ёсць вялікая
цікав асць да таго, каб пераймаць до
свед Беларусі. Мы абменьв аемся ўжо
не толькі студ энтамі. Дар эчы, з абод
вух бакоў у «студэнтаабароце» ўдзель
нічае ўжо паў т ары тысячы чалав ек, і

яны паняс уць тое, што засвойв аюць,
далей. Шмат і навуковага абмену — па
напрамках прыродазнаўчых, інжынер
ных, гуманітарных навук.
Прыязджаюць сюды нашы выклад
чыкі, навукоўцы на стажыроўкі. Вель
мі шырокі спектр адносін. У першы год
працы мы з Беларуссю знаёміліся на
ноў, з тым, што дзе адбываецца. А другі
год — гэта ўжо паглыбленне кантактаў.
Вельмі важнай падзеяй стаў праведзе
ны ў ліпені першы Форум рэгіёнаў Уз
бекіс тана і Беларусі. Кантакты цяпер
не толькі на ўзроўні цэнтраў — яны
выйшлі на ўзровень велаятаў-воблас
цяў, муніцыпальных утвар энняў, ту

ман аў-раён аў, асобн ых прадп рые м
стваў і арганізацый.
— А гарады, рэгіёны-пабрацімы
ўжо ёсць?
— Ды ёсць! Пабрат аўся Алм алах
і Жодзіна, Круглянскі раён з Ріштан
скім. Усе вобласці Узбекістана ўжо ма
юць сваіх партнёраў у Беларусі. Вось
мы нядаўна былі ў Горках, у знакамі
тай Горкаўскай сельгасакадэміі — яна
цяпер супрацоўнічае з Наманганскім
дзяржпед ун ів ерс іт эт ам. Дзве рэг ія 
нальныя ВНУ знайшлі шмат агульна
га. Маюць адзін да аднаг о ўзаемн ую
цікав асць. А крых у раней з’ездзілі ў
Віцебскую дзяржаўную акадэмію
вет эрынарнай мед ыц ын ы, якая
супрацоўнічае з Самаркандскім
інс тыт у т ам вет эр ын арн ай ме
дыцыны, дзе створаны сумесны
фак ульт эт і вуч ацц а студ энт ы
першага набору па сумесных на
вуч альн ых праг рам ах. Дар эч ы
з’ездзілі потым яшчэ раз: там пра
ходзіла навуковая канферэнцыя,
прысвечаная нашам у вучонам у,
праф ес ару Нарзіеву. 1 ліст апада
адзначалася 95‑годдзе акадэміі, і
да гэтай падзеі прымеркавалі, на
пяр эд адн і правял і Нарз іе ўскую
канф ер энц ыю. Был о пад ад зен а
больш за 80 навуковых артыкулаў,
выдадзены зборнік. Гэта велізар
ная ж справ а: канф ер энцыя імя
ўзбекскага вучонага ў Беларусі!
— Чыя была ініцыятыва аб
правяд зенні навуков ай канф е
рэнцыі?
— Сумесная: Віцебскай акадэ
міі з Самаркандскім інс тыт у т ам
ветэрынарнай медыцыны.
— Дарэчы, станоўчы водгук
у СМІ атрымала нядаўняя прэ
зентацыя кнігі «Победа одна на
всех»…
— І гэт а важная сумесная справ а.
Калі прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мір
зіёеў быў сёлета ў Беларусі з афіцыйным
візіт ам, то яму Алякс андр Рыг ор авіч
кнігу гэт ую падараваў. А прэзентацыя
праходзіла ў кнігарні «Светач» як свое
асаблівая сустрэча пакаленняў, мы пра
водзілі гэт ую імпрэзу сумесна з Мініс
тэрствам інфармацыі Беларусі. Дарэчы,
вет эр ан Вялікай Айчыннай Міхаіл
Шашкоў распавядаў, што ў гады вайны
ён быў сяржантам, камандаваў артыле
рыйскім разлікам, і ў яго ў падначаленні
быў салдат-узбек. Калі наводчык гарма
ты загінуў, ён сам прапанаваў яго замя

Над праектам кнігі
«Победа одна на всех»
сумесна працавалі
ўзбекскія і беларускія
навукоўцы.
Выкарыстоўваўся вялікі
массіў архіўных
матэрыялаў Беларускага
дзяржаўнага музея
гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны,
дасылаліся таксама
матэрыялы
з Узбекістана.
І дапоўнены яе варыянт
павінен з’явіцца
да 75‑годдзя Перамогі.
ніць. І дзякуючы нашаму земляку разлік
змог адбіць усе атакі ворага. Ва Узбекі
стане пра гэта напісалі. А кнігу прапа
наваў сумесна падрыхтаваць дырэктар
Беларускай энцыклапедыі імя Петруся
Броўкі Уладзімір Андрыевіч, калі су
стракаўся з нашым Амбасадарам. Над
праектам сумесна працавалі ўзбекскія і
беларускія навукоўцы. Выкарысталі вя
лікі масіў архіўных мат эрыялаў з Бела
рускага дзяржаўнага музея гісторыі Вя
лікай Айчыннай вайны. З Узбекіс тана
таксама дасылалі матэрыялы. Аднаму з
навукоўцаў, прафесару Андзіжанскага
ўніверсітэта, я адправіў асобнік кнігі —
у падзяку за дапамогу. Так што агульны
мі намаганнямі кніга была выдадзена. І
яна, я думаю, не апошняя, праца пра
даўжаецца. І дапоўнены варыянт кнігі
павінен з’явіцца да 75 годдзя Перамо
гі — падпісана дамова яшчэ ў 2018 го
дзе, і гэты пункт стаіць у нас у Плане
намер аў у Міжу радав ай камісіі. Гэт а
будзе сумеснае выданне навукоўцаўгісторыкаў Акадэміі навук Узбекістана
і Нацыянальнай акадэміі навук Белару
сі — па два аўтары з кожнага боку. Так
супрацоўнічаюць абодва акадэмічныя
Інстыт уты гісторыі.
— Іван: У газеце «Голас Радзімы»
няд аўна была публік ацыя пра тое,
як у вёсцы Хамінка Лое ўскага раёна
Гом ельш чын ы мясц ов ыя жых ар ы,
урад жэнц ы тых месц аў, шануюць
памяць пра Героя Савецк ага Саюза
беларусь.belarus
лістапад   2019
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Даніяр Абідаў падчас паездкі на Магілёўшчыну

Джур ах ан а Усман ав а. Рыхт уюч ы
яе да друку, я даведаўс я, што ў зна
камітай Бітве за Дняпро (пра гэта
распавядае і спецыяльны музей, ство
раны ў Лоеве) ўдзельнічалі тыс ячы
ўзбек аў — дыв із ія фарм ав ал ас я ў
Ташкенце. Многія вызначыліся, былі
ўзнагароджаны ардэнамі і медалямі,
але яшчэ больш, мабыць, не пераадо
лелі водную перашкоду, загінулі пры
фарсіраванні, у баях за вызваленне
Беларусі. Што вам вядома пра гэтую
старонку гісторыі?
— На жаль, інфармацыі пра тое ў
нас вельмі мала. Цяпер Амбасада зай
маецца ўстанаўленнем месцаў захаван
няў воінаў-суайчыннікаў, месцаў уша
навання іх памяці. Мы пішам пісьмы
с запыт амі ў адміністр ацыі рэгіёнаў
Беларусі. Спадзяюся, атрымаем ад іх
адказы. Спадзяюся таксама, навукоў
цы, якія прац уюць над кніг ай, зной
дуць цікавыя мат эрыялы і пра гэт ую
бітву, яе удзельнікаў і герояў. Думаю,
буд уць паглыблены кант акты ўзбек
скіх навукоўцаў з беларускімі калегамі,
супрацоўнікамі музеяў. У ліку тых, хто
загінуў за вызваленне Беларусі ў канцы
1943 года, быў і паэт Султон Джура, і
вучоны-наваівед Алім Шарафутдзінаў.
Але дзе канкрэтна загінуў, пры якіх аб
ставінах, дзе пахаваны — такіх звестак
нам знайсці не ўдалося.
— Магчыма, варта падк лючыць
да гэт ай патрыятычнай справы і
вашых суа йчыннік аў, якія жывуць
у Беларусі. Наколькі нам вядома, ця
пер ідзе арг аніз ац ыйн ая прац а па
стварэнні тут узб екс кага зямляц
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тва. Агульная справа, звязаная з ша
наваннем памяці пра землякоў, якія
выз вал ялі Бел ар усь ад фашыст аў,
магла б з’яднаць актывістаў дыяспа
ры. Так ужо робяць прадстаўнікі ін
шых народаў: грузіны, азербайджан
цы. Армяне ўсталявалі ў райцэнтры
Гарадок помнік суайчынніку, двойчы
Герою Савецкага Саюза маршалу Іва
ну Баграмяну — 1-ы Прыбалтыйскі
фронт, якім ён кіраваў, вызваляў Бе
ларусь. Так, можа, і памяць узбекаўГерояў, якія атрымалі гэтае званне
на белар уск ай зямлі, варт а было б
увекавечыць асобным помнікам?
— Цяжк а, але ідзе прац а па яд
нанні ўзбекскай дыяспары, стварэнні
зямляцтва. Звычайна кожны займ а
ецца сваёй справай, як кажуць, сям’ю
корміць, на хлеб зарабляе. А студ эн
ты — вучацца. Зрэшты, некалькі чала
век, ведаю, ужо вядуць падрыхтоўчую
раб от у, дак ум ент ы на рэг істр ац ыю
рыхт уюць. Але гэт а не ўсё так хутка
робіцца, як хацелася б. Думаю, на ўсё
свой час. Нам у такія працэсы не з ру
кі ўмешв ацца — гэт а іх справ а. Калі
больш узбекаў, выхадцаў з нашай кра
іны будзе жыць у Беларусі, то зной
дуцц а і сац ыя льна акт ыўн ыя люд зі,
гатовыя ў гэтым кірунку працаваць. І,
нес умненна, народная дыпламатыя —
важны рэс урс у развіцці ўзбекска-бе
ларускіх адносін.
— Даніяр Таджыевіч, і ў зак люч
ным блок у наш ай гут арк і — рас
кажыце, калі ласка: як становяцц а
саветнікамі Амбасадара? Дзе прахо
дзіла тая дарога, што прывяла вас

у Беларусь? Звычайна суразмоўцы на
шы трохі распавядаюць і пра сябе —
не толькі пра справу, якой занятыя,
гавораць.
— (усміхаецца). Я ўжо сказаў, што
нарадзіўся ў шматдзетнай ташкенцкай
сям’і: 11-м дзіцем у ёй быў. А наогул
12-ы: адзін брацік загінуў, схапіўшыся
за электрапровад, які вядзе да радыё
прыёмніка. Пасля ў нас яшчэ сястрыч
ка нарадзілася. Бацька быў з 1915 года
(па пашпарце з 1913-га), раней сышоў,
а мама ў 2016-м: пражыла 96 гадоў. Усё
жыццё ў працы была — пакуль усіх вы
хавала, на ногі пас тавіла. Нас пяцёра
братоў і сямёра сясцёр. Усе ў Ташкенце
жывуць. Цяпер маіх пляменнікаў ды іх
дзяцей — больш за 100. І я дзед ужо,
унучка ёсць адна, і другога чакаем.
— А ў вас колькі дзяцей?
— Трое дачок. Маліка сярэдняя —
вы яе бачылі, вучыцца ў БДУ, на фа
культэце журналістыкі. Па маіх слядах
пайшла. Малодшай 17 гадоў, яна такса
ма ў Мінску вучыцца, у БДУ, на экана
мічным факультэце. Старэйшая — спе
цыяліст па іспанскай мове і літарат уры.
Рамана-германскі факультэт у Ташкен
це заканчвала, цяпер выхоўвае дачку.
— І як жа вы, радня, разам збіра
ецеся?
— Калі чыё вяселле — нікога з боку
не трэб а. Сваіх хапае (смяецц а). Ма
ма, яе звалі Мунав ар а (у пер ак ладзе
на рускую — светлая) яшчэ жывая бы
ла, калі ў яе з’явілася пра-пра-праўнуч
ка, а потым і пра-пра-праўнук. У таты
імя Тожыбой, таму я Таджыевіч.
— Як давалася вам вучоба?
— Лёгка. Я ў сем з палов ай гадоў
пайшоў у школу, таму што снежаньскі,
Стралец па знаку Задыяка. Праўда, ця
пер астролагі каж уць яшчэ і пра знак
Змеяносец — я з іх ліку. Вучыўся з тымі,
хто з 62-га. Найбольшую цікавасць меў
да гісторыі, а паступіў вучыцца пасля
школы ў Ташкенцкі дзяржуніверсіт эт
на журналіст а. Скончыў фак ульт эт з
адзнакай у 84-м. І мяне потым пакіну
лі ва ўніверсітэце лабарантам — дэкан
прапанаваў. І вакансію лабаранта пад
мяне выбіў. Працаваў лабарантам, вы
кладчыкам, потым у каміт эце камса
мола, з замежнымі студэнтамі.
— А жаніліся рана?
— Позна: у 30 гадоў. Таму і дочкі ў
нас юныя. Старэйшая Камолахон. Да
рэчы, у нас прынят а, што стар эйшай
дач цы даюць імя бацьк і. Камол а —
гэт а ідэа л. Малікахон, сяр эдняя, ма
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лодшая — Фазіляхон, што значыць —
асвечаная, якая імкнецца да асветы.
У нас націск у словах заўсёды на апош
ні склад. А жонка Барніхон. Жанчынам
у нас дадаюць да прыдомак хон, а муж
чынам — джан.
— У вас прозвішча Абідаў цяпер
па-еўрапейску замацаванае?
— Так, мае дзец і Абід ав ы, але ж
дочк і вых одзяць зам уж — і, магчы
ма, зменяць яго. Дар эчы, слов а абід,
абід ум — арабскае. Азначае — аскет,
суфій. Па-ўзбекску: обід, з націскам
на «о». Обід — так звалі майго дзеда.
— У якім годзе абаранілі канды
дацкую?
— У 1994-м. Хоць раней у мяне бы
ла іншая тэма, і я пісаў прац у, у 87-м
збіраўся абараняцца па гісторыі жур
налістыкі. Але пасля пераходу на кам
сам ольс кую прац у зак ін уў нав ук у.
У студэнцкія гады, працуючы ў камса
моле я вельмі цікавіўся пытаннямі рэ
лігіі. Адносінамі рэлігіі і моладзі. Я на
ват палітбаі праводзіў, вельмі смелыя па
тым часе, 1986–1987-х, на тэму «Іслам і
моладзь». Гэт а ўсё ў штыкі ўспрыма
лася: ні парткам, ні райкамы не давалі
дабро. Калі я ўсё ж дамогся свайго —
гэта была падзея! Я казаў: трэба ж нам
ведаць, пра што думае, што ўнутры мае
моладзь. Якія аргументы «за» ці «су
праць» можа прывесці. У рэшце рэшт,
пагадзіліся: праводзь. У мяне былі дзве
каманды — ісламістаў і атэістаў (смя
ецца). Ісламісты — з усходняга факуль
тэта, атэісты — філосафы. Вось яны і
дыск у т ав ал і. Прыч ым арг ум ент ы ў
каманды тэолаг аў больш пераконв а
лі. У камандах былі студэнты розных
нацыянальнасцяў. Я бачыў, як сакра
тар парткама спачатк у збялеў. Потым
пачырванеў. А ў канцы пачаў смяяцца.
(Смяемся). Таму што ўсе ўспрымалі гэ
та як інтэлектуальную гульню.

— Якой была тэма вашай канды
дацкай?
— «Праблем ы іслам у ў рас ійс кім
друк у». Вельм і гар ач ая, як прын я
та казаць. Бо мы толькі здабылі неза
лежнасць, і ў нас адносіны з суседнімі
мус ульманскімі краінамі пачалі хутка
выбудоўвацца. А на тое насцярожана
глядзелі расійскія эліты, у такім жа тоне
пісалі расійскія штотыднёвікі. А я ўжо
доктарскую пачаў пісаць, і ў 2007-м яе
абараніў. Тэма такая: «Дзяржаўная па
літыка незалежнага Узбекістана ў сфе
ры рэлігій і культ ура яе асвятлення ў
друк у». Друг ая мая адук ац ыя — ус
ходавед. У 89‑м пас тупіў на усходфак
ТашГУ. Пасля заканчэння пачаў пра
цаваць выкладчыкам ужо ў Інстыт уце
ўсходазнаўства — яго пераў тварылі. З
8 кафедраў пашырылі да 26-ці. З гона
рам магу сказ аць, што там я дарос да
першага прарэктара інстыт у та. І ў ця
пер ашні час мой інс тыт ут зак лючыў
пагадненне з БДУ аб сумеснай падрых
тоўцы спецыялістаў-усходазнаўцаў.
— Гэт а выд атн а! Вельм і каш
тоўн ы дос вед для Бел ар ус і, якая
развівае адносіны з многімі краіна
мі Усх од у. Накольк і я вед аю, раней
у Піцеры ва ўніверсітэце быў моцны
ўсходні факультэт.
— Так, арыент алістыка там вель
мі развітая, яшчэ Казанскі ўніверсітэт
плюс Інс тыт ут Азіі і Афрыкі ў Маск
ве падрыхтоўкай такіх спецыяліст аў
займаецца. Лічыцца, што арабская мо
ва другая па складанасці пасля кітай
скай. Там галосных літар няма — усе
зычныя. Як і ў іўрыце. Аднаго кораня,
роднасныя мовы.
— Але вернемс я да вашай кар’е
ры…
— У 1999-м прап ан ав ал і пап ра
цав аць у Адм ін істр ац ыі Прэз ід энт а.
Я пяць гад оў служ ыў т ам. Займ аўс я

