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Голас Радзімы  пятніца, 9 лістапада, 2018 
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Голас Радзімы  пятніца, 23 лістапада, 2018 

Іван ЖдановічЗагаловакданататкаўвыплыў,штона

зываецца, самсабою,калі сталавядома:у

БеларусізІркуцкайвобласцюнамячаюцца

новыяпраектыўрозныхсферах—адагра

сферыдасамалётабудавання.Пратоепер

шыміпаведамілікалегізБелТА,штоасвят

ляліўсярэдзінелістападамінскуюсустрэчу

ПрэзідэнтаБеларусіАляксандраЛукашэнкі

зСяргеемЛеўчанкам, Губернатарам адда

ленага, велізарнага, дый вельмі багатага

напрыродныярэсурсырасійскагарэгіёна.

Беларусь,гаварыласянасустрэчы,гатовая

значнапавялічыцьпаказчыкі ва ўзаемным

гандлі,угэтыжбокрухаюццайрасійскія

партнёры.Прычым, адзначаўСяргейЛеў

чанка,затыяамальдвагады,штопрайшліз

часуягоранейшагавізіту,таваразваротміж

Беларуссюівобласцюдынамічнарасце.

Як вядома, у Іркуцкай вобласці трады

цыйназапатрабаваныябеларускіяБелАЗы,

цяпер з’яўляюцца і аўтобусы вытворчасці

Мінскагааўтазавода.Прэзідэнтпрапанаваў

госцюзвярнуцьувагуінановуюсучасную,

датагожэкалагічнуюпрадукцыюадпрад

прыемстваў “Белкамунмаш” і “Штадлер

Мінск”. Яшчэ адным кірункам для супра

цоўніцтва,наягодумку,можастацьпера

працоўка дзелавой драўніны і рэалізацыя

ўзаемавыгадныхпраектаўугэтайсферы.А

беларускае прадпрыемства “Амкадор” га

товае аснашчаць лесапрамыславікоў Пры

байкалля сучаснымі лесанарыхтоўчымі

комплексамі,якіяпрайшліўжоапрабацыю

іўБеларусі,іўРасіідынаіншыхрынках.

БеларусьможапастаўляцьуІркуцкуювоб

ласць яшчэ й новыя ўзоры сельгастэхнікі

— трактароў, корма і зерненарыхтоўчых

камбайнаў.

Як прыклад паспяховай работы Аляк

сандр Лукашэнка прывёў стварэнне збо

рачнагазавода“МогилевлифтмашУсолье”.

ІперайшоўдапрадукцыіІркуцкагаавіязаво

да,якіўнаступнымгодзеплануераспачаць

выпусксамалётаМС21.Беларусь,прадоў

жыў Прэзідэнт, разглядае магчымасць іх

закупкі, а таксама прапануе кааперацыю

пры вытворчасці навінкі. З беларускага

боку партнёрамі могуць быць адпаведныя

прадпрыемствы,атаксамаіАвіярамонтны

завод, новыя вытворчыя магутнасці якога

—паблізуНацыянальнагааэрапортаМінск.

Што да ўзаемадзеяння ў сельскай гас

падарцы, то ў Беларусі ўжо ёсць, нагадаў

Прэзідэнт, досвед супрацоўніцтва з іншымі

расійскімірэгіёнаміўжывёлагадоўлі,раслі

наводстве,укараненніперадавыхтэхналогій.

“Выпавінныведаць,штомыставімсядавас

якдаблізкіх іродныхлюдзей.Мызаўсёды

гатовыпадзяліццаўсімтым,штоўнасёсць”,

— падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. І да

даў,штопаспяховыпрыкладсупрацоўніцтва

ўАПКБеларусьужомаенаватзСахалінам.

➔
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Ад песень 
Палесся 

да Астаны   Стар. 8

Адзін з нАс

Го мель ская 

шко ла!
Бе ла рус-пра гра міст  

Ге надзь Ка рат ке віч атры-

маў чар го вую пе ра мо гу на 

прэ стыж ных між на род ных 

спа бор ніц твах. на гэ ты 

раз — у злу ча ных Шта тах 

Аме ры кі.Ён ужо не раз перамагаў

на розных міжнародных спа

борніцтвах па спартыўным

праграмаванні. Гэта вучань го

мельскага выкладчыкаМіхаіла

Далінскага, які рыхтуе школь

нікаў да алімпіядаў па інфар

матыцыйпраграмаванні.Якраз

яго школу й прайшоў Генадзь

Караткевіч. Аддаем належнае

МіхаілуСямёнавічу:моцнаяго

мельскаяшколаўперамогахГе

надзя—адчуваецца.

Генадзь Караткевіч атры

маўперамогунаспаборніцтвах

TopCoder Open Marathon, якія

праходзілі ў Тэхасе (ЗША) 13

16лістапада.Пратоепаведам

ляесайтСанктПецярбургскага

ўніверсітэтаИТМО:Генадзьву

чыўсяўімз2012га,іцяпертам

жаўаспірантуры.

TopCoder Open (TCO) —

штогадовы турнір па прагра

маванні. Сёлетнія спаборніц

твы стартавалі 14 красавіка й

складалісяз14анлайнраўндаў.

Галоўная задача ўдзельнікаў

—напісацьпраграму,якаязна

ходзіць найбольш эфектыўны

адказ за пэўны час. У вочным

фіналеўдзельнічала12фіналіс

таў,іперамог—беларусзГоме

ля:ГенадзьКараткевіч.Іван Іва наў

светАпоГляд

Ад зямлі да неба

Якуб Колас 

у Анжуйскім  
палацы  Стар. 4

У па ру, ка лі свет ад зна чае 100-год-

дзе з ча су за кан чэн ня пер шай 

су свет най вай ны, ёсць на го да 

за ду мац ца: як нам, бе ла ру сам, 

да лей жыць у мі ры і зго дзе?

Неяк,яшчэстаршакласнікаміўсярэ

дзіне70х,назборахпрызыўнікоўЛяха

віцкагараёнаўлясахкаляМыслабажы

мызхлопцамікапалісяўстарыхакопах.

Знаходзілісатлелыябелыякосткісалда

таў,наватпаўкруглыяабоймызпатрона

мі.Порахзіх,дарэчы,быўсухім:высы

палізгільзаў—іпыхкаўёнувогнішчы.

Хапалаўжорозуму, кабнекідаць туды

патроны...Пашчасціламнетамадкапаць

і просценькі металічны салдацкі абра

зокзвыявайУладзімірскайБожаймаці.

Перабітае было вушка, помніцца, у аб

разка: куляюці асколкам,ці то зчасам

праржавела. І саслізгнуў ён, уяўлялася

мне,аджывогасэрца—уакопныбруд,

унебыццё.Асамсалдат?Камсамольцам

ябыў—тойдумкінеўзнікла,кабнасіць

нагрудзяхтуюхрысціянскуюсвятыню.І

неведалімы,савецкіяшкольнікі,штоза

баітам,прыШчары,былі:праПершую

сусветную мала тады гаварылі. Хоць,

вынікаез гістарычныхдакументаў,раз

бурэнні,ахвярыПершаясусветная(унас

у вёсцы казалі: першыя немцы...) пры

неслаўБеларусьвелізарныя.

Але дзеля чаго людзі сотнямі тысяч,

мільёнамі забівалі адзін аднаго? Удума

емся:стратыкраінАнтантыразамзРасій

скайімперыяй—5,6мільёнаўплюсамаль

8мільёнаўмірныхжыхароў. 13 500 000

толькі з аднаго боку акопаў палажылі

(“гомасапіенсы”?)—зашто?Некамуад

тагошчасцядадалося?Ічамуразумныя,

адукаваныя еўрапейцы не апомніліся—

дапусціліпразнекаторычасіДругуюсу

светную?Чамупамяцьпражахлівуюпа

рухоцьізначыласягадамі“1914—1918”

унашыхпадручніках—алежнекранала

зажывое?Чаму “саслізгнула”сарвалася

таякрываваяпамяцьнекудызграмадскай

—сацыялістычнай—свядомасціўархіў

ныпыл,нібытойсалдацкіабразокзнад

ламанымвушкам?➔
 Стар. 3

По рах са ста рых ако паў

Спявае Рыга 

“Родны край”   Стар. 5

У тым, што цяпер дынамічна, па розных кірунках развіваецца супрацоўніцтва Беларусі 

з Іркуцкай вобласцю, — ёсць немалая заслуга і беларускіх суполак Прыбайкалля

Помнікі архітэктуры Беларусі паказалі ў Парыжы

На сустрэчы Прэзідэнта Беларусі з Губернатарам Іркуцкай вобласці

Сяргей Леўчанка 

БЕ
ЛТА
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Дванаццацьгадоўвучоны-аграном
УладзіслаўЦыдзікадпрацаваўу
Міністэрствесельскайгаспадаркі,
пятнаццаць—уКамітэце
дзяржкантролю.Іцяпер,якіраней,
ваўсіхпаездкахпаБеларусіробіць
шматпрыгожыхфотаздымкаў.

Дэталі з размовы часам шмат гаво
рацьпрачалавека.Зрэшты,ісамУладзі

слаўЦыдзік,праякогамаенататкі, тое
добра ведае: бо сашколы, з 5га класа
сябруезфотаапаратам.Ахтоздымае—
тойнадэталіўвагузвяртае.Мяркую,ме
навіта ўменне распазнаваць нюансы, а
таксаманастроірозныхлюдзей,іхпры
хаваную сутнасць дапамагае сялянска
мухлопцузневялічкайвёскіБыльчыцы
Гродзенскагараёна (нарадзіўсяжён11
лістапада 1953 года) упэўнена рухацца
пажыцці—сваімшляхам.

То пачнем падыходзіць да першай
важнайдэталі.СустрэлісямызУладзі
славам Цыдзікам найперш дзякуючы
ягонаму фотаальбому “Бачу Беларусь
такой”,штосёлетавыйшаўуВыдавец
кімдоме“Звязда”.Шматуімпрыгожых
фотаздымкаўБацькаўшчыны:урозную

пару года і ў розных ракурсах. Да та
го ж альбом адметны— фотапаэтыч
ны: журналістка й пісьменніца Алена
Стэльмах, першая намесніца старшы
ні Саюза пісьменнікаў Беларусі, пада
бралаўвыданневершыбольшчым60
сучасных паэтаў, якія таксама хораша
працуюцьнастаноўчывобразАйчыны.
Якаказалася,імойсуразмоўца—сябар
творчагасаюза.Аў2013м,каліУладзі
слаўСтаніслававічбыўдэпутатамПала
тыпрадстаўнікоўНацыянальнагасходу
РэспублікіБеларусь,ёнспрычыніўсяда
высакароднай справы: ушанавання па
мяціпраАдольфаЯнушкевіча—слын
нагаземляка,даследчыкаэтнакультуры
казахаў.Адзначаліся210яўгодкіпада
рожніка, этнографа, пісьменніка, і на

могілкахвёскіДзягільнаДзяржынскага
раёна, дзе ён пахаваны, быў адкрыты
надмагільны манумент. Наш даўні аў
тарЛявонЦелешпратоепісаў(“Трэба
толькілюбіць...”—ГР,21.11.2013),іна
адным са здымкаў, змешчаных у газе
це,бачымУладзіславаЦыдзікаразамз
Амбасадарам Казахстана Ергаліем Бу
легенавым.Язнайшоў,падарыўгосцю
рэдакцыітойнумар—упадшыўцыбыў.
➔ Стар. 8

Поўнаяназвапраекта:VІІІМіжнародны
фэстнароднайкультуры“Беларускікірмашу
Даўгаўпілсе”.Агалаканцэртфэступрайшоў
23лістападаўканцэртнайзалегарадскогаДо
маАдзінства,тамвыступалібеларускіятвор
чыягуртыіўдзельнікізЛатвіі,Літвы,Эстоніі
ды Беларусі. Фэст прысвячаўся 100годдзю
Латвійскай Рэспублікі, ён завяршаў праект
ДаўгаўпілскагаЦэнтрабеларускайкультуры
(ЦБК)“Куфарбеларускіхскарбаў”.

Усёлепшае,штоспрадвекумелівосень
скія кірмашы ў Беларусі, мы імкнемся пе
ранесці ў гарадскія ўмовы, адаптаваць да
сучасныхрэалій.Ладзімкірмашякмасавае
народнаесвята,уасновеякога—даўніятра
дыцыі як гандлю, так і вясёлых гулянняў.
КірмаштакіўДаўгаўпілсеўпершынюпрай
шоў у 2011 годзе, перарос у міжнародны
форум, які збірае самадзейныя беларускія
гуртызрозныхкраін.Восьмыпалікуфэст
дадаўусваюяркуюпалітруновыяфарбы,
фарматы,знаёмствы.Доўжыўсядвадні,ад
крыўся ў ЦБК канферэнцыяй “Культурны
мост:Латвія—Літва—Эстонія—Расія—
Беларусь”. Гэта быў цікавы абмен ідэямі,
завязванненовыхкантактаўміжпрадстаў
нікамідэлегацыйадпяцікраін.

ЗадоўгадапачаткуГалаканцэртаўфае
ДомаАдзінстваўжобылошматлюдна.Там
разгарнуласярамеснаявыстава,наякойна
родныяўмельцызМёраў,Браслава,Дуброў
ныпаказалітворыдэкаратыўнапрыкладно
гамастацтва,далімайстаркласы.Вялікую
цікавасць выклікаў прэзентацыйны стол
“Адкрый для сябе Беларусь”: рэкламныя
буклетыхуткаразышліся.Можнабылоаб
мяняць кнігу на беларускай мове (збіраем
бібліятэку!) на сувенір, пабачыць багаты
столздарункаміпрыроды,сабранымійна
рыхтаванымі сябрамі беларускай суполкі
“Уздым”.

Асноўную тэму ў тэатралізаванаму
зычнай імпрэзе галаканцэрта вялі даўгаў

пілскія гурты: беларускай народнай песні
“Купалінка”,танцавальны“Лянок”,вакаль
наінструментальны “Пралескі”, а таксама
харавая капэла “Спадчына”, тэатральная
студыя“Паўлінка”.Упеснях,танцахітэат
ральныхмініяцюрах,нібыўлюстэрку,бачна
як духоўная, так іматэрыяльная спадчына
беларусаў.Цягамгодаштомесяцусвой“Ку
фарбеларускіхскарбаў”мыскладвалісак
ральныя аўтэнтычныя вырабы: вышытыя
ручнікі, плеценыя паясы, нацыянальныя
касцюмы,тканыяабрусы,дываны,ільняное
палатно,кілімкі…Тыярукатворныяскарбы
наканцэрцедаставалізкуфра,паказвалігле
дачам.

Фэстадкрыўпершынамеснікстаршыні
ДаўгаўпілскайгарадскойдумыІгарПрэла
таў,якіадзначыўягоўнікальныфармату

культурным асяроддзі Даўгаўпілса. Над
звычайны і Паўнамоцны Амбасадар Бе
ларусі ўЛатвііВасільМарковіч, вітаючы
грамаду, падкрэсліў аб’яднальную ролю
ЦэнтрабеларускайкультурыіБеларускага
таварыства “Уздым” ва ўсёй вялікай пра
цы, скіраванай на захаванне, пашырэнне
беларускайкультурыўЛатвіі.АМіністэр
ства замежных спраўБеларусі адзначыла
25гадовую паспяховую дзейнасць “Уз
дыму”Ганаровайграматай—заподпісам
Міністра Уладзіміра Макея. Амбасадар
уручыў высокую ўзнагароду Жанне Ра
маноўскай,якаяцяперначале“Уздыму”.
Удзельнікаўігасцейфэстувіталатаксама
консулсаветнікГенеральнагаконсульства
РасііўДаўгаўпілсеНаталляПуставалава.
➔ Стар. 4
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Свя та 
з ляль ка мі. 

Бе ла рус кі мі!  
 Стар. 6

гоДМалойраДзІМы

Шматгалосае рэха з Айчыны

Полька 
ў Аргенціне

  Стар. 4

У Таліне – 
вобразы 

з Нясвіжа
   Стар. 5

У восьмы ўжо раз ладзіўся вясёлы “Беларускі кірмаш” у латышскім Даўгаўпілсе 

Фотаальбом Уладзіслава Цыдзіка

Гурт “Купалінка” ды іншыя артысты на “Беларускім кірмашы” ў Даў гаў піл се

Важныя дэталі ў кадрах жыцця

СвятаязяМля
Будславу—
слава!
знакамітыўжойдалёка
замежаміБеларусі
Будслаўскіфэст—
успісенематэрыяльнай
культурнайспадчыны
чалавецтваЮНЕСКа

Радаснуюнавінуданесланам
прэсслужбаМіністэрствазамеж
ных спраў Беларусі. На сайце
МЗСабвешчана,што28лістапа
да Міжурадавы камітэт па ахо
ве нематэрыяльнай культурнай
спадчыныЮНЕСКАўходзе13й
сесіі(праходзілаўгорадзеПорт
Луі,Маўрыкій)аднагалоснапры
няў сваё рашэнне. А яно такое:
уключыцьбеларускі элементне
матэрыяльнай культурнай спад
чыны“Святкаваннеўгонаріконы
Маці Божай Будслаўскай (Будс
лаўскіфэст)”уРэпрэзентатыўны
спіс нематэрыяльнай культурнай
спадчынычалавецтва.

Хто яшчэ не чуў, што та
кое Будслаўскі фэст, а таксама
шматтысячныяпілігрымкізроз
ныхкуткоўБеларусідызамеж
жадасвятыні—паглядзіцехаця
бунэцешматлікіявідэасюжеты.
“Будслаўскіфэст—гэтаадзінз
сімвалаў беларускай ідэнтыч
насці,—чытаемнасайцеМЗС.
— Святкаванне адбываецца ў
атмасферы ўсеагульнай павагі
й дружбы, аб’ядноўвае розныя
групы людзей, незалежна ад іх
рэлігійных поглядаў, сацыяль
нагастатусуйгендэрныхадроз
ненняў”.

УключэннеўспісЮНЕСКА
—вынікшматгадовайсумеснай
працы Нацыянальнай камісіі
БеларусіпасправахЮНЕСКА,
Мінкультуры, МЗС, а таксама
ймясцовыхорганаўулады,су
польнасцяў,няўрадавыхаргані
зацый,экспертаў.

КарыСНыДоСвЕД



ЗМЕСТ Беларусь. Belarus

6
8 Ініцыятыва, скіраваная на развіццё

Сёлетняя восень для Кітая шмат у чым ад-
метная. Пяць гадоў таму старшыня КНР Сі 
Цзіньпін абвясціў пра ключавыя прынцыпы 
гістарычнай ініцыятывы адраджэння 
Шаўковага шляху ў сучасных умовах

24
11 Сяброў яднае сумесная дарога

У музеі аднаго з  найбуйнейшых сусветных 
СМІ  — газеты «Жэньмінь жыбаа», што ў 
Кітаі  — адзін з  экспазіцыйных стэндаў 
прысвечаны сумеснаму праекту з  белару-
скім Выдавецкім домам «Звязда». Супра-
цоўніцтва, замацаванае ў Мемарандуме, 
які падпісалі раней газеты «Звязда» і «Жэнь-
мінь жыбаа», прадаўжаецца

22 Турыстычны пасьянс ужо склаўся

«Карта госця» для II Еўрапейскіх гульняў  — 
праект, які вельмі  цікавы турыстам

23 Права стаць валанцёрам 

Пра тое, што 75% персаналу ІІ Еўрапейскіх 
гульняў складуць валанцёры, паведаміла 
кіраўнік упраўлення па працы з валанцёра-
мі фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 
2019 года» Надзея Анісавец

25 Аднагалоснае рашэнне 

Будслаўскі фэст як вялікая каштоўнасць 
унесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны ЮНЕСКА

26 Волаты з Налібоцкай пушчы 

Праграма развіцця ААН робіць жыццё зу-
бра  — беларускага ляснога сімвала  — 
куды больш камфортным

28 Першы Зялёны офіс

Пляцоўка, дзе ідэі ў інтарэсах устойлівага 
развіцця інтэгруюцца ў штодзённае жыццё
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1беларусь.belarus
СнЕжань   2018



я
ш

ч
э

  ў
  н

уМ
а

р
ы

1

39 Англічанін прэзентаваў даведнік 
па Беларусі

Пісьменнік і юрыст Найджэл Робертс прад-
ставіў сваю працу ў Міністэрстве спорту і 
турызму

52

54 Бадмінтон — відовішчная гульня

Міжнародны турнір па бадмінтоне Belarus 
Іnternatіonal стаў тэставым да ІІ Еўрапейскіх 
гульняў у Мінску. На Falcon Club арэне, дзе 
пройдуць спаборніцтвы ў 2019-м, праве-
рыць сябе мелі магчымасць не толькі 
спарт смены, але й арганізатары

56 Дыпламанткі з балалайкамі

Актэт балалаек «Віцебскія віртуозы», адзі-
ны жаночы калектыў з унікальным скла-
дам інструментаў, у першым Міжнарод-
ным конкурсе-фестывалі ансамбляў 
«Нацыянальная калекцыя» ў  Санкт-Пе-
цярбурзе ўразіў міжнароднае журы паў-
натой гучання і  арыгінальнымі аранжы-
роўкамі

40

32

42 Вытанчанасць папяровых карункаў

Выцінанка — выразаныя з паперы вытанча-
ныя малюнкі-карункі. Зазвычай робіцца іх 
больш складаны варыянт  — прадуманы, 
лаканічны, з вобразнымі ўзорамі, выраза-
нымі на паперы. Іх можна было ўбачыць 
на  выставе Маладзечанскай школы выці-
нанкі, якая ладзілася ў Нацыянальным гі-
старычным музеі ў Мінску

48 Асалода, прыгажосць, натхненне…

У праграме канцэрта «Шэдэўры харавой 
опернай музыкі» ў Вялікім тэатры Беларусі, 
які традыцыйна даецца раз у два-тры гады, 
гучалі не толькі сучасныя творы для хору, 
але і тыя, што ўпрыгожвалі рэпертуарную 
афішу ў мінулым

ФраНцішак Жылка:
«Слоў На Вецер Не кідаю» 

На ВыдатНа!