кадравымі пытаннямі, сувязямі з пар
ламентам, палітычнымі партыямі, гра
мадскімі арг аніз ацыямі і гэт ак далей.
Гэта для мяне была вялікая школа. Да
лей мне прапанав алі перайсці ў Фонд
Прэзід энта «Истъедот» (Талент), і там
я служыў 14 гадоў. Вельмі цікавая ў нас
была прац а — з малад ым і талент ам і
краіны. Фонд быў створаны ў 1997 го
дзе. Тады ён называўся «Умід» (Надзея):
маладых людзей адбіралі, накіроўв алі
вучыцца ў бакалаврыят і магістрат уру
ў розныя краіны свет у. Ад Японіі да за
ходняга ўзбярэжжа амерыканскага кан
тынента. Потым Фонд быў ператвораны
ў «Истъедот» — у 2003. А ў 2004-м па
прасілі мяне туды перайсці. Прыйшлося
наладжваць работ у па павышэнні ква
ліфікацыі, стажыроўцы і перападрых
тоўцы педагагічных і навуковых кадраў.
Таксама накіроўвалі па ўсім свеце: у кра
іны Азіі, Еўропы, Амерыкі. Мы наладзі
лі сувязі з многімі адукацыйнымі і на
вуковымі цэнтрамі развітых краін, якія
ўваходзяць у Топ-100, топ-500. Туды і
накіроўвалі. У канцы 2017-га наш Фонд
пераў тварылі зноў і перавялі пад эгідай
МЗС. І вось тады мне прапанавалі паса
ду ў Беларусі. Я прыехаў сюды як Часовы
Павераны па справах, пакуль наладжва
лі, адкрывалі Амбасаду. Потым прызна
чаны быў Амбасадар Юсупаў Насірджан
Сабіравіч, і вось мы разам з ім прац у
ем — я на пасадзе саветніка. Курырую
пытанні, якія тычацца палітыкі, гумані
тарных сувязяў, культ уры, адукацыі, на
вукі, ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва
ды іншыя. Ну а для таго, каб з усім гэтым
спраўляцца, наладжваць адносіны, нам
вельмі патрэбна і ваша, людзей пяра, да
памога.
— Мы гатовыя працягваць такое
супрацоўніцтва. Дзякуй вам за ціка
вую гутарку.
Іван і Валянціна Ждановічы

Сучасны Ташкент
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пераклады

Купалаўскі
санетарый яднае
народы і мовы
Купалазнаўчай падзеяй 2019 года можна смела назваць выданне кнігі
народнага песняра Беларусі «Санеты» на 17-і мовах народаў свету

П

ер ал іч ым: па-бел а
руск у, а такс ам а —
на арм янс кай, гру
зінс кай, ісп анс кай,
кітайскай, літоўскай,
мангольскай, рускай,
сербскай, славацкай,
таб ас ар анс кай, та
тарскай, украінскай, франц узкай, ча
чэнскай, чув ашскай, шорскай мов ах.
Назавем імёны перакладчыкаў. На ар
мянскую — Сірануш Алексанян, Ануш
Бабаян, Ані Пашаян; на грузінскую —
Алякс андр Элерд ашв іл і; на ісп ан
скую — Анхела Эспіноса Руіс; на кітай
скую — Лі Цзо; на літоўскую — Эвалдас
Ігнат авіч ус; на мангольскую — Гала
арыд Бад ам-Ачырын; на руск ую —
Максім Замшаў; на сербскую — Даяна
Лаз ар авіч; на слав ацк ую — Ярас лаў
Рэзн ік; на таб ас ар анс кую — Сув ай
нат Кюр эб екав а; на тат арскую — Рэ
нат Харыс; на ўкраінскую — Дмытро
Шчарбіна; на франц узк ую — Юрась
Бар ыс ев іч; на чач энс кую — Адам
Ахмат укаеў; на чувашскую — Валеры
Тургай; на шорскую — Любоў Арбача
кова.
Вядома, што падобны зборнік ужо
выходзіў у выдавецтве «Мастацкая лі
тарат ура» ў 2002 годзе. Тады ў кніз е,
уклад зенай Вячас лав ам Пятр ов ічам
Раг ойш ам, был о змеш чан а, акрам я
арыгінальнага тэкст у, сем перакладаў:
на англійскую, іспанскую, нямецк ую,
польскую, рускую, украінскую і фран
цузк ую мов ы. Сяр од пер ак ладч ы
каў — Вера Рыч, Карлас Шэрман, Увэ
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Грунінг, Фларыян Няў важны, Навум
Кіслік, Дмытро Паўлычка…
У новае выданне санетаў увайшлі
ізноўку пераклады на ўкраінскую, рус
кую, іспанс кую, франц узк ую мов ы,
але ўжо зробленыя іншымі майстрамі
пераў вас аблення. Максім Замшаў —
паэт, перакладчык, праз аік, галоўны
рэдактар «Литературной газеты». Ён
пер ак лаў лег енд арн ыя куп ал аўс кія
творы на рускую мову. Да беларускай
класікі сучасныя рускія перакладчыкі
звяртаюцца не так часта. Мо якраз пе
раклад Максіма Замшава і парушыць
традыцыю?!
Юрась Барыс ев іч — знан ы бе
лар уск і літ ар ат ар. Яго звар от да
франц узкага прачытання Купалы —
такс ама не выпадковы. І важна ця
пер зрабіць так, каб Купала з гэтым
тэкст ам увайшоў у франц узк ае лі
тар ат урнае жыццё. Ці магчым а гэ
та зрабіць?.. Гэт ае пыт анне хацела
ся б задаць беларускім амбасадарам
у Францыі. Невялікі нак лад «Сане
таў» Янкі Купалы (усяго 250 асобні
каў) можа згубіцца, зас тацца па-за
вядомасцю для чыт ача, на чые род
ныя мовы перак ладзены паэтычны
цыкл. Там у пат рэбны прэз ент ацыі,
уваг а замежнаг а друк у, разгляд пе
рак ладаў замежнымі літ арат ураз
наўцамі, літарат урнымі крыты
кам і. Пак уль што пра кніг у,
пра творчы праект гавары
лі толькі ў Маскве ў час
чарг ов ай, XXXІІ па
лік у, Маск оўс кай

міжнароднай кніжнай выс таўкі-кір
машу ў верасні 2019 года.
Некалі актыўным прапагандыстам
беларускай літ ар ат уры ў іспанамоў
ным свеце з’яўляўся Карлас Шэрман,
які жыў і працаваў у Беларусі
(ураджэнец Аргенціны).
Сённ я яго месц а па
ступова займае Анхе
ла Эспіноса Руіс. Яе
пер ак лад у нов ым
выданні «Санетаў»,
нес умненна, упры
гожвае кнігу.
Па - ў к р аі нс к у
новае гучанне купа
лаўс кім радк ам на
даў Дмытро Шчарбіна.
С яр од н ов ы х п е 
рак лад аў іст отн ае месц а займ аю ць
пер аў вас абл енн і на таб ас ар анс кую,
тат арскую, чачэнскую, чув аш
скую, шорс кую мов ы.
Таб ас ар ан аў у свец е
каля 140 тысяч чала
век. Згодна перапіс у
2010 год а ў Рас ійс кай
Федэрацыі іх пра
жыв ае

выстава
болей 126 тысяч чалавек. У асноўным
у Дагестане — 118 тысяч… А яшчэ —
у Стаўр апольс кім краі, Растоўс кай
вобл асц і, Чач энс кай Рэсп убл іц ы,
Краснад арс кім краі, Сар ат аўс кай і
Астрах анскай абласцях. З найб олей
яркіх прадстаўнікоў сучаснай табаса
ранскай нацыянальнай літарат уры —
нар одн ы паэ т Даг ес тана Шахв елед
Шахмарданаў. Ён закончыў Літ ара
турны інстыт ут імя Максіма Горкага
(першы сярод табасаранцаў!). Пера
клаў на родную мову паэзіі Аляксанд
ра Пушкіна, Уладзіміра Маякоўскага,
Гамз ат а Цадасы, Сулейм ана Сталь
скага, Рас ула Гамзатава… І Сувайнат
Кюрэб екава — вядомая ў сваім краі
мастачка слова. Яна ўзначальвае та
басаранскую секцыю Саюза пісьмен
нікаў Дагестана. Дарэчы, вершы Сур
вайнат Кюрэбекавай ужо друкаваліся
па-беларуску. І ў газеце «Літарат ура і
маст ацтва», і ў калектыўным збор
ніку серыі «Сябрына: паэзія народаў
Расіі» — «Карэнні сілу берагуць». Пе
ракладчыкам выступіў Віктар Шніп.
Тат арс кі пер ак ладч ык сан ет аў —
добры сябра беларускай літарат уры,
нар одны паэ т Тат арс тана Рэнат
Харыс. Заслужаны дзеяч мас
тацтваў Татарс тана. Заслу
жаны раб отнік культ уры
Чувашыі ды Каракалпак
стана (Узб екіс тан). Лаў
рэат Дзяржаўнай прэміі
Рас ійс кай Фед эр ац ыі.
Рэн ат Харыс — част ы
госць у Беларусі. Выдаў
кніг у бел ар уск ай паэ
зіі, класічнай і сучаснай,
у сваіх пер ак ладах на тат арскую
мову. Дар эчы, купалаўскі цыкл
выйшаў асобнай кніг ай і ў Та
тарстане — у перакладзе Рэната
Харыса, па-руску і ў арыгінале.
Падзея, лічыце,

Лю

унікальная. Дадамо, што «Санеты»
нар одн аг а песн яр а Бел ар ус і вый
шлі кнігай і па-мангольску. Падыход
манг ольскі выдав ец і пер ак ладчык
здзейснілі той самы, што і ў Тат ар
стане: у адной кнізе сабралі манголь
скія, рускія і беларускія тэксты.
Чач энс кі пер ак ладч ык «Сан е
таў» — Адам Ахмат укае ў. І для яго
праца над пераў вас абленнем купа
лаўскіх радкоў на мов у вял ік аг а ў
сваёй непакорнасці народа — спра
ва невыпадковая. У 2017 годзе Адам
Ахмат укаеў зрабіў першы крок — да
135‑годд зя з дня нар ад жэнн я на
родн аг а паэт а Бел ар ус і здзейсн іў
пер ак лад на чач энс кую мов у паэ
мы «Ніком у». Адразу паэмы! Вель
мі знакав аг а для ранняг а перыяд у
творчасці Янкі Купалы твора. З таго
час у і зах ав алася купалаўскае пры
цягненне ў жыцці і творчасці чачэн
скага перакладчыка.
Нар одны паэт Чув ашыі Валеры
Тургай, як, між іншым, і Адам Ахма
тук ае ў, — яшчэ і ствар альн ік аў
тарскай анталогіі беларускай паэзіі
на роднай мове.
Да глыб ок аг а прач ыт анн я бе
ларускаг а паэтычнаг а свет у наблі
жае цц а і шорс кая паэт эс а Люб оў
Арбачакова. «Санеты» яна пераўва
сабляла з захапленнем. І цяпер пра
цягвае цікавіцца беларускай паэзіяй.
На рабочым стале перакладчыцы —
паэтычныя творы Уладзіміра Карат
кевіча, Якуба Коласа.
Дарога «Санетаў» Янкі Купалы ў
шыр окім свеце працягв аецца. Ужо,
калі кніга была падрыхтавана да дру
ку, пра свае памкненні да пераклад у
легендарнаг а паэтычнаг а цыкла за
явілі агульскі перак ладчык Шаміль
Лу т аў (аў т ар перак лад у верша Янкі
Купалы «А хто там ідзе?»), нагаец Ан
варбек Култае ў, таджык Салімі Хат
лоні, чарнагорац Слабадан Вукана
віч, туркменскі паэт Агагельды
Аланазараў… Будзем чакаць
і спадзявацца. А ў 2022‑м да
140‑годдзя з дня нараджэн
ня народнага паэта Бела
русі «Мастацкай літарат у
ры», відавочна, давядзецца
план ав аць нов ае, трэц яе
па лік у, выд анн е кніг і
Янкі Купалы «Санеты»
на мовах свет у».
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Сяргей
Шычко

Экспазіцыя.
паэзія.
Пецярбург.
У Дзяржаўным літаратурным музеі
Янкі Купалы пачала працаваць
выстава «Душой я вольны чалавек»,
прымеркаваная да 110-годдзя
прыезду беларускага паэта
ў Санкт-Пецярбург

«Г

ор ад, у якім паэ т жыў і ву
чыўс я ў 1909—1913 гад ах,
адыграў вялікую ролю ў ста
наўленні яго літ арат урнаг а майс тэр
ства: тут убач ыл і свет яго перш ыя
зборн ік і, адб ыл ас я трыу мф альн ая
прэм’ера «Паўлінкі» — славу т ай п’е
сы, якая і сёння з’яўляецца візітоўкай
беларускага тэатра», — нагадваюць су
працоўнікі музея.
Экспазіцыя расказв ае пра «купа
лаўскі Пецярбург» як цэнтр беларус
каг а нац ыян альн аг а адр ад жэнн я, у
якім паэт знайшоў сяброў і аднад ум
цаў: праф ес ар а Браніслав а Эпімах аШыпілу, этнографа Антона Грыневіча,
Вацлав а Іваноўскаг а, Алаіз у Пашке
віч. Унікальныя архіўныя дак ументы
асвятляюць дзейнасць першай бела
рускай легальнай выдавецкай супол
кі «Загляне сонц а і ў наша аконц а»,
Беларускаг а навуков а-літ ар ат урнаг а
гуртка студэнтаў Пецярбургскага ўні
версіт эта, пецярбургскую пас таноўку
«Паўлінкі» ў 1913-м, пазнейшыя візі
ты паэт а ў Ленінград у 1920—1930-х
гадах. А карт а з «беларускімі адраса
мі» дапамаг ае адш укаць купалаўскія
мясціны і ў сучасным Санкт-Пецяр
бургу. Асобны раздзел выс таўкі знаё
міць наведнікаў з перакладамі вершаў
Янкі Купалы, якія рабілі яго блізкі ся
бар Апалон Карынфскі, Максім Горкі,
Валерый Брус аў, Сярг ей Гар ад зецк і,
а такс ам а з купалаўскім пер ак ладам
паэмы Пушкіна «Медны коннік», які
даследчыкі называюць адным з самых
значных у творчай спадчыне песняра.
Акрамя дакументаў, у экспазіцыі прад
стаўлены работы айчынных мастакоў:
жывапісцаў і графікаў Уладзіміра Сул
коўскага, Янкі Раманоўскага, Віктара
Александровіча, скульптараў Валяр’я
на Янушкевіча і Паўла Лука.
Вікторыя Захарава
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Парушальнік
раўна душша
З даўняга часу, года з 1989-га, сярод маіх кніжных збораў вылучаецца сціплая кніжка ў мяккай
вокладцы: «Сэрца камандзіра» Мікалая Чаркашына. Была некалі такая серыя — «Бібліятэчка часопіса
«Советский воин». У 11-м выпуску гэтай серыі надрукавалі дакументальную аповесць
Міхаіла Чаркашына «Сэрца камандзіра (Тры гісторыі з жыцця Абатурава)». Здарылася тое ў 1988 годзе.

А

як яна пат рап іл а да
мяне — гісторыя асоб
ная. Раскаж у про гэт а
кароткімі штрыхамі.
У 1988–1990 г а
ды я жыў на Востр а
ве Сваб оды — паблізу
ад кубінскай сталіцы. І досыць час
та (раз, а то і два на тыдзень) зазіраў
у Кнігарню савецкай кнігі імя Максіма
Горкага ў Гаване. Месцілася яна тады
непадалёк у ад набяр эжнай Малекон.
Сябруючы з дырэктарам — кубінцам
Арманда, любіў я пасядзець у яго кабі
неце, пагартаць кніжныя навінкі. Ся
род іншых і разгледзеў кніжк у ваен
нага марака Мікалая Чаркашына, пра
яког а і раней чуў як пра журналіст а
ды пісьменніка. Перагарнуў вокладку і
прачытаў аўтограф: «Armando! Прапа
гандыст у рускай кнігі на востраве Сва
боды з самымі добрымі пажаданнямі.
Мік. Чаркашын. 22.01.89. Масква». Да
лей намаляв аны мачты парусніка. Ці
сам Чаркашын быў на Куб е, ці кнігу
хтосьці перадаў Арманда, прыехаўшы
з Масквы — так я і не зразумеў. А гас
падар кнігарні, убачыўшы, як мае вочы
загарэліся, аддаў кніжачк у мне: «Табе
болей патрэбна. Чытай»…
Пазнаёміўшыся з апов есцю пра
кап іт ан а трэц яг а ранг а Абат ур а
ва, я не мог не прачыт аць біяграфію
пісьменн ік а, змеш чан ую на воклад
цы. Уражлівым і тады было для мяне:
«…нарадзіўся ў 1946 годзе ў горадзе
Ваўкавыску Гродзенскай вобласці».
Шмат розн аг а прам ін ул а з тых
1980‑х… Не адн ойч ы быв аюч ы ў
Маскве, я ўсё неяк хацеў знайсці Мі
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кал ая Чарк аш ын а. Сяр од вае нн ых
пісьм енн ік аў заўс ёд ы знах од зіл іс я
знаёмыя. Нават пісаў ліст па яго, Чар
кашына, хатням у адрас у. Ды пісьмы
двойчы вярталіся назад… Але не буду
расказваць пра гісторыю пошукаў. Мі
калай Чаркашын, пісьменнік-зямляк,
жывы-здаровы і цяпер, дзякуй Богу. І
мы ўсё ж сустрэліся, пра што раскажу
крышку ніжэй.
А цяпер — пра зробленае Чаркашы
ным, які жыве і працуе ў Маскве, працуе
ў рускай літарат уры. Нарадзіўся Міка
лай Андрэевіч 26 лістапада 1946 года.
Мы ўжо згадв алі пра тое, што ён — з
беларускага Ваўкавыска. Закончыў фі
лас офскі фак ульт эт і аспірант уру
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсі
тэта імя М. В. Ламаносава. Займаўся
гісторыяй рускай філасофіі. Служыў
на Паўночным флоце на 4‑й эскадры
падводных лодак — самым буйным
ў свеце ваенна-марскім аб’я днанні
падводных лодак. Удзельнічаў у далё
кіх марскіх паходах у Атлантычным
акіяне і Міжземным моры. Адзна
чаны ордэнам «За службу Радзі
ме ва Узброеных сілах СССР»
ІІІ ступені, многімі медалямі.
У 1980‑я гад ы наш зямл як
быў членам рэдакцыйнай калегіі
літ ар ат урна-маст ацкаг а альма
наха «Подвиг». Творчыя здабыткі
яго былі высока адзначаны і чы
тачамі, і калегамі па літарат урнай
працы. Вось што каз аў Валянцін
Пік уль: «З пісьменнікаў-марыніс
таў я вылучыў бы Мікалая Чарка
шына. Ён — руплівец надзвычайны,
і дай яму Бог здароўя. Так і трэба ісці
па гісторыі, у ёй яшчэ шмат чаго за
гадкавага, што напоўнена драматыч
ным характарам. І ён якраз вышуквае
тэмы зусім невядомыя… Малайчына!
Справа нават не ў тым, як ён піша, ха
ця і піша ён нармальна. Марыністыка
павінна быць пазнавальнай…»
Вось назвы некаторых з кніг Мі
калая Чаркашына: «Крык дэльфіна»,
«Напад на крэйс ер», «Выб ух кар аб
ля», «Апошні рэйс «Нахімава», «Ады
сея мічм ан а Д…», «Я — падв одн ая
лодка», «Авант уры адкрытага мора»,
«Адміралы мяцежных флатоў», «Мо
ра любові», «Надзвычайныя здарэнні
на савецкім флоце», «Аперацыя «Джэ
ніфер», «Чорная эскадра»… Не пера
лічана і паловы з напісанага і выдадзе
нага пісьменнікам-земляком. Творчыя
здабыткі Мікалая Андр эевіча ўгана

рав ан ы прэм ія й Лен інс каг а камс а
мол а (1982), Міжн ар одн ай прэм ія й
Андрэя Першазваннага, Усерасійскай
літ арат урнай прэміяй імя Аляксанд
ра Неўскага, Прэміяй імя Г. К. Жука
ва — за выд атн ы ўклад у развіццё і
ўмацаванне абароназдольнасці Расій
скай Федэрацыі.
Час ам кніг і Мік алая Чарк аш ына
можна сус трэць у беларускіх кнігар
нях. Вось і я нядаўна набыў невялікі
томік — «Парушальнікі глыбінь», які
выйшаў у маскоўскім выдавецтве «Ве
че» ў серыі «Ваенна-гістарычная біб
ліят эка». У падзагалоўк у кнігі: «Сак

рэтныя аперацыі савецкіх падводных
лодак у гады халоднай вайны».
А што да наш ай сус трэч ы з Мі
калаем Алякс андр авічам, то яна ад
былася сёлетнім кастрычнікам у час
працы Плен ума Саюз а пісьменнікаў
Саюзнай дзяржавы Беларусі ды Расіі,
які праходзіў у Магілёве. Мікалай Чар
кашын прыехаў у горад на Дняпры ра
зам з дэлегацыяй Саюза пісьменнікаў
Расіі. Паказаў пісьменнік у яго кнігу з
аў тог раф ам, дат ав ан ым 1989 год ам.
Здзіўленню яго не было межаў. Над
піс у ўсё ж трыццаць (!) гадоў «з хвос
цікам». Мікалай Аляксандравіч дадаў
да ранейшаг а малюнка мачт аў яшчэ
адзін малюнак і сцвердзіў усё новым
подпісам.

Высветлілася, што рускі пісь
меннік падт рымлів ае добрыя су
вязі з Беларуссю праз многія апош
нія гады. Супрацоўнічае з мінскай
кін ас т уд ыя й «Бел ар усьф ільм».
Калі бывае ў Мінску, зазірае ў На
цыянальн ую бібл іят эк у Белар ус і,
у дзярж аўн ы муз ей Вял ік ай Ай
чыннай вайны. «Сябрую і з музей
шчыкамі, краязнаўцамі з Баранавіч,
Смаргоні, Гродна, Ваўкавыска, Сло
німа, — расказаў пры сустрэчы ў Ма
гілёве Мікалай Андрэевіч. — Цяпер
ідзе мантаж майго дак ументальнага
фільма «Белостокский кровосток». Пра
тое, як нашы савецкія войскі сыходзі
лі ў 1941 годзе з Беластоцкага выступа.
Драматычныя падзеі! Ёсць ідэя па ме
марыялізацыі гэтай шматпакутнай ва
еннай дарогі.
…Ужо кал і разв ітв ал іс я з Мік а
лаем Чаркашыным, да нас падыйшоў
праз аі к Валерый Каз акоў, сакр ат ар
Саюза пісьменнікаў Расіі, аўтар многіх
кніг. Ён падоўгу жыве ў Беларусі, мае
лецішча ў Кар эліцкім раёне, на Гро
дзеншчыне. Валерый Мікалаевіч і сам
многія гады аддаў ваеннай журналіс
тыцы. І вось што заўважыў другі наш
зямляк (нарадзіўся Валерый Мікала
евіч — на Магілёўшчыне): «Такіх, як
Чаркашын, варта часцей прыцягваць
да супольных клопатаў па ўшанаванні
ваеннай, гіст арычнай памяці ў Бела
русі. Нераўнад ушша Мікалая Андрэ
евіча як пісьменніка, як публіцыст а
са сваімі яркімі, част а крыв авымі па
сваёй драматычнасці тэмамі дарагога
кашт уе!..»
Алесь Карлюкевіч
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Галоўны
музей
краіны

П

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лу
кашэнка павіншаваў калектыў Нацы
янальнага мастацкага музея з 80‑год
дзем з дня зас нав анн я ўстан ов ы.
Кір аўн ік дзярж ав ы падк рэсл іў, што
сённ я муз ей, адпавяд аюч ы выс ок ім
пат раб ав анням час у, годна выконв ае
сваю міс ію па зах ав анн і і вык ар ы
станн і фонд у ўнік альн ых калекц ый
мастацтва, з’яўляецца скарбніцай ду
хоўнай культ уры краіны. «За апошнія
гады вамі рэалізаваны шэраг цікавых
машт абн ых прае кт аў, нак ір ав ан ых
на ўзбаг ач энн е нац ыі, пап ул ярыз а
цыю на міжнар одным узр оўні гіст а
рычных і сучасных каштоўнасцяў бе
ларусаў», — гаворыцца ў віншаванні.

Алякс андр Лукашэнка адрас ав аў ка
лектыву Музея словы падзякі за твор
чы пошук, імкненне ўзбагаціць жыццё
праўдзівымі эмоцыямі, штодзённ ую
плённую працу.
80 гад оў у машт аб ах ўстан ов ы
культ уры — магчыма, невялікі тэрмін.
У той жа час за гэты перыяд Нацыя
нальны маст ацкі муз ей сваімі дасяг
неннямі, выдатным стаўленнем да вы
яўленчага маст ацтва, сапраўды, змог
заняць пачэснае месца сярод вядучых
устаноў свет у. Сённ я НММ вядом ы
сваімі сумеснымі праект амі з такімі
муз еям і, як Трацц якоўс кая галер эя,
Эрмітаж, Дрэздэнская карцінная гале
рэя. Штогод у яго сценах праходзяць

Падчас юбілейных урачыстасцяў
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Нацыянальны мастацкі
музей Рэспублікі
Беларусь, які займае
ганаровае месца сярод
такога роду вядучых
устаноў свету, адзначыў
сваё 80‑годдзе

дзясяткі яскравых творчых акцый. Вя
дома, любы юбілей — гэта юбілей ка
лектыву. А тут прац уюць людзі, якія
прысвяцілі сваё жыццё служэнню мас
тацтву.
Віншав анне Прэз ід энт а Белар усі
на адр ас калект ыву Нац ыянальнаг а
мастацкага музея зачытаў першы на
меснік кіраўніка Адміністрацыі Прэ
зідэнта Максім Рыжанкоў. Генеральны
дыр экт ар НММ Улад зім ір Прак ап
цоў падзякав аў Кір аўнік у дзяржавы
за цёпл ыя слов ы: «Безу моўн а, гэт а
аванс нам на буд учыню. Мы актыўна
развіваемся. Прычым не толькі музей
ная сфер а, але і ў цэлым беларуская
нац ыянальная культ ур а, за што мы
ўдзячн ыя Кір аўн ік у дзярж ав ы. Тым
больш што пад яго патранатам актыў
на будуецца музейны квартал. Мы бу
дзем годна працягваць традыцыі».
Пачал і святк ав аць юбілей НММ
24 студ зен я 2019 год а. У гэт ы дзень
была ўсталяваная мемарыяльная дош
ка на будынку па вуліцы Карла Марк
са, 29, дзе першапачаткова былі разме
шчан ы зал ы Дзярж аўнай карц іннай
галерэі. Гэтая падзея дазволіла ўвека
вечыць значн ую вях у ў гісторыі мас
тацкага і культ урнага жыцця Белару
сі. Рашэнне аб стварэнні ў беларускай
сталіцы карціннай галер эі, прынят ае
24 студзеня 1939 года, зрабіла вялікі
ўнёсак у фармав анне калекцый тво
раў жыв ап іс у, скульпт уры, графік і,
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Храналогія збору ахоплівае амаль цэ
лае тысячагоддзе.

юбілей

Так, Нац ыян альн ам у маст ацк а
му — 80! Да гэтага дня ён стаў адным
з найбагацейшых на экспанаты музеяў
Усходняй Еўропы. Яго збор налічв ае
больш за 30 тысяч экспанатаў, а сярэд
ні ўзрост супрацоўнікаў — 30 з невялі
кім. Хоць, як заўважае Уладзімір Пра
капцоў, «сапраўдны музейны работнік
захоўвае вернасць музею да канца». І
пералічвае імёны ту т эйшых патрыяр
хаў. Першага дырэктара Мікалая Міха
лапа, з якога пачынаўся музейны збор.
Другога — Алену Аладаву, якая пасля
вайны вярнула сотні карцін і сабрала
значную частку цяперашніх скарбаў. І
трэцяга, Юрыя Карачуна, які стварыў
пры музеі рэстаўрацыйныя майстэрні.
Нов ы буд ын ак НММ па вул іц ы
Карла Маркса, які ў хуткім часе адкры
ецца — гэта яшчэ адзін крок да ства
рэння муз ейнаг а кварт ала. Менавіт а
сюды перамесціцца арт-кафэ, дзе з’я
віцца магчымасць прапаноўваць гас
цям музея не толькі каву з пірожнымі,

а і беларускую кухню. На іншых павер
хах ужо былога студэнцкага інтэрната
ўладк уюць сучасн ыя зал ы з клім аткантролем для часовых выс таў, дзеля
якіх больш не прыйдзецца ахвяраваць
карц ін ам і з пас тая нн ай эксп аз іц ыі.
Мен ав іт а тут план уюць прав од зіць
«ночы музеяў», на новым узроўні пры
маць выставы з «Траццякоўкі» і іншых
знакамітых музеяў.
Калекцыя рускага мастацтва пера
едзе на першы пав ерх галоўнаг а му
зейнага будынка. А ўсю прыбудову да
яго з часам плануецца аддаць працам
суч асн ых бел ар уск іх маст акоў. На
ступным крокам павінна стаць ства
рэнн е рэс таўр ац ыйн аг а цэнтр а, бо
рэстаўратарам НММ даўно цесна па іх
цяперашнім адрасе.
Уласна, кожны экспанат у галоў
ным музеі краіны па-свойму ўнікаль
ны. Але ёсць сам ае-сам ае. Скаж ам,
выразаная з косткі пешка XІІ стагод
дзя. Дэталёва прапрацаваная фігурка

ваяр а памер ам усяг о ў паў т ар а сан
тыметр а, знойдзеная пры раскопках
ля сцен Ваўкавыскаг а замка — самы
мініяцюрны з муз ейных арт эфакт аў.
А самы грандыёзны — гэта, вядома ж,
«Габ елен стаг оддзя» Алякс андр а Кі
шчанкі. Памерам прыкладна са сцяну
пяціпавярхов аг а дома (18 на 14 мет
раў). Зах оўв ае цц а гэт ы машт абн ы
твор на Барысаўскім камбінаце дэка
ратыўна-прык ладног а маст ацтва імя
Кіш чанк і — у схов іш чах НММ для
яго немагчыма знайсці месца. Выс та
віць габелен у пас таяннай экспазіцыі
музея — даўняя мара Уладзіміра Пра
капцова («Упэўнены, ажыятаж быў бы
не менш ы, чым вакол «Мон ы Ліз ы»
ў Луўры!»). Цяжка не паг адзіцца: га
белен унікальны не толькі памерамі,
але яшчэ і амбіцыйнай задумай аўтара
адлюстр ав аць ўсіх адметных перс он
мінулага стагоддзя. Ды і тэхнічна ўжо
ніхто такое не паўторыць — старадаў
нія прыёмы губляюцца. Але паказаць
беларусь.belarus
лістапад   2019

33

юбілей

шпалеру, занесеную ў Кнігу рэкордаў
Гінэса, як самы вялікі габелен ў свеце,
для музея — справа гонару.
За час драм ат ычнай гісторыі ХХ
стагоддзя ў Музеі з 1939 года змянялі
ся не толькі будынкі і назвы (тройчы!),
кіраўнікі (усяго чатыры разы), але і ас
нов а асноў — калекцыі. Сучасная —
другая па ліку, сабраная за паўстагод
дзя пасля страчанай у ваенныя гады:
ад трох тысяч твораў у 1941 годзе — да
трыцц ац і трох тыс яч у пачатк у ХХІ
стаг оддзя. Гэтыя творы аб’я днаны ў
21 кал екц ыю. Гіст арычн ы буд ын ак
музея, задуманы ў 1949 годзе як Дзяр
жаўная карцінная галерэя ўсяго з дзе
сяццю заламі, з часам ператварыўся ў
мастацкую скарбніцу нацыі.
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Дар эчы, у 2006 годзе да будынк у
Нацыянальнага мастацкага быў пры
буд ав ан ы нов ы сучасн ы корп ус, які
паш ырыў эксп аз іц ыйн ыя прас торы
музея ў некалькі разоў. Сёння ў ім (ра
зам з трыма філіяламі — Муз еем на
роднага мастацтва ў Раўбічах, музеем
Бялыніцкага-Бірулі ў Магілёве, Домам
Ваньков іч аў у Мінс ку) прац уе кал я
трохсот чалавек — навуковых супра
цоўнікаў, рэстаўратараў, наглядчыкаў,
тэхнічнага персаналу.
Цяпер у дваццаці залах музея вы
стаўляецца толькі частка ўсіх калек
цый, але недалёкі той час, калі плошчы
яго зноў пашырацца. Музей дынамічна
развіваецца і ў рэа льнай і ў вірт уа ль
най прас торы. Створаны электронны

каталог калекцый, сайт Музея штодня
абнаўляецца навінамі і штокварталь
на — вірт уа льнымі выс тавамі, зак уп
ляюцц а творы. Штог од прах од зяць
каля пяцідзесяці міжнародных і фон
дав ых выс таў, выд аюцц а пашт оўк і,
кнігі, альб омы па маст ацтву. Кожны
год Музей наведвае ў сярэднім дзвес
це тысяч чалавек. І нездарма. Бо мена
віта тут праходзіць найбольш поўная
рэпрэзентацыя беларускай культ уры.
Напер адзе ў Муз ея вялікія перс
пектывы. Гэта і стварэнне адзінага му
зейнаг а комплекс у — своеасаблів аг а
«музейнага квартала». Гэта і адкрыццё
новых экспазіцый, змяненне і ўдаска
наленне старых, распрацоўка новых
музейных стратэгій у працы з наведні
камі. Тут упэўненыя, што ў часы гла
баліз ацыі, новых тэмпаў і хуткаснай
камп’ютарызацыі Музей павінен быць
востравам ду хоўнасці, месцам, дзе су
часны чалавек можа і абмяняцца дум
камі, і зас тацца сам-нас ам з нязмен
нымі вечнымі каштоўнасцямі. Перш
за ўсё катэгарычны ў такім меркаванні
Уладзімір Пракапцоў — маст ак, мас
тацтв аз наўц а, цяп ер ашн і дыр экт ар
Нацыянальнага мастацкага музея, які
пашырае межы ўстановы, прытрымлі
ваецца высокага густ у ў выс тавачнай
дзейн асц і і роб іць Муз ей пап ул яр
ным сярод наведнікаў. Вось яго адка
зы на пытанні, якія падалося да месца
задаць.
— Цік ав а, ваш асабісты погляд
на маст ацтва адбів аецц а на пры
ярыт этах установы, дзе вы з’яўля
ецеся дырэктарам?
— Мне лёгк а тут прац ав аць, та
му што я маю тры іпастасі. Дзякуючы
маст ацкай адукацыі магу на роўных
размаўляць з любым мастаком. Да та
го ж, я скончыў Інс тыт ут мастацтва
знаўс тва ў Акад эміі навук і абараніў
дыс ерт ац ыю ў Маскв е — у вын ік у і
практ ычн а, і тэар эт ычн а «падк ав а
ны». Я атрымаў добрую школу як ад
міністратар — шэсць з паловай гадоў
працаваў у апараце Савета Міністраў,
дзе навучыўся не прост а рыхт ав аць
урадавыя дакументы, а глядзець на ўсё
глабальна.
Калі Міністр культ уры Аляксандр
Сасноўскі прапаноўв аў стаць дыр эк
тарам муз ея — мне тады было 44 га
ды — я тры разы адмаўляўся. Баяўся,
што не спраўлюся, бо да таго час у ніко
лі не працаваў у музеі, нават раённым.
А потым усё ж такі пайшоў: калі ў му
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зеі з’явіліся самавылучэнцы і мне па
тэлефанавалі самі супрацоўнікі. У вы
ніку сёння я магу з кожным мастаком
падт рым аць праф есійн ую размову і
валодаю адміністрацыйным рэс урсам.
Не кожны член Саюза мастакоў можа ў
нас выставіцца, тут не праходзяць па
пса і некаторыя нават «каранаваныя»
персоны.
Так, мне лёгка працаваць дырэкта
рам музея, але я не мог бы, напрыклад,
стаць рэктарам Акадэміі музыкі, таму
што не ведаю нотнай граматы. Мяне
ўвогуле здзіўляе, як некаторыя людзі
бяруцца кіраваць чым заўгодна.
— Раскажыце, на што музей ары
ентуецца ў папаўненні фондаў і ў сва
ёй выставачнай дзейнасці?
— Ён заняў сваю нішу. Пры гэтым
мы займаемся не толькі акадэмічнымі
рэалістычнымі творамі: у якасці экс
перымент у арганізуем «фармальныя»
выставы, але з высокім густам і толькі
адметных маст акоў. Муз ей дакладна
прыт рымлів аецца свайг о кірунк у —
я прав одж у гэт ую пал іт ык у. Далёк а
не ўсе аў тары змогуць у нас выставіц
ца, бо сюды павінны трапляць самыясамыя. Мы пас тупов а мяняем прын
цыпы выставачнай дзейнасці: мінімум
персанальных экспазіцый, калі толькі
знак ав ых, прав ер ан ых час ам май
строў, а ўсё астатняе будзе падпарад
коўвацца пэўным тэмам.
— Як сёння зрабіць музей больш
папулярным?
— Варт а да ўсяг о пад ых од зіць
крэат ыўн а. Мы ўжо не прац уе м як
раней: пав есілі карціны, селі і чака
ем, хто прыйдзе. Сёння мы задзейні
чаем рэк лам у, ладзім цікавыя мер а
прыемс твы. Нар од зноў пацягн уўся
на лекцыі: шмат людзей прыходзіла
пас лу х аць пра Айв аз оўс каг а. У па
шан е — праг рам а для сем’я ў. Мы
не сядзім на месцы, і ў нас ёсць што
прапанаваць для кожнай катэгорыі —
для школьнікаў, студэнтаў, пажылых
люд зей. На пар адк у дня ствар энн е
безб ар’ернаг а асяр оддзя, каб да нас
магл і прыйс ці і глу х ан ям ыя, і тыя,
у каго слабы зрок. Рыхт уецца абс та
ляв анне для людзей з абмежав анымі
магчымасцямі ў перамяшчэнні. Як бы
ні развіваліся тэхналогіі, музей па-ра
нейшам у запатрабаваны. Хтосьці ка
заў, што тэлебачанне знішчыць тэатр.
Але Тэатр оперы і балета, Купалаўскі і
іншыя беларускія тэатры сёння пера
поўненыя. У нармальных сем’ях баць