гэты гарачы 
СНеЖаНь...
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 ` Робаты будуць 

стваРаць самі 
сябе 

Лідарам па вытворчасці 
робататэхнікі па-ранейшаму 
застаецца Кітай. Паводле 
інфармацыі Reuters, там з’явіцца 
яшчэ адзін робататэхнічны завод, 
у якім машыны будуць працаваць 
побач з людзьмі.

Новы завод будзе пабудаваны 
швейцарскай кампаніяй ABB, 

якая вырабляе электраабсталя-
ванне, прамысловыя робаты. Ён 
размесціцца непадалёк ад кампуса 
робататэхнікі кампаніі ў Шанхаі, 
таму што Кітай з’яўляецца другім 
па важнасці рынкам ABB пасля 
ЗША. На будаўніцтва ўжо выдзе-
лена 150 мільёнаў долараў.

Завод будзе абсталяваны адмы-
словым праграмным забеспячэн-
нем, якое дазволіць прамысловым 
робатам працаваць побач з лю дзьмі. 
Для зборкі дробных дэталяў будуць 
задзейнічаны робаты YuMі, адзін 
з якіх у 2017 годзе выступіў у ролі 
дырыжора ў чалавечым сімфаніч-
ным аркестры. Робаты будуць выра-
бляцца як для выкарыстання ў Кітаі, 
так і для імпарту ў краіны Азіі. Па 
звестках ABB, у 2017 годзе кожны 
трэці выраблены робат адпраўляў-
ся ў Кітай. Увогуле краіна набыла 
138 000 рабатызаваных механізмаў. 
Высокі попыт звязаны з падаражэн-
нем працоўнай сілы — многія кам-
паніі спрабуюць аўтаматызаваць 
розныя працэсы вытворчасці.

Іван Купарвас

 ` Паміж Кітаем 
і ШвейцаРыяй

Магчымасці для работы 
інвестараў у Кітайска-Беларускім 
індустрыяльным парку «Вялікі 
камень» і беларускіх свабодных 
эканамічных зонах былі 
прэзентаваныя ў швейцарскім 
Хорне

На пасяджэнні Беларуска-
швейцарскага дзелавога савета аб-
мяркоўваліся перспектывы павелі-
чэння экспарту тавараў і паслуг з 
Беларусі ў Швейцарыю, асаблівас-
ці працы ў свабодных эканамічных 
зонах ды індустрыяльным парку 
«Вялікі камень», пытанні інава-
цыйнай, інвестыцыйнай дзейнасці, 
лагістыкі й мытнага рэгулявання 
пры рэалізацыі беларуска-швей-
царскіх праектаў, фінансавыя і 
банкаўскія інструменты падтрым-
кі бізнесу.

У працы савета ўзялі ўдзел каля 
40 прадстаўнікоў буйных беларус-
кіх і швейцарскіх прадпрыемстваў 
машынабудаўнічага комплексу, 
лагістычных і кансалтынгавых 
кампаній, фінансавых інстытутаў, 
кіраўніцтва СЭЗ і «Вялікага каме-
ня». Адбылася таксама кантакт-
на-кааперацыйная біржа паміж 
прадстаўнікамі беларускіх і швей-
царскіх дзелавых колаў.

Паводле БелТА

 ̀ да ПаРтнёРства 
ёсць ціКавасць 

Для Францыі прывабна 
супрацоўніцтва з Беларуссю 
ў IT-сферы 

Амбасадар Францыі ў Белару-
сі Дзідзье Канес на нядаўняй 

сустрэчы ў Мінску з дэлегацыяй 
прадстаўнікоў больш 20 фран-
цузкіх прадпрыемстваў падкрэ-
сліў, што ў Беларусі створаны 
спрыяльныя ўмовы для развіц-
ця ІТ-сферы. Гэта вельмі цікава 
для французкіх партнёраў. Па-
водле яго слоў, у гэтай галіне ў 
Беларусі паспяхова працуюць 
5–6  французкіх кампаній, а ў 
бягучым годзе іх колькасць па-
вялічылася.

Акрамя таго, Дзідзье Канес 
адзначыў: адкрываюцца вялікія 
перспектывы для беларуска-фран-
цузскага супрацоўніцтва ў сферы 
ачысткі вады і перапрацоўкі адхо-
даў. Французкія фірмы займаюць 
першыя пазіцыі ў гэтых абласцях.

Сферы агульных інтарэсаў 
яшчэ такія: міжнародная перавоз-
ка грузаў, міжнародная лагістыка, 
дыс тры бу цыя прамысловых ма-
тэрыялаў і пакавальнага абсталя-
вання, прамысловая кааперацыя, 
паслугі па абслугоўванні прамы-
словых прадпрыемстваў, крэдыта-
ванне і фінансавае абслугоўванне.

Французкая дэлегацыя су-
стрэлася з прадстаўнікамі Сус-
ветнага банка, лідарамі рынку 
збыту легкавых аўтамабіляў у Бе-
ларусі, кіраўнікамі якіх былі кам-
паніі дзвюх краін, а таксама прад-
стаўнікамі беларускага рынку ў 
сферы міжнароднага кансалтынгу, 
тэхналогій, прамысловай каапе-
рацыі, банкаўскай справы. Госці 
наведалі прадпрыемства па выт-
ворчасці кар’ернай тэхнікі БелАЗ, 
правялі перамовы з кіраўніцтвам 
завода.

Паводле БелТА
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 В  ізіт

Г
Гэты візіт стаў лагічным праця-

гам развіцця двухбаковых адносін 
паміж нашай краінай і ўсходнеафры-
канскай дзяржавай. Моцны штуршок 
ім быў дадзены паўтары гады таму, 
калі Прэзідэнт Беларусі ўпершыню ў 
гісторыі двухбаковых адносін наве-
даў з афіцыйным візітам Судан. «Нам 
удалося тады дасягнуць шэрагу да-
моўленасцяў, якія змогуць безумоўна 
вывесці нас на вельмі высокі ўзровень 
супрацоўніцтва, па меншай меры мы 
зможам стварыць фундамент нашых 
адносін, калі выканаем гэтыя дамоўле-
насці, — сказаў Аляксандр Лукашэнка, 
вітаючы свайго афрыканскага калегу ў 
Палацы Незалежнасці. — Мы поўныя 
рашучасці рэалізаваць усе дамоўленас-
ці настолькі хутка, наколькі на тое бу-
дзе воля суданскага боку».

Прэзідэнт Судана пацвердзіў 
выніковасць праведзенай паўтары 
гады таму сумеснай работы ў Харту-
ме і сяброўскія адносіны паміж Су-
данам і Беларуссю. Ён сказаў, што ў 
дзвюх краін ёсць шмат супадзенняў, і 
палітычнае, эканамічнае, ваенна-тэх-
нічнае супрацоўніцтва развіваюцца. 
«Рэальны вынік вашага візіту ў Су-
дан — наша рашэнне адкрыць Амба-
саду ў Беларусі, — сказаў Амар Хасан 
Ахмед аль-Башыр. — І мы сумесна з 
Беларуссю можам шмат зрабіць, у тым 
ліку ў пытаннях, якія датычацца міру».

«З мэтай паляпшэння ўзаемных 
разлікаў у гандлі мы дамовіліся, што 
беларускія кампаніі будуць здабы-
ваць золата на вашай тэрыторыі, вашы 
нетры вельмі багатыя на гэты метал, і 

я вам удзячны — вы сёння прынялі ра-
шэнне аб прадастаўленні нам другога 
радовішча золата», — паведаміў Аляк-
сандр Лукашэнка.

Яшчэ адно буйное дасягненне на пе-
рамовах двух прэзідэнтаў — пагадненне 
аб стварэнні ў Судане зборачных прад-
прыемстваў і сельскагаспадарчых ком-
плексаў поўнага цыклу. «У бліжэйшы 
час мы адкрыем у Судане машынабу-
даўнічы цэнтр, дзе будзе ажыццяўляцца 
зборка трактараў, аўтамабіляў, будаўні-
чай тэхнікі. Таксама мы створым у вас 
малочна-таварныя комплексы і цяплі-
цы закрытага тыпу па вырошчванні 
гародніны і расады ў закрытым грун-
це», — працягнуў Прэзідэнт Беларусі.

«Мы гатовы падрыхтаваць вашых 
спецыялістаў для работы на той тэхні-
цы, якую будзем вырабляць на тэры-
торыі Судана, — дадаў ён. — На месцы, 
у створаных цэнтрах мы будзем наву-
чаць вашых грамадзян».

Прэзідэнт Беларусі выказаў гатоў-
насць да супрацоўніцтва і ў гуманітар-
най сферы: адукацыі, навуцы, спорце.

«Спадар Прэзідэнт, вы прынялі 
лёсавызначальнае рашэнне для бела-
руска-суданскага супрацоўніцтва — аб 
адмене падатку на вырабленую тэхніку 
для таго сумеснага прадпрыемства, 
якое будзе працаваць у Хартуме, — 
заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Гэта 
павысіць канкурэнтаздольнасць тэх-
нікі, і я думаю, што мы зможам гандля-
ваць гэтай тэхнікай не толькі ў Судане, 
як мы толькі што дамовіліся, але і па 
ўсёй Афрыцы». Беларускі лідар па-
дзякаваў Амару аль-Башыру за асабіс-

тую падтрымку сумесных ініцыятыў і 
праектаў: «Мы гатовыя да адкрытага 
дыялогу, абмеркавання актуальных 
пытанняў супрацоўніцтва ў інтарэсах 
народаў нашых краін».

Пасля сустрэчы ў шырокім складзе 
быў падпісаны шэраг міжурадавых да-
моўленасцяў у сферы права і падаткаў, 
а таксама пагадненні паміж міністэрст-
вамі, ведамствамі і кампаніямі аб супра-
цоўніцтве. Кіраўнікі дзяржаў падпісалі 
сумесную заяву, у якой далі ацэнку су-
працоўніцтву дзвюх краін, выказалі ўза-
емную павагу і падтрымку, пацвердзілі 
важнасць развіцця гандлёва-эканаміч-
ных адносін, узаемадзеяння ў прамы-
словасці і сельскай гаспадарцы.

Прэзідэнт Беларусі ацаніў вынікі 
перамоў як плённыя: «Супрацоўніцтва 
паміж краінамі развіваецца, у апошнія 
паўтары гады адзначаны значны пра-
грэс, — сказаў ён пасля завяршэння 
цырымоніі падпісання сумесных даку-
ментаў. — Судан застаецца нашым важ-
ным і надзейным партнёрам у Афрыцы. 
У нас выдатныя палітычныя адносіны. 
Мы вітаем адкрыццё суданскай Амба-
сады ў Беларусі, у сваю чаргу гатовыя да 
такіх жа крокаў на тэрыторыі Судана».

Асноўная ўвага на перамовах у Мін-
ску была нададзеная гандлёва-эканаміч-
ным адносінам, падкрэсліў ён: «У цэлым 
я задаволены тым, што двухбаковыя да-
моўленасці выконваюцца. І беларускія, і 
суданскія ведамствы сапраўды прыкла-
даюць намаганні для рэалізацыя наме-
чанага. Мы імкнёмся прыйсці да больш 
сучасных і шматпланавых эканамічных 
адносін, чым толькі абмен таварамі».

Амар Хасан Ахмед аль-Башыр:

«Мы суМесна 
з Беларуссю здольныЯ 
шМат зраБіць» 
Мінск з афіцыйным візітам наведаў Прэзідэнт Рэспублікі Судан
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 В  ізіт

З гэтай мэтай Беларусь укараняе ў 
практыку праектны падыход пры ар-
ганізацыі экспарту сваёй прадукцыі 
ў Судан. «У прыватнасці, мы прасоў-
ваем нашы паслугі, тэхніку і абста-
ляванне ў рамках розных праектаў, 
ці то стварэнне машынабудаўнічага 
прадпрыемства, мяса-малочанага 
комплексу, вырошчванне гародніны і 
расады ў закрытым грунце па белару-
рускіх тэхналогіях або перспектыўны 
праект па разведцы і здабычы зола-
та, — патлумачыў Прэзідэнт. — Такі 
падыход лічым узаемавыгадным. Гэта 
бяспройгрышная сітуацыя для абод-
вух партнёраў».

Патэнцыял у дзвюх краін, якія 
зна ходзяцца на стыку важнейшых 
рэгіёнаў, — найшырокі, перакана-
ны беларускі лідар. Беларусь злучае 
Еўропу і Азію, уваходзіць у Еўразійскі 
эканамічны саюз. Судан з'яўляецца 
мостам паміж арабскай цывілізацыяй 
і Афрыкай, брамай на афрыканскі кан-
тынент. «І нам ёсць што прапанаваць 
дадзенаму рэгіёну, — заявіў Аляксандр 
Лукашэнка. — Таму неабходна і нада-
лей працаваць разам, ствараць сумес-
ныя пра дукты для іх прасоўвання як у 
Афрыцы, так і тут, у Еўразіі».

Прэзідэнт Беларусі акцэнтаваў ува-
гу, што ў першую чаргу робіцца стаўка 
на экспарт у Судан высокатэхналагіч-
най прадукцыі з наступным стварэн-
нем сумесных зборачных прадпрыем-
стваў.

«Мы зыходзім з таго, што нарошч-
ванне і дыверсіфікацыя беларускага 
экспарту павінны не толькі адпавя даць 
нашым інтарэсам, але і садзейнічаць 
эканамічнаму развіццю Судана — ра-
шэнню суданскім бокам задач у галіне 
індустрыялізацыі, развіцця сельскай 
гаспадаркі, падрыхтоўкі мясцовых вы-
сокакваліфікаваных кадраў», — патлу-
мачыў ён.

«Як я разумею, цяпер перашкод 
няма, — падсумаваў Прэзідэнт Белару-
сі. — За дзесяць месяцаў 2018 года экс-
парт беларускіх тавараў у Судан павя-
лічыўся практычна ўдвая ў параўнанні 
з аналагічным перыядам 2017 года».

Неабходна працягваць работу па 
вывадзе беларуска-суданскага супра-
цоўніцтва, перш за ўсё ў гандлёва-эка-
намічнай сферы, на новы, больш высокі 
якасны ўзровень, падкрэсліў Прэзідэнт 
Беларусі. «Пра гэта мы дамовіліся з маім 
калегам Амарам аль-Башырам. Мы так-
сама дамовіліся аб супрацоўніцтве з 

Паўднёвым Суданам, і я прапанаваў, 
каб тры краіны маглі арганізаваць су-
працоўніцтва: Судан, Паўднёвы Судан 
і Беларусь», — адзначыў ён.

Самая галоўная дамоўленасць — 
да наступнага візіту Прэзідэнта Бе-
ларусі ў Хартум пераўтварыць падпі-
саныя дакументы ў жыццё. У Судане 
павінны быць створаны машынабу-
даўнічы цэнтр, сельскагаспадарчы 
комплекс, цяпліцы па беларускіх тэх-
налогіях і наладжана сумесная здабы-
ча золата.

Прэзідэнт Рэспублікі Судан па-
цвердзіў, што пункты погляду лідараў 
дзвюх краін супалі ў многіх экана-
мічных і палітычных пытаннях. «Усе 
падпісаныя сёння і раней пагадненні 
стварылі добрую глебу для развіцця 
двухбаковых эканамічных адносін, — 
сказаў ён. — Мы ў Судане будзем сачыць 
за рэалізацыяй усіх дамоўленасцяў, бо 
яны надаюць вялікі імпульс далейшаму 
супрацоўніцтву. Для Судана і Беларусі 
гэта пачатак стратэгічных адносін».

Амар аль-Башыр запэўніў, што ўсе 
падпісаныя ў Мінску дакументы бу-
дуць рэалізаваныя да наступнага візіту 
Аляксандра Лукашэнкі ў Судан.

Вольга Мядзведзева
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Аляксандр Лукашэнка і Амар Хасан Ахмед аль-Башыр на сустрэчы ў Мінску
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Н
а думку кіраўніка беларускай дзяржавы, 
для ЕАЭС гэта вялікі шанец аб’яднацца, 
згуртавацца і надаць яшчэ большую ды-
наміку развіццю супрацоўніцтва. «Да-
вайце гэта зробім. Гэта ж залежыць ад 
нас, што сядзяць тут, за гэтым сталом. 
Беларусь да гэтага гатова», — заявіў 
Прэзідэнт.

Сярод пазітыўных дасягненняў 
Аляксандр Лукашэнка адзначыў уступленне ў сілу дагавора 
аб Мытным кодэксе ЕАЭС, надзяленне Малдовы статусам 
наглядальніка. Дзяржавы–члены саюза таксама падпісалі 
часовае пагадненне, якое вядзе да ўтварэння зоны свабод-
нага гандлю з Іранам, і пагадненне аб гандлёва-эканаміч-
ным супрацоўніцтве з Кітаем.

Разам з тым Прэзідэнт Беларусі адзначыў, што існуюць 
важныя пытанні, якія да гэтага часу застаюцца нявыраша-
нымі. Аляксандр Лукашэнка спыніўся на кожным з іх і прад-
ставіў пазіцыю беларускага боку па іх вырашэнні.

«Я вымушаны пра гэта гаварыць, але буду казаць не з 
пункту гледжання стогну і рыданняў, а з пункту гле джання 
таго, што мы дамовіліся, але не зрабілі. І з пункту гледжан-
ня таго, што наш саюз (на шчасце, я быў каля вытокаў яго 
стварэння) утвараўся на пэўнай свабодзе перамяшчэння ра-
бочай сілы, капіталаў, паслуг, тавараў. І самае галоўнае, пра 
што мы дамаўляліся, калі стваралі нашую адзіную экано-
міку, што ўсе суб’екты гаспадарання і нашыя людзі будуць 
мець роўныя ўмовы. Калі такіх роўных умоў няма, то няма 
і саюза», — адзначыў беларускі лідар.

Выключыць пратэкцыянізм

Прэзідэнт канстатаваў, што ў пачатку 2018 года Расія ў 
якасці старшыні ў органах ЕАЭС працягнула працу па ліквіда-
цыі бар’ераў, выключэнняў і абмежаванняў, якія перашкаджа-
юць фарміраванню агульнага рынку ЕАЭС. «Гэта сапраўды 
адна з самых вострых праблем нашага саюза, якая яшчэ не-
калькі гадоў таму была пазначаная беларускім бокам. Аднак 
гэтае пытанне вырашаецца недапушчальна марудна. Больш за 
тое, на змену бар’ерам, якія ліквідаваліся, узводзяцца новыя. 
І гэта стала практыкай», — звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што гэта цалкам недапу-
шчальная сітуацыя, якая парушае дасягнутыя дамоўленасці. 
«Як паказала практыка, важна не толькі знімаць перашкоды, 
але і паралельна ствараць умовы, якія выключаюць магчы-
масць іх паўторнага ўзнікнення. У гэтай сувязі прапаную даць 
нашай Еўразійскай эканамічнай камісіі паўнамоцтвы пры-
маць рашэнні ў выпадку паўторнага ўвядзення якой- небудзь 
дзяржавай-удзельніцай абмежаванняў або падаўжэння ўжо 
дзеючых», — сказаў ён.

На думку беларускага боку, гэта не закране нацыянальныя 
інтарэсы дзяржаў, пры гэтым дазволіць выключыць пра тэк-
цыянізм, які наносіць сур’ёзную шкоду інтэграцыйным працэ-
сам. «Усе, хто ся дзіць за гэтым сталом, на сусветны пратэкцы-
янізм у гандлі адрэагавалі, абазваўшы яго груба — эканамічныя 
войны. Дык навошта ў сябе ствараем іх? — спытаў Прэзідэнт. — 
Трэба таксама павысіць адказнасць прадстаўнікоў выканаўчай 
улады нашых краін за прыняцце рашэнняў, якія ідуць насуперак 
прынцыпам, што замацаваны ў нашым дагаворы аб саюзе».