кі хочуць, каб іх нашчадкі развіваліся
гарманічна. Дзеля гэтага мы павінны
прап ан оўв аць адп ав едн ыя пас луг і.
Мы нават ладзім фотасесіі для мала
дых. Кал і яны хоч уць зраб іць фот а
на фоне карцін — чаму не, гэта ж пры
гожа. Галоўнае, каб культ урныя інсты
туцыі ня пляліся за натоўпам, хай гэта
гучыць і груба. Трэба натоўп перацяг
ваць на свой бок, а для гэтага — ісці
наперадзе. Для чаго ў 1957 годзе, ка
лі людзі яшчэ жылі, умоўна каж учы,
у бараках, адбудоўв аўся муз ей? Для
чаго мы за вялікія грошы набыв аем
карціны? Бо ў музея вельмі адказная
місія — павышаць узр ов ень культ у
ры. Цяпер муз ей прац уе без вых ад
ных. Паглядзіце, колькі ў нас людзей
у суб от у і нядзелю. Можа быць, усё
развіваецца не так хутка, як хацелася
б, але механізм актыўнага далучэння
да мастацтва запушчаны.
— Бачн а, што маст ацт ва вас
захапляе. Але ж ці не шкадуеце, што
не прысвяцілі сваё жыццё жыв апі
су — працы ў майстэрні з раніцы да
вечара?
— Калі б я паступіў у тэатральнамаст ацкі інс тыт ут, можа, і быў бы
чыст а маст аком. Але я прыйшоў
у муз ей і з тых часоў пас таянна ў
працэсе будоўлі. Вядома, на жыва
піс мне фізічна не хапае час у. Гэ
та мая біяграфія: калі не я, то хто?
Я не магу быць рахманым і сядзець
як мыш пад вен ік ам, кожн ы год
у мян е з усім і мін істр ам і «дзел а
выя стас ункі». Там у не атрымліваец
ца пісаць столькі, колькі іншыя. Вось
узяць майго калегу з Арменіі: раніцай
ён у майс тэрні, потым ідзе ў муз ей,
падпісаў фінансавыя дакументы і зноў
вяртаецца ў майстэрню… А ў мяне бу
доўля, нарады і іншае. Затое жывапіс
дае магчымасць пераключацца і дазва
ляе трымаць форму.
— Якое сваё дасягненне вы лічыце
самым важным?
— Я бач у плён сваё й прац ы, ка
лі адк рыв ае цц а нов ая цік ав ая вы
став а. Развів аецца музейны кварт ал.
У 2001 годзе я гартаў маленькі давед
нік, у канцы якога было напісана, што
Нацыянальны мастацкі музей месціц
ца ў пяці залах. Я сказаў: будзем рабіць
музейны квартал, а мае супрацоўнікі
палічылі мяне вар’ятам. Сёння ў тых
пяці залах толькі рускае маст ацтва.
Дум аю, мае папяр эднікі — Мікалай
Міхалап, Алена Аладава і Юрый Кара

чун — былі б задаволеныя маёй пра
цай. Нейкі след я пакін у і ў перш ую
чарг у як дыр экт ар гал оўн аг а муз ея
краіны.

Уладзімір Пракапцоў — сённяшні дырэктар
Нацыянальнага мастацкага музея
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Між тым, сённ я жыв ап існ ыя
творы Улад зім ір а Прак апц ов а зна
ход зяцц а ў збор ах Нац ыян альн аг а
мастацкага музея Беларусі, у Нацыя
нальным мастацкім музеі Літвы, На
цыянальным маст ацкім муз еі Кіт ая,
у карпаратыўных і прыватных калек
цыях. А яшчэ Уладзімір Пракапцоў
на працягу двух дзесяцігоддзяў спа
лучае творчую прац у мастака і адмі
ністрацыйн ую дзейнасць на пасадзе
генеральнага дырэктара Нацыяналь
нага мастацкага музея Рэспублікі Бе
ларусь.
Так, ён жыве як бы ў двух іпаста
сях: і дыр эктар галоўнага музея кра
іны, і маст ак. Але, як высветлілася,
адно другому не перашкаджае, а хут
чэй дапаўн яе. Улад зім ір Прак апцоў
адч ув ае сяб е ў такой якасц і вельм і
камфортна.
— Зразумела, што вы не адразу
марылі пра кар’ер у дырэкт ар а му
зея. Сёння, калі гэтая праца займае
шмат часу, занятак жывапісам для
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вас што ў большай ступені: хобі, ад
пачынак для душы?..
— Гэт а сур’ёзны занят ак. Калі ты
пазіцыянуеш сябе як мастак, выс таў
ляеш працы, то да гэтага трэба пады
ходзіць вельмі сур’ёзна. Я разумею ўсю
меру адказнасці. Калі ты — дырэктар
музея, пазіцыянуеш сяб е яшчэ і мас
таком, на цябе накіравана маса стрэл,
перш за ўсё, ад калег-мастакоў. Чаму?
Бо бывае раз ты імі кіруеш, і, вядома ж,
на цябе будуць глядзець зусім з іншага
боку. Гэта значыць, калі ты сябе заявіў
мастаком, то павінен гуляць па праві
лах. Калі б гэт а было маё хобі, то я б
маляваў сабе ў задавальненне. Але гэ
та не хобі. Іншае пытанне, што ў мяне
няма столькі час у. Я не магу пісаць з
раніцы да вечар а як вольны маст ак.
Я тольк і вечар ам і, начам і маг у гэт а
рабіць. У вых адныя і святочныя дні
працую. Жыццё паказвае, што зрабіць
адну геніяльную карціну і ўвайсці з ёй
у гісторыю як таленав іт ы маст ак —
вельмі складана. Трэба зрабіць шмат

карцін. Гэта не значыць, што будзе сто
карцін і ўсе яны знакавыя. Не. Будзе
нейкая адна, дзве карціны, якія глядач
прыме як добрую кнігу.
— Творчасць белар уск іх маст а
коў цікавая для замежнага гледача?
— Пра што гав орка... Беларуская
школа, асабліва рэалістычная, старэй
шага пакалення, вельмі высока каціру
ецца. Сёння ў Еўропе такога ўзроўню
няма.
— Ці павінен музей фарм ав аць
густ у наведнікаў?
— Абавязкова! Місія музея — на
вукова-адукацыйная або адукацыйнапедагагічная. Гэта, калі хочаце, адука
цыйны цэнтр. Муз ей сёння набыв ае
зусім іншую форм у. Ён павінен быць
актыўным, павінен выходзіць за сце
ны. Асабліва цяпер, у часы глабаліза
цыі. Калі ж чалавек заходзіць у музей,
яму павінна быць тут цікава. Павінны
быць лекцыі, экскурсіі.
— Не цураецеся выкарыстоўваць
замежны досвед?

юбілей

У залах
Нацыянальнага
мастацкага
музея
заўсёды
шмат
цікавых
экспазіцый

— Я калі прыязджаю ў іншую краі
ну, у музеі гляджу напачатку не на кар
ціны, а на тое, як яны мацуюцца. Якое
асвятленне. У першую чаргу, я гляджу
вачыма гаспадарніка. Потым гляджу
на карціны.
— За тыя двацц аць гад оў, што
дырэктарствуеце ў музеі, вы перака
наліся, што глядач стаў больш пад
рыхтаваным, больш разборлівым?
— Вядома. Сёння ёсць інт эрнэт. І
глядач можа вірт уа льна пахадзіць па
Траццякоўцы. Ці чалавек сеў у сама
лёт — праз дзве гадзіны ён у Парыжы,
і можа ўжывую «пагу т арыць» з Мо
най Ліз ай. Сёння яго нічым не здзі
віш. Гляд ач стаў гурм ан ам, больш
пат раб ав альн ым. І да гэт аг а трэб а
быць гатовым. Нов ае пакаленне мя
няецца — гэта пытанне глабальнае. І
дырэктар музея не можа сядзець спа
койна. Я ўвесь час трымаю ў напрузе
калектыў. Можа кам усьці гэта не па
даб аецца. У 60‑я — 70‑я гады муз ей
быў ціхай затокай. А сёння ён павінен

зарабляць грошы. Павінен падтрым
лів аць імідж сваё й краін ы, раб іць
міжнародныя праекты. Чаго просіць і
патрабуе наведнік? Давай яму выс та
ву Марка Шаг ала, дав ай экспазіцыю
з Траццякоўскай галер эі! Сёння су
працоўнікі павінны быць з веданнем
замежных моў. Адным словам, трэба
пашыраць фармат музея.
— Знач ыць, тэрм ін «бар ацьб а
за глед ача» не сас тарэлы, а па-ра
нейшаму актуальны?
— Наа дв ар от, цяпер мы павінны
змагацца за кожнага наведніка. Толькі
цікавымі выставамі, змястоўнымі пра
грамамі мы зможам прыцягнуць гледа
ча да сябе. Сёння музей у ідэале — гэта
вялікая культ урная індустрыя.
— Нап эўн а, склад ан а кір ав аць
такім механізмам?
— Няпрост а, гэт а вял ік ая адк аз
насць. Бо муз ей — віз ітн ая картк а
краіны. Я каж у супрацоўнікам, што з
часам нас усіх заменяць. Музей не па
він ен існ ав аць як дом сас тар эл ых.

Музей павінен энергічна працаваць. І
таму, вядома, вялікая адказнасць непа
срэдна на кіраўніку.
— Дырэктар музея — гэта больш
менеджар або навуковец?
— Усё раз ам. Сёння я не ўяўляю,
што дырэктар Нацыянальнага мастац
кага музея — не мастак, не мастацтва
знаўца, а толькі эканаміст-мэнэджар.
Вы можаце саб е ўявіць на чале Эрмі
тажа эканаміста? Альбо на чале Трац
цякоўскай галер эі? Я — не. Так, у іх
ёсць мэнэджары, але ўсё ж такі, на ча
ле павінен быць спецыяліст. Мэнэджар
можа быць кіраўніком агракамбіната.
Вось калі б я пайшоў па сельскагаспа
дарчым шляху, стаў бы аграномам, по
тым мог бы ўзначаліць і агракамбінат.
Але я пайшоў па іншым шляху. Сёння
фігура дырэктара музея — універсаль
ная: ён павінен быць і мэнэджарам, і
экан ам іст ам, і абав язков а маст ацт
вазнаўцам. Тым больш, муз ея таког а
маштабу як Нацыянальны!
Веніямін Міхееў
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Яскравы космас
Аляксандра Кішчанкі

Нацыянальны мастацкі музей заўсёды багаты на выставачныя прэм'еры. І гэта пры тым, што
крытэрыі адбору аўтарскіх экспазіцый як нідзе строгія. Што ж, гэта і зразумела, бо галоўны музей
краіны. Карацей, калі мастак тут выстаўляецца, то спаўна заслужыў такое права. Пры ўсім пры тым,
нядаўняя выстава жывапісных твораў «Касмічны пілігрым» народнага мастака Беларусі Аляксандра
Кішчанкі нават і ў гэтым шэрагу выгадна вылучалася. Між іншым, на тое былі ўсе падставы.
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Н

е буд зе пер аб оль
шаннем сказаць, што
Алякс андр Кіш чан
ка — мастак-інтэлек
т уа л еўр ап ейс каг а
ўзроўню. Сёння яго
творы шырока вядо
мыя не тольк і ў на
шай краіне, але і далёка за яе межамі.
У свой час ён зрабіў сапраўдны прарыў
у сферы выяўленчай культ уры. Пры
родн ы талент і сап раўд ы касм ічн ае
мысленне Алякс андр Кіш чанка рэа
ліз ав аў менавіт а ў Беларусі, на сваёй
другой радзіме, дзе пражыў большую
частку жыцця. Мастак быў ля вытокаў
фармавання школы манументальнага
мастацтва, больш за тое, стаў адным з
заснавальнікаў школы нацыянальна
га сучаснага габелена. Яго філасофскі
эпас — знак ам іт ы «Габ ел ен стаг од
дзя» — у 1999 годзе быў занес ены ў
Кнігу рэкордаў Гінэса.
Не меней крас амоўна раск рыла
ся здольнасць Алякс андр а Кіш чанкі
і як жывапісца, што бліск уча валодаў
усімі законамі малюнка і кампазіцыі,
гульнёй колеру. Менавіт а гэтыя гра
ні баг ат ай творчай палітры маст ака
знайш лі сваю праяву ў працах, якія
дэманс траваліся на выс таве «Касміч
ны пілігрым».
Па су тн асц і ў эксп аз іц ыі был а
прадс таўл ен а жанр ав ая і тэм ат ыч
ная паліфанія жыв апіснай творчасці
Алякс андра Кішчанкі апошніх двац
цаці гадоў жыцця майс тра. Гэт а бы
лі працы як са збору Нацыянальнага
мастацкага музея, так і з сям’і мастака,
а таксама з прыватных калекцый. Тут і
партрэты, і нацюрморты, і шматфігур
ныя кампазіцыі... Карціны, у якіх за
кранаецца сацыяльная праблематыка,
раскрыв аюцца тэмы суіснав ання Ча
лавека і Сусвет у, пераасэнсоўв аюцца
біблейскія і міфалагічныя матывы.
Між тым, арг ан із ат ары выс тав ы
ўключылі ў яе як вядомыя хрэст ама
тыйныя палотны майс тра, так і тыя
творы, якія ніколі раней не дэманстра
валіся перад шыр окай публікай. Ся
род такіх, напрыклад, карціна «Вайна
светаў» — апошняя пры жыцці праца
майстра.
Маст ацтв аз наўц ы сцвярд жаюць,
што ўжо ў канцы 1970‑х гадоў канчат
кова сфармавалася яго ўласная плас
тычная сіст эма «касмічнай» пабудовы
жывапіснай прас торы, якую сам мас
так называў няйначай як «сусветным
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рэалізмам», заснаваным на ўзаемадзе
янні двух пачаткаў: сімволікі, уласці
вай прыё мам ман ум ент альн а-дэк а
ратыўнага мастацтва, і рэалістычнай
пераканаўчасці жывапіснага твора.
У карц ін ах Алякс андр Кіш чан
ка выс туп ае сап раўдн ым рэж ыс ё
рам уласнаг а сус ветнаг а спект акл я
на планетарнай сцэне, дзе на роўных
«гуляюць» свае ролі і людзі, і перса
нажы, і прадметы, і сродкі выразна
сці. Майс тру ўдалося дасягнуць той
маст ацкай формы, у якой ідэальна
ўвас об іл ас я яго асноўн ая думк а:
штодзённасць можа стаць сапраўд
най старт ав ай пляцоўкай творчаг а
космас у. Маштаб мыслення дазваляў
маст ак у востр а адч ув аць акт уа ль
ныя праблемы эпохі і ўвасабляць ідэі
уласц ів ай тольк і яму філ ас офс кай
пластычнай мовай.
— Аляксандр Кішчанка належыць
да той кат эг орыі творчых асоб, якія
апяр эджвалі час на шмат дзесяцігод
дзяў. Думаецца, што многія знаходкі
мастака і сёння яшчэ па-сапраўднаму
не асэнсав аны. Гэт а тое імя, якім бе
ларусы могуць і павінны ганарыцца.
Ягоная творчасць зах апл яе, буд ар а
жыць свядомасць. Яна падштурхоўвае
да розд уму і нараджае ў душы найба
гацейш ую эмацыйн ую палітру, — лі
чыць Ніна Кухарэнка. Удава народнага
мастака Беларусі Аляксандра Кішчан
кі з’яўл яе цц а зах ав альн іц ай найб а

гацейшай творчай спадч ын ы гэт аг а
знак ам іт аг а жыв апісц а, унік альнаг а
майс тра габ еленаў, адзін з якіх вісіць
у штаб-кватэры ААН у Нью-Ёрку.
Ніна Ку х ар энка ўзяла на сяб е гэ
тую місію добраахвотна. Уласна, інакш
і быць не магло. Бо ёй не толькі дарагая
памяць пра самага блізкага чалавека.
Яна ганарыцца ўсім, што зрабіў Аляк
сандр Кішчанка і жадае, каб яго твор
чая спадчына дайшла сваёй сутнасцю
да нашчадкаў, якімі мастак лічыў усіх
людзей планеты.
Пры жыцці народны мастак Бела
русі, увасабляючы свае самыя гранды
ёзныя задумы, марыў узрушыць, аша
ламіць свет. Так, ён рэаліз ав аў свой
талент у розных жанрах: ад станковага
жывапіс у да манументальных мазаіч
ных кампазіцый і ўнікальных габеле
наў. Але засталіся ў творчай спадчыне
майстра пакуль яшчэ не вядомыя шы
рок ам у чыт ач у апав яд анн і, верш ы.
«Творца павінен піс аць час, чэрпаю
чы пэндзлем блакіт няб ёс аў і пылок
квет ак, глед зяч ы ў блак ітн ыя воч ы
азёр…» — гэта ягоныя радкі.
Ніна Ку х ар энк а каж а, што скла
данн е чат ыр охр адк оўя ў был о для
Аляксандра Кішчанкі як бы прадмовай
да кожнага новага твора выяўленчага
маст ацтва, яго «фірмовым стылем»,
калі заў годна. Слов а, прадыкт ав анае
нат хненнем, дапам аг ала налад зіцц а
на ўвасабленне задумы ў колеры.
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Ніна Кухарэнка з сынам Максімам (злева)
на адкрыцці выставы.