НАДЗейНы САюЗ 
ТрыМАеццА  
НА роўНАСці ўМоў
У Санкт-Пецярбургу адбылося пасяджэнне Вышэйшага еўразійскага 
эканамічнага савета, у якім прыняў удзел Прэзідэнт Беларусі
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Сфарміраваць агульныя рынкі

Беларусь выступае за забеспячэнне ўсёабдымнага і 
безумоўнага выканання ўсімі дзяржавамі ЕАЭС саюзных 
нормаў і ўзятых на сябе абавязацельстваў. Аляксандр Лу-
кашэнка нагадаў, што бакі дамовіліся да 2025 года стварыць 
агульныя рынкі газу, нафты і нафтапрадуктаў.

«Мы абавязаны выканаць усё ў намечаныя тэрміны і за-
бяспечыць працу саюза ва ўмовах стабільнай і справядлівай 
паліўна-сыравіннай палітыкі, — заявіў кіраўнік дзяржа-
вы. — У саюзніцкіх адносінах няма інтарэсаў пастаўшчы-
коў і спажыўцоў энергарэсурсаў. Ёсць цэласная сістэма — 
Еўразійскі эканамічны саюз. І пад гэтым мы канцэптуальна 
і канкрэтна падпісаліся».

Прэзідэнт выказаў салідарнасць з меркаваннем расійска-
га боку пра важнасць развіцця новых сфер супрацоўніцтва, 
у тым ліку атамнай энергетыкі і аднаўляльных энергакрыніц. 
Аднак, заўважыў ён, адсутнасць згоды па прынцыпах фар-
міравання асноўнага нафтагазавага рынку не дазваляе ЕАЭС 
прагрэсаваць больш хуткімі тэмпамі. Рашэнне гэтага ключа-
вога пытання дазволіць краінам прыступіць да засваення і 
іншых напрамкаў.

лічбавізаваць эканоміку

Гэтая тэма прадметна абмяркоўвалася кіраўнікамі дзяр-
жаў на сустрэчы ў вузкім фармаце. Перад краінамі стаяць 
амбіцыйныя задачы па пераходзе на сучасныя тэхналогіі і 
мадэлі вытворчасці. «Ад таго, наколькі зладжана мы зможам 
аб’ядноўваць патэнцыял нашых дзяржаў праз лічбавыя ра-
шэнні, будзе залежаць эфектыўнасць інтэграцыі і ў цэлым бу-
дучыня саюза, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Беларусь 
гатовая да паўнавартаснага ўдзелу ў рэалізацыі праектных 
ініцыятыў лічбавага парадку ЕАЭС».

У першую чаргу гаворка ідзе аб лічбавым гандлі і каапера-
цыі, электроннай лагістыцы, фарміраванні лічбавых транс-
партных калідораў, развіцці дакладных тэхналогій у сельскай 
гаспадарцы і прамысловасці.

«Мы ў Беларусі займаемся лічбавізацыяй вельмі даўно. 
Зыходзячы з нашага досведу, павінен сказаць: цяпер модна 
казаць пра лічбавізацыю, развіццё ІT-тэхналогій. Гэта вельмі 
важны напрамак, гэта значна актывізуе вытворчасць, скара-
чае сабекошт. Але гэта, напэўна, 20—25 % сённяшняга дня. І, 
напэўна, доўга так будзе. А 70—75 % — гэта тая традыцыйная 
эканоміка, якая нас сёння корміць. Таму не трэба забываць і 
пра гэта», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Пашырыць касмічныя паслугі

У парадак дня цяперашняга саміту ЕАЭС таксама было 
ўнесена пытанне аб развіцці кааперацыі ў сферы аказання ка-
смічных і геаінфармацыйных паслуг на аснове нацыянальных 
крыніц даных дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі.

«Рэалізацыя гэтай ініцыятывы з улікам яе высокага 
мультыплікатыўнага эфекту на развіццё сумежных галін 
і сектараў надасць магутны імпульс нашаму інавацый-
наму і прамысловаму супрацоўніцтву», — перакананы  
Прэзідэнт.

Кажучы пра перспектывы далейшага развіцця ЕАЭС, 
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што еўразійскае будаўніцт-
ва павінна ахопліваць усе новыя сферы супрацоўніцтва.

«У сувязі з гэтым асабліва важна, каб праз год, а гэта 
будзе пяць гадоў з дня падпісання Дагавора аб Еўразійскім 
эканамічным саюзе, мы змаглі ўбачыць канкрэтныя і адчу-
вальныя вынікі нашай працы. Ні ў кога не павінна ўзнікаць 
сумненняў у тым, што ЕАЭС — гэта эфектыўны сумесны 
праект, накіраваны на павышэнне ўзроўню эканамічнага да-
брабыту ўсіх дзяржаў-членаў», — рэзюмаваў беларускі лідар.

Паводле БелТА
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 А  дзіН ПояС, адзіН шлях

C
Сёлетняя восень для Кітая шмат 

у чым адметная. Пяць гадоў таму 
старшыня КНР Сі Цзіньпін абвяс-
ціў пра ключавыя прынцыпы гіста-
рычнай ініцыятывы адраджэння 
Шаўковага шляху ў сучасных умо-
вах. Гэтая крэатыўная прапанова 
прагучала спачатку ў Казахстане, а 
пасля ў Інданезіі. Тады яна падава-
лася хіба што прыгожым слоганам, 
шмат хто сумняваўся ў магчымас-
ці практычнай рэалізацыі такога 
маштабнага, насамрэч транснацы-
янальнага праекта, які аб’яднаў усе 

кантыненты. Аднак час расставіў 
усё па месцах. Цяпер усе пра-
пановы, вылучаныя старшынёй 
КНР, знайшлі ўвасабленне ў кан-
крэтных справах. Што неаднойчы 
падкрэслілі ўдзельнікі юбілейнага 
V Форуму супрацоўніцтва СМІ 
«Адзін пояс, адзін шлях», які быў 
арганізаваны газетай «Жэньмінь 
жыбаа» разам з Цэнтральным 
камі тэтам Камуністычнай партыі 
Кітая і Урадам правінцыі Хайнань. 
Мерапрыемствы прайшлі ў знака-
вым месцы  — сталіцы штогадо-

вага Азіяцкага форуму — пасёлку 
Боаа, што на ўсходнім узбярэжжы 
вострава Хайнань. Больш за 250 
прадстаўнікоў з 90 краін і міжна-
родных арганізацый, 205 сродкаў 
масавай інфармацыі, у тым ліку і 
прадстаўнікі з Беларусі, сабраліся 
ў адной зале, каб разам абмерка-
ваць план узаемадзеяння паміж 
СМІ, а таксама падзяліцца дум-
камі аб перспектывах глабальнага 
праекта.

Як ініцыятыва Паднябеснай ста-
ла сусветным трэндам?

ініцыЯтыва,
скіраванаЯ
на развіццё
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«Папяровыя» праекты

Як вядома, за апошнія дзесяцігод-
дзі некаторыя краіны прапаноўвалі 
свае канцэпцыі адраджэння Шаўкова-
га шляху. Тут варта згадаць ідэю, агу-
чаную яшчэ ў 1996-м японскім Урадам 
пад назвай «Дыпламатыя Шаўковага 
шляху». У 1999 годзе Кангрэсам ЗША 
быў прыняты «Thе Sіlk Rоаd Strаtеgу 
Асt», які прадугледжваў узмацнен-
не амерыканскай дапамогі краінам 
Цэнтральнай Азіі ды Каўказа з мэтай 
памяншэння ўплыву Расіі ў рэгіёне. 
Восенню 2011-га ЗША абнавілі сваю 
ініцыятыву «Новага Шаўковага шля-
ху», якая на той час была накіравана 
на паляпшэнне эканамічнага стано-
вішча Афганістана з-за перакідвання 
энергетычных рэсурсаў Цэнтральнай 
Азіі на поўдзень. Пасля планавалася 
шляхам інтэграцыі эканомік краін 
рэгіёна Цэнтральнай і Паўднёвай 
Азіі (уключаючы Пакістан ды Індыю) 
стварыць зону свабоднага гандлю, 
пабудаваць транспартныя шляхі і 
газаправоды з поўначы на поўдзень. 
Зрэшты, усе тыя ідэі засталіся толькі 
на паперы.

Некалькі ініцыятыў пад лозунгам 
«Шаўковага шляху» абвяшчалі ўрады 
Паўднёвай Карэі ў перыяд 2009–2013 
гадоў. Усе яны мелі на мэце пракла-
данне шляхоў да сыравінных рэ-
сурсаў кантынента, у прыватнасці ў 
Цэнтральнай Азіі, і ўзмацненне пры-
сутнасці ў рэгіёне карэйскага бізнесу. 
Пасля шмат гаварылася пра тое, што 
Японія, Індыя, Аўстралія і ЗША су-
месна будуць ствараць свой «альтэр-
натыўны» Шаўковы шлях — «Калідор 
росту Азія—Афрыка». Як дэкларава-
лася, яго прынцыповым адрозненнем 
ад кітайскай ініцыятывы з’яўляецца 
тое, што ён будзе арыентаваны на рас-
крыццё магчымасцяў супрацоўніцтва 
прыватнага сектара і спрыяць прыцяг-
ненню інвестыцый на рынкі, якія 
развіваюцца.

Як заўважаюць эксперты, цяпер 
лёгка пераканацца, што ні адна з гэ-
тых ініцыятыў не насіла ўніверсаль-
нага характару і не мела комплекснага 
падыходу. Філасофія кожнага з такіх 
праектаў абмяжоўваецца тым, што 
адна ці некалькі «краін-заснавальніц» 
атрымаюць пэўную выгаду ад уласна-
га доступу да танных рэсурсаў краін, 
якія развіваюцца.

Сумесны выйгрыш

Кітайская ініцыятыва першапа-
чаткова грунтавалася на іншых прын-
цыпах. Старшыня КНР у 2013 годзе 
адразу прапаноўваў пяць ключавых 
кірункаў, па якіх могуць быць рэалі-
заваны сумесныя праекты ў рамках 
ініцыятывы «Пояса і шляху». Перш за 
ўсё, гэта ўзмацненне палітычных кан-
сультацый паміж краінамі. Сі Цзінь-
пін прапанаваў рэгулярна праводзіць 
падрабязны абмен думкамі па стратэ-
гіі, тактыцы эканамічнага развіцця. 
Кіруючыся прынцыпам дасягнення 
адзінства думак пры захаванні ад-
розненняў і шляхам кансультацый 
прадуцыраваць праграмы і мерапры-
емствы па развіцці рэгіянальнага су-
працоўніцтва, даць «зялёнае святло» 
для рэгіянальнай эканамічнай інтэг-
рацыі ў палітычным і прававым плане.

Таксама было прапанавана ак-
тывізаваць развіццё адзінай транс-
партнай сістэмы. Старшыня КНР 
заявіў пра гатоўнасць Кітая актыўна 
разглядаць з усімі краінамі ўдаска-

наленне адпаведнай трансгранічнай 
інфраструктуры на карысць пасту-
повага стварэння такой сеткі, якая 
злучае Усходнюю, Заходнюю і Паўд-
нёвую Азію. Гэта стварае спрыяль-
ныя ўмовы для эканамічнага развіц-
ця і перамяшчэння грамадзян краін 
рэгіёнаў свету.

Гаворка вялася і пра ўзмацненне 
гандлёвых сувязяў. У эканамічнай 
паласе Шаўковага шляху пражывае 
звыш трох мільярдаў чалавек — гэта 
велізарныя рынкі. Відавочна, што ган-
длёва-інвестыцыйнае супрацоўніцт-
ва мае вялікі патэнцыял. Мэтазгодна 
шукаць адэкватныя схемы спрашчэн-
ня ўмоў для гандлю ды інвестыцый, 
працаваць над ліквідацыяй гандлё-
вых бар’ераў, зніжэннем непатрэбных 

выдаткаў, павышэннем хуткасці ды 
якасці эканамічных аперацый.

Лагічна меркавалася павелічэнне 
разлікаў у нацыянальных валютах. 
Кітай прапанаваў актыўна пераход-
зіць да такой схемы. Гэта пралічаны 
крок, паколькі пераход да нацыяналь-
ных валют пры абменах і разліках 
у бягучых і капітальных аперацыях 
здольны значна знізіць выдаткі на 
грашовыя аперацыі, умацаваць фі-
нансавыя сістэмы краін, прадухіліць 
фінансавыя рызыкі, павысіць міжна-
родную канкурэнта здольнасць рэгія-
нальнай эканомікі.

Яшчэ адзін важкі аргумент — уз-
мацненне сувязяў на ўзроўні людзей. 
Міждзяржаўныя адносіны будуюцца 
на ўзаемнай дружбе народаў. Для таго 
каб дамагчыся поспехаў па згаданых 
кірунках, неабходна мець абавязкова 
народную падтрымку, актывізава-
ць дружалюбныя кантакты народаў, 
умацаваць паразуменне і традыцый-
нае сяброўства. Такім чынам рэгія-
нальнае супрацоўніцтва атрымае 
трывалую сацыяльную і грамадскую 
базу.

Такімі былі прынцыповыя падыхо-
ды кітайскага кіраўніцтва пры стварэн-
ні ініцыятывы «Пояса і шляху». 

«Усё праходзіць адкрыта і праз-
рыста. Няма ніякай дамінуючай сілы, 
ёсць толькі раўнапраўны ўдзел усіх 
бакоў. Няма ніякіх цёмных спраў, ёсць 
толькі адкрытасць і транспарэнтнас-
ць. Няма прынцыпу «пераможца за-
бярэ ўсё», ёсць імкненне да ўзаемнай 
выгады і сумеснага выйгрышу»,  — 
так акрэсліў прынцыповыя падыхо-
ды Кітая Міністр замежных спраў 
КНР Ван І.

Для ўвасаблення глабальных пра-
ектаў пры Дзяржаўным камітэце па 
развіцці й рэформе была арганізава-
на кіраўніцкая кан-
цылярыя. Адкрыўся стар. 10

«Вылучаная Кітаем ініцыятыва 
«Адзін пояс, адзін шлях» падала 

важную платформу для прасоўвання 
міжнароднага супрацоўніцтва, 

прапанавала новае мысленне»
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Азіяцкі банк інфра-
структ урных інвес-

тыцый. Таксама на чале з кітайскім 
Урадам быў створаны Сумесны інве-
стыцыйны фонд. За пяць гадоў рэалі-
зацыі ініцыятывы «Адзін пояс, адзін 
шлях» Кітай падпісаў 103 дакументы 
аб супрацоўніцтве з 88 краінамі ды 
міжнароднымі арганізацыямі. Сукуп-
ны гандлёвы абарот Кітая з краінамі 
ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях» 
перавысіў пяць трыльёнаў долараў, 
сукупны аб’ём інвестыцый Кітая ў 
краіны, ахопленыя ініцыятывай, пе-
равысіў 70 мільярдаў долараў. Кітай-
скія прадпрыемствы адкрылі 75 зон 
гандлёва-эканамічнага супрацоўніцт-
ва ў краінах ініцыятывы, якія забяс-
печылі 200 тысяч новых рабочых мес-
цаў. Бакі сумесна выпрацавалі новую 
мадэль супрацоўніцтва для развіцця 
глабальнай эканомікі ды рэгіянальнай 
інтэграцыі.

«Вылучаная Кітаем ініцыятыва 
«Адзін пояс, адзін шлях» падала важ-
ную платформу для прасоўвання між-
народнага супрацоўніцтва, прапана-
вала новае мысленне»,  — адзначаў 
Генсакратар ААН Антоніу Гутэрэш. 
Ён падкрэсліваў, што гэтая стратэгія 
дазволіла запусціць новыя інфра-
структурныя праекты, прыцягнуць 
інвестыцыі ў краіны, якія развіваюц-
ца, і знізіць беспрацоўе. «Будаўніцт-
ва «Аднаго пояса, аднаго шляху» 
з’яўляецца ўзаемавыгадным і вый-
грышным для ўсіх бакоў», — заўва-
жыў Гутэррэш.

без бар’ераў

Кітайская ініцыятыва «Адзін пояс, 
адзін шлях» скіраваная на ўсеагульнае 
развіццё, і сёння можна ўжо казаць 
пра яе пераход на новы, больш вы-
сокі й якасны этап рэалізацыі. Такое 
меркаванне выказаў на форуме супра-
цоўніцтва СМІ кіраўнік газеты «Жэнь-
мінь жыбаа» Лі Баашань. «Цяпер перад 
чалавецтвам стаяць сур’ёзныя вы-
клікі. Эфектыўныя адказы на іх можна 
знайсці толькі сумеснымі намагання-
мі. Нам уяўляецца, што ініцыятыва 
«Адзін пояс, адзін шлях» якраз можа 
прапанаваць мадэль рашэнняў для 
многіх праблем сучаснасці, садзейні-
чаць падтрыманню міру й пашырэнню 
глабальнай кааперацыі», — заявіў Лі 
Баашань. Па яго словах, важнай аса-

блівасцю гэтага маштабнага праекта 
з’яўляецца той факт, што ён улічвае 
інтарэсы краін, якія развіваюцца, а не 
арыентаваны выключна на вядучыя 
эканомікі планеты.

Гаворачы аб знешняй палітыцы 
Кітая, Лі Баашань падкрэсліў, што КНР 
за апошнія гады ўнесла значны ўклад 
у падтрыманне стабільнасці ў рэгіёне і 
свеце. «Кітай не будуе бар’еры і пераш-
коды для іншых краін, ён выступае су-
праць прымянення сілы і вітае ўзаема-
дзеянне ва ўсіх сферах, — заўважыў 
Лі Баашань. — Тут важна адзначыць, 
што ініцыятыва «Адзін пояс, адзін 
шлях» рэалізуецца ў адпаведнасці з іс-
нуючымі міжнароднымі правіламі. Не 
выключана, што з часам мы прыйдзем 
да высновы аб неабходнасці ўдаскана-
лення міжнароднай прававой сістэмы, 
але гэта павінна быць натуральная 
эвалюцыя на аб’ектыўнай і празры-
стай аснове».

Вітаючы ўдзельнікаў форуму, Лі 
Баашань канстатаваў, што гэтае ме-
рапрыемства з году ў год дэманструе 
дынаміку і знаходзіць падтрымку ся-
род многіх краін. «Наш форум — тры-
валая платформа для дыялогу СМІ. 
«Жэньмінь жыбаа» будзе заахвочваць 
міжнародны абмен і супрацоўніцтва, 
мы будзем імкнуцца ісці ў нагу з но-
вымі плынямі ў галіне медыя і сферы 

інфармацыйных тэхналогій. Тэма іна-
вацый заўсёды будзе ў фокусе нашых 
міжнародных сустрэч», — дадаў ён.

Як заўважыў член Палітбюро 
Цэнтральнага камітэта Камуністыч-
най партыі Кітая Хуан Куньмін на 
сустрэчы з удзельнікамі форуму су-
працоўніцтва СМІ, «Адзін пояс, адзін 
шлях», ператварыўся ўжо з канцэп-
цыі ў дзеянне, з бачання перспектыў 
у рэальнасць. Ён выказаў надзею на 
тое, што СМІ зацікаўленых краін і 
рэгіёнаў будуць бесперапынна па-
глыбляць узаемадзеянне і актыўна 
распаўсю джваць інфармацыю аб іні-
цыятыве. Замежныя прадстаўнікі ў 
сваю чаргу выказалі гатоўнасць ума-
цоўваць супрацоўніцтва паміж СМІ 
ды тым самым унесці большы ўклад 
ва ўвасабленне глабальнага праекта.

Беларусь — важны партнёр Кітая 
ў будаўніцтве «Пояса і шляху». Гэта, 
дарэчы, неаднойчы падкрэсліваў стар-
шыня КНР. «Нашым краінам варта 
распачаць яшчэ вялікія намаганні для 
ўмацавання гандлёва-інвестыцыйных 
адносін», — заўважыў Сі Цзіньпін. 
Вельмі важным тут падаецца правя-
дзенне наступнага форуму «Адзін 
пояс, адзін шлях» на базе Кітайска-
Беларускага індустрыяльнага парка 
«Вялікі камень».

Мікалай Літвінаў

стар.  9
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У музеі аднаго 
з найбуйнейшых 
сусветных СМІ —  
газеты «Жэньмінь 
жыбаа», што ў Кітаі — 
адзін з экспазіцыйных 
стэндаў прысвечаны 
сумеснаму праекту 
з беларускім 
Выдавецкім 
домам «Звязда». 
Супрацоўніцтва, 
замацаванае 
ў Мемарандуме, 
які падпісалі раней 
газеты «Звязда» 
і «Жэньмінь жыбаа», 
прадаўжаецца.

сЯБроў Яднае 
суМеснаЯ 
дароГа 

стар. 12
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А
б тым, як рэалізуец-
ца міжнародны пра-
ект, а таксама пра 
паездку ў кітайскую 
правінцыю Хайнань 
і ўдзел у юбілейным 
V  Форуме с упра-
цоўніцтва СМІ «Ад-

зін пояс, адзін шлях» — наша гутарка 
з дырэктарам — галоўным рэдактарам 
Рэдакцыйна-выдавецкай установы 
«Выдавецкі дом “Звязда”» Паўлам Су-
харукавым.

— Павел Якаўлевіч, дзе можна 
чытаць артыкулы, якія рыхтуюцца 
журналістамі абедзвюх краін у ад‑
паведнасці з сумесным праектам рэ‑
дакцый газет «Звязда» і «Жэньмінь 
жыбаа»?