— Дарэчы, Аляксандру Кішчанк у,
двойч ы лаўр эат у Дзярж аўн ай прэ
міі Беларусі (1980‑га і 1996‑га гадоў),
узнагароджанаму ордэнам Францыска
Скарыны, прысвечаны дак умент аль
ныя фільмы беларускіх і польскіх кі
немат аграфіст аў, — распавядае Ніна
Ку х ар энка. — У адным з іх паказ аны
працэс ручнога ткацтва яго «Габелена
стагоддзя» на Барысаўскім камбінаце
прыкладнога мастацтва. Характ эрна,
што адмыслов а для ствар эння гэт ага
вялізнаг а дыв ана-карціны аў т ар сам
прыд ум аў канс трукц ыю гіг анцк аг а
ткацкага станка ў форме куба.
«Габ елен века» — трохсоткілагра
мов ае палатно выш ынёй у шасц іпа
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вярх ов ы дом — як твор дэк ар ат ыў
на-прык ладн ог а маст ацт ва не мае
саб е роўных у свеце па майс тэрс тву
выканання і маштабнасці ўвасаблення
зад умы ў мат эрыяле. Яго ткалі амаль
шэсць гадоў. Гэтай працай Аляксандр
Кішчанка нібы падводзіў вынік свайго
творчага жыцця і… цэлага стагоддзя.
«Мож а быць, «Габ елен век а» — мая
лебядзіная песня», — гэтыя прарочыя
словы ён вымавіў у 1995 годзе на прэ
зент ац ыі «карц ін ы». Пасл я смерц і
маст ак а гранд ыё зн ае пал атн о был о
ўдастоена толькі двух грамадскіх пака
заў — абодва разы ў Мінску. Хоць яно
занесена ў міжнародную Кнігу рэкор
даў Гінэса і, нес умненна, вартае таго,

каб яго ўбачыў свет. А паглядзець ёсць
на што.
Ніна Ку харэнка з хваляваннем ус
памінае пра адкрыццё ў мінскім па
вільёне БелЭКСПА ў 1998 годзе выста
вы, прымеркаванай да гадавіны з дня
смерці мужа:
— Дэм анс трац ыя «Габ ел ен а ста
годдзя» ператварылася ва ўрачыстае,
захапляючае дзейства: гучалі хоры, га
рэлі свечкі, а габелен з рулона паволь
на разгортваўся і ўздымаўся ўверх. Па
ступов а адкрыв аліся яго фрагменты:
велічны вобраз Ісуса Хрыста, Мадон
на з дзіцем, Палы анёл Антыхрыст, які
сімвалізуе, як казаў сам Кішчанка, усіх
нас, няв ер уюч ых… Пер ад поз ірк ам
гледачоў паўс талі больш за 70 вядо
мых палітычных, творчых, рэлігійных
дзеяч аў, якія выз нач ал і абл ічч а XX
стагоддзя, прыдуманыя аўтарам алега
рычныя героі: жанчына Сусвет у, муж
чына Сусвет у…
Ніна Ку харэнка, з’яўляючыся сама
праф ес ійн ым маст аком, дапам аг ала
мужу ствараць «Габелен века» на «тэх
нічным» этапе, пры падрыхтоўцы эс
кіз аў на кардоне, па якіх і працав алі
пасля барысаўскія майстрыхі. А сёння
яна з вялікай занепакоеннасцю пера
жывае за лёс гэтага, па яе пераканан
ню, сусветнага шэдэўра.
Так, у свой час Ніна Кухарэнка бы
ла музай Аляксандра Кішчанкі, вобраз
якой ён маляваў з карціны ў карціну.
Яна была яго вучаніцай, памочніцай.
Ніна была сябрам і жонкай, гэта зна
чыць той вел із арн ай рэз ан ір уюч ай
прас торай, у якой лепш за ўсё гучала
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высокая творчая струна вялікага мас
така. Сёння яна — зах авальніца ўсёй
яго вялізнай спадчыны і маці ягонага
сына Максіма.
— Вы сёння з’яўляецеся захаваль
ніцай спадчыны народнага мастака
Аляксандра Кішчанкі. Ганаровая, але
клапотная місія. Як вы спраўляеце
ся?
— Місія гэт ая, сапраўды, клапот
ная. Але вельмі важная. Так, на мае
плечы лёг вялікі груз адказнасці. Ска
жу, што аднаму чалавеку гэта падняць
складана. Вядома, я звяртаюся і ў Мі
ністэрства культ уры і ў музеі, імкнуся
неяк усё зах ав аць і зберагчы, выс та
вы зрабіць. Аляксандр Кішчанка быў
мастак вельмі пладавіты, пакінуў каля
чатырохсот карцін толькі ў майс тэр
ні. Гэта не каж учы пра габелены. Пра
той жа Габ елен стаг оддзя, які прый
шлос я зах оўв аць са стат ус ам гіст а
рычна-культ урнай спадчыны таксама
непасрэдна ў майстэрні. У мяне бывае
шмат нав едн ік аў. Нек ат орыя нав ат
просяцца прыйсці пасядзець, гарб а
ты папіць. Сыходзіш дадому з добрым
нас троем. Люб ая праца Алякс андр а
Кішчанкі нясе вельмі станоўчую энер
гетыку. Ён быў жыццялюб і захапляў
ся многімі рэчамі з люб оўю. Да мяне
вельмі часта звяртаюцца за мат эрыя
лам пра мастака. Нядаўна знялі фільм
пра яго. Ягоную творчасць вывучаюць
у падр учн ік у па гіст орыі Белар ус і ў
раздзеле культ ура, дзе распавядаецца
пра ягоныя «Габелен стагоддзя» і «Га
белен аб Чарнобылі», які вісіць у штабкватэры ААН. Пасля смерці Аляксанд
ра Кішчанкі я вельмі актыўна рабіла
выс тавы. Цяпер шмат хто разв ажае:
скончыў ВНУ — і ты ўжо мастак. А ён
жа толькі калі сыходзіў з жыцця, казаў
мне, што зразумеў, як і дзе правільна
пак ласці маз ок. Крочыў ён да гэт аг а
доўгія гады.
— На многіх работах Аляксанд
ра Кішчанкі сустракаецца ваш воб
раз?..
— Я ўвесь час была з ім побач. Ён
шукаў славянскі выгляд і яго пазнаё
мілі са мной. Першы партрэт быў зу
сім невялікім, але яго купіла Масква.
Ён шмат піс аў мяне, там у што ках аў.
Калі нарадзіўся сын, ён нас разам пі
саў. Казаў: трэба пісаць тое, што любіш
і разумееш. Ён любіў пісаць і прыро
ду, і нацюрморты. Час ам я яму зада
вала пыт анне: «Вось ты мяне пішаш,
пішаш, яшчэ не стаміўся ад майго вы

гляду?» А ён мне: «Я проста добра ве
даю цябе, і калі мне трэба шукаць сябе
ў нейкай новай сіт уацыі, я проста бя
ру твой вобраз, які мне зразумелы, каб
хутка на палатне знайсці сваю ідэю».
— Макс ім пер ан яў ад бацьк оў
творчую жылку ці ў яго іншыя інта
рэсы?
— Ён пер ан яў мног ае ад свайг о
бацьк і. Наогул Макс ім — апт ым іст.
Калі я ад нечага хвалююся, то ў Мак
сіма гэт аг а няма. Я не хацела, каб ён
ішоў у гэт ую сферу. Таму што ў яе па
вінны ісці толькі таленавітыя людзі.
Вось нейкі мастак падрыхтаваў свайго

сына ці дачку, і яны паступілі ў інсты
тут. А потым часцей за ўсё бывае, што
чалавек не знаходзіць сябе ў прафесіі
ці ён прост а дрэнны маст ак. Максім
без творчасці не мог жыць. І ва ўзрос
це васьмі-дзевяці гадоў стаў пісаць ма
ленькія запісачкі пра сум, пра сонца…
І пасля ён ужо не мог жыць без радкоў.
Да яго самі прыходзяць вершав аныя
вобразы. Ён не атрымаў прафесійную
падрыхтоўку, але мысленне ў яго воб
разнае, неардынарнае. Гэта і ёсць эле
мент талент у, які, мярк ую, перадаўся
сыну ў спадчыну.
Веніямін Міхееў
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Жыццё цудоўнае!
Імправізацыя ў яркім
святле оперных зорак

Г

Сусветны дзень
оперы, ініцыяваны
міжнароднай
Асацыяцыяй музычных
тэатраў Opera Europa,
у якую ўваходзяць
больш за 200 оперных
дамоў з 43 краін,
адзначылі ў Мінску
ў Вялікім тэатры
Беларусі самай чаканай
культурнай падзеяй
года: канцэртам
сусветных оперных
зорак — Ганны Нятрэбкі,
народнай артысткі
Расіі, Юсіфа Эйвазава,
народнага артыста
Азербайджана, а таксама
спецыяльнага госця
канцэрта — Лукі Сальсі,
італьянскага опернага
спевака.
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Гэты канцэрт, якога з 27 сакавіка
сёлета ў Мінску так чакалі, калі была
падпісана дамова, — унікальная маг
чымасць у чарговы раз адчуць ва ўсёй
паўнаце: жыццё цудоўнае. Яно — цуд
яшчэ і таму, што мы, паглыбляючыся ў
вытанчаны свет оперы, здольныя заха
пляцца і перажываць узнёслыя пачуц
ці. Як там, у вялікага Пушкіна, гучыць?
«Порой опять гармонией упьюсь, над
вымыслом слезами обольюсь…»

«Над вымыслом
слезами обольюсь…»

Так яно і было ў дзівоснай плыні
канцэрта. Забягаючы наперад, скажу:
асабліва мяне ўразіў тэрцэт з оперы
«Трубадур» Джузэпэ Вердзі, калі за
вяршалася першае аддзяленне канцэр
та. Выкананне Ганны Нятрэбкі, Юсіфа
Эйвазава і Лукі Сальсі было напоўне
на такімі яркімі і гарачымі пачуццямі,
што, не ведаючы падрабязнага апісан
ня гэтай сцэны, адчула і велізарнае хва
ляванне, і глыбокае суперажыванне, і
ўдзячнасць усім тым, хто спрычыніўся
да арганізацыі канцэрта. Як гаворыц
ца: да камяка ў горле, да пачашчанага
дыхання і мімавольных слёз…
Прызнаюся, ужывую ні Нятрэбку,
ні Эйвазава, ні Сальсі раней слухаць
не даводзілася: толькі ў канцэртных
запісах у інтэрнэце. І кожны раз на га
ла-канцэртах у Вялікім тэатры міль
гала думка: вось бы сюды, на нашу
сцэну і Ганну Нятрэбку. Бо ўжо даўно
тут радуе нас усталяваная традыцыя

запрашаць сусветных зорак для ўдзе
лу ў оперных спектаклях, а таксама з
сольнымі канцэртамі. На гэтай думцы
я засяродзілася, калі слухала сольны
канцэрт Вольгі Перацяцькі. Летась
у снежні яна спявала падчас IХ Між
народнага опернага форуму.
Не прайшоў і год, як думка ўвасо
білася. Вядома ж, далёка не толькі мая.
Можна сказаць і так: гэта была калек
тыўная думка прыхільнікаў Нятрэбкі і
Эйвазава, ініцыяваная прадзюсарскай
кампаніяй Berin Iglesias Art. Дарэчы,
гэта ўжо не першы прыезд у Мінск зор
най пары. У лютым 2018‑га яны, як па
ведамлялі СМІ, з велізарным поспехам
выступілі ў мінскім Палацы Рэспу
блікі ў час адкрыцця V Міжнародна
га фестывалю «Уладзімір Співакоў
запрашае…». А ўжо ў чэрвені Ганну
Нятрэбку пачулі 20 тысяч гасцей ста
дыёна «Дынама», а таксама тэлегледа
чы амаль 200 краін свету на цырымоніі
адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў.
Адну песню Ганна Нятрэбка выканала
тады сольна пад акампанемент Ігара
Крутога, а другую — у дуэце з мужам
Юсіфам Эйвазавым.
— У м я н е к а н ц э р т ы Га н н ы
Нятрэбкі і Юсіфа Эйвазава заўсёды
вык лік аю ць асаблівае трапятанне.
Мільённая армія прыхільнікаў ва ўсім
свеце лічыць дні да магчымасці ўба
чыць на адной сцэне двух найвялік
шых оперных выканаўцаў нашага часу.
І мне неверагодна прыемна ўсведамля
ць дачыненне да гэтай падзеі, якая мае
ўсе падставы стаць знамянальнай вя
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Ганна Нятрэбка і Юсіф Эйвазаў на сцэне Вялікага тэатра Беларусі

хой у гісторыі опернай музыкі, — кажа
Максім Берын, кіраўнік канцэртнага
холдынгу Berin Iglesias Art, эксклюзіў
нага прадстаўніка Ганны Нятрэбкі і
Юсіфа Эйвазава. — Асаблівы гонар
выклікае той факт, што канцэрт пра
ходзіць на маёй Радзіме, на сцэне Вя
лікага тэатра Беларусі. Акрамя таго,
што тут сабралася самая элітарная
публіка, знаўцы высокага мастацтва,
мы таксама з вялікім задавальненнем
запрасілі на канцэрт студэнтаў музыч
ных навучальных устаноў Мінска. Ся
род запрошаных — лаўрэаты музыч
ных конкурсаў, медалісты, уладальнікі
дыпломаў і ганаровых узнагарод.
А публіка і сапраўды была элітар
ная. У зале можна было ўбачыць Сяргея
Сідорскага з жонкай, былога Прэм’ерміністра, а таксама Андрэя Кабякова,
таксама былога Прэм’ер-міністра. І
былога Міністра аховы здароўя Ва
лерыя Малашку: ён цяпер намеснік
старшыні Магілёўскага аблвыканка
ма. Бачылі мы і экс-Амбасадара ў Кітаі
Анатоля Тозіка. Цяпер ён узначальвае
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства
імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўна
га ўніверсітэта. Назіралі, як цяперашні

Ганна Нятрэбка:

Жыць трэба дзеля
жыцця, а не дзеля
мастацтва.
Я шчаслівая!
І шчаслівая, таму што
шчаслівая! Таму што
жыццё — цудоўнае!
У мяне няма таямніц,
якія б мяне прыгнечвалі.
Калі і ёсць якія недахопы,
я не буду моцна пра тое
думаць. Бо кажу, што
думаю — гэта мая
адкрытасць. Я не ўмею
прыкідвацца. І не хачу.
Але калі вы спытаеце
мяне пра нейкае
ўнутраные святло, нейкія
тонкія ўнутраныя
перажыванні, пра гэта не
скажу нікому і ніколі. Я не
выплюхваю ні нелюбові
сваёй, ні любові.

Міністр культуры Юрый Бондар, раз
маўляючы з мастацкім кіраўніком Вя
лікага тэатра Валянцінам Елізар’евым,
паводзіў сябе як чалавек з вельмі до
брым настроем. І бачнай была таксама,
дзякуючы асобным рэплікам, яго зада
воленасць тым, што сусветныя зоркі
такога ўзроўню — на сцэне Вялікага
тэатра Беларусі.
Стаўленне публікі да падзеі ў куль
турным жыцці краіны выяўлялася і ў
старанна прадуманых туалетах — дамы
ў аблоках парфумы быццам плылі па
фае тэатра, убраныя ў вячэрнія і как
тэйльныя сукенкі, мужчыны — у стро
гія касцюмы. Але пераважным, вядома,
быў модны ў наш час стыль casual, які
лепш за іншыя падыходзіць тым, хто
спяшаецца ў тэатр пасля працы.
Калі мы падымаліся з гардэроба ў
фае, здалёк убачылі генеральнага дыр
эктара Вялікага тэатра Уладзіміра Гры
дзюшку побач з вобразам опернай дзівы
Ганны Нятрэбкі (5 лістапада калектыву
тэатра быў прадстаўлены новы ген
дырэктар Аляксандр Пятровіч — Рэд.).
Толькі на імгненне мільганула думка:
няўжо Нятрэбка ў фае? Але тут жа,
смеючыся, я ад яе адмахнулася: быць
беларусь.belarus
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Ганна Нятрэбка — гэта заўсёды магія таленту

такога не можа перад пачаткам канцэр
та! Ды і наогул… Аказалася, непадалёк
ад уваходаў у партэр з аднаго боку была
зладжана фотазона з яе выявай, а з дру
гога — Юсіфа Эйвазава. І народ, заў
важу, фатаграфаваўся досыць актыў
на! Толькі незадоўга да трэцяга званка
ахвочых зняцца са знакамітасцямі стала
менш. Усім раздаваліся буклеты з выя
вай зорнай пары на вокладцы. А, пагар
таўшы яго, можна было азнаёміцца і з
праграмай канцэрта, з яго удзельнікамі,
арганізатарам — паважанай кампаніяй
Berin Iglesias Art, а таксама з Вялікім тэа
трам Беларусі. Нагадаю чытачам, што ён
удастоены памятнай медалі ЮНЭСКА
«Пяць кантынентаў» за выбітны ўнё
сак у папулярызацыю харэаграфічнага
і опернага мастацтва ва ўсім свеце і з
нагоды 60‑годдзя сяброўства Беларусі
ў ААН па пытаннях адукацыі, навукі і
культуры.
Канцэрт у буднія дні, як звычайна,
пачынаўся ў 19.00. Але ўжо раней чым
за гадзіну да пачатку ўсе парковачныя
месцы ў двары Вялікага былі занятыя.
А перад галоўным уваходам заслалі
чырвоную дарожку. І я таксама па ёй
прайшлася — з прыемным адчуваннем
сваёй далучанасці да эксклюзіўнага
канцэрта сусветных зорак.
Такім чынам, пачатак. На імгненне,
пакуль з‑за кулісаў доўгачаканыя ар
тысты не выйшлі, зала замерла. І вось
яны, сказала б, гэтыя мегазоркі, су
стрэліся з беларускай публікай! Ганна
Нятрэбка — у раскошнай бардовай су
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кенцы, Юсіф Эйвазаў — у элегантным
чорным канцэртным убранні з чорнай
бабачкай, якая цудоўна глядзелася
на фоне асляпляльна белай кашулі.
Шквал апладысментаў, а потым пры
хаванае чаканне: ці апраўдаеце наш
глядацкі давер, ці падорыце нам па
чуццё захаплення, калі, здаецца, што
душа лунае?..
І апраўдалі, і падаравалі! Спявалі
пачуццёва, горача, бударажачы эмоцыі
ды ўяўленні, выклікаючы асацыяцыі.
Канцэрт, падчас якога Ганна Нятрэб
ка выходзіла на сцэну і ў іншых стро
ях — белай бальнай сукенцы, а такса
ма ў струменістай чорна-белай, якая
прыгожа аблягала постаць, доўжыўся

ў інтэр’еры белых антычных калон,
упрыгожаных кветкамі. А на вялікім
экране, на задніку сцэны, з дапамо
гай відэашэрага ажывалі дэкарацыі да
опер, партыі з якіх выконваліся арты
стамі. І ў пары адзін з адным, і ў пары
з Лукой Сальсі, і, саліруючы, Ганна
Нятрэбка і Юсіф Эйвазаў спявалі вы
датна. Паўтаруся: і ў тэрцэце яны аса
біста мяне ўразілі, як і барытон Лукі
Сальсі. Гучалі арыі з опер «Атэла»,
«Дон Карлас», «Макбет», «Сіла лёсу»,
«Рыгалета», «Трубадур», «Сельскі го
нар», «Вясёлая ўдава», «Тоска», «Андрэ
Шэнье»…
Як кажуць, у той вечар, напэўна,
і зоркі на небе сышліся. Сімфанічны
аркестр тэатра, якім дырыжыраваў
заслужаны артыст Азербайджана
Фуад Ібрагімаў, што называецца, быў
на вышыні: яго гучанне было такім
мяккім і гарманічным, што, здавалася,
ці то выканаўцы спяваюць ва ўнісон
з аркестрам, ці то сам аркестр — ва
ўнісон з імі. Што і казаць, культура
выканання аркестра нашага Вяліка
га — найвышэйшая. Дарэчы, сёння ён
налічвае больш за 150 высокакласных
музыкаў, якія атрымлівалі адукацыю
ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі му
зыкі. Ну, а беларуская публіка — гэта
тэма асобная: настолькі яна выхава
ная, далікатная і ўдзячная. Не раз на
зірала, пра што і не раз пісала: скажам,
нешта не задавальняе нашых гледа
чоў — апладысменты ўсё роўна будуць
ветлівыя, тыя, што з павагай да пра
цы артыстаў. І ніхто не паднімецца, і
не сыдзе раней часу. Такія талерант
ныя беларусы. А ўжо калі прымаюць,