— Супольны праект прадстаўле-
ны на нашых інтэрнэт-парталах. У 
прыватнасці, на партале ВД «Звязда» 
ёсць раздзел «Весткі з Кітая» па адра-
се http://zviazda.by/be/vestki-z-kitaya-0. 
А беларускія навіны змяшчаюцца ў 
інтэрнэце на рускамоўным партале 
газеты — рэсурс «Жэньмінь жыбаа» 
анлайн». Рыхтуючы такія матэрыялы, 
мы імкнемся паказаць, чым жывуць 
Беларусь і Кітай.

— Калі казаць у цэлым, то якія 
вашы ўражанні ад нядаўняй паездкі?

— Добрыя, пазітыўныя. Да таго 
ж вельмі прыемна, што мне выпаў 
гонар ужо двойчы паўдзельнічаць у 
такім найбуйнейшым маштабным 
форуме.

— Як мы разумеем, «Адзін пояс, 
адзін шлях» — гэты праект інтэгра‑
цыйны, да таго ж і шматпрофільны…

— Так і ёсць. І мы ў ім у шэрагу ін-
шых краін прымаем удзел. Гэты пра-
ект — не толькі эканамічны, сацыяль-
ны, гуманітарны, ён яшчэ й медыйны. 
Так, нам вядома: ягоная глабальная 
мэта  — аднаўленне гандлёвых шля-
хоў, якія былі яшчэ ў старажытнасці. У 
праект уключаны многія краіны — не 
толькі тыя, што ў свой час фармальна 
знаходзіліся на Вялікім шаўковым шля-
ху. Цяпер у ім нават краіны Афрыкі. 
Таксама існуе Марскі шаўковы шлях — 
Кітай і яго развівае. Ідзе, можна ска-
заць, сусветны шырокафарматны інтэ-
грацыйны працэс, на чале якога стаіць 
Паднябесная. Цяпер, як вядома, у боль-
шасці інтэграцыйных арганізацый час 
крызісны — возьмем той жа Еўрасаюз, 
які звязаны з брэксітам Вялікабрытаніі. 
Ці яшчэ вось ЗША выйшлі з Кіёцкага 
пратакола (міжнароднае пагадненне, 
дадатковы дакумент да Рамачнай 
канвенцыі ААН аб змяненні кліма-
ту (1992), прынятае ў Кіёта (Японія) 

у снежні 1997  года, якое абавязвае 
развітыя краіны і краіны з пераходнай 
эканомікай скараціць або стабіліза ваць 
выкіды парніковых газаў. — Аўт.). Мы 
добра памятаем, як ЗША заявілі пра 
выхад з Парыжскага пагаднення па клі-
маце 1 чэрвеня 2017 года.

— І Кітай пры тым нібы пераха‑
піў ініцыятыву…

— Так, і вось гэтая вялікая краі-
на становіцца цэнтрам інтэграцый-
ных працэсаў. І актыўна іх развівае. 
Прычым у інтэграцыйных пачынан-
нях практычна ўсе развітыя краіны ў 
той ці іншай ступені прымаюць удзел. 
Кітай як дзяржава, я б сказаў, цяр-
пліва-філасофская, усім прапаноўвае 
сяброўства — і магчымасці паўдзель-
нічаць у гэтым праекце. І, па-мойму, не 
адмаўляе нікому, хто жадае ўключыц-
ца ў такі працэс.

Лічбы, якія прыводзіць у сваім 
аналітычным артыкуле мой намес-
нік Мікалай Літвінаў — уражваюць. 
(гл. артыкул «Ініцыятыва, скіраваная 
на развіццё» — у гэтым нумары на 
стар. 8 — Аўт.) Мікалай, дарэчы, быў 
у складзе нашай беларускай каманды, 
якая пабывала на форуме. Відавочна, 
што за час існавання праекта ва ўсіх 
дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у ім, тава-
раабарот з Кітаем значна павялічыўся.

Пад час пленарнага пасяджэння форуму
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— Гэта значыць, мы так разуме‑
ем, што ўжо адчуваецца немалы эка‑
намічны эфект для ўсіх удзельнікаў 
праекта?

— Безумоўна. Кітай укладвае ва ўсе 
гэтыя мерапрыемствы каласальныя 
рэсурсы. І вось у адным з праектаў, 
пра які вы спыталі, мы і ўдзельнічаем. 
Дагавор аб супрацоўніцтве з вядучай 
кітайскай газетай «Жэньмінь жыбаа» 
быў падпісаны некалькі гадоў таму. 
Тое зрабіў мой паважаны папярэднік 
на пасадзе ў ВД «Звязда», цяперашні 
Міністр інфармацыі Аляксандр Кар-
люкевіч. 

— Праект «Весткі з Беларусі» 
выходзіць, яшчэ раз удакладнім, у 
рускамоўнай версіі газеты «Жэнь‑
мінь жыбаа»?

— Так, і журналісты «Звязды» рых-
туюць у падборкі навінны кантэнт, а 
таксама й цікавыя аўтарскія матэрыя-
лы. Яны размяшчаюцца на электрон-
ным рэсурсе газета «Жэньмінь жы-
баа». І на партале «Звязды» ў інтэрнэце 
падаюцца навіны з Кітая — іх рыхту-
юць кітайскія журналісты.

— Дзякуючы дамоўленасці чыта‑
чы электроннай рускамоўнай версіі 
газеты «Жэньмінь жыбаа» па ўсім 
свеце даведаюцца пра тое, што ад‑
бываецца ў Беларусі — а чытачы на‑
шага рэсурсу заўсёды ў курсе апошніх 
навін у Кітаі?

— Так, і гэта вельмі каштоўны мо-
мант супрацоўніцтва.

— Пэўна, іншыя беларускія СМІ 
таксама будуць развіваць яго?

— Кітайскі бок вызначыў газету 
«Жэньмінь жыбаа» галоўнай, адказ-
най за прасоўванне медыйнага супра-
цоўніцтва ў рамках праекта «Адзін 
пояс, адзін шлях». Рухаюцца ж у гэ-
тым кірунку таксама іншыя белару-
скіх СМІ — напрыклад, Выдавецкі 
дом «Беларусь сегодня» і Беларускае 
тэлеграфнае агенцтва (БелТА). Таму 
вось і я ўдзельнічаю ў найбуйнейшым 
міжнародным медыяфоруме ўжо дру-
гі раз. Летась ён праходзіў там, дзе па-
чынаўся раней Вялікі шаўковы шлях. 
(Гэта Дуньхуан  — аазіс і гарадскі 
павет у гарадской акрузе Цзюцюань 
кітайскай правінцыі Ганьсу. Менавіта 
ён у старажытнасці служыў варотамі 
ў Кітай на Вялікім шаўковым шля-
ху. — Аўт.). Сёлета ж мы гасцявалі у 
горадзе Боаа на востраве Ханьнань, 
на медыяфоруме былі прадстаўнікі 
90 краін.

— Якія пытанні абмяркоўваліся 
на медыяфоруме‑2018?

— Мы абменьваліся думкамі пра 
тэхналогіі развіцця медыя. Перш за 
ўсё, упор рабіўся на электронныя тэх-
налогіі. Гаварылі пра інавацыйныя 
падыходы ў развіцці медыя. Даклад-
чыкі ўздымалі й шэраг іншых важных 
праблем: проціборства фэйкавым на-
вінам, тэрарыстычныя пагрозы, які 
прасоўваюцца праз СМІ… Былі вель-
мі цікавыя даклады. У прыватнасці, 
расіяне казалі пра тое, як уваходзяць 
у нашае жыццё новыя тэхналогіі пра-
соўвання інфармацыйных прадуктаў. 
Сваім досведам дзяліліся прадстаўнікі 
кітайскіх медыя, у тым ліку й газеты 
«Жэньмінь жыбаа», і з Вялікабрытаніі, 
ЗША былі дакладчыкі.

— Што скажаце пра атмасферу 
на форуме?

— Тут варта згадаць, што прахо-
дзіў ён у вялікім Дзелавым цэнтры: 
там штогод праходзіць і азіяцкі фо-
рум  — гэта накшталт Сусветнага 
эканамічнага форуму ў швейцарскім 
Давосе. Атмасфера ж медыяфоруму 
была не проста сяброўскай — ледзь 
не брацкай. І мне як грамадзяніну 
Беларусі, кіраўніку вядомай структу-
ры, падобная атмасфера — блізкая. 
Прыемна, што нягледзячы на розна-
галоссі паміж асобнымі дзяржавамі, 
на падобных сустрэчах усё ж ёсць 
паразуменне. Выклікі ва ўсёй сусвет-
най супольнасці сёння — як ніколі 
раней падобныя, і трэба яднацца, 
каб эфектыўна вырашаць агульнача-
лавечыя праблемы, важныя для сус-
ветнай супольнасці. І ў гэтым гучала 
кансалідаваная аднадушнасць. На 
форуме былі, скажам, прадстаўнікі як 
украінскіх, так і расійскіх СМІ — але 
яны не выносілі ў дыскусійнае поле 
медыяфоруму сваіх між дзяржаўных 
праблем. А, як правіла, у сучасным 
свеце такія міжнародныя пляцоўкі 
часта выкарыстоўваюцца для пра-
соўвання нейкіх вузканацыянальных 
інтарэсаў. Дык вось, на медыя форуме 
ў Боаа таго не было.

— Пэўна ж, праўду кажуць у на‑
шым народзе: сапраўдных сяброў 
толькі яднае сумесная дарога, нават 
калі яна й цяжкая… А ці ўдалося вам 
знутры разгледзець Кітай?

— Хіба што вельмі невялікую яго 
частку… Бо краіна ж велізарная, нез-
вычайная — і розная, калі глядзець 
па рэгіёнах. Для нас арганізоўвалі-
ся цікавыя пазнавальныя экскурсіі. 
Мы пазнаёміліся з інфраструктурай, 
якая бурнымі тэмпамі развіваецца 
ў Кітаі — у прыватнасці, на востра-
ве Ханьнань. Дарэчы, сёння гэтая 
правінцыя на поўдні краіны прыз-
наная найбуйнейшым курортным 
і медыцынскім цэнтрам Кітая. Там 
бурнымі тэмпамі ствараецца такая 
буйная інстытуцыя пад назвай Ме-

дыцынскі кластар. На плошчы звыш 
50 квадратных кіламетраў кітайцы 
ствараюць медыцынскія ўстановы, 
прычым так, што там усё з усім узае-
мазвязана. Да таго ж завязана ўсё на 
кітайскай медыцыне. Як вядома, гэта 
сусветны брэнд. У Ханьнані будуец-
ца велізарная, проста каласальная 
інфраструктура. Лечаць там як сваіх 
грамадзян, так і пацыентаў з іншых 
краін. Ёсць у кітайцаў там і яшчэ та-
кая мэта: прыцягваць у свае праекты 
замежных інвестараў. Гэты кластар 
будзе мець не толькі ўсе медыцынскія 
ўстановы, але й бытавую інфраструк-
туру — скажам, аэрапорт, чыгуначны 
вакзал. Мы наведалі шэраг аб’ектаў, 
якія будуюцца вельмі дыхтоўна. І 
ёсць упэўненасць: у належны тэрмін 
усё, што запланавана — там будзе вы-
канана без затрымкі.

— Ёсць там і дзейсныя медыцын‑
скія цэнтры?

— Адзін з іх мы наведвалі. Дарэчы, 
сярод фітнэс-інструктараў там працуе 
рускамоўная дзяўчына. Як бачым, усё 
пралічана: калі будуць прыязджаць 
пацыенты, якія размаўляюць на рус-
кай мове, лячыцца  — ім там будзе 
камфортна. 

— А вам не прапа‑
ноўвалі якую‑небудзь 

Атмасфера медыяфоруму была не проста 
сяброўскай — ледзь не брацкай. І мне як 

грамадзяніну Беларусі, кіраўніку вядомай 
структуры, падобная атмасфера — блізкая. 
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працэдуру на сабе вы‑
прабаваць?

— Прапаноўвалі. Але ж у нас была 
вельмі насычаная праграма.

— У Дуньхуане, дзе вы летась 
былі, таксама інфраструктура та‑
кімі ж тэмпамі развіваецца?

— Так, вельмі бурна. Гэта — цэнтр 
знакамітай кітайскай пустыні Гобі. Там 
знаходзіцца аб’ект Сусветнай культур-
най спадчыны ЮНЕСКА: будыйскія 
пячоры, іх каля 3000. Дык вось, кітай-
цы ствараюць турыстычны кластар. 
У невялікім горадзе пабудавалі аэ-
рапорт, гатэлі, бізнес-цэнтры… Там, 
як кажуць, па метры адваёўваецца ў 
пустыні тэрыторыя, у аазіс завозіцца 
глеба, садзяць пальмы, якія вязуць 
з пітомнікаў. Там удыхаецца новае 
жыццё ў кожны лапік зямлі. Уявіце 
сабе: у цэнтры пустыні — прэснае во-
зера, аазіс… Гэта летась нам паказвалі. 
Уражвае!

— Павел Якаўлевіч, быць част‑
каю праекту «Адзін пояс, адзін 
шлях» — прэстыжна для вас?

— Паўтаруся, гэта — гонар для 
Выдавецкага дома «Звязда» і для 
мяне. Усе ўдзельнікі форуму сыхо-
дзіліся на думцы: праект, задуманы 
Кітаем, — адно з найперспектыўных 
інтэграцыйных пачынанняў ва ўсім 

свеце. Што цікава, у 
ім няма прымусовых 
хадоў, накшталт: калі 
ты ўдзель нік праекта, 
то павінен… Усё праз-
рыста: калі табе ціка-
ва, то ўдзельнічай, а 
не хочаш — твая воля. 
Гэта важны псіхалагіч-
ны момант, і хоць ён, 
вядома, не галоўны, але 
маральна тое — прыем-
на. Калі ты там, у гэтай 
вялікай плыні, то адчу-
ваеш сябе часткаю ча-
госьці вялікага, істотна-
га. Дарэчы, ВД «Звязда» 
ўвесь час у гэтай плыні, 
штодзённа, — толькі ў 
самім Кітаі тое вастрэй 
адчуваеш.

— Нешта беларускае 
ў Кітаі сустрэлі, паба‑

чылі?
— Сустрэў! У музеі га-

зеты «Жэньмінь жыбаа» 
быў прыемна здзіўлены: 
там і наш сумесны праект 

адлюстраваны. Мы ж і ў Пекіне былі 
тры дні — там экспазіцыйны стэнд і 
пабачыў. Пабываць недзе яшчэ, дзе 
ёсць «сляды» беларусаў, у тым ліку й 
нашай Амбасадзе, не склалася. Была ж 
у сталіцы цікавая сустрэча з Міністрам 
інфармацыі Кітая — у Доме народных 
сходаў. Абмяркоўвалася важнае пы-
танне кансалідацыі. Яшчэ ладзілася 
сустрэча ў рэдакцыі газеты «Жэньмінь 
жыбаа» — на ёй былі ўсе ўдзельнікі фо-
руму.

— Ці вялікі там штат, у той га‑
лоўнай кітайскай газеце?

— Нам казалі: паўтары тысячы 
супрацоўнікаў, толькі журналістаў — 
500. Газета цяпер — шматпрофільны 
холдынг. Наогул, я так зразумеў, пад 
холдынг «Жэньмінь жыбаа» адведзе-
на каля 30 паверхаў, але там у асноў-
ным студыі размяшчаюцца. Кітайцы 
разумеюць, што папяровыя носьбыты 
інфармацыі ўжо цяпер не такія акту-
альныя, як раней, і таму актыўна разві-
ваюць тэлекантэнт у газеце, ла дзяць 
розныя ток-шоў… Але, што цікава, 
папяровая версія выдання знешне, 
вёрсткаю застаецца прыкладна такой, 
як была. Гэта, як вядома, друкаваны 
орган ЦК кампартыі Кітаю з класічнай 
стандартнай вёрсткай — падобнай да 
ранейшай савецка-партыйнай газеты 

«Правда». Так, у ёй цяпер ілюстрацыі 
могуць быць і вялікімі, і меншымі, але 
першая паласа застаецца класічнай. 
Ну а класіка, як вядома, не старэе…

— Ці не выказвалі прадстаўнікі 
медый Кітая намераў прасоўваць 
свой кантэнт не толькі ў інфарма‑
цыйным фармаце, але і ў нейкім ін‑
шым?

— Такіх прапаноў мне асабіста па-
куль не паступала. Між тым ведаю: ім 
цікавыя любыя праекты, якія могуць 
расказаць пра Кітай — у іншых месцах 
свету. І такім чынам будзе фармавац-
ца пазітыўная грамадская думка пра 
Кітай, ягоных грамадзян — далёка за 
межамі краіны. Гэта іх доўгатэрміно-
выя інвестыцыі ў будучыню і, я перака-
наны, яны вельмі эфектыўныя. Бо чым 
больш па свеце сяброў — тым больш 
перспектыў для развіцця самой краі-
ны. Так што я вазьму на сябе смеласць 
сцвярджаць: любыя нашы захады, якія 
спрыяюць прасоўванню кітайскіх пра-
ектаў, для іх каштоўныя. Але кітайцы 
ж — мудрыя людзі, яны прытрымліва-
юцца этычных правіл і ніколі не ска-
жуць: вось гэты для нас важны, а той 
не надта… Кожны госць для іх, калега 
і партнёр, які з дабром і адкрытай ду-
шой да іх — паважаны. Прыклад магу 
прывесці. Назіраў, як генеральны ды-
рэк тар «Российской газеты» Павел Не-
гоіца меў зносіны з калегамі з «Жэнь-
мінь жыбаа». Было бачна, што сувязі 
ў яго даўнія, сяброўскія, і ён ледзь не 
самым першым на форуме выступаў, і 
адчувалася: для кітайцаў Расія — вель-
мі важны кірунак для супрацоўнітва. 
Але падобнае стаўленне я бачыў толькі 
ў нейкіх дробязях, на якія можа нехта 
й не зверне ўвагу. Кітайскія калегам, 
скажам так, не акцэнтавалі неяк яўна 
свае прыярытэты. Усе для іх, паўтару-
ся, важныя — тое й па ўзроўні прыёму, 
адносінах да сябе асабіста я адчуваў.

— Вы кажаце пра сяброўскую ат‑
масферу медыяфоруму — а як там, у 
Пекіне, з рэальным паветрам у гора‑
дзе? Ці змог вас уразіць пекінскі смог?

— Ой, не тое слова… Хмарачосы 
там з-за яго не бачныя, і людзі ў мас-
ках ходзяць. З Беларуссю, Мінскам у 
гэтым сэнсе — гарадской экалогіі — 
параўноўваць, то ў нас — проста рай-
ская краіна. Мяркую, мяне зразуме юць 
кітайскія сябры — яны ж і самі пра 
гэтую пекінскую экапраблему шмат 
гавораць, пішуць, і меры прымаюць. 
Між тым на выспе Ханьнань, вядома 
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 А  дзіН ПояС, адзіН шлях

ж, рай у сэнсе клімату самы што ні 
ёсць сапраўдны: было 30 градусаў ця-
пла, сіняе неба, пальмы, какосы прама 
над галовамі… Востраў гэты бліжэй да 
В’етнаму. Але ж і ў тым раі — шмат пра-
цаваць патрэбна. Бачыў ноччу, напры-
клад, як там возяць пальмы з гадаваль-
нікаў — у спецыяльных кантэйнерах, 
вельмі акуратна, каб усё прыжылося…

— Як там на вуліцах у сэнсе пры‑
язнасць, гасціннасці? Усмешкі бачы‑
лі?

— Кітайцы  — гасцінная нацыя, 
добра нас прымалі, прыязна. І мы ім, і 
яны нам усміхаліся пры сустрэчах, ча-
сам нават раскланьваліся…

— Колькі дзён вы там прабылі?
— Усяго пяць дзён, і кожны дзень 

быў насычаным. Адзін дзень, праўда, 
заняў пераезд з выспы Хайнань у Пе-
кін: 4-5 гадзін лёту.

— А ў Боаа пагуляць па горадзе 
атрымалася?

— Мы любілі выбірацца ноччу ў 
горад: бралі таксі, ехалі да мора. Было 
цёпла, нават купаліся ўвечары, чым 
 здзівілі кітайцаў. Бо там, аказваецца, 
не сезон — хвалі вялікія. А нам — эк-
зотыка! Мясцовыя людзі глядзелі на 
такіх начных беларусаў-купальшчы-
каў добразычліва.

— Што з сувеніраў прывезлі да‑
дому?

— Набыў некаторыя дробязі, наве-
даўшы ў Пекіне шаўковую вуліцу, дзе 
шмат у магазінах, шапіках кітайскай 
прадукцыі: вопратка, электроніка, су-
веніры… Вочы разбягаліся. Многія там 

гавораць па руску. Гандлявацца было 
весела: для кітайскіх прадаўцоў гэта ж 
лад жыцця. Абвя шчаюць вельмі высо-
кую цану, а потым яе патрохі зніжа юць, 
калі пакупнік не згаджаецца. Такая 
свое асаблівая гульня. На той вуліцы 
журналістам пабы ваць вельмі цікава. 