Бывай, Мінск! Справа ад Юсіфа Эйвазава і Ганны Нятрэбкі — італьянскі барытон Лука Сальсі.
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Максім Берын:

то і крыкі «брава» будуць, і авацыі, і
працяглыя апладысменты. Дарэчы, і
Ганна Нятрэбка з Юсіфам Эйвазавым
летась назвалі мінскую публіку выдат
най. Сваімі эмоцыямі яны дзяліліся ў
відэазвароце, і апублікавалі, як паве
дамляла БелТА, пасля канцэрта-ад
крыцця V Міжнароднага фестывалю
«Уладзімір Співакоў запрашае…».
Ганну Нятрэбку і Юсіфа Эйвазава
і на гэты раз Мінск прыняў з любоўю
і ўласцівай нашай публіцы, паўтару
ся, ветлівасцю і ўдзячнасцю. А інакш і
быць не магло. Бо поспех у яе не купіш
ні піярам, ні прамоўшэнамі. Увогуле,
быў і аншлаг, і авацыі практычна па
сля кожнага нумара, у тым ліку і пасля
аркестравых фрагментаў. Вядома ж, і
кветкі ў фінале, і крыкі «брава». І нежа
данне гледачоў расставацца з зоркамі,
якія на развітанне выканалі «Застоль
ную песню» з «Травіяты». Дарэчы,
падчас канцэрта заўважыла, як Ганна
Нятрэбка на імгненне затрымалася ля
правай кулісы: на сцэне спяваў Юсіф.
Не ведаю, чаму, але мне падалося, што
Ганна хвалюецца за яго. Чамусьці злёг
ку хвалявалася і я, але сваё хваляванне
спісала на кошт адсутнасці глядацкіх
«брава» пасля дуэта пары з оперы «Атэ
ла». Гэта быў якраз пачатак канцэрта:
глядач, падобна, прыглядаўся, не спя
шаўся выяўляць эмоцыі. Як жа гэта ў
духу беларусаў — прыгледзецца! А мне
вельмі хацелася, каб старт Нятрэбкі
і Эйвазава сарваў авацыі. Што пасля
і адбылося, калі Нятрэбка праспява
ла арыю Лізаветы з «Дона Карласа»,

а Эйвазаў — арыю і кабалету Герцага
з оперы «Рыгалета». Потым арыя Ка
варадосі з «Тоскі», выкананая Юсіфам
Эйвазавым пранікнёна, пранізліва,
страсна, выклікала такі шквал апла
дысментаў, што пра стрыманасць у
характарах беларусаў можна было за
быць. І Юсіф заваяваў публіку! Зрэш
ты, і фінал канцэрта тое пацвердзіў.

Ганна + Юсіф
Так склаўся іх графік, што з бела
рускімі журналістамі знакамітыя гос
ці сустрэцца не змаглі: адразу ж пасля
канцэрта, не затрымліваючыся ў Мінс
ку, з’ехалі. І дзе яны сёння, можна адса
чыць у Інстаграме, там Ганна Нятрэбка
выкладвае фота. Нядаўнія здымкі былі
з Барселоны. Праўда, як яна сказала ў
адной з тэлеперадач, робіць гэта без
якіх-небудзь каментараў. Бо ёсць пэў
ная мяжа адкрытасці асабістай тэры
торыі, што цалкам зразумела.
Графік выступленняў артыстаў
распісаны да 2022 года. А гэта пяць
спектакляў у месяц, пару дзён пера
пынку, а паміж імі ад 2 да 4 канцэртаў.
На прасторах СНД яны бываюць, як
і ў Маскве, даволі рэдка. Праўда, 9 лі
стапада няпланава, перапыніўшы свае
выступленні, Нятрэбка прылятала
на канцэрт, які прайшоў у Вялікім тэа
тры Расіі ў гонар 90‑годдзя Аляксанд
ры Пахмутавай.
На г а да ю чыт ачам: і Га нна, і
Юсіф — людзі публічныя, ахвотна
ідуць на кантакты з прэсай. Даюць

Шмат гадоў
працуючы ў гэтай
індустрыі, магу
сказаць, што
нягледзячы на
мноства
арганізаваных
грандыёзных
канцэртаў, заўсёды
застануцца такія
музычныя падзеі,
якія не могуць не
выклікаць асаблівага
трапятання. Для
мяне гэта канцэрты
Ганны Нятрэбкі і
Юсіфа Эйвазава. І я
ведаю, што ў сваім
такім стаўленні да іх
я не адзінокі.
Мільённая армія
паклоннікаў ва ўсім
свеце адчувае тое ж
трапятанне і лічыць
дні да магчымасці
ўбачыць на сцэне
двух найвялікшых
оперных выканаўцаў
нашага часу. І мне
неверагодна прыемна
ўсведамляць сваё
дачыненне да падзеі,
якая мае ўсе
падставы стаць
знамянальнай вяхой
у гісторыі опернай
музыкі. Асаблівы
гонар выклікае той
факт, што канцэрт
адбудзецца на маёй
Радзіме — у Беларусі.
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інтэрв’ю і ўдзельнічаюць у тэлепера
дачах. Журналісты пра яркую опер
ную пару пішуць шмат, і тэлебачанне
іх актыўна здымае. Так было і ў перы
яд II Еўрапейскіх гульняў у Мінску,
калі беларусы змаглі пазнаёміцца з
Ганнай і Юсіфам: прайшла перада
ча і на АНТ якраз у дзень адкрыцця
міжнароднага спартыўнага форуму.
Давалі яны інтэрв’ю вядучым інфар
мацыйным агенцтвам і выданням.
Не злічыць і таленавітых тэлеперадач,
ток-шоу на расійскім тэлебачанні.
Гэта і «Вячэрні Ургант», і «Сёння веча
рам», і «2 Верник 2», і «Саці. Нянудная
класіка», і тэлечасопіс «Аднойчы»…
Многія з іх я паглядзела ў запісах у
інтэрнэце. У выніку склаліся абліччы
герояў маёй публікацыі, назаву іх вір
туальнымі гасцямі нашага часопіса. З
імі і пазнаёмлю — у надзеі, што ў на
ступны прыезд артыстаў у Беларусь
мы парадуем чытачоў эксклюзіўным з
імі інтэрв’ю.
Адразу скажу: я з ліку тых, каму
гэтая зорная пара па дабаецца. І
безумоўна прымаецца. Мне прыемна
гаварыць пра іх высокім стылем. Бо
абодва — і Ганна, і Юсіф — выключ
ныя. І як прафесіяналы, і як творчыя
асобы. Яны экспрэсіўныя, шчырыя
і адкрытыя. Іх галасы — дзівосныя.
На сцэне абодва — нібы жыхары нябё
саў, якія прыбылі на Зямлю з мэтай
несці прыгажосць, абуджаць у нашых
сэрцах лепшыя пачуцці, пра якія ў па
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На адкрыцці II Еўрапейскіх гульняў у Мінску

Дуэт Ганны Нятрэбкі і Юсіфа Эйвазава
ў оперы «Андрэ Шэнье» Умберта Джардана

скораным рытме будняў мы часта за
бываем. Ім пляскаюць у далоні лепшыя
тэатры свету — «Метраполітэн-опе
ра», «Ла Скала», Венская дзяржаўная
опера, Парыжская опера, Лонданскі
Каралеўскі оперны тэатр Ковент-Гар
дэн… І вось яны тут. У Беларусі! Абод
ва на сцэне такія, што здаецца — ім
так лёгка спяваецца! Разумею — гэта
вялікая ілюзія. Але ў той момант, калі
слухаеш іх, атрымліваючы асалоду, пра
тое не думаеш.
Абодва на сцэне — прыгожыя й
той прыгажосцю, якую дадае чалавеку
любоў, узаемнае прыманне адзін адна
го. Ёсць у тым акрамя прафесіяналізму
асаблівая магія. Мне імпануюць іх мер
каванні пра жыццё і яго каштоўнасці, іх
стаўленне да сына Цьягі, бацькоў, іх ап
тымізм і пазітыўнасць. І тое, што абодва
не любяць змрочных колераў і «кала
мутных», як выказалася Ганна, людзей. І
ўмеюць захапляцца адзін адным, успры
маючы жыццё — як падарунак, і атрым
ліваць ад яго асалоду. Мне таксама ім
пануе, што ў наш час, калі індывідуалізм
не знікае, а ўсё больш умацоўваецца,
Ганна пяшчотна прывязаная да сяброў.
Дастаткова паглядзець хаця б адну тэле
перадачу мінулых гадоў — і зразумееш,
наколькі шырока для іх адкрыты дзверы
дома артыстаў у Нью-Ёрку. Муж і жон
ка не «закукліліся», не застылі ў сваёй
славе. Хоць і зразумела, што пры такой
загружанасці рэдка ім атрымоўваецца
пабыць сам-насам. А часам «схавац

ца» так неабходна! Але іх жыццё — на
відавоку. І распавядаюць пра яго ў сілу
сваёй культуры, характараў, выхавання,
па-мойму, шчодра. Яны не хаваюць на
ват свой побыт. І дзверы кухні-сталовай
Нятрэбкі з Эйвазавым адчыненыя. І мы
даведаемся, што Ганна любіць гатаваць,
эксперыментуючы з ежай: спалучаць
розныя смакі — салодкія, салёныя, кі
слыя і вострыя. І зусім не камплексуе,
калі муж у адной з тэлеперадач, злёгку
перабольшваючы, расказвае, як яна,
калі гатуе курку, можа дадаць да яе ава
када, маліну, бульбу, а мяса — намазаць
вішнёвым варэннем. А Ганна каментуе
без крыўдаў: Юсіф не вельмі любіць
яе кухню і каронную страву — свініну,
замарынаваную ў каштанавым мёдзе.
І, дарэчы, не баіцца прызнавацца, што
ў свеце нічога няма смачней смажанай
бульбы, чорнага хлеба з маслам. І я до
бра яе разумею, бо гэтая выдатная ежа
родам і з майго ўкраінскага дзяцінства.
І ў сувязі з тым прызнаюся: да чаго ж
прыемны момант пазнавання нейкіх
агульных прыхільнасцяў у нас, людзей:
густаў, звычак, як і якога-небудзь да
лёкага сваяцтва. І мае продкі былі каза
камі. А першыя оперные спевы пачула
па радыё. Памятаю песню Аляксандра
Аляб’ева «Салавей», якую выконвала
мая зямлячка Яўгенія Мірашнічэнка:
так мяне ўразіў яе голас! А пазней я да
ведалася, што нарадзілася спявачка ў
сяле Графскім, што непадалёк ад наша
га Ваўчанску Харкаўскай вобласці. Як і
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тое, што ў тым горадзе майго нараджэн
ня ў сярэдзіне 17 стагоддзя з’яўляюцца
паселішчы казакоў. Туды яны прыйшлі
з украінскага Наддняпроўя. І заснавалі
некалькі слабодак на правым беразе
ракі Северскі Данец. Адна з іх — Салтаў.
1674 годам датаваны першыя звесткі пра
казачую слабаду на Ваўчыных Водах, ця
перашнім Ваўчанску. Хто ведае: можа ў
тым далёкім мінулым там былі і казакі
данскія? І сапраўды, усе людзі — браты.
Толькі, на жаль, нялёгка ў сілу шматлікіх
прычын прызнаваць гэта ў жыцці.
Таму мне чужыя ўсе пустыя «раз
мышлизмы» пра Ганну і Юсіфа, кштал
ту: хтосьці з іх, дзесьці, калісьці чагось
ці і ў чымсьці не дацягвае… Пакінем
тое музычным крытыкам і абывацель
скаму розгаласу. А мы працягнем заха
пляцца, здзіўляцца, любіць. І рабіцца
больш добрымі й чуллівымі, атрымлі
ваючы асалоду ад мастацтва оперы.
Так, хваляванне перад выхадам
на сцэну ў Ганны Нятрэбкі і яе мужа —
нярэдкае. У адной з перадач Юсіф рас
павядаў, як ён па-вар’яцку хваляваўся
перад сваім выхадам у «Ла Скала» ў
оперы «Андрэ Шэнье», якая не ішла
ў тым тэатры 32 гады. Гэта жахлівы,
казаў ён, самы складаны тэатр, у якім
сядзелі і людзі, якія чакаюць твайго
правалу, а прамая трансляцыя адтуль
адбывалася на ўвесь свет. Але, як ска
зала Ганна, гэта быў трыумф. І залаты
дождж, і петарды, і авацыі таксама
былі…

Прадзюсарская кампанія Berin Iglesias Art, заснаваная
ў 2003 годзе ў Германіі, вядучы міжнародны канцэртны
і івэнт-холдынг з філіяламі ў Беларусі, Расіі, Узбекістане,
ААЭ, Манака, Ізраілі, ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі ды
Іспаніі. Кампанія Berin Iglesias Art — эксклюзіўны
прадстаўнік Ганны Нятрэбкі, Юсіфа Эйвазава,
Вольгі Перацяцькі і Максіма Венгерава ды іншых артыстаў.
За гады працы агенцтвам арганізаваны больш за тысячу
канцэртаў і буйных мерапрыемстваў па ўсім свеце.
Berin Iglesias Art працуе з такімі вядомымі артыстамі,
як Робі Уільямс, Мерайя Кэры, Том Джонс, Элтан Джон,
Энрыка Іглесіяс, Хасэ Карэрас, Андрэ Бачэлі,
Сара Брайтман, Пласіда Дамінга і многімі іншымі.
Спяваць, па словах зорнай пары,
вельмі цяжка. І фізічна, і эмацыйна.
Ужо не памятаю, хто з партнёраў па
сцэне сказаў пра выканальніцкае май
стэрства Нятрэбкі. Так бы мовіць, яна,
як птушка, можа спраўляцца з вакаль
нымі цяжкасцямі. І пры тым пераля
тае з галінкі на галінку, а яшчэ ў такія
моманты дэманструе гледачам, як тое
лёгка рабіць, і не паказвае, што за цяж
кі пакутлівы гэты працэс.
Ты, кажа Юсіф, вучышся здабы
ваць гук, але не ведаеш, наколькі гэта
правільна робіш, вучышся праз адчу
ванні. Запісаў — чуеш, што прыгожа.
Але важна яшчэ запомніць цягліца
вае адчуванне. Адзін спектакль спя
ваеш — гучыць так, спяваеш у іншы
дзень — гучыць інакш…

Сумесныя спевы ў оперы «Манон Леско» Джакома Пучыні паслужылі нагодай
для будучага саюзу Нятрэбкі і Эйвазава

З перадач я даведалася, што дра
матычны тэнар, які ўласцівы Юсі
фу, — самы складаны голас. Кіраваць
ім нялёгка, ва ўладальніка такога гола
су дужыя масіўныя звязкі, яны вельмі
шчыльныя, практычна барытонавыя.
Голас гэты не натуральны, як сапрана,
барытон, бас. Тэнар — гэта значыць
трэба прымусіць звязкі працаваць
у пэўным рэжыме. Таму распявацца
Эйвазаву трэба пару гадзін. Ганне з яе
ўнікальным сапрана — хвілін пятнац
цаць. Як муж прызнаўся, калі бачыў,
што яна да яго паварочваецца і сваім
масіўным голасам прама ў вуха спявае,
ён тут жа — спіной да залы: так наву
чыўся ратаваць свае вушы. А то, кажа,
бывала, прашапчу ёй: спявай у залу.
Вось такія яны, нашы куміры. І мне ім

Партыяй Наташы Растовай у оперы «Вайна і мір» Ганна
Нятрэбка пакарыла «Метраполітэн-Опера» (2002 г.)
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Ганна Нятрэбка ў Траецкім прадмесці ў Мінску

Краснадар. У гасцях у бацькі Юрыя Мікалаевіча (з кветкамі ў цэнтры).