У цэлым Кітай робіць уражанне 
шчаслівай краіны. Ідзеш па горадзе, 
бачыш: дзеці гуляюць, хтосьці гімна-
стыкай займаецца, танчыць нехта… 
Твары добразычлівыя, усмешлівыя. Я 
разумею, што не трэба, як той казаў, 
блытаць турызм з эміграцыяй. Ёсць і 
там, безумоўна, праблемы: як і ва ўсіх 
людзей. Але кітайцы іх вырашаюць: 

умеюць ставіць мэты, паступова ўваса-
бляць жаданні ў жыццё. Яны рухаюцца, 
— прыйдуць туды, куды хочуць. А як 
там спакойна ўсё ў атмасферы, зносінах 
паміж людзьмі! Яны, нехта сказаў, жы-
вуць з такім светаадчуваннем: калі табе 
выгадна з Кітаем, то значыць і Кітаю 
выгадна з табой. І нікога нікуды не за-
зываюць, дабрачыннасцю адкрыта не 
займаюцца. З аднаго боку ёсць адкры-
тасць, з другога — жорсткая, сказаў бы, 
гаспадарлівасць, прынцыповасць. І я 
думаю: калі ад таго залежыць іх дабра-
быт, то можа так і трэба. Такому й нам 
павучыцца не грэх…

Гутарылі Валянціна і Іван Ждановічы

«Жывы» лагатып Боааскага Азіяцкага форуму

Храмавы комплекс у Боаа
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Х
аця і цяпер туды да-
ехаць няцяжка: ёсць 
рэйсавыя аўтобусы. 
Але я вырашыла ска-
рыстацца аўтамабі-
лем, каб паспець на 
працягу дня больш 
убачыць самой і па-

спрабаваць зразумець, наколькі амбі-
цыйнае вызначэнне парка адпавядае 
рэальнасці.

З Мінска 35 хвілін у дарозе — 
а вось ён і стаіць: «вялікі» камень. 
Сімвал парка, абкружаны сцягамі 
розных краін. А вакол — будоўля, 
будоўля… Праязджаю ўздоўж 
велізарных плошчаў перакапа-
ных зямель…

У асноўным будынку, 
дзе сканцэнтраваны і ад-
міністрацыя, і офісы рэзідэн-

таў, і так званая «адна станцыя», што іх 
абслугоўвае, ёсць вялікае электроннае 
табло. На ім у рэжыме анлайн можна 
сачыць за надвор’ем у розных гара-
дах планеты, за раскладам авіярэйсаў 

Нацыянальнага аэрапорта «Мінск», 
які непадалёку. Глядзіш на табло — і 
ўяўляеш сабе, як сюды плаўна сця-
каюцца сусветныя інвестыцыйныя 
плыні… Усе службы размешчаны тут 
разам, тлумачыць мне прэс-сакратар 
адміністрацыі парка Вольга Рудая. І 
мы пачынаем міні-экскурсію па тэры-
торыі.

Побач з асноўным будынкам — біз-
нес-цэнтр, узведзены кітайскай карпа-
рацыяй «Чайна Мерчантс Груп». На 
даху — вялізны гадзіннік, які апярэ-
джвае беларускі час на пяць гадзін, 
паказвае пекінскі. Побач з бізнес-цэн-
трам — манументальны выставачны 

комплекс. Дарэчы, самы вялікі ў Бе-
ларусі на сённяшні дзень. У наступ-

ным годзе тут плануецца правес-
ці некалькі выставаў. Першыя 
экспанаты ўжо выстаўлены: 

Усё часцей Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» СМІ называюць 
сталічным спадарожнікам. І гэта апраўдана: дарога, якую пабудуюць у хуткім часе, 
напрамую злучыць Мінск з будучым буйным эканамічным цэнтрам.

Сакрэт
«Вялікага каменя» 

 П  ерСПектыВы
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пажарныя робаты, суперкандэнсата-
ры, святладыёдная прадукцыя… Па-
глядзелі мы і на мытныя склады, да 
якіх увесь час пад’язджалі фуры, на 
магутныя пабудовы замежных рэзі-
дэнтаў. А потым пайшлі ў кабінет 
Аляксандра Ярашэнкі, кіраўніка ад-
міністрацыі Кітайска-Беларускага ін-
дустрыяльнага парка «Вялікі камень». 
Як пераўтворыцца нацыянальная эка-
номіка і беларускае жыццё пасля за-
канчэння будаўніцтва парка — пра тое 
наша размова з ім.

беспадатковы рай 

— Аляксандр Рыгоравіч, памя‑
таю, у дзяцінстве — гэта было ў 90‑я 
гады — я пыталася дарослых: што 
такое камунізм. Мама тады каза‑
ла: «Камунізм — гэта калі ва ўсіх 
усё ёсць, і грошы ўжо не патрэбныя». 
Гэта як у раю, падумала я тады. 
Напэўна, калі б у тым пяшчотным 
узросце трапіла ў ваш індустрыяль‑
ны парк, то вырашыла б, што «бу‑
даўніцтва камунізму» выглядае пры‑
кладна так… Што скажаце?

— Так, параўнанне з раем, вядома 
ж, у нашым выпадку можна выкары-
стаць. Калі ў лістападзе на Шанхай-
скай выставе я, прэзентуючы праект, 
сказаў, што для інвестараў у нас ство-
раны беспадатковы рай, кітайскія пе-
ракладчыкі збянтэжаліся. Як правіль-
на па сэнсе перавесці гэты сказ, яны 
не ведалі. Пацешная выйшла сітуа-
цыя…

Упершыню пра гэта выказаўся 
Прэзідэнт Беларусі, падкрэсліваючы, 
што ў «Вялікім камені» сапраўды бес-
прэцэдэнтныя ўмовы для працы. Кан-
крэтна: на ўвесь перыяд рэалізацыі 
праекта — а гэта палова стагоддзя, да 
2062 года, калі лічыць з моманту ўсту-
плення ў сілу Першага Указа Прэзі-
дэнта аб нашым праекце ад 12 чэрве-
ня 2012 года, — мы даем магчымасць 
рэзідэнтам не выплочваць падаткі на 
зямлю і нерухомую маёмасць. Ніякіх 
прававых змяненняў за гэты перыяд 
не ўзнікне, гэта замацавана ў нарма-
тыўных дакументах. Умовы для інвес-
тараў могуць толькі рабіцца лепшымі, 
але ніяк не горшымі! Таксама першыя 
10 гадоў нашы рэзідэнты вызваляюц-
ца ад выплаты падаткаў на прыбы-
так, і — гэта важна! — пункт адліку 
пачынаецца з моманту яе атрымання, 

не раней. Потым падатак ужо збіраец-
ца, але паменшаны на 50%. У цэлым, 
прэферэнцый шмат па ўсіх напрам-
ках: гэта і бязвізавае знаходжанне ў 
Беларусі да 180 дзён, і вызваленне ад 
мытных пошлін на сыравіну, матэры-
ялы, абсталяванне, што ўвозяцца для 
арганізацый парку, і паменшаны па-
даходны падатак — 9%, а не 13%. А 
яшчэ — магчымасць набыць зямлю 
ў прыватную ўласнасць! Ну чым не 
рай?

— Вы неаднаразова казалі ў СМІ 
пра запазычанне досведу ў кітайскіх 
партнёраў. У чым яно, раскажыце, 
калі ласка.

— Так, ствараючы ўнікальны для 
Беларусі праект на плошчы памерам 
як трэцяя частка Мінска, мы звяр-
нуліся да досведу Кітая. У свой час там 
з дапамогай такіх праектаў, як «Вялікі 
камень», падымалі нацыянальную 
эканоміку. І за 40 гадоў, з моманту 
абвяшчэння ў КНР рэформы адкры-
тасці эканомікі, краіна дасягнула, на 
мой погляд, проста фантастычных 
вынікаў! Адбылося гэта шмат у чым, 
паўтаруся, дзякуючы развіццю такіх 
жа спецыяльных зон. Напрыклад, 

Кітайска-Сінгапурскі прамысловы 
парк горада Суджоу: гэты міждзяр-
жаўны праект быў створаны ў 1998-м 
годзе. А ў горадзе Шэньчжэнь ёсць 
знакаміты парк Шэкоу: ён даў штур-
шок развіццю Паўднёвага Кітая.

Але, трэба прызнацца, нават кітай-
цаў уразіў размах тэрыторыі ды пер-
спектыў «Вялікага каменя». Сам Сі 
Цзіньпін назваў яго пярлінай эканаміч-
нага пояса  Шаўковага шляху: гэта самы 
вялікі пункт, які знаходзіцца на суха-
путным Эканамічным поясе Шаўковага 
шляху, самы буйны праект КНР.

А яшчэ мы паўтарылі мадэль кіра-
вання паркам. У аснове — дзве юры-
дычныя арганізацыі, інтарэсы якіх не 
перасякаюцца. Адміністрацыя парка, 
якую я маю гонар узначальваць, зай-
маецца рашэннем адміністрацыйных 
пытанняў: заключаем дамовы з інве-
старамі аб статусе рэзідэнта, забяс-
печваем ім ільготныя палітыкі ды 
гэтак далей. Кампанія ж па развіцці 
парка — гэта сумеснае закрытае ак-
цыянернае таварыства, куды ўваход-
зяць такія буйныя дзяржкарпарацыі, 
як SINOMACH, China 
Merchants Group. 68% 

Аляксандр Ярашэнка
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устаўнога капіталу кам-
паніі ў нашых кітайскіх 

партнёраў, 31% валодаюць беларусы. 
Кампанія кантралюе камерцыйнае 
асваенне тэрыторыі, яе ўладкаванне, 
развіццё інфраструктуры, вырашае 
пытанні экалагічнай бяспекі. Бо ін-
вестарам, якія прыходзяць да нас, 
павінна быць камфортна тут праца-
ваць! Дарэчы, калі мы прэзентавалі 
наш парк на Люксембурскім форуме 
ў Германіі, дэманструючы тэхнічныя 
характарыстыкі ды сістэму інтэрнэт-
магчымасцяў, а гэта хуткасць 10 Гб у 
секунду, нямецкія бізнесмены вельмі 
здзівіліся. Казалі, нават у іх такіх маг-
чымасцяў няма! У нас — ёсць, дзяку-
ючы оптавалакну.

І, нарэшце, над намі стаіць Між-
урадавая кіраўнічая структура, якая 
распрацоўвае стратэгію развіцця пра-
екта, займаецца глабальнымі пытан-
нямі.

—  Раскрыйце сакрэт: каму нале‑
жыць аўтарства назвы індустры‑
яльнага парка?

— Давайце разгорнем нашу кар-
ту  — і разгледзім мясцовасць, дзе 
мы цяпер знаходзімся. Магчыма, вы 
здзівіцеся, але тут у ваколіцах ёсць 
15 вёсак. Адна з іх называецца Вялікі 
камень. Так што ў нашага інтэрнацы-
янальнага праекта спрадвечна бела-
руская назва! Абмяркоўваючы яе так-
сама з кітайцамі, мы прапаноўвалі ім і 
іншыя варыянты: Сінія горы, Загор’е, 
Чырвоны лужок… Але «Вялікі ка-
мень» кітайцам спадабаўся больш за 
ўсё, ён падышоў ім па ментальнасці, 
мілагучнасці. Цяпер гэта запатэнта-
ваная назва нашага парка.

месца хопіць усім 

— Хто можа стаць рэзідэнтам 
індустрыяльнага парка?

— Любая юрыдычная асоба. Для 
гэтага трэба зарэгістравацца ў «Вя-
лікім камені», стаўшы рэзідэнтам 
Беларусі. Сама працэдура простая і 
ажыццяўляецца хутка ў рэжыме «ад-
ной станцыі». Мы яе адмыслова ства-
рылі для максімальнай зручнасці. Вы 
пішыце заяву, падаяце ўстаноўчыя 
дакументы, плаціце сімвалічную, 
на наш погляд, суму  — адну база-
вую велічыню, гэта каля 10 долараў, 
за рэгістрацыю. Далей мы ўсё робім 
самі: ставім рэзідэнтаў на падатковы, 

Самы вялікі ў Беларусі выставачны комплекс

Першыя экспанаты — пажарныя робаты, суперкандэнсатары — ужо на сваіх месцах

У сярэдзіне выставачнага комплексу прасторна
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статыстычны ўлікі, калі неабходна — 
выклікаем прадстаўнікоў беларускіх 
міністэрстваў і ведамстваў. Пад крэс-
ліваю: усё робіцца на месцы, нікуды 
не трэба ехаць. Працэдура займае 
пару гадзін. Хаця было і такое: за 
8  хвілін зарэгістравалі рэзідэнта. 
Яго заснавала нямецкая кампанія 
Dieffenbacher сумесна з партнёрамі 
з Кітая, Беларусі ды Расіі. Яна пра-
цуе з кампазітнымі матэрыяламі, у 
аснове якіх ляжыць выкарыстанне 
новых матэрыялаў — не металу! — у 
машынабудаванні. Праект на 220 млн 
еўра. Акрамя фармальных юрыдыч-
ных нюансаў, каб стаць рэзідэнтам, 
трэба прадставіць інвестыцыйны 
праект, які павінен быць арыентава-
ны на высокатэхналагічны інавацый-
ны прадукт. Гэта электроніка, новыя 
матэрыялы, фармацыя, машынабу-
даванне, якое заўсёды ў нас у прыя-
рытэце, таму што Беларусь можна 
назваць машынабудаўнічым класта-
рам, гэта аснова нашай эканомікі… 
Таксама электронная камерцыя, ап-
рацоўка і захоўванне вялікіх аб’ёмаў 
інфармацыі, навукова-даследчыя рас-
працоўкі. Інвестыцыйны ўваходны 
білет — усяго 500 тысяч долараў. Калі 
рэзідэнт заяўляе праект на доўгатэр-
міновую перспектыву, то інвестыцыі 
павінны скласці не менш за 5 млн до-
лараў. Для рэалізацыі праектаў мало-
га ды сярэдняга бізнесу інвестыцый-
ныя рэсурсы ў бліжэйшыя тры гады 
павінны таксама скласці не менш за 
500 тысяч долараў.

— А колькі рэзідэнтаў змогуць 
увайсці ў «Вялікі камень» увогуле?

— Такую лічбу складана мне назва-
ць. Цяпер іх  41. Бліжэйшая перспек-
тыва на 2020 год — 100 прадпрыем-
стваў, іх мы здольныя размясціць на 
плошчы звыш за 850 гектараў.

— Высокая планка, аднак!
— Не здзіўляйцеся, лічбы цалкам 

рэальныя. Два гады таму, седзячы ў гэ-
тым крэсле, я казаў пра запланаванае 
падваенне нашых рэзідэнтаў. А цяпер 
вось разумею: трэба было гаварыць 
пра пяцікратнае павелічэнне іх коль-
касці. Зразумела, што далей лічбы не 
будуць расці гэтак жа імкліва, але трэ-
ба ставіць амбіцыйныя задачы! Аб’ём 
заяўленых інвестыцый да 2020 года хо-
чам — не менш за 2 млрд долараў, аб’ём 

выпускаемай прадукцыі  — 1  млрд, 
стварэнне дадатковых працоўных мес-
цаў — не менш за 6 000 чалавек. Увогу-
ле, улічваючы, што праект размесціцца 
на 112 квад ратных кіламетрах — гэта 
11 247 гектараў! — месца хопіць усім.

— Раскажыце больш падрабязна 
пра тых, хто ўжо ўвайшоў у пра‑
ект. Пра беларускіх прадстаўнікоў, 
у тым ліку.

— Больш за ўсё рэзідэнтаў з КНР: 
іх 24. Ёсць з Германіі, Амерыкі, Із-
раіля, Літвы, Расіі, Аўстрыі… Мы 
пазіцыянуем сябе як міжнародная 
пляцоўка і прыцягваем інвестараў з 
усіх куткоў свету. Беларускіх рэзідэн-
таў 9. Гэта нямала. Напрыклад, «Ле-
ванта Груп» вырабляе сістэмы кан-
дыцыявання й вентыляцыі. Дарэчы, 
яны актыўна выкарыстоўваюцца ў 
будаўніцтве айчыннай атамнай элек-
трастанцыі, а таксама замежных. 
«Ассомедика»  — яшчэ адзін бела-
рускі, цікавы праект. Таксама ары-
ентаваны на экспартныя пастаўкі. 
Выпускае медыцынскія вырабы роз-
нага прызначэння. У перспектыве ў 
іх — і выпуск абсталявання для УГД 
(ультрагукавая дыягностыка — Аўт.). 
Чакаем яшчэ некалькі прадпрыемст-
ваў, якія вось-вось пачнуць будаваць 
заводы па выпуску харчовай біярас-
кладальнай упакоўкі. Вельмі спадзя-
емся, што гэтымі распрацоўкамі бу-
дуць карыстацца буйныя харчовыя 
вытворцы накшталт «Санта-Брэмар» 
ды іншыя. Ёсць беларускія перспек-
тыўныя праекты ў галіне выпуску ме-
талічных вырабаў у 3D-фармаце для 
карабельнага, аэрака-
смічнага будаўніцт-

Аляксандр Ярашэнка: «З вышыні лепш бачныя перспектывы будаўніцтва»

Шмат дэлегацый пабывала ў выставачным комплексе
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ва. Я падкрэсліваю на 
кожным інтэрв’ю, што 

мы вельмі і вельмі рады бачыць у шэ-
рагах «Вялікага каменя» беларускіх 
інвестараў! Для іх дзейнічаюць такія 
ж льготныя палітыкі. Мы хацелі б, 
каб яны развівалі цікавыя праекты, 
працуючы побач з замежнымі кам-
паніямі. Каб вучыліся тэхналагічнай, 
тэхнічнай культуры, пераймалі пе-
радавы досвед, мелі заказы ад рэзі-
дэнтаў з замежных краін. Паверце, 
менавіта такім чынам можна дасяг-
нуць вялікіх вынікаў, працуючы, што 
называецца, па суседстве. Вось, да 
прыкладу, наш амерыканскі рэзідэнт 
«Рухтех», які вырабляе лазернае аб-
сталяванне, валодае вельмі высокімі 
тэхналагічнымі працэсамі: у нас яны 
яшчэ не засвоены, нідзе не прымяня-
юцца. Адпаведна, няма і кваліфіка-
ваных кадраў. Тады заснавальнікі 
праекта пабудавалі тут жа — дарэчы, 
будавалі беларусы! — адукацыйны 
цэнтр. Такім чынам працоўныя рэ-
сурсы — зноў жа, беларускія! — мо-
гуць вучыцца без адрыву, як кажуць, 
ад вытворчасці.

горад — чысты «изумруд» 

— Гляджу на цудоўныя лімо‑
ны — сімвал фінансавага дабрабы‑
ту, якія растуць у вашым кабінеце 
і яго ўпрыгожваюць, і не магу не 
спытаць пра эка‑горад «Вяліка‑
га каменя». Калі чытала на сайце 
парка яго апісанне, мне ўспомніліся 
радкі з вядомай дзіцячай песні: «Мы 
в город изумрудный идем дорогой 
трудной…». Ці цяжка, наогул, ці 
магчыма сумясціць на адной тэры‑
торыі маштабную вытворчасць з 
заводамі ды экалагічна чысты го‑
рад для жыцця?

— Не думайце, што сучасная выт-
ворчасць і экалогія — не сумяшчаль-
ныя. Наш праект — першы і пакуль 
адзіны ў Беларусі, які атрымаў еўра-
пейскі сертыфікат EMAS (агульна-
еўрапейская сістэма абароны нава-
кольнага асяроддзя ды кантролю над 
яе забруджваннем. — Аўт.). Атрымалі 
мы яго ад нашых замежных партнёраў, 
у прыватнасці, ад нямецкіх экспертаў. 
Яны неаднаразова сюды прыязджалі: 
абследавалі тэрыторыю, вытворчасць 
будучую і ўжо тую, што дзейнічае. 
Увогуле, праводзілі сур’ёзны маніто-

Кітайскія госці знаёмяцца з макетам «Вялікага каменя»

Прэс-сакратар Вольга Рудая расказвае пра рэзідэнтаў парка

У холе адміністрацыйнага будынка
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рынг. І цяпер статус эка-горада мы 
абавязаны пацвяр джаць кожны год. 
Дарэчы, для кітайцаў пытанне аба-
роны навакольнага асяроддзя стаіць 
асабліва востра. Яны ж і заўважылі, 
што ў маім кабінеце не хапае зялёных 
фарбаў. І вось — у мяне цяпер лімоны 
выраслі, дазваляю сарваць адзін на 
памяць! Пажаданні партнёраў уліча-
ны: мы пастараліся максімальна за-
хаваць прыродны ландшафт, гэта — 
«зя лё ная аўра» нашага парка. У яго 
паўночнай і паўднёвай частках ёсць 
рэспубліканскія запаведнікі. Дарэчы, 
яшчэ на поўдні у нас Пятровіцкае 
вадасховішча, дзе цячэ рака Волма. 
У перспектыве плануем зрабіць там 
рэкрэацыйную зону для камфортнага 
адпачынку.