пануе, што пра гэта яны гавораць лёгка,
нязмушана, з гумарам.
Пра натуральнасць і простасць Ган
ны Нятрэбкі паўтараюць і паўтаралі
ўсе тыя, хто яе ведае: Валерый Гергіеў,
дырыжор Лонданскага сімфанічнага
і Мюнхенскага філарманічнага арке
страў і нязменны мастацкі кіраўнік
Марыінскага тэатра, які заўважыў яе
і даў магчымасць дэбютаваць у ролі
Сюзаны ў «Вяселлі Фігара» Моцарта;
тэлевядучы, журналіст, шоумэн Анд
рэй Малахаў; Ігар Крутой, кампазітар,
музычны прадзюсар, піяніст; Філіп Кір
кораў, эстрадны спявак ды іншыя. Усе
прызнаюць: яе геніяльнасць не ўплы

казачка з Краснадара, прадзед якой
па лініі маці быў цыганам. І фатогра
фам. У Пецярбурзе ў яго было сваё
фотаатэлье і пяць даходных дамоў.
Але галоўнае, мабыць, усё ж — тая ат
масфера любові і дружбы, якая пана
вала ў доме, калі не душылася свабода
самавыяўлення, а сямейныя вечарыны
з нагоды святаў былі традыцыяй. Таму,
у чым я таксама перакананая, Ганне з
дзяцінства лёгка было бачыць, як ка
жуць аптымісты, шклянку, напалову
напоўненую вадой, пра што яна не раз
выказвалася ў тэлеперадачах. Як і пра
велізарны смак да жыцця, які перадаў
ся ад бацькі, інжынера-геолага Юрыя
Мікалаевіча і маці, інжынера-сувязі
ста Ларысы Іванаўны.
Ганна, кажуць, прапускае міма
вушэй непахвальныя пра сябе водгукі,
даўно таму навучылася. Аднойчы ад
накурснік па Санкт-Пецярбургскай
кансерваторыі, куды яна паступіла ў
1990 годзе, сказаў Ганне прама ў твар
пра тое, што голас у яе пасрэдны, пра
што пасля казалі ёй не раз. Як і Юсіфу.
А ён, дарэчы, сабе сказаў: усё роўна
буду спяваць у «Ла Скала». І праспя
ваў праз 20 гадоў! Ганна ж, паводле яго
словаў, разбіла вобраз опернай дзівы
старога часу, яе спевы, калі яна скака
ла з ложка на падлогу, або спявала ле
жачы, мелі такую энергетычную сілу,
што цяпер нават не заўважаюць, што
яна спявае стоячы. А музычны крытык
Аляксандр Матусевіч у тэлеперадачы
2014 года на канале ТВЦ вобразна

вае на зносіны, яе простасць — чароў
ная. Іспанскі оперны спявак і дырыжор
Пласіда Дамінга шчаслівы, што стаяў
ля вытокаў яе кар’еры, ён параўноўваў
талент Нятрэбкі з талентам Марыі Ка
лас, казаў пра яе фэнаменальнае вало
данне голасам, маштаб таленту, а яшчэ
пра тое, што калі пачуў Ганну, зразумеў:
працаваць з ёй будзе не меншым зада
вальненнем, чым з Калас.
А вось як выказваўся пра Нятрэбку
оперны спявак Дзмітрый Хварастоўскі,
з якім у 2013‑м яна спявала ў канцэрце
на Краснай плошчы: Ганна запаўняе са
бой сцэну, жыве на ёй сваім жыццём, яна
абсалютна натуральная, і гэта Божы па
дарунак… Прывяду і сло
вы канцэртмайстра, рэпе
тытара з Марыінкі Алены
Матусоўскай, якая ўзлёт
Нятрэбкі ў оперы параў
ноўвала з стрэлам петар
ды. «Калі Ганна на сцэне,
адбываецца электрычны
разрад і з’яўляецца нітка,
якая цягне публіку ў дзе
янне… Ганна — вельмі
рэдкі голас, прыгажосць,
артыстызм і вельмі моц
ны характар… І натураль
насць…».
Як у Нятрэбкі атры
моўваецца пры такой
славе й прызнанні за
хоўваць гэтыя якасці?
Такой, відаць, урадзіла
ся гэтая спадчынная
Ганна і Юсіф з сынам Цьяга ў Мадрыдзе
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Жаданыя госці
выказаўся: Нятрэбка рызыкуе як ка
натаходзец без страхоўкі. Прадзюсар
Джэфры Вандэрвеен працягнуў: калі
яна спявае, глядач у захапленні, у яго
замірае сэрца, але ж, на шчасце, Ганна,
ведае, як утрымацца на вышыні.
Яны абодва тое ведаюць. І гэта ра
дуе. Значыць, Ганна Нятрэбка і Юсіф
Эйвазаў яшчэ паспяваюць. Спадзяем
ся, што ў Максіма Берына, прэзідэнта
холдынгу Berin Iglesias Art, атрымаец
ца яшчэ раз запрасіць іх. Ну нездар
ма ж Юсіф Эйвазаў вось як выказаўся
пра Максіма: «Ён — наш надзвычайны
прадстаўнік па Расіі і не толькі, робіць
якасную працу. І вельмі прасунуты ў
гэтым плане, у яго так шмат ідэй! Мы
равеснікі, але я за ім не паспяваю. Кажу
яму: дай мне 42 канцэрты адыграць,
а потым ужо абмяркуем планы…».
Вось так дзякуючы Берыну мы
змаглі пазнаёміцца з Ганнай Нятрэб
кай і Юсіфам Эйвазавым. Ну а пра
тое, як ішлі яны на музычны Алімп
паасобку і разам, як Ганна заваява
ла «Метраполітэн-оперу» Наташай
Растовай, а Зальцбург — «Травія
тай», чытайце, глядзіце ў інтэрнэце.
Даведаецеся, як яна сустрэла Юсіфа,
лёгкага, вясёлага і добрага чалавека,
не дурня — разумнага, па яе словах,
як стала шчаслівай. І пра тое, як па
кахалі яны адзін аднаго дзякуючы
оперы «Манон Леско». І як пабуда
валі дом, дзе ім цяпер добра абодвум,
пазнаёміцеся. Вам могуць адкрыцца
сакрэты, як працаваць над адносіна
мі ў сям’і і чаму абодва, Ганна і Юсіф,
як Інь і Ян, дапаўняюць адзін аднаго.
І як выхоўваюць сына Цьягу, і чаму
ад яго вучыцца Юсіф. Пачуеце і пра
тое, як Ганна падымалася на піраміду
Сонца ў Мексіцы, пераадольваючы
265 прыступак, назіраючы, як лёгка,
па-дзіцячы, яна пра гэта расказвае —
без ценю пазёрства. Як натуральна
прызнаецца ў тым, што яна шопа
голік-прафесіянал, і як ёй падабаецца
купляць падарункі. У YouTube можна
ўбачыць і гардэроб опернай спявачкі,
вясёлы і радасны, якім яна карыста
ецца і ў жыцці, і на сцэне. І ўбачыць
лёгкі ды эпатажны стыль яе адзення.
І ён ёй, па-мойму, да твару. Зрэшты,
як і Юсіфу. І наколькі, як кажа Ган
на, на ўсе 150%, яна не амбіцыйная,
але патрабавальная ў сваёй працы да
сябе і да іншых — пра гэта таксама
можна пачуць і прачытаць у некато
рых інтэрв’ю. Яна адкрыта да ўсяго

Яна не амбіцыйная, але патрабавальная ў сваёй працы да сябе да іншых «на ўсе 150%»

новага. Даражыць меркаваннем бліз
кіх людзей і выразна ведае, дзе ліслі
васць, дзе кампліменты, а дзе праў
дзівыя пажаданні. І ў любым тэатры
свету адчувае сябе як рыба ў вадзе.
Так было і на сцэне Вялікага тэа
тра Беларусі, пра што мне сказалі су
працоўнікі холдынга Berin Iglesias Art.
Значыць, Ганна Нятрэбка і Юсіф Эйва
заў у Мінск вернуцца. А мы пачакаем

іх. Дарэчы, у адной з тэлеперадач Юсіф
Эйвазаў сказаў, што марыць праспява
ць у «Багеме» Джакома Пучыні.
Ці будзе гэта сцэна Вялікага тэатра
Беларусі? Пажывем — пабачым.
Валянціна Ждановіч.
Аўтар дзякуе кампаніі Berin Iglesias Art
і асабіста Вользе Купцовай
за прадстаўленыя здымкі і садзеянне
ў падрыхтоўцы матэрыялу.

Дырэктар Opera Europa Нікалас Пэйн, які неаднаразова бываў у Вялікім тэатры Беларусі і ўваходзіў у склад журы Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў, падрыхтаваў віншавальны зварот да калектыву і гледачоў тэатра. Вось як ён прагучаў напярэдадні свята.
25 кастрычніка сёлета міжнародная асацыяцыя музычных тэатраў «Опе
ра Еўропа», у якую сёння ўваходзіць больш за 200 оперных дамоў з 43 краін све
ту, упершыню ініцыюе Міжнародны дзень оперы. Гэтая ідэя нарадзілася падчас
леташняга Міжнароднага опернага форуму, які праходзіў у Мадрыдзе і сабраў
прадстаўнікоў шасці кантынентаў. Міжнародны дзень оперы сыграў ключа
вую ролю ў прасоўванні оперы і прыцягненні цікавасці шырокай грамадскасці
да гэтага віду мастацтва. Ён задуманы для таго, каб паказаць, як культура
ў цэлым і опера у прыватнасці могуць спрыяць усеагульнаму дабрабыту. Усе
члены «Опера Еўропа», а таксама нашы партнёры ў Паўночнай і Паўднёвай
Амерыцы, Азіі, Афрыцы і Акіяніі падрыхтавалі сваё асаблівае пасланне.
Дата 25 кастрычніка выбрана не выпадкова, у гэты дзень нарадзіліся му
зычныя геніі Жорж Бізэ і Іаган Штраус, аўтары, мабыць, самых папулярных
твораў у свеце — оперы «Кармэн» і аперэты «Лятучая мыш».
Цудоўны Вялікі тэатр Беларусі адзначыць гэтую падзею канцэртам непа
раўнальных Ганны Нятрэбкі і Юсіфа Эйвазава, што, без сумневу, выкліча
агульнасусветны рэзананс.
Ад імя Сусветнай опернай супольнасці я віншую Вялікі тэатр Беларусі і
Мінск!
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Вялікая,
чароўная,
непараўнальная...
На сцэне Вялікага
тэатра Беларусі быў
прадстаўлены адзін
з апошніх міжнародных
праектаў Андрыса Ліепы,
народнага артыста Расіі,
рэжысёра, прадзюсара,
аўтара «Рускіх сезонаў ХХI
стагоддзя» — «Аўтографы
і іміджы», прысвечаны
памяці легендарнай
балерыны з беларускімі
родавымі каранямі —
Маі Плісецкай, народнай
артысткі СССР
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Асаблів ая, па-хатням у цёплая, як
калі б ты сядзеў ля каміна ў загарад
ным доме ў гасцях, і адначасова ўзвы
шаная, тэатр альная атм асф ер а таг о
вечара ў Вялікім надоўг а зас танецца
ў пам яц і. Светлая туг а, зах апленне,
удзячнасць — вось няпоўны пералік
эмоцый, якія напаўнялі душу на пра
цягу ўсяг о вечар а. І пач уццё гонару,
якое нараджаецца ад таго, як бліскуча
разам з танцоўшчыкамі з іншых краін
на сцэне ўвасабляліся беларускімі ар
тыстамі балета вобразы, якія стварала
Мая Плісецкая.
Як яе толькі ні называлі і працяг
ваюць назыв аць: і лепшая балерына
планеты, і геній метамарфоз, і сімвал
чыстага мастацтва безумоўнай прыга
жосці, і эталон грацыёзнасці, годнасці,
гонару і арыстакратызм у, і грандыёз
ная асоба…
Усё гэт а, па слов ах Андрыс а Ліе
пы, мела месца быць. Яму, прадс таў
нік у сус ветн ай бал етн ай дын аст ыі,
у мін улым — таленавіт ам у выканаў
цу вяд учых балетн ых партый, а ця
пер рэжыс ёру і прадзюс ару, а такс а
ма мастацкам у кіраўнік у і галоўнам у

балетмайс тру Дзяржаўнага акадэміч
наг а Вялікаг а тэатра Узб екіс тана імя
Аліш эр а Нав аі — паш часціла добр а
ведаць вялікую балерыну. На лепшых
сцэнічных пляцоўках свет у ў Парыжы,
Мадрыдзе, Лондане ён арганізоўваў і
ставіў гала-канцэрты пад назвай AVE
MAYA, прысвечаныя Плісецкай.
«Аў тографы і іміджы» — праект,
які прад угледжв ае штог адовую пра
граму, прысвечаную зоркам балета.
І вось Мая Плісецкая. Яна быццам
пабыв ала ў нашым Вялікім. Так-так,
ілюзія прыс утнасці вялікай балеры
ны на славу т ай сцэне была вял ік ая:
на працягу вечара мы, зат аі ўшы ды
ханне, глядзелі ўрыўкі з балетаў, якія
выконвала яна ў свой час, і відэазапі
сы з рэдкімі дакументальнымі кадрамі
з «Балеро» Морыса Равэля ў харэагра
фіі Морыс а Бежара, дзе Мая Плісец
кая ствар ала хар эаг рафічн ыя цуд ы.
Дарэчы, для яе гэты французкі артыст
балет а, хар эограф і педаг ог стварыў
«Лед у і леб едзя», «Куразук у», «Айсе
дору». Маладыя прыхільнікі балетна
га мастацтва могуць, па-мойму, толькі
шкадаваць пра тое, як мала засталося

міжнародны праект
падобных від эаз апіс аў спект акляў з
удзелам выдатнай танцоркі.
А гала-канц эрт «Мая Пліс ецк ая.
Прысвячэнне», як ён адзначаны ў пра
грамцы, я назвала б спект аклем у яе
гонар. Цэласнасць, нат ур альнае пе
рацяканне нум ар а ў нум ар, абу моў
леныя глыб окім псіх алагізмам — так
ён быў пастаўлены Андрысам Ліепам.
Каралева сусветнага балета, паў тару
ся, няб ачна прыс утн ічала на сцэне.
Яе вобраз нібы напаўняўся дыханнем
і энерг ет ык ай арт ыст аў — іх зах ап
леннем, пакланеннем перад талентам
дзів ы танц а, вел із арн ым жад анн ем
хоць у чымсьці ўзляцець да яе ўзроў
ню. І, па-мойм у, у іх гэт а атрымлів а
лася. Так, паўтарыць цалкам тое, што
рабіла Мая Плісецкая, і сапраўды не
магчыма. Аднак «ледзь-ледзь» заўсё
ды ўласціва вялікаму талент у. Усім без
вык люч энн я ўдзельн ік ам праг рам ы
ўдалося завабіць нас у свет Маі сваім
выс ок ім узр оўнем вык анальн іцк аг а
майс тэрс тва: артыстызм ам і вытан
чанай тэхнікай. Лаўрэатка міжнарод
ных конк урс аў, улад альн іц а мед ал я
Францыска Скарыны Аляксандра Чы
жык, Вікторыя Трэнкіна, уладальніца
мед ал я Франц ыск а Скарын ы Ганн а
Фок іна, зас луж ан ы арт ыст Белар ус і
Канс танц ін Гер онік, лаўр эат міжна
родных конк урс аў Тара Курачы, лаў
рэат міжнародных конк урсаў Такато
шы Мачыяма, лаўрэатка міжнародных
конк урсаў Яна Штангей і дыпламант
міжнар однаг а конк урс у, улад альн ік
мед ал я Франц ыск а Скар ын ы Ягор
Азаркевіч… Вось імёны салістаў Вялі
кага тэатра Беларусі, якімі мы можам
ган арыцц а. Безд акорн а танц ав ал і і
майстры балета з Марыінскага тэатра,
з Вялікага тэатра Расіі, з Венгерскага
нацыянальнага балета, з Нацыяналь
наг а балет а Нід эрландаў, а такс ама з
Новасібірскага дзяржаўнага акадэміч
нага тэатра оперы і балета, выклікаю
чы захапленне гледачоў, якое выяўля
лася ў працяглых апладысментах.
Мне здавалася, што кожны артыст
пам ят аў слов ы Пліс ецк ай: на адной
тэхніцы далёка не заех аць. Вось яны:
«Для мяне самае галоўнае не нагу за
драць, а быць артысткай, чуць музы
ку і ведаць, навошта ты на сцэне… Я і
дагэт уль перакананая, што адной тэх
нікай свет не скарыць. І сёння, і гадоў
праз сто пяцьдзясят-дзвесце, танцам
трэба будзе, як і раней, у першую чаргу
расчуліць душу, прымусіць суперажы

ваць, выклікаць слёзы, мароз гусінай
скуры…»
Не ведаю, як у каг о, але ў мяне ў
той вечар атрымалася адчуць і мароз
гусінай скуры, і ўзрушыцца да слёз, і
расчуліцца… Бо і сам пас таноўшчык
задаваў танальнасць вечара сваёй ве
ліз арнай люб оўю да Пліс ецкай, дзе
лячыся ўспамінамі. Апавядаючы пра
партыі, якія танцавала яна, прадстаў
ляючы артыстаў паважна і трапятліва,
Андрыс Ліепа з прыдыханнем вымаў
ляў яе імя па бацьк у: Мая Міх айлаў
на… Ды так, што зала замірала ў тыя
хвіліны, каб, не дай Бог, не ўнесці ды
сананс у мелод ыю пам яц і, не пах іс
нуць даверную атмасферу. Такую, што
здавалася: ніякіх межаў паміж рампай
і глядзельнай залай…
Перш чым пачалася праграма, якая
сабрала зорак Вялікага тэатра Белару
сі ды салістаў найбуйнейшых тэатраў
свет у, Андрыс Ліепа выйшаў на сцэну
і звярнуўся да гледачоў. Першыя фра
зы яго патанулі ў авацыях: Андрыса ў
Мінску ведаюць і шануюць: ён, паў та
руся, — прадстаўнік вядомай балетнай
дынастыі, аўтар праекта «“Рускія сезо
ны” Сяргея Дзягілева», якія адраджаў
больш чым дваццаць гадоў.
У архів е навін на сайце Вялікаг а
тэатра Беларусі (https://bolshoіbelarus.
by/rus) захоўваецца цікавая інфарма
цыя: праз 100 гадоў, у 2007-м, гэт ая
ўнікальная культ урная падзея атры
мала сваё другое нараджэнне на сцэ
не тэатра Champs-Elysees у Парыжы,
дзе ў другі раз былі адкрыты гастролі
праект а «Руск ія сез он ы XXІ стаг од
дзя». Такс ама зафікс ав ана вось што:
«Упершыню ў гісторыі, у рамках між
нар однаг а гастр ольнаг а тура «Рускіх
сезонаў XXІ стагоддзя», які ахоплівае
Францыю, Украіну, Расію, Латвію, фес
тываль пройдзе ў беларускай сталіцы,
дзе буд уць паказ аны лепшыя балет
ныя пастаноўкі «Шахеразада» Мікалая
Рымскага-Корсакава і «Жар-птушка»
Ігара Стравінскаг а з удзелам бліск у
чых артыстаў — зорак Вялікага і Ма
рыінскага тэатраў, «Крамлёўскага ба
лета», якія складаюць колер расійскай
і сусветнай сцэны».
Так яно і было. Прэм’е ры гэт ых
балетаў на сцэне Нацыянальнага ака
дэмічнага Вялікага тэатра оперы і ба
лета Беларусі прайшлі ў кастрычнік у
2010‑га.
Дар эч ы, прыкладна тады ж быў
падп іс ан ы і «Прат ак ол аб нам ер ах

Мая Плісецкая:

Бацька мой быў
выхадцам
з ціхага,
яблыневага,
наскрозь
прапыленага
горада Гомеля.
Плісецкія
бяруць вытокі
з тых краёў,
якія шчымяць
душу нягучнай
прыгажосцю,
з беларускіх
крыніц.

Андрыс Ліепа
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міжнародны праект
паміж Нацыянальным акад эмічным
Вялікім тэатр ам оперы і балет а Рэс
публікі Беларусь, у асобе Генеральна
га дырэктара Уладзіміра Грыдзюшкі, і
Дабрачынным Фондам Марыса Ліепы,
у асобе Генеральнага дырэктара Анд
рыса Ліепы, аб ажыццяўленні праек
та».
Добра памятаю і творчы вечар Ма
рыса Ліепы на сцэне Вялікага ў Мін
ску ў лістападзе 2017 года, для ўдзелу
ў якім прыязджала і Ніно Ананіяш
вілі, суперзорка балета, шматгадовая
партнёрка Андрыс а Ліепы па сцэне.