— Гучыць вельмі прывабна! Хто 
зможа атрымаць тут прапіску?

— Гэта будзе адкрытая тэрыторыя, 
і я думаю, што гадоў праз 10–15 мін-
чане, вы з дзецьмі, а я з унукамі або 
нават з праўнукамі — час так хутка 
ляціць! — будзем прыязджаць сюды і 
адпачываць з задавальненнем. Прыз-
нацца, планы ў нас амбіцыйныя. Вядо-
ма, на ўсё свой час, але мы разлічваем, 
што да 2030-га года асноўныя мэты 

развіцця ў сярэднетэрміновай пер-
спектыве рэалізуюцца. У эка-горадзе 
будуць жыць, перш за ўсё, рэзідэнты 
ды ўсе тыя, хто мае дачыненне да бу-
даўніцтва будучай эканомікі нашай 
краіны. Пагадзіцеся, гэта зручна: на 
месцы вырашаць надзённыя пытанні, 
тут жа і жыць. Па генплане ў горадзе 
будзе больш за 130 тысяч чалавек, а 
працоўных рэсурсаў спатрэбіцца каля 
120 тысяч чалавек.

Узаемная выгада

— А якую выгаду атрымлівае Бе‑
ларусь ад дзейнасці замежных кам‑
паній, што вызвалены ад шматлікіх 
выплат?

— Адкажу так: тэхналогіі, інавацыі 
ўзамен на прэферэнцыі. Паспрабую 
расшыфраваць гэты тэзіс. Мы хацелі б 
надаць імпульс развіццю новых галін і 
падгалін, укараніць у эканоміку высо-
катэхналагічныя элементы. Гэта адзін 
з асноўных момантаў, які адказвае на 
пытанне: навошта нам гэта? Прывяду 
некалькі прыкладаў. Кампанія «МАЗ-
Вейчай» ужо запусціла ў вытворчасць 
выпуск дызельных агрэгатаў. Да гэтага 

наш Мінскі аўтамабільны завод, пры 
ўсёй яго пазнавальнасці як беларуска-
га брэнда, не меў уласнага рухавіка. 
Мы карысталіся агрэгатамі з Расійскай 
Федэрацыі ды іншых краін. Цяпер 
мы тут, у «Вялікім камені» пачынаем 
пі саць новую гісторыю: будзе пабу-
даваны завод, які стане выпускаць 
уласны дызельны агрэгат. Яшчэ пры-
клад з іншым рэзідэнтам — карпара-
цыяй Zoomlion. Гэта адзін з сусветных 
лідараў па выпуску будаўнічай тэх-
нікі. Менавіта на базе Мінскага аўта-
мабільнага завода будуць стварацца 
вялікагрузныя аўтакраны, бетонамя-
шалкі ды іншая будаўнічая тэхніка. 
Хочаце яшчэ адзін прыклад тэхнала-
гічнага ды выгаднага эканамічнага 
ўзаема дзеяння? Калі лас ка: выпуск 
адным з нашых першых рэзідэнтаў — 
карпарацыяй «Чэнду Сіньджу Шаўко-
вы Шлях Развіццё» — суперкандэнса-
тараў. А гэта ж энергетычнае «сэрца» 
нашых электробусаў, якія выпусціў 
«Белкамунмаш». І, нарэшце, большую 
частку прадукцыі мы будзем арыен-
таваць на экспарт, разлічваючы такім 
чынам на прыбытак.

Аліса Гюнгер.
Фота аўтара.

«Вялікі камень» ноччу з вышыні птушынага палёту
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М
Мінск усё часцей трапляе ў топ 

самых прывабных гарадоў для ту-
рызму. Пераканацца ў прыгажосці 
нашай сталіцы змогуць удзельнікі і 
балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў, 
якія пройдуць у чэрвені. Каб замежнікі 
максімальна цікава і з карысцю правя-
лі ў нас час, прадпрыемства «Мингор-
справка» распрацавала ўнікальную 
брэндавую «Карту госця» з рознымі 
бонусамі і зніжкамі.

Барыс Васільеў, дырэктар 
«Мингорсправки», падзяліўся 
падрабязнасцямі:

— Наогул, праект «Карта гос-
ця» стартаваў у студзені. Ён уключае 
своеасаблівую сістэму зніжак і бону-
саў у музеях, заапарку, гасцініцы ды 
іншых турыстычна прывабных мес-
цах. А некаторыя разнавіднасці кар-
ты даюць магчымасць на бясплатны 
праезд у метро і грамадскім транс-
парце. Калі мы толькі запусціліся, 
у праекце ўдзельнічала меньш за 
80 аб'ектаў, а цяпер — каля 200, і 
яны штодня дадаюцца. Часцей за 
ўсё карту купляюць расіяне, але 
ў апошні час ёй зацікавіліся 
таксама амерыканцы, кітай-
цы, японцы.

Ёсць некалькі відаў «Кар-
ты госця», у кожнай — рознае напаў-
ненне і сістэма бонусаў. Напрыклад, 
у замежнікаў больш наведванняў: 
14 музеяў і заапарк. А вось беларусы 
часцей за ўсё купляюць «Эканом»: яна 
разлічана на 12 месяцаў.

«Карта госця» дзейнічае 14 дзён, 
уключае найбольш значныя славутас-

ці і дазваляе спланаваць індывідуаль-
нае падарожжа па Мінску ды Мінскай 
вобласці. Дарэчы, праязнога ў ёй не 
будзе.

Барыс Васільеў адзначыў, 
што праект плануецца 
пашырыць па ўсёй 
краіне:

— Вобласці 
ды рэгіёны нам ужо 
сур'ёзна дапамагаюць, цяпер працуем 
з прадпрыемствамі ды арганізацыя-
мі, штодня заключаюцца дамовы. Да 

1 красавіка ў праект увойдзе больш за 
1000 аб'ектаў па ўсёй краіне. Са сту-
дзеня мы выпусцілі 6 тысяч «Картаў 
госця», ужо рэалізавалі больш за 700. 
Думаю, гэта нядрэнны вынік. Я на 
асабістым досведзе пераканаўся, што 
праект трэба развіваць па ўсёй краіне: 
улетку сам купіў карту, узяў унукаў і 
паехаў па розных гарадах. Усё было 
проста, шмат дзе мы атрымалі зніжку. 
А вось у Слоніме, дзе карта пакуль не 
працуе, сутыкнуліся з праблемай — не 

ведалі, якія музеі наведаць, на што 
паглядзець, таму бязмэтна блукалі 

па горадзе.
Цяпер «Мингорсправка» 

распрацоўвае новы праект, які 
будзе гатовы да вясны. Спецы-
ялісты хочуць зрабіць карту 
спецыяльна для жыхароў нашай 
краіны і ўключыць у яе галоў-
ныя славутасці Беларусі. Тады 
ўнутраны турызм набудзе дру-
гое дыханне.

Святлана Дзямешка, на-
меснік начальніка галоўнага 
ўпраўлення спорту і турызму 

Мінгарвыканкама, лічыць, што «Карта 
госця» — гэта іміджавы праект, вельмі 
цікавы турыстам:

— Неўзабаве нас наведае шмат 
спартсменаў, дэлегацый і заўзятараў. 
Мінск актыўна рыхтуецца да сустрэчы 
з імі. Турызмам у горадзе займаецца 
больш за 700 арганізацый. Мы актыў-
на выконваем паказчыкі па экспарце 
турпаслуг: на сёння гэтая лічба скла-
дае больш за 85 мільёнаў долараў.

Хрысціна Глушко 

турыстычны 
пасьЯнс 
ужо склаўсЯ 
«Карта госця» для II Еўрапейскіх гульняў  — праект, які вельмі  
цікавы турыстам
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 е  ўраПейСкія гУльНі-2019

У 
мультыспартыўнай 
падзеі, якую прыме 
ў наст упным годзе 
Мінск, будуць браць 
удзел прадстаўнікі 
50  краін, у спабор-
ніцтвах па 15  відах 
спор т у  на  с т ар ты 

выйдуць чатыры тысячы спартсменаў, 
акрэдытаваных асоб на Гульнях будзе 
18 тысяч. Здаецца, каб арганізаваць 
настолькі маштабнае мерапрыемст-
ва, спатрэбіцца незлічоная колькасць 
людзей, і асноўная іх частка — гэта 
валанцёры. Сёння ў складзе, які будзе 
абслугоўваць Гульні, усяго 3 % паста-
яннага персаналу, 22 % падрадчыкаў, а 
ўсю астатнюю масу, гэта значыць 75 %, 
будуць складаць менавіта валанцёры. 
«Мы іх ніколі не адлучаем ад арганіза-
цыйнага камітэта», — адзначае Надзея 
Анісавец і дадае, што асноўная частка 
добраахвотнікаў — гэта, вядома, мо-
ладзь. «Юнакі і дзяўчаты маюць час, 
які можна вылучыць на мерапрыем-
ства. Хоць прыходзяць да нас і людзі, 
якія ўжо працуюць, і, што радуе, пен-
сіянеры, асабліва тыя, хто пайшоў на 
заслужаны адпачынак не так даўно».

Заяўкі на права стаць валанцёра-
мі ІІ Еўрапейскіх гульняў падалі 
ўжо больш за 12 тысяч чалавек: гэта 
грамадзяне 52 краін. А самы далёкі 
прэтэндэнт — жыхар Аргенціны. З 
замежнікаў больш за ўсё ахвотных ся-
род расіян — 2725 чалавек: на другім 
месцы ўкраінцы — 184 чалавекі, на 
трэцім — жыхары Казахстана — 91.

Кожны патэнцыйны валанцёр 
праходзіць шлях ад рэгістрацыі на 
спецыяльным партале да атрымання 
акрэдытацыі. Паміж гэтымі пунктамі 
неабходна прайсці асабістую гутар-
ку, тэст на веданне замежных моў і 
навучанне, якое складаецца з некаль-
кіх блокаў. Надзея Анісавец адзначае, 
што навучанне для валанцёраў не 
будзе замінаць праграме ў навучаль-
ных установах, бо асноўная частка 
валанцёраў — гэта студэнты. Плану-
ецца, што заняткі будуць праходзіць 
па выхадных і пачнуцца з наступнага 
месяца.

«Асноўная матывацыя валанцё-
раў — гэта практыка замежнай мовы 
і набыццё прафесійных сувязяў, бо та-
кія мерапрыемствы для маладых лю-
дзей — выдатны шанец на практыцы 

паказаць свае здольнасці», — расказ-
вае Надзея.

Важна, што мець дачыненне да та-
кой маштабнай падзеі змогуць і непаў-
налетнія: валанцёрам можна стаць з 
14 гадоў. Таксама адчуць сябе часткай 
каманды мажліва і людзям з лёгкай 
ступенню інваліднасці.

Адзначым, што многія валанцёры, 
якія будуць працаваць на ІІ Еўрапей-
скіх гульнях, паспрабавалі ўжо сябе на 
іншых маштабных спартыўных мера-
прыемствах: у асноўным гэта тэставыя 
турніры, якія праходзілі ў Мінску, а 
таксама маладзёжны чэмпіянат Еўро-
пы па баскетболе. Мабыць, самым 
сур'ёзным досведам для многіх стаў 
сёлетні чэмпіянат свету па футболе ў 
Расіі, дзе працавалі 50 беларускіх ва-
ланцёраў.

Хоць валанцёрская праца і мае на 
ўвазе бязвыплатную дапамогу, кожны 
валанцёр ІІ Еўрапейскіх гульняў атры-
мае заахвочванне ў выглядзе поўнага 
камплекта формы, сертыфіката ўдзель-
ніка, сувенірную прадукцыю і так зва-
ны gіft bаg (падарункавы пакет), змест 
якога пакуль трымаецца ў сакрэце.

Дар'я Лабажэвіч 

права Стаць 
валанцёрам
Пра тое, што 75% персаналу ІІ Еўрапейскіх гульняў складуць валанцёры, паведаміла кіраўнік 
упраўлення па працы з валанцёрамі фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года» 
Надзея Анісавец
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 П  рэзеНтацыя

З 
гэтага часу менавіта Лесік з’яўляецца візуаль-
ным вобразам, які будзе выклікаць прамую 
асацыяцыю мільёнаў людзей па ўсім свеце з 
нашай краінай, а таксама тым фактарам, які 
аб’яднае вакол сябе ўсіх гасцей і натхніць 
удзель нікаў гульняў на яркія перамогі.

Як і ва ўсіх талісманаў, у Лесіка ёсць 
свая легенда, яна звязана з казкай пра Ма-

ленькага прынца. Пасля таго, як Маленькі прынц пакінуў 
планету Зямля, лісяня засумавала. Усе думкі яго былі пра 
тое, каб знайсці сяброў. Яно прынюхвалася і прыслухоў-
валася, ад гэтага яго вушкі сталі большыя. Яно даследа-
вала наваколле ў пошуках адказу на пытанне «Як жа зра-
біць так, каб у яго з’явіліся сябры?». І аднойчы, дзякуючы 
сваім вялікім вушкам і моцным лапкам, яно даведалася, 
што недзе ў Беларусі існуе кветка, якая выконвае ўсе жа-
данні. Гэта легендарная беларуская Папараць-кветка. Лі-
сяня адправілася ў Беларусь, каб знайсці яе і спраўдзіць 
сваю мару. Шлях у яго быў няблізкі, яму давялося зрабіць 
мільён крокаў, у гэтым мы можам пераканацца, калі ўба-
чым яго фітнес-бранзалет.

Пра тое, што 2019-ы будзе самым яркім годам у яго жыц-
ці, ды і ў спартыўным жыцці Еўропы, гаворыць надпіс на 
казырку Лесіка. Зялёны колер на футболцы талісмана азна-
чае развіццё і гармонію, а чорныя шорты — дысцыпліну і 
рашучасць. Жоўтая шэрстка сведчыць пра яго жыццярадас-
насць, сінія чаравікі кажуць пра нязломнасць персанажа, а 
чырвоны колер адлюстроўвае яго энергіч насць.

Нагадаем: каб выбраць талісман ІІ Еўрапейскіх гульняў, 
у краіне быў зладжаны конкурс. Самымі актыўнымі ў ім 
аказаліся мінчане, яны даслалі каля 500 работ. Таксама ва-
рыянты талісмана прыходзілі з-за мяжы, прытым не толькі 
ад суседзяў. Напрыклад, у конкурсе прыняў удзел жыхар 
Егіпта.

Адзначым, што ўдзел у прэзентацыі талісмана прынялі 
зорныя Амбасадары ІІ Еўрапейскіх гульняў доктар Рашэд 
Мустафа Сарвар, алімпійскі чэмпіён па веславанні на ка-
ноэ Аляксандр Багдановіч, прадстаўнікі замежных дыпла-
матычных місій, міністэрстваў і ведамстваў, знакамітыя 
спартсмены, прадстаўнікі шоу-бізнесу і партнёры гульняў, 
выхаванцы дзіцячых SОS-вёсак і кандыдаты ў валанцёры.

Дар’я Лабажэвіч

Талісман ІІ Еўрапейскіх гульняў, які атрымаў імя Лесік, быў прадстаўлены 
шырокай грамадскасці ў Мінску

воБраз 
са значэннеМ
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 К  аНтэкСт

«ВыХоджУ З гУльНі 
тольКі НА пАЗітыВЕ!»
Вядомы тэнісіст Максім Мірны, чыя 
кар’ера пачыналася ў нацыянальнай 
зборнай у 1994 годзе, публічна абвясціў 
пра яе завяршэнне

Яго шлях у вялікім спорце склаў 
больш за дваццаць гадоў. За гэты час 
Макс, як прывыклі называць яго мно-
гія, стаў першай ракеткай свету ў пар-
ным разрадзе і алімпійскім чэмпіёнам 
у міксце. У яго актыве таксама дзе сяць 
перамог турніраў Вялікага шлема ў 
парным разрадзе, двойчы Мірны ста-
навіўся пераможцам Выніковага тур-
ніру АTР. Там Мірны дэбютаваў у 16 
гадоў, у адборачных раўндах Кубка Дэ-
віса. Пасля гэтага ён практычна кож-
ны год уносіў сваю велізарную лепту ў 
развіццё зборнай роднай краіны.

29 лістапада Максім Мірны апу-
блікаваў адкрыты ліст, дзе паведаміў 
пра тое, што мае намер завяршыць 
сваю спартыўную кар’еру. 41-гадовы 
спартсмен падзякаваў сваім родным, 
балельшчыкам, дзіцячым трэнерам, 
настаўнікам пад час прафесійнай 
кар’еры, кіраўніцтву Беларускай тэ-
ніснай федэрацыі, Мінспорту і Нацы-
янальнаму алімпійскаму камітэту за 
падтрымку на працягу 25 гадоў актыў-
ных выступленняў на корце.

«Я хачу паведаміць сёння, я пры-
няў рашэнне аб тым, што 2018 год быў 
маім апошнім сезонам у прафесій-
най кар’еры. Гэта было цяжкае для 
мяне рашэнне, улічваючы, што тэніс 
з’яўляецца маім жыццём з самага ран-
няга дзяцінства. Я шчаслівы, што мне 
ўдалося так доўга атрымліваць асало-
ду ад гэтай гульні!

Зазіраючы наперад, прыйшоў час 
пераключацца і прымаць новыя выклікі. 
Несумненна, я буду сумаваць па гульні 
ды саперніцтве, але ўсё роўна буду піль-
на сачыць за тэнісам і атрымліваць аса-
лоду ад сваёй любімай прафесіі побач з 
кортам», — напісаў Максім Мірны.

Дар’я Лабажэвіч

Будслаўскі фэст, любімы мно-
гімі жыхарамі нашай краі-
ны, атрымаў міжнароднае 
прызнанне. Такое рашэнне 

прыняў міждзяржаўны камітэт па 
ахове нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны ЮНЕСКА. Пад час 13-й 
сесіі камітэта, якая адбывалася на 
Маўрыкіі, рашэнне аб уключэнні 
Будслаўскага фэсту ў лік каштоўнас-
цяў было прынята аднагалосна.

У наш час Будслаўскі фэст — гэта 
дзясяткі тысяч людзей розных кан-
фесій, якія крочаць у бок адной з га-
лоўных каталіцкіх святыняў, каб злу-
чыцца і стварыць агульнае ўрачыстае 
шэсце. Чаму ж менавіта Будслаў абралі 
пілігрымы? Будынак храма склада-
ецца з дзвюх частак: старога касцёла 
(сёння гэта капліца), пабудаванага ў 
1633—1643 гадах, і новага, узведзенага 
ў 1767—1783 гадах. Такім ён і захаваў-
ся да нашага часу. У старым касцёле 
знаходзіцца арыгінальны разьбяны 
драўляны алтар эпохі ранняга барока. 
Кампазіцыя алтара, як сведчаць да-
следчыкі, не мае аналагаў у сакраль-
най архітэктуры Літвы і Польшчы. 
На сценах касцёла да нашых дзён за-
хаваліся ўнікальныя роспісы — восем 
сюжэтаў, якія з’яўляюцца выдатнымі 
помнікамі ранняга класіцызму.

Сам комплекс былога кляштара 
бернардзінцаў, а таксама дэкаратыў-
нае аздабленне касцёла — галоўны і 
бакавыя алтары, роспісы — унесены 
ў Дзяржаўны спіс гістарычна-куль-
турнай спадчыны Беларусі як пом-
нік першай катэгорыі. У 1994 годзе 
Будслаўскаму касцёлу нададзены 
тытул базілікі малой. Такім званнем 
храмы звычайна ўзвялічваюцца з-за 
свайго ўзросту, памеру ці гістарыч-
нага значэння. Вернікі мараць, што 
калі-небудзь касцёлу будзе нададзе-
на званне базілікі вялікай. Але такі 
статус надае толькі асабіста Папа 
Рымскі, калі прызнае значнасць 
храма. Тым больш прыемна, што ця-
пер фэст названы нематэрыяльнай 
культурнай каштоўнасцю, да таго ж 
сусветнага ўзроўню!

Варта дадаць, што ўключэнне 
беларускай урачыстасці ў спіс ЮНЕ-
СКА з’явілася вынікам шматгадовай 
сумеснай работы Нацыянальнай ка-
місіі Рэспублікі Беларусь па справах 
ЮНЕСКА, Міністэрства культуры 
і Міністэрства замежных спраў на-
шай краіны пры шырокім удзеле 
мясцовых органаў улады і грамадскіх 
супольнасцяў, няўрадавых арганіза-
цый і экспертаў.

ніна Шчарбачэвіч

АдНАгАлосНАЕ 
рАшэННЕ
Будслаўскі фэст як вялікая каштоўнасць унесены 
ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА

юныя ўдзельнікі Будслаўскага фэсту
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 Н  аВаколле

М
Мы ў Налібоцкай пушчы — стара-

жытным лесе ў цэнтры Беларусі, дзе 
25 гадоў таму зубры былі ўпершыню 
адпушчаныя ў свабоднае жыццё. Так, 
зубр — адзін з самых вядомых сімвалаў 
Беларусі. Прычым даўні. Яшчэ ў эпоху 
Адраджэння беларускі паэт Мікола 
Гусоўскі склаў «Песню пра зубра». Да 
пачатку ХХ стагоддзя эпічнага звера ў 
краіне не засталося, але паспяховае ад-
раджэнне віда зноў зрабіла яго візітнай 
карткай краіны — зубр на марках, цу-
керках, бігбордах і сувенірах, галоўны 
дзіцячы лагер «Зубраня». Зубр Волат 
нават стаў сімвалам сусветнага хакей-
нага чэмпіянату ў 2014 годзе.

— Зубр — самае буйное наземнае 
млекакормячае Еўропы і наш нацыя-
нальны здабытак, — кажа загадчык ла-
бараторыі навукова-вытворчага цэнтра 
па біярэсурсах Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі Васіль Шакун. — На 
пачатак года ў нас мелася 1824 зубры, 
амаль усе жывуць на волі. З 2005 года 
мы па агульнай колькасці зубраў знахо-
дзім ся на другім месцы пасля Польшчы. 
А з 2011 года — лідыруем па колькасці 
вольнажывучых зубраў. І я думаю, што 
ў бліжэйшыя гады нас ніхто не дагоніць. 
Нам засталося, па-мойму, 49 зубраў, каб 
дагнаць па агульнай колькасці Польш-
чу, гэта літаральна год-два.

У Налібоцкай пушчы зубры жы-
вуць на вольным выпасе. У якасці экс-
перыменту сюды ў 1994 годзе прывезлі 
15 зубраў з Белавежскай пушчы. Яны 
прыжыліся, але потым нешта пайшло 
не так.

Васіль Шакун:
— Дзесьці ў 2012–2013 гадах пачалі 

з'яўляцца праблемы. Парушыўся так 
званы тэрытарыяльны кансерватызм. 

У сувязі з пагаршэннем натуральнай 
кармавой базы зубры пачалі разбівацца 
на групы і разыходзіцца па ўсёй тэры-
торыі заказніка. Гэта ўсё звязана з тым, 
што пагоршыліся ўмовы.

Як высветлілася, чалавек не заўсё-
ды прыносіць прыродзе толькі шкоду. 
За стагоддзі суіснавання некаторыя 
віды дзейнасці сталі жыццёва важ-
нымі, у тым ліку, і для дзікіх жывёл. 
У беларускіх вёсках цяпер ужо амаль 
не трымаюць жывёлу, У выніку пашы 
хутка зарастаюць кустоўем, а значыць, 
і зубры застаюцца без корму. Нездарма 
плануецца аднавіць амаль пяцьсот гек-
тараў зарослых кустамі і забалочаных 
лясных лугоў.

Акрамя аднаўлення натуральных 
кармавых угоддзяў па праекце «Вет-
ландс» зубрам могуць дапамагчы ста-
ражытныя туры і тарпаны, папуляцыі 

волаты
з наліБоцкай пушчы 

Праграма развіцця ААН робіць жыццё зубра — беларускага ляснога сімвала — куды больш камфортным 
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 Н  аВаколле

якіх беларусы збіраюцца аднавіць у 
краіне. Мяркуецца, што ў сакавіку з 
Латвіі, якая ў сваю чаргу атрымала гэ-
тых жывёл у Галандыі, у Беларусь будзе 
завезена па 25 асобін кожнага віда.

— Тарпаны і туры — звяно, якое 
выпала, замененае каровамі і коньмі, 
якіх з кожным годам усё менш у сель-
скай гаспадарцы, — распавядае Аляк-
сандр Казулін, навуковы каардынатар 
праекта «Ветландс».

Першыя вынікі праекта па паляп-
шэнні ўмоў пражывання еўрапейскага 
зубра ў Рэспубліканскім ландшафтным 
заказніку «Налібоцкі» прадстаўлены 
грамадскасці. Яны абнадзейваюць. З 
пачатку 2018 года ў заказніку адноўле-
на 146 гектараў лугавых угоддзяў. Уся-
го ў межах пяцігадовага праекта «Вет-
ландс» тут плануюць аднавіць амаль 
пяцьсот гектараў такіх угоддзяў.

Як распавёў Аляксей Арцюшэўскі, 
кіраўнік праекта «Ветландс», у Налі-
боцкай пушчы ствараюцца кармавыя 
ўгоддзі сярод суцэльных лясных 
масіваў. Гэта дазволіць у нейкай 
ступені аднавіць натуральныя для 
зубраў умовы і асяроддзе пра-
жывання. А для таго, каб кіра-
ванне адноўленымі лугамі было 
ўстойлівым, паводле праекта 
была закуплена і перададзена ад-
міністрацыі заказніка спецыяль-
ная тэхніка.

Журналістам прадэманстра-
валі працу тэхнікі ва ўрочышчы 
Цякова. Яшчэ позняй вясной усё тут 
было пакрыта хмызняком вышынёй 
больш за два метры. Калісьці ство-
раная меліярацыйная сістэма нават 
не праглядвалася. Сёння хмызняко-
вая расліннасць цалкам выдалена, 
гідралагічны рэжым аптымізаваны. 
З’явілася новая вышка для назірання 
за жывёламі. Яе можна выкарыстоў-
ваць у тым ліку і ў халодную пару 
года.

Дырэктар Рэспубліканскага ланд-
шафтнага заказніка «Налібоцкі» Васіль 
Гуркоў растлумачыў, што сярод іншага 
сетка высокапрадуцыйных кармавых 
угоддзяў у лясным масіве дазволіць 
пазбегнуць канфліктаў з мясцовымі 
сельскагаспадарчымі арганізацыямі 
і насельніцтвам. Яны ўзнікаюць з-за 
шкоды, якую наносяць зубры, выхо-
дзячы на сельскагаспадарчыя ўгоддзі 
ў пошуках ежы. Такія выхады адбыва-
юцца з-за міграцыі жывёл, выкліканай 
дэградацыяй першапачаткова вызна-

чанай для іх у Налібоцкай пушчы на-
туральнай пашы.

Па словах Васіля Гуркова, дзякую-
чы праекту палепшаны і турыстычны 
патэнцыял заказніка. Сюды штогод 
прыязджае мноства беларускіх і за-
межных турыстаў для назірання за 
зубрам у дзікай прыродзе. Ужо ство-
рана адпаведная інфраструктура, якая 
ўключае тры назіральныя пляцоўкі. 
Гэта дазваляе забяспечыць гасцям за-
казніка камфортныя ўмовы назірання 
за зубрам у месцы яго пражывання 
цэлы год.

Дарэчы, аглядаючы падкормавую 
пляцоўку ва ўрочышчы Цякова, жур-
налісты заўважылі свежы след буйнога 
воўка. Каментуючы гэта, супрацоўнікі 
заказніка адзначылі, што ў Налібоц-
кай пушчы жывуць усе прадстаўнікі 

так званай вялікай пяцёркі беларускіх 
чырвонакніжнікаў: зубр, мядзведзь, 
рысь, лось і вялікі падорлік. Гэта свед-
чыць аб высокім прыродаахоўным і 
турыстычным патэнцыяле тэрыторыі.

У 2018 годзе Налібоцкую пу шчу на-
ведала каля сотні замежных турыстаў. 
У асноўным яны прыязджалі на сафа-
ры з агляднай экскурсіяй па заказніку. 
Гэта былі пераважна фотапаляўнічыя. 
А нядаўна ў пушчы ўпершыню пабы-
валі турысты з Кітаю. Ім вельмі спа-
дабалася. На думку Васіля Гуркова, 
заказнік гатовы прымаць штогод дзве-
тры сотні замежных турыстаў, а так-
сама каля дваццаці тысяч беларускіх. 
Такую колькасць гасцей тут маглі б 
абслужыць на самым высокім узроўні.

У будучым размяшчаць турыстаў 
мяркуецца ў аграсядзібах, што ёсць у 
прылеглых да пушчы вёсках. Іх каля 

трыццаці. Акрамя таго, у Валожыне 
ўводзіцца новы адміністрацыйны бу-
дынак заказніка. Там будзе створаны 
свайго роду візіт-цэнтр для турыстаў.

…Галоўны «прыз» чакаў журналі-
стаў на падкормавай пляцоўцы каля 
вёскі Яцкава. Тут пашчасціла ўбачыць 
не толькі сляды жыццядзейнасці зу-
браў, але і цэлы статак гэтых велічных 
жывёл! Трое цялятаў і шэсць дарослых 
асобін далі сфатаграфаваць сябе з бяс-
печнай для чалавека дыстанцыі. Пры 
першай спробе знаёмства яны пусцілі-
ся наўцёкі, але ў другі падыход сталі 
ў шэраг, дэманструючы сябе ва ўсёй 
сваёй магутнай красе.

Васіль Гуркоў адзначыў, што гэта 
нагляднае пацвярджанне паспяхова-
сці рэалізуемага праекта. Ён таксама 
паведаміў, што ў заказніку неўзаба-
ве пабудуюць некалькі жывалавушак 
для зуброў. З іх дапамогай плануюць 
сабраць не менш за дзесяць пробаў 
біяматэрыяла. На аснове малекулярна-
генетычных даследаванняў адабраных 
проб будуць падрыхтаваны генетыч-
ныя пашпарты, якія адлюструюць ге-
нетычную разнастайнасць і патэнцыял 
Налібоцкай мікрапапуляцыі еўрапей-
скага зубра.

У сваю чаргу загадчык лабарато-
рыі навукова-вытворчага цэнтра па 
біярэсурсах Нацыянальнай ака-
дэміі навук Беларусі Васіль Шакун 
растлумачыў, што атрыманыя 
вынікі стануць асновай для пра-

вядзення генетычнага аздараўлен-
ня Налібоцкай папуляцыі.

Акрамя таго, у межах праекта 
«Ветландс» ужо праведзены рэтра-
спектыўны аналіз фарміравання гэтай 
мікрапапуляцыі еўрапейскага зуб-
ра, пад час якога навукоўцы ацанілі 
шматгадовую дынаміку яго колькасці 
і ўзнаўлення.

Бадай, да цяперашняга часу наву-
коўцы не могуць адназначна аднесці 
зубраў ні да палявых, ні да лясных 
жывёлін. Між тым, царам пушчы ў 
аднолькавай ступені для паўнавар-
таснага жыцця патрэбныя і лес, дзе 
яны знаходзяць прытулак, і палеткі, 
дзе расце даступны травяны корм. 
Таму стварэнне мазаічных лугавых 
угоддзяў сярод суцэльных лясных 
масіваў, запланаванае ў Налібоцкай 
пушчы, мае вялікае значэнне ў цэлым 
для развіцця папуляцыі еўрапейскага 
зубра.

Уладзімір Міхайлаў
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 П  раекты

У 
снежні мінулага года ў Беларускім дзяр-
жаўным педагагічным універсітэце 
імя Максіма Танка быў ство-
раны рэсурсны цэнтр 
Grееn оffісе на базе 
факультэта пры-
р о д а з н а ў с т -
в а .  А  ў жо 

сёння Grееn оffісе БДПУ 
прызнаны на еўрапейскім 
узроўні: ён унесены на 
карту зялёных офісаў 
ды ініцыятыў Еўропы 
і свету. На дадзены 
момант у свеце пра-
цуе ўсяго 35 зялёных 
офісаў, у бліжэйшы 
час будуць створаны 
яшчэ 42. На постса-
вецкай прасторы офіс 
БДПУ — першы і па-
куль адзіны.

Ідэя стварэння па-
добнай арганізацыі нале-
жыць Наталлі Навуменцы, 
дэкану факультэта прыро-
дазнаўства, якая пад час замеж-
най камандзіроўкі пазнаёмілася з 
прадстаўнікамі Grееn оffісе Германіі 
ды запрасіла іх у Беларусь. Прадстаўнікі 
Grееn оffісе з горада Хільдэсхайм (ФРГ) раска-
залі пра сваю дзейнасць, натхнілі выкладчыкаў і студэн-
таў на стварэнне такой структуры ў беларускім універсітэце.

Першы час яны дапамагалі, тлумачылі, якія крокі трэ-
ба рабіць пры стварэнні арганізацыі, дасылалі нар-

матыўныя дакументы — студэнты і цяпер 
актыўна падтрымліваюць сувязь. У 

выніку на працягу няпоўнага года 
свайго існавання Зялёны офіс 

БДПУ не толькі станавіўся 
ўдзельнікам мерапрыемст-

ваў рознага ўзроўню, але 
і выступаў арганізатарам 

універсітэцкіх акцый, 
майстар-класаў, адука-
цыйных гульняў.

—  На ш  З я л ё н ы 
офіс на с усве тнай 
карце  — яшчэ адно 
акно ў навакольны 
свет, якое дазваляе 
сачыць за сучасны-
м і  т эн д эн ц ы я м і  ў 
галіне развіцця руху 

зялёных офісаў, быць 
адпаведнымі ідэям ды 

прынцыпам ўстойліва-
га развіцця і на іх аснове 

будаваць устойлівы ўнівер-
сітэт, а таксама ў поўнай меры 

ўносіць уклад у стварэнне імід-
жу БДПУ, — адзначае Наталля На-

вуменка.
Дзейнасць беларускага Зялёнага офіса вы-

сока ацанілі еўрапейскія калегі. Каардынатары Grееn 
оffісе БДПУ прайшлі анлайн-курс Grееn оffісе mоdеl ад Ан-

першы 
зЯлёны  
офіс 
Пляцоўка, дзе ідэі ў інтарэсах устойлівага развіцця інтэгруюцца  
ў штодзённае жыццё 

Green Office BSPU

with BSPU
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 М  еркаВаННе

«Беларусь — суверэнная краіна. Я павінен сказаць, што, 
па меншай меры з майго пункту гледжання, няма неабход-
насці прасіць Беларусь выбіраць паміж сваімі саюзніцкімі 
адносінамі, цеснымі гістарычнымі і культурнымі сувязямі з 
Расіяй і паляпшэннем адносін з ЗША. Гэта памылковы вы-
бар. Мы можам палепшыць нашы адносіны і без гэтага», — 
лічыць аналітык.

М а й к л  К а р п э н т э р 
таксама выказаў надзею, 
што нармалізацыя бела-
руска-амерыканскіх ад-
носін бу дзе адбывацца 
хуткімі тэмпамі. У сувязі 
з гэтым ён адзначыў, што 
адсутнасць прадстаўніцт-
ва на ўзроўні амбасадараў 
аказвае пэўны ўплыў, які 
стрымлівае гэты працэс, 
бо дыпламатыя з'яўляецца 
платформай для развіцця 
супрацоўніцтва і па іншых 
напрамках, у тым ліку ў 
эканоміцы. «Вядома, трэ-
ба развіваць адносіны і на 
ўзроўні народаў, забяспе-

чыць цесныя сувязі паміж амерыканцамі і беларусамі», — 
сказаў ён.

Амерыканскі аналітык, які наведаў у Мінску Парк высо-
кіх тэхналогій, высока ацаніў дасягненні Беларусі ў IT-сфе-
ры: «Я быў уражаны той колькасцю маладых і таленавітых 
людзей, якія працуюць у гэтым парку, той колькасцю прад-
прымальнікаў, якія выкарыстоўваюць дадзеную арганіза-
цыю ў якасці інкубатара сваіх бізнэс-ідэй. Безумоўна, у нас 
ёсць вялікая колькасць кантактаў паміж ПВТ і Крамянёвай 
далінай у ЗША. Гэта таксама з'яўляецца дапамогай у да-
лейшай нармалізацыі нашых сувязяў і ўмацаванні супра-
цоўніцтва». 

Алег Багамазаў 

гельма Т. Грааля, навуковага супрацоўніка ўніверсітэта 
Люнебург (ФРГ), і атрымалі пасведчанне аб яго паспя-
ховым заканчэнні.

Наталля Салагуб, навуковы кіраўнік рэсурснага цэн-
тра Grееn оffісе БДПУ, расказала:

— Паміж БДПУ і ўніверсітэтам горада Хільдэс-
хайм падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве, у ад-
ным з пунктаў якога прапісана ўзаемадзеянне паміж 
офісамі, медыяабмен. Сёння не толькі еўрапейскія 
краіны імкнуцца да ўстойлівага развіцця. У Белару-
сі таксама дзейнічае гэтая праграма: трэба заўсёды 
пачынаць з сябе, спачатку працаваць на лакальным 
узроўні і спачатку зрабіць устойлівым універсітэт. 
Нашы студэнты, у сваю чаргу, будуць медыятара-
мі, якія ў далейшым распаўсюдзяць ідэі ўстойлівага 
развіцця на месцах.

Наталля Тарнавецкая, каардынатар Grееn оffісе 
БДПУ, дадае:

— Наш Зялёны офіс — гэта перш за ўсё моладзевая 
валанцёрская арганізацыя, якая інтэгруе прынцыпы 
ўстойлівага развіцця ў паўсядзённае жыццё студэнц-
кай супольнасці і выкладчыкаў. Нашы ідэі пранікаюць 
і ў навуковую дзейнасць ВНУ. Напрыклад, на ўнівер-
сітэцкай аграбіястанцыі (АБС) «Зялёнае», якая зна-
ходзіцца за 20 кіламетраў ад Мінска (там праходзяць 
заняткі ў будучых хімікаў, біёлагаў, географаў), ёсць 
даследчая пляцоўка для арганічнага земляробства 
(адзін з кірункаў нашай дзейнасці), а таксама — стан-
цыя біяраскладання, на якой кожны год закладваюцца 
доследныя адзінкі.

Каардынатар праекта Наталля Шаўцова падзяліла-
ся планамі Зялёнага офіса на бліжэйшую будучыню 
ды адзначыла, што ва ўніверсітэце выкарыстоўваюць 
шмат паперы, а таксама востра стаіць пытанне пра 
збор адпрацаваных батарэек. Таму сёння Grееn оffісе 
БДПУ стварае праект па ўстаноўцы кантэйнераў для 
асобнага збору адходаў.

Цікавыя і праекты, якія ўдалося ажыццявіць за 
гэты час: экалагічная гульня-квэст для школьнікаў на 
АБС «Зялёнае»; чорна-белая дарожка (наглядна тлу-
мачыць працэс натуральнага сонечнага награвання); 
«зялёны клас» («аўдыторыя» на свежым паветры); ак-
цыя па абмене рэчамі; акцыя па абмене пластыкавых 
бутэлек на яблыкі (закраналіся і пытанні правільнага 
харчавання); конкурс экалагічнай фатаграфіі; экала-
гічная сцежка на базе АБС; збор лекаў, кармоў, цацак 
для бяздомных сабак. У рамках праекта ЕWОСА на 
тэрыторыі ўніверсітэта былі зробленыя альпійская 
горка, «гатэль» для насякомых (вочкі з розным напаў-
неннем, дзе можна назіраць за жыццём насякомых, у 
далейшым плануецца зрабіць паўнавартасную заала-
гічную пляцоўку).

ЕWОСА — еўрапейскія маладзёжныя валанцёрскія 
лагеры (Германія, Італія, Баларусь). Мэтай праграмы 
ЕWОСА з'яўляецца садзеянне знаёмству мола дзі з 
розных дзяржаў Еўропы аднаго з адным і з культурай 
партнёрскіх краін, адукацыйнае суправаджэнне й пад-
трымка гэтых працэсаў у фармаце міжнародных валан-
цёрскіх лагераў.

Вольга Пралюк

доБры  
пАдмУрАК 
для рАЗВіцця 
сУВяЗяў 
Немэтазгодна ставіць Беларусь у становішча 
фальшывага выбару ў развіцці адносін на ўсходнім 
і заходнім вектарах. Такое меркаванне ў гутарцы з 
журналістамі выказаў старэйшы дырэктар Цэнтра 
дыпламатыі і глабальных адносін імя Дж. Байдэна 
(ЗША) Майкл Карпэнтэр.
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Майкл Карпэнтэр
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с
ёння ў Беларусі за-
рэ гістравана больш 
за 2300 сядзіб, і гэтая 
г а л і н а  п р а ц я г в а е 
прырастаць новымі 
суб’ектамі. Нават калі 
хтосьці сыходзіць з 
рынку, яго месца зай-

маюць новыя гаспадары. І хоць аг-
расядзібы прымаюць не такі вялікі 
працэнт турыстаў у параўнанні з гас-
цініцамі, базамі адпачынку, санаторы-
ямі ды іншымі традыцыйнымі месцамі 
размяшчэння, менавіта гэты сегмент 
працуе на імідж краіны.

было, ёсць…

Не будзем забывацца пры гэтым, 
што прымаць гасцей на вёсцы наша 
краіна пачала не так даўно. Яшчэ ў 
2002 годзе агратурысту нават не было 
дзе спыніцца на начлег, было прабле-
матычна знайсці жытло з нармальным 
санвузлом. Калі пачала прырастаць 
інфраструктура, паўстала новае пы-
танне: чым турысту заняцца ў вёсцы? 
Але і такая праблема аказалася выра-
шальнай — тут гаспадароў аграсядзіб 
падтрымалі мясцовыя ўлады, работ-
нікі культуры. Дзякуючы агратурыз-
му пачалі ажываць вёскі, народныя 
калектывы атрымалі слухачоў, сталі 
запатрабаванымі рамёствы, школь-
нікі пачалі збіраць інфармацыю пра 
традыцыі ў сваіх населеных пунктах. 
Напрыклад, рэцэпты, якія адшукалі 
вучні Зэльвеншчыны, нават патрапілі 
ў друк, і стравы, згатаваныя па іх, сён-

ня турысты могуць прадэгуставаць у 
мясцовых пунктах харчавання.