Шчадрына, як абмяркоўваў з імі пра
ект «Аў тографы і іміджы» напярэдад
ні яе 90‑годдзя. Да юбілею артыстка
не дажыла некалькі месяцаў. Нагадае
Ліепа яшчэ і пра ролю «Спячай пры
гажуні» Марыуса Пеціпа ў яе творчым
лёсе. «Спячая…», паводле яго словаў,
балет, які пак аз аў, што Мая Міх ай
лаўна — дасканалая балерына стылю,
якая змагла, працуючы з Марыяй Ся
мёнав ай (расійская артыстка балет а,
балетны педагог — Аўт.), зрабіць гэты
балет шэдэўрам. Таксама Ліепа назаве
імёны танцоўшчыкаў, якія выканаюць

казаў вядомы балетавед Вадзім Гаеўскі
ў дзень 85‑гадовага юбілею балерыны,
варыяц ыі Пліс ецк ай. Гэт а знач ыць
скачкі, рухі, якія была здольнай вы
конв аць толькі яна. Яны наг адаюць
пра графічн ы стыл ь танцорк і. Вось
яна ў пачцы з «Лебядзінага возера»…
Імгненне — і лініі знікнуць, зменяцца
іншымі… Намалююцца бездакорныя,
чароўныя рухі рук балерыны, яе вы
сок ія і лёгк ія скачк і, нак ір ав анасць
у некія іншасветы… Балерына-малан
ка… І ўспомніцца вядомае: партр эт
Плісецкай піс аў Марк Шаг ал, для яе

Разам яны саліравалі на сцэне Вяліка
га тэатра Расіі. Яе мы ўбачылі ў балеце
«Бачанне ружы», які быў пастаўлены ў
беларускім Вялікім харэографам Рад у
Пакліт ару. А яшчэ ў Мінску глядзелі
два аднаактавыя балеты з «Рускіх се
зонаў»: «Жар-птушка» і «Шахеразада».
Але вернемся да Андрыс а Ліепы.
На сцэн у Вял ік аг а. Зала зац іх ае. Ва
ўласцівай Андрыс у інт элігентна-мяк
кай і прыя зн ай ман ер ы гав ар ыць,
ён раскажа гледачам пра гады сваёй
дружбы з Маяй Пліс ецкай. Пра тое,
як быў увах одн ы ў дом Маі Міх ай
лаўны і яе мужа кампазітара Радзіёна

па-дэ-дэ з балета Пятра Чайкоўскага
«Спячая прыгажуня». Танцав аць бу
дуць артысты з Японіі, лаўрэаты між
народных конкурсаў Мідоры Тэрада і
Коя Окава, якія працуюць у цяпераш
ні час у Нов ас іб ірс кім дзярж аўн ым
акад эмічным тэатры оперы і балет а.
Яны ж станц уюць і фінальны нумар:
па-дэ-дэ з бал ет а Людв іг а Мінк ус а
«Дон Кіхот». І ўсё гэта будзе адбывац
ца на фоне інфарматыўна-маст ацка
га відэашэрага на велізарным экране
на задн ік у сцэн ы. Там, з дапамог ай
чорных графічных ліній на чырвоным
фоне ажывуць і маланкападобныя, як

ставілі балеты вялікія замежныя ха
рэографы, яе запрашалі на прыёмы
прэзідэнты, прэм’ер-міністры і каралі.
П’ер Кардэн спецыяльна для Плісец
кай уласнаручна вырабіў касцюмы для
«Ганны Карэнінай» і «Чайкі», а Роберт
Кэнэдзі, родны брат Джона Кэнэдзі,
Прэзідэнта ЗША, рамантычна ставіў
ся да яе, дорачы ў дзень нараджэння
раскошныя букеты кветак. А Радзіён
Шчадрын, які жонк у абагаўляў, пісаў
для яе балеты, як яна сама казала. «Яна
зіх ацела ў «Карм эн», «Спячай пры
гаж ун і» ды «Пам ір аю чым леб ед зі»,
а парт ыю Адэ ты-Адыл іі, пра якую
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марыла яшчэ ў школьныя гады, вы
канала больш за васемсот разоў. Мая
Міхайлаўна жыла на сцэне да сямідзе
сяці гадоў і выйшла да гледачоў, калі
ёй споўнілася 80, выканаўшы нумар
«Авэ Мая», створаны для яе Морысам
Беж ар ам. Спект акл і для яе заўс ёд ы
ставілі самыя знакамітыя хар эогра
фы (сярод якіх Ралан Пеці і Альберта
Алонса), і яе персанажаў апраналі вя
лікія Куцюр’е».
І зноў захочацца пер ачыт аць аў
табіяграфічную кнігу «Я, Мая Плісец
кая», у якой ёсць радкі пра беларускія

Ці дав одзілася ёй быв аць у Гоме
лі? У Мінску? Мабыць, наў рад ці. Ва
ўсялякім разе, такой інфармацыі мне
сус трак аць не дав од зіл ас я. А вось
тое, што Пліс ецкая ведала Беларусь
праз людзей — нес умненна. З Валян
цінам Елізар’евым, цяперашнім мас
тацкім кіраўніком Вялікага тэатра яе
звязв ала цеснае творчае сяброўства,
якое доўжылася гадамі. З 1973 года,
у 26 гадоў, Валянцін Елізар’еў стаў га
лоўным балетмайс трам Дзяржаўнага
акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і
балет а Беларускай ССР. А ў 1976 го

«Падчас нашых сус трэч, — успа
мінаў Валянцін Мікалаевіч, — было
адч ув анне нейк ай цёплай дружб ы і
даверу адно да аднаго. У яе быў вель
мі абраны круг зносін, але я ў яго ўва
ходзіў… Так супала, што якраз падчас
здымак фільма ў нас з жонкай нарадзі
лася дачка. З творчай паездкі ў Італію
Мая Міх айлаўна прыв езла ў падару
нак пакет цацак і дзіцячай вопраткі.
Такія дэталі не забываюцца… Вядома,
яна ведала сабе цану, але са мной была
адкрытай. Мы супрацоўнічалі вельмі
сур’ёзна і плённа. Вельмі рэдка бывае,

карані балерыны. Яе маці была родам
з Вільні, а бацька — з Гомеля. Вось як
сама Мая Міхайлаўна пра тое піша:
«Бацька мой быў выхадцам ціхага,
яблыневага, наскрозь прапыленага го
рада Гомеля. Плісецкія бяруць вытокі
з тых краё ў, якія замілоўваюць душ у
нягучнай прыг ажосцю, з беларускіх
крыніц. Нарадзіўся ён у самым пачат
ку стагоддзя — 1901 годзе. А ў 1918‑м,
17‑гадов ым падлетк ам, «зап іс аўс я ў
кам ун іст ы», уст уп іў у парт ыю. Як і
ўсе «дон-кіхоты» таго ліхог а час у, ён
ашалела верыў у кніжн ую зад ум у —
ашчаслівіць усё чалавецтва…»

дзе ён працаваў з Плісецкай на здым
ках фільма Анатоля Эфроса «Фант а
зія» па матыв ах апов есці Тург енев а
«Вяснов ыя вод ы». З тых час оў яны
сустракаліся не аднойчы. І якраз Елі
зар’еў быў адным з тых, каго яна чула
і паважала. Мой калега ў інтэрв’ю з ім
(https://www.sb.by) прыводзіць цытат у
Пліс ецкай, якая характ арыз уе твор
чы ўзров ень Еліз ар’ев а: «Я ўвог уле
не люблю паў т араць ру хі. Ні за якім
хар эографам! У мяне свая індывід у
альнасць, я па-іншам у адч ув аю. Але
за Елізар’евым мне хацелася ўсё паў
тарыць дакладна».

калі ў творчым працэсе рух ідзе з двух
бакоў нас ус трач адзін аднам у. Звы
чайна нейкі супраціў ўсё ж такі ўзні
кае. Яна ўмела дам аг ацца пас таўле
ных мэтаў, умела чуць, пераплаўляць
у танцы ўсё ўбачанае і пачутае…».
Такім чынам, праект «Аў тографы і
іміджы» Андрыса Ліепы — гала-кан
цэрт зор ак бал ет а «Мая Пліс ецк ая.
Прысвячэнне» прагучаў у Мінску. Так
каралева сусветнага балета, легендар
ная бал ерын а паб ыв ал а ў Бел ар ус і,
на радзіме продкаў.
Валянціна Ждановіч.

Фота прадастаўлены Вялікім тэатрам Беларусі.
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традыцыі

Чорна-белая

гармонія
Бальныя вечары
ў Купалаўскім, тады яшчэ
Мінскім гарадскім
тэатры, пачаліся
больш чым 100 гадоў
таму —
архітэктар будынка
Караль Казлоўскі заклаў
магчымасць механічнага
падвышэння ўзроўню
падлогі глядзельнай залы
да ўзроўню сцэны.
За стагоддзе ад сістэмы
дамкратаў, зразумела,
мала што засталося.
Аднак пасля маштабнай
трохгадовай
рэканструкцыі ў тэатры
з’явіліся новыя тэхнічныя
магчымасці ды новыя
спосабы аб’яднаць сцэну і
залу. А ўсё дзеля таго, каб
узнавіць традыцыю і
запрасіць 14 снежня гасцей
і ўдзельнікаў на першы
ў краіне дабрачынны
Венскі баль.
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«Традыцыя баляў у Беларусі шматвяковая, іс
навала яна яшчэ ў XVІІІ стагоддзі і была вельмі
папулярная сярод Радзівілаў, — нагадвае дырэк
тар Купалаўскага тэатра Павел Лат ушка. — Так,
Пане Каханк у ладзіў балі, якія наведваў кароль
Польшчы і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст
Панятоўскі. У Шклове Зорыч арганізоўваў баль,
на які запрашаў імператрыцу Кацярыну ІІ... Гэтая
традыцыя працягвалася і ў ХІХ — ёсць сведчан
ні, што ў Мінску балі праходзілі ў доме, дзе жыў
бацька Станіслава Манюшкі, а таксама ў пачатку
ХХ стагоддзя. Таму сёлета мы з партнёрамі фак
тычна аднаўляем і працягваем гісторыю баляў у
Беларусі».
Імпрэзу «Венскі баль з А1 у Купалаўскім» ла
дзяць сумеснымі намаганнямі: буйны беларускі
мабільны апер ат ар з аўс трыйскімі «кар анямі»
забяспечвае фінансавы і дабрачынны складнік,
Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купа
лы адказв ае за творчае напаўненне, Амбасада
Аўстрыі ў Беларусі — патрануе імпрэзу і аказвае
канс ультацыйную падтрымку.
Венскі баль — адзін з сімв алаў Аўс трыі. Як
сцвярджаюць гісторыкі, у Вене ХІХ стагоддзя ў
карнавальны сезон магло праходзіць да 250 ба
ляў штов ечар! Пазней балі перамясціліся з па
лацаў у оперны тэатр і набылі новы атрыбут —
маскі для ўдзельнікаў. Пасля аншлюс у балі амаль
на 20 гадоў трапілі пад забарону, але не спынілі
сваё існаванне, і сёння Венскі баль — аб’ект не
мат эрыяльнай культ урнай спадчыны ЮНЭСКА
і прыгожая культ урная традыцыя, падхопленая ў
многіх гарадах свет у.
Каб мець права называцца Венскім, расказвае
Амбасадар Аўс трыі ў Беларусі Алаізія Вёргет эр,
баль мусіць адпавядаць даволі строгім крытэры

ям. Так, сярод абавязковых умоў — удзел дэбю
тантаў, незамужніх дзяўчат 16—23 гадоў і халас
тых хлопцаў 18—26 гадоў, якія адкрываюць баль
паланэзам. Акрамя таго, для дэбютантаў асабліва
строгі дрэс-код: доўгія белыя сукенкі, закрытыя
туфлікі і адкрытыя шыі ў дзяўчат, фракі ці смо
кінгі ды гальштукі-баб ачкі ў хлопцаў. Такс ама
важны парадак балю: пасля паланэза абавязкова
мусіць ісці венскі вальс, далей ідуць сацыяльныя
танцы — полькі, вальсы, факстрот, танга і нават
румб а, апоўначы — агульны танец, а завярша
ецца баляванне пад раніц у. «Мне найбольш да
спадобы левабаковы вальс, — прызналася спада
рыня Вёргет эр, — і, спадзяюся, на балі ў Мінску
многія падтрымаюць маё захапленне».
Яшчэ адна адметнасць — дабр ачынны мо
мант імпрэзы. Таму палову сродкаў, атрыманых
ад прод аж у квіткоў (а іх буд зе не больш чым
250, што абу моўлена ўмяш чальнасцю тэатр а),
арганізатары накіруюць у дапамогу арганізацыі
«SOS-дзіцячыя вёскі Беларусь», дзяк уючы якой
ужо шмат гадоў у Бараўлянах, Мар’інай Горцы
і Магілёве сотні дзяцей, што зас таліся без апекі
бацькоў, выхоўваюцца не ў дзіцячых дамах, а ў
SOS-сем’ях.
Пакуль можна толькі меркаваць, якая музыка
будзе гучаць на мінскім Венскім балі ў Купалаў
скім: хутчэй за ўсё венскія класікі — Штраус, Бет
ховен і Моцарт, верагодна — сёлетні юбіляр, бе
ларускі класік польскай музыкі Манюшка... Але
ўжо дакладна вядома, што ўбачыць баль змогуць
нават тыя, хто на яго не трапіць — кампанія А1
зладзіць прамую трансляцыю на лічбавай плат
форме VOKA. І, магчыма, гэты баль стане новай
прыгожай традыцыяй ужо ў сучаснай Беларусі.

Вікторыя Целяшук
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новыя рысы

Мода з прыстаўкай
«эка»

Экалагічнасць, адказнасць, усвядомленае спажыванне, рэцыркуляцыя — пад такім дэвізам праходзіў 19‑ы сезон Belarus
Fashіon Week. Тыдзень моды ў Беларусі, як звычайна, убірае ўсе актуальныя сусветныя трэнды — і гэта тычыцца
не толькі подыума.

С

Белта

вет змаг аецца за экало
гію — і Бел ар усь раз ам
з усімі на перадавой: на
туральныя тканіны, экафарбаванне, прыхільнас
ці да дыхтоўна зробленых
рэчаў, якія можна насіць
гадамі. Дыз айнерскае адзенне сёння
наб ыв ае нов ыя рыс ы, сых од зяч ы ў
бок не гэт ак «апошняг а піск у моды»
(паспей купіць, каб не выглядаць як
ахвяра патопу!), а прапаганд уючы лі
нію «стар ай добр ай» якасц і. Сённ я
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ў фэшн-інд устрыі дам ін уе лінейная
структ ура: узяць, зрабіць, выкінуць. З
2000 года вытворчасць адзення ў све
це павялічылася больш чым у два ра
зы. У год чалав ецтва спажыв ае каля
62 мільёнаў тон адзення, і толькі 20 %
гэтых рэчаў выкарыстоўв аецца паў
торна або аддаецца на перапрацоўк у.
У проців агу т ам у рухаецца развіццё
адк азн ай мод ы, асноўн ы прынц ып
якой: лепш менш, да лепш.
— Як мы бачым страт эгічнае раз
віццё беларускай моды? Пакупнік сён
ня жадае выбраць цікавую вопратк у,
дас тупую, тэхналагічную і з ідэйным
падт экст ам: абар он а нав ак ольн аг а
асяроддзя, культ урны аспект, ідэя ад
казнай моды, — лічыць заснавальніца
Беларускага тыдня моды Яніна Ганча
рова.
Так, свае новыя эка-калекцыі пад
час Ethіcal Fashіon Show паказалі пера
можца конкурс у маладых дызайнераў
New Names BFW Ксенія Гесць і Анас
тасія Ямінская (яе майс тэрня носіць
назву Jamіdo і вык арыстоўв ае толь
кі нат ур альныя мат эрыялы; кожная
рэч, ад сукенкі да сталов ай бялізны,
ствараецца на заказ уручн ую). Ямін
ская — выпускніца Акад эміі маст ац
тва, і кожны лапік лён у ўпрыгожаны
ўнікальным аў тарскім прынтам пры
роднай тэматыкі: лісце крапівы, пара
сончыкі сніткі, садовыя кветкі ці пус
тазелле — натхненне мадэльер чэрпае
ў прыродзе Беларусі.
Тэме экалог іі, адк азнасц і ды рэ
цыркуляцыі былі прысвечаны Belarus
Fashіon Forum, на які прыбылі экспер
ты з Расіі, Ірландыі, Швецыі ды цэлая
дэл ег ац ыя шведс кіх прадп рым аль
нікаў. Амб ас адар Швецыі ў Беларусі
Крысціна Юханнессан высока ацаніла
працу Беларускай палаты моды па пра
вядзенні Belarus Fashіon Week:
— Вял ік і гон ар — зноў суп ра
цоўн ічаць з Белар уск ім тыднем мо

ды, — падкрэсліла спадарыня Амбаса
дар. — Мода сёння — вельмі шырокае
паняцце. Мода і тэкстыльная прамыс
лов асць наогул з’яўляюцца неа д’ем
най часткай таг о, што мы назыв аем
«устойлівае развіццё». Прыкметна, як
хутка развіваюцца справы ў гэтай га
ліне, як мы, спажыўцы, сёння ўплыва
ем на брэнды. Таксама мы вельмі рады
магчымасці паўдзельнічаць у адука
цыйнай частцы Тыдня моды і магчы
масці паглядзець калекцыі беларускіх
дыз айнер аў. Я асабіст а магу дадаць,
што Беларусь незвычайна цікавая кра
іна ў гэтай сферы, і развіццё тут цяпер
ідзе хутчэй, чым у шматякіх іншых
дзяржавах Еўропы.
Асаблівую цікавасць шведскіх спе
цыяліст аў у галіне ствар эння экала
гічных тканін і фарбавання выклікаў
Аршанскі льнокамбінат:
— Наогул, мы вельмі пільна сочым
за тым, што абм яркоўв ае цц а ў сфе
ры новых мат эрыялаў, нап рыклад, і
больш устойлівага развіцця тэкстыль
най прам ысл ов асц і, — сказ ал а спа
дарыня Амб ас адар. — Будзем пільна
шукаць магчымасці далейшага супра
цоўніцтва Швецыі ды Беларусі, і, ўпэў
нена, што знойдзем іх.
Другая важная і самая «смачная»
для спаж ыўц а тэм а — магч ым асць
прык упіць рэчы беларускіх дызайне
раў па не самых высокіх цэнах: нарэш
це на палях Тыдня моды запрацаваў
паўн ав арт асн ы і шыр ок аф арм атн ы
часовы маркет, дзе кожны меў магчы
масць знайсці для сяб е нешт а арыгі
нальнае.
Трэці важны акц энт BFW — аду
кацыя для маладых дыз айнераў. На
вучальн ым праг рам ам арг аніз ат ары
аддалі тры дні паўнавартаснай працы і
спецыяльны форум Fashіon Tech Hub,
прыс веч ан ы суч асн ым тэхн ал ог ія м
у модзе.
Ірына Аўсеп’ян
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