Ды і самі гаспадары аграсядзіб па-
чалі ствараць разнастайныя турпра-
дук ты. Сёння яны ўпэўнена заяўля-
юць: «Мы прадаём не столькі начлег 
і ежу, колькі ўражанні». Фестывалі, 
майстар-класы, конныя паходы і спла-
вы на плытах і байдарках, крэатыўныя 
музеі, спартыўныя забавы, квэсты і 
пазнавальныя сустрэчы — пераліч-
ваць варыянты актыўнага адпачын-
ку, якія сёння прапануюць на вёсках, 
можна доўга.

Нягледзячы на тое, што кожны 
гаспадар імкнецца прыпаднесці гос-
цю свой унікальны рэцэпт адпачын-
ку, сельскія прадпрымальнікі актыў-
на дзеляцца са сваімі калегамі ідэямі. 
Больш за тое, пачалі аб’ядноўвацца ў 
кластары, каб ствараць суперпрадукт, 
на які лягчэй завабіць турыста. На-
прыклад, гаспадар аграсядзібы з Вало-
жынскага раёна, да якога людзі прые-
халі вучыцца пячы хлеб, абавязкова 
параіць гасцям завітаць да суседзяў 
на мядовыя квэсты, конныя паходы 
ці кулінарныя фестывалі. Ад такой су-
меснай працы выйграюць і турысты, 
якія атрымліваюць цікавыя маршруты 
і насычаны актыўнасцямі ды адкрыц-
цямі адпачынак, прадпрымальнікі 
(колькасць наведнікаў значна прыра-
сла, і часта «лішніх» кліентаў гаспада-
ры перанакіроўваюць да суседзяў).

Да таго ж разам можна замахвацца 
на маштабныя праекты і атрымліваць 
пад іх інвестыцыі. Так, спажывецкі 
кааператыў «Валожынскія гасцінцы» 
ў найбліжэйшы час плануе запусціць 

трансгранічны маршрут «Шляхам 
Вітаўта», які працягнецца ад Ракава 
да Тракайскага замка ў Літве. Пад час 
такога падарожжа можна будзе больш 
даведацца пра гісторыю Вялікага Кня-
ства Літоўскага.

будзе 

Яшчэ адна ідэя, якая хутка здзейс-
ніцца на Валожыншчыне, — стварэнне 
так званага спажывецкага кошыка, у 
якім турысты знойдуць самыя розныя 
прадукты, якія ім прапануюць гаспа-
дары аграсядзіб. Тут і хлеб, і сыры, і 
мядовая ды мясная прадукцыя.

Між іншым, арганічнае земляроб-
ства — адзін з кірункаў далейшага 
развіцця вясковага турызму на Бе-
ларусі. Многія гаспадары аграсядзіб 
адчулі, што такім чынам можна зава-
біць новых кліентаў, і сталі актыўней 
браць зямлю, каб вырошчваць улас-
ную экалагічна чыстую прадукцыю. 
У сваю чаргу фермеры таксама не 
спяць у шапку, а шукаюць новыя 
шляхі прыбытку, прапануюць экс-
курсіі на фермы, фестывалі, майстар-
класы. Тут можна згадаць гаспадарку 
«ДАК», куды з задавальненнем едуць 
людзі, каб паглядзець на коз і на тое, 
як вырабляецца малочная прадукцыя. 
Многім спадабаўся «Кукуполіс»  — 
квэст у лабірынце з кукурузы.

Пад час навукова-практычнай кан-
ферэнцыі, якая праводзілася сумесна 
з Белаграпрамбанкам і Міністэрствам 
спорту і турызму, старшыня Белару-
скага грамадскага аб’яднання «Адпа-

новыя трэнды 
ў аграэкатурызме 
Па версіі Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Беларусь апошнім часам адзначаецца як адна з найлепшых краін 
для аграэкатурызму
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чынак у вёсцы» Валерыя Кліцунова 
заўважыла, што цяпер гаспадарам 
ся дзіб трэба рабіць ухіл на крэатыў-
насць ды інавацыйнасць. У будучым 
турызм будзе завязаны на ўражаннях, 
менавіта за іх турысты гатовы плаціць 
вялікія грошы. І ад вясковых прад-
прымальнікаў не заўсёды патрабуюц-
ца вялікія фінансавыя інвестыцыі — 
куды важнейшыя веды і творчасць. 
Шпаркае развіццё агратурызму можна 
звязаць з развіццём ІТ-галіны. Сёння 
мы ўсё менш рухаемся, бо вучыцца і 
рабіць пакупкі можна не выходзячы з 
дому. Толькі турызм выратуе чалавека 
і падарыць яму жывыя зносіны.

Таксама ў трэндзе зялёная эка-
номіка, гендарныя пытанні й так 
званая сацыяльная адказнасць. Усе 
гэтыя ідэі цяпер актыўна прапаган-
дуюцца ў Еўропе. Каб стварыць пра-
дукт, запатрабаваны ў тым ліку й на 
замежным рынку, важна ўпісацца ў 
канцэпцыю ўстойлівага развіцця. І бе-
ларускі агратурызм пачаў праца ваць 
з новымі тэмамі. Так, на Валожын-
шчыне з’явіўся турыстычны маршрут, 
даступны людзям з інваліднасцю. 
Таксама ў беларускіх аграсядзібах па-
чаў праводзіцца фестываль для саста-
рэлых людзей «Крэатыўны ўзрост». 

Хоць трэба сказаць, што і раней многія 
гаспадары супрацоўнічалі з бабулямі і 
дзядулямі, якія ведаюць фальклор, мо-
гуць навучаць рамёствам, падзяліцца 
рэцэптамі. Удзельнікі канферэнцыі 
ўпэўнены: сёння стартапы трэба пра-
водзіць не толькі для моладзі, але й для 
пенсіянераў, спрабаваць аб’ядноўваць 
энергію маладых і досвед старэйшага 
пакалення.

Амаль траціну грошай турысты 
трацяць на ежу, 20–30 працэнтаў ван-
дроўнікаў матываваныя пакаштаваць 
сапраўдныя аўтэнтычныя прадукты 
па месцы іх вытворчасці. Значыць 
аграсядзібам трэба рабіць стаўку на 
гастраномію, але, на жаль, пра белару-
скую кухню амаль нічога не ведаюць 
не тое што за межамі, нават у сваёй 
краіне. Хоць гаспадары сядзіб упэўне-
ны: нам ёсць чым ганарыцца і мы яшчэ 
ўразім свет. І ў найбліжэйшы час ар-
ганізацыя «Адпачынак у вёсцы» магла 
б узяць на сябе гэтую місію па раскрут-
цы айчынных рэцэптаў. А дапамагаць 
збіраць інфармацыю пра нацыяналь-
ную кухню, наносіць на інтэрактыў-
ную гастранамічную карту маглі б 
студэнты… Уласна, актыўнае прыцяг-
ненне моладзі да вясковага бізнесу — 
таксама адзін з сучасных трэндаў. Ужо 

сёння хлопцы і дзяўчаты з факультэта 
міжнародных адносін БДУ, якія плану-
юць сваю будучыню звязаць з аграту-
рызмам, знаёмяцца з гаспадарамі, тра-
пляюць да іх на практыку і спрабуюць 
ствараць цікавыя праекты, якія можна 
рэалізоўваць на сяле.

Давядзецца паламаць галаву і над 
тым, які турпрадукт нашы вёскі змо-
гуць прыпаднесці «нетрадыцыйнаму» 
турысту. Прыкладна 145  мільёнаў 
кітайцаў штогод падарожнічаюць па 
ўсім свеце, і мы маглі б хоць невялікі 
працэнт з іх завабіць у Беларусь. Ле-
тась нашу краіну ўжо наведала каля 
трох тысяч гасцей з Кітая, сёлета гэта 
лічба падвоіцца. Але гэтыя госці па-
куль выбіраюць ваенна-патрыятычны 
кірунак, цікавяцца так званым «чыр-
воным» турызмам, і трэба высветліць, 
як і, галоўнае, чым іх завабіць у агра-
сядзібы.

З 2008 года праводзіцца конкурс 
«Найлепшая аграсядзіба года». Гэтым 
разам было пададзена 46 заявак. Гаспа-
дарам трэба было прэзентаваць сябе 
праз інтэрнэт, даслаць фатаграфіі ды 
відэаролікі. Найлепшай стала сядзіба 
«Запаведны востраў» у вёсцы Шо Глы-
боцкага раёна Віцебскай вобласці.

Алена Дзядзюля 
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Ф
ранцішак Жыл-
ка  — адзін з тых 
людзей, хто, пэў-
на, душой адчу-
вае жыццядайную 
энер г ію роднай 
зямлі, месцаў, дзе 

нарадзіўся ды вялікую карысць ад яе. 
Таму і ўзяўся аднавіць той вадзяны 
млын з адметным музеем у Жодзіш-
ках, якім валодаў дзед у першай палове 
мінулага стагоддзя. Таму і працягвае 
даўнія млынарскія традыцыі. І ў дні 
новага ўраджаю свежым духмяным 
хлебам частуе гасцей. А яшчэ, дарэчы, 
і капліцу пабудававаў пры скрыжа-
ванні дарог…

Стрыманы, сціплы, няспешны і 
нават крыху асцярожны… Адразу 
не раскрываецца… І не спяшаецца 
нешта паабяцаць. Як кажуць псіхо-
лагі: тыповы беларускі характар. Гэта 
пра яго, нашага субяседніка, спадара 
Францішка, прадпрымальніка. Та-

кім ён падаўся на першы погляд. А 
сустракаліся мы з ім двойчы ў яго 
невялічкім, з густам абсталяваным 
пакоі кіраўніка, дзе на пачэсным мес-
цы і пажоўклыя ад часу фотаздымкі 
родных яму людзей, якія даўно ўжо 
ў іншым свеце. А калі наш візаві ад-
чуў давер да нас, размова пацякла, 
забруіла, як чысты ручай. Чамусьці 
менавіта з ціхаю, не звонкаю вадою 
хочацца параўнаць яго манеру вес-
ці гаворку. Альбо з тою вадой, што 
ліецца з возера на кола адноўленага 
млына. У ёй няшмат экспрэсіі, так 
званай экстравертнасці. Як ні кроплі 
ў гэтым чалавеку — напаказ. А моц 
і сіла — унутры яго жыве. І яна, са-
праўды, ад каранёў малой радзімы. 
Урэшце мы яе і адчулі. Спадзяемся, 
і чытач убачыць у Жылку патрыёта 
Бацькаўшчыны, чалавека, для якога 
гонар — не словы, а справы.

Са згадак пра малую радзіму і пача-
лася наша размова:

— Нарадзіўся я ў вёсцы Стаўбуце-
ва — калісьці гэта быў засценак (тып 
сельскіх паселішчаў у Беларусі, так зва-
ныя землі па-за межамі вёсак; узніклі ў 
сярэдзіне ХVІ стагоддзя — Аўт.) Мой 
пра дзед з чатырма сынамі туды прые-
халі ў 1900-м годзе, выкупілі ўвесь зас-
ценак панскі — там і пасяліліся. А пры-
ехалі з-пад вёскі Слаўчыняты, засценак 
Роскаш. Тое таксама на Смаргоншчыне. 
Паводле маіх дадзеных, там наш род 
пражыў 200 гадоў. А Жодзішкі — за 
6 кіламетраў ад Стаўбуцева, у Жодзіш-
ках сельсавет цяпер.

З некаторымі перапынкамі я жыў 
то ў Стаўбуцеве, то ў Жодзішках — там 
бацькі мае, Баляслаў і Соф’я іх звалі, усё 
жыццё й працавалі. Гады чатыры, здаец-
ца, жылі ў Жодзішках — і вярнуліся. Я 
тады пачаў хадзіць у першы клас, і пачат-
ковую школу — чатыры класы — закан-
чваў у Стаўбуцеве. Дарэчы, школа тады 
была ў сядзібе стрыечнага брата майго 
дзядулі, Фэлікса Жылкі, каторага саслалі 

Францішак жылка:

«слоў 
на вецер 
не кідаю» 

У мястэчку Жодзішкі, на Смаргоншчыне, дзякуючы яго намаганням і сродкам 
створаны арыгінальны культурна-вытворчы асяродак
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пры Саветах у Сібір на катаржныя рабо-
ты. Далі яму 10 гадоў. А там ішоў год за 
два — бо цяжкія былі працы.

— А за што саслалі?
— Ён быў войтам за панскім часам, 

калі Заходняя Беларусь была ў скла-
дзе Польшчы — а значыць, быў прад-
стаўніком улады, прыгнятальнікам, 
як тады казалі бальшавікі. У верасні 
1939-га, вы ж ведаеце, у Заходнюю Бе-
ларусь прыйшла новая, савецкая ўлада, 
наводзіла там свае парадкі. А войт — 
гэта ж выбарная такая пасада была: як 
цяпер выбіраюць старшыню сельса-
вета. У часы, калі Фэлікс Жылка быў 
войтам Жодзішкаўскай гміны (дарэчы 
адным з самых маладых войтаў па ўсёй 
тагачаснай Польшчы), адносілася да яе 
сем з паловай тысяч чалавек. Ён і намес-
нікам войта трохі папрацаваў.

— Тата ваш — са Стаўбуцева ро‑
дам, а мама?

— З Жодзішак. Яна там і нарадзіла-
ся — у хаце каля вадзянога млына, і яе 
бацька на млыне тым усё жыццё пра-
цаваў.

— То зразумела, што для вас род‑
ныя — і Стаўбуцева, і Жодзішкі. А вы 
з якога году?

— З 1951-га, 2 снежня нарадзіўся. А ў 
канцы лета 51-га, калі мама была мною ця-
жарная (старэйшы я сын, яшчэ брат Аляк-
сандр ёсць), то ў яе была місія адказная: 
весці перамовы з мясцовым калгасам. Бо 
ўвесну дзед засеяў свае палі — а ў нас было 
50 гектараў зямлі, у тым ліку й лес. А ўлет-
ку пачалі ў той мясцовасці ствараць кал-
гасы. І хацелі забраць усё — з ураджаем у 
калгас. Па сутнасці, сям’я заставалася б ні 
з чым. То яе выпраўлялі на зборышчы, і я 
ўжо нібыта ў тым удзельнічаў. То можа я 
таму такі актыўны па жыцці (усміхаецца). 
Мама, дарэчы, адно поле адстаяла — не 
ўсё забралі, далі яго ўбраць. Ну а потым 
усё канфіскавалі, уключаючы жыўнасць, 
сельскагаспадарчы інвентар, гаспадарчыя 
пабудовы. Помню, быў свіран у бабулі — 
то й яго пазней, можа ў 1957-м ці 58-м ужо, 
забралі. Я малым вельмі любіў у свіране 
знаходзіцца. Там усё такое 
чыстае, акуратнае, 
дагледжанае 

было. Жоўтае. Прыгожыя нават сходкі 
памятаю.

— Народная эстэтыка: людзі для 
сябе прыгожа будавалі. Цяпер такое 
толькі ў кіно і ўбачыш. Ці на старых 
карцінах…

— Ну і не ў кожнага ж селяніна 
сродкі на такое былі. А ў бабулі маёй 
брат быў ляснічым  — вось добры 
свіран і збудавалі ёй у пасаг, калі замуж 
выходзіла. Вы ж ведаеце: свіран — гэта 
дзе збожжа, мука захоўваецца. Дык 
вось, старшыня калгаса той свіран за-
браў — сабе на хату. Вельмі балюча тое 
было для бабулі Станіславы. Вельмі 
плакала яна, памятаю.

— Але ж мы ведаем: калектывіза‑
цыя праходзіла ў 20–30‑я гады ў асноў‑
ным...

— У Заходняй Беларусі — пазней. 
Пасля вайны яшчэ калгасы ўтвараліся, 
бо да вайны не ўсюды паспелі. Стар-
шыні ж у нас такія былі: самі без нічога, 
не з мясцовых. Памятаю, нават кармілі 
іх па хатах. І яны часта зменьваліся. А 
то вось прыслалі былога франтавіка з 
Расіі аднекуль, ён прыехаў — і дом яму 
патрэбна было будаваць. Ну дык і зга-
дзіўся чалавеку наш свіран, хоць лесу 
там добрага шмат.

— Давайце звернемся, аднак, да 
вашай актыўнасці. Яна, можна ска‑
заць, атрымала так рана штуршок 
дзякуючы сацыяльным узрушэнням, 
што закранулі вашу сям’ю. А ці рана 
ў вас праявілася?

— Канешне. З дзяцінства. Колькі 
сябе памятаю — я не з сарамлівых. Але 
ў школе, напрыклад, як мама згадва-
ла, у лужыну залезці не мог. Чысцень-
кі быў, і мама заўсёды мяне апранала 
так акуратна. Хаця з хлопцамі мы былі 
яшчэ тыя даследчыкі ваколіц. Успамі-
наю, у мяне й порах у руках узрываў-
ся, і стралялі мы. Такія ў нас гульні 
дзіцячыя былі.

— Пасля пачатковай школы — дзе 
вучыліся?

— Пайшоў у школу ў Серават-
кі (паўтары кіламетры ад нас) — там 
8 класаў закончыў, потым — у Паля-
нах сярэднюю школу. Я ў Паляны ўжо 
ездзіў за 6 кіламетраў — на мапедзе 
«Рыга-3», і тэхпашпарт на яго ў мяне 
па гэты час ёсць. Пасля школы пасту-
піў у Беларускі інстытут механізацыі 
сельскай гаспадаркі (цяпер Беларускі 
аграрна-тэхнічны ўніверсітэт. — Аўт.), 
вывучыўся на інжынера-механіка па 
арганізацыі ды тэхналогіі рамонту ма-
шын. Дыпломны праект рабіў на Дзяр-
жынскім аўтарамонтным заводзе.

— Хацелі вярнуцца ў вёску праца‑
ваць?

— Не. Я ўвогуле хацеў вывучыц-
ца на штурмана  — вялікія караблі, 
мора… Гэта мяне вабіла. Пасля школы 
нават медкамісію прайшоў. Хацелі з 
аднакласнікам паступаць у вышэйшае 
мараходнае вучылішча ў Калінінград. 
Але тата не даваў «дабро» мне, сказаў: 
адвучыся на інжынера, потым як праца 
не спадабаецца, то ідзі. На той час мой 
тата працаваў плотнікам у МТС — так 
называліся тады машынна-трактарныя 
станцыі. А мама пайшла працаваць 
санітаркай у псіхбальніцу ў Жодзішкі. 
Апошнія гады перад пенсіяй — у лаба-
раторыі, таксама санітаркай.

— На жыццё бацькам хапала?
— Калі чалавек працавіты — ён без 

кавалка хлеба не будзе. Тата мой, напры-
клад, і ў бальніцы дзя-
журыў. Да таго ж у нас і стар. 34
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дома гаспадарка немалая 
была. Яшчэ мужчыны 

дамы будавалі брыгадай — працавалі 
доўгі час, і тата ў ёй. Будавалі ў асноўным 
недалёка ад дома. Па суседніх вёсках.

— Куды вы падаліся пасля інсты‑
тута?

— Два гады ў арміі адслужыў — у 
Пружанскім раёне, станцыяй па рамон-
це тэхнікі кіраваў. І пасля ў Мінску пай-
шоў працаваць у Аўтапарк № 7 — гэта 
раён вуліц Сямёнаўскай і Харкаўскай, 
парк ужо зліквідавалі. З часам я там вы-
рас да начальніка майстэрні, потым пра-
панавалі мне пасаду галоўнага інжынера 

ў аўтапарку ў Смаргоні. Мне 27 было, 
яшчэ халасцяк  — паехаў. Новы там 
аўтапарк пабудавалі, да таго ж хацелася 
паспрабаваць сябе на такой пасадзе. Да-
вялося шмат чаго яшчэ перабудоўваць, 
дабудоўваць — каб зручна, камфортна 
было людзям працаваць. Я там тры гады 
адпрацаваў, з будаўнікамі нямала ра-
білі — таму я добра ведаю і гэтую справу.

— Усё, што ні рабілі ў жыцці, 
урэшце — на карысць вам аказалася. 
Кожны жыццёвы досвед — не лішні…

— Так, гэта потым дапамагае больш 
упэўнена сябе адчуваць, рухацца напе-
рад.

— І ў Смаргонь — таксама не шка‑
дуеце, што паехалі?

— Ніколькі! Дарэчы, я ж там і жон-
ку сваю знайшоў! Неяк паехалі мы ў 
журавіны — там і пазнаёміліся, прама 
на балоце…

— Гэта вельмі па‑беларуску, вель‑
мі рамантычна…

— (Смяецца). Прычым па вялікім 
такім балоце, помніцца, хадзілі: як 
ідзеш, то ўсё пад табой хістаецца. І там 
растуць толькі дрэўцы невялічкія. Алё-
на Мікалаеўна мая, у дзявоцтве Мель-
нік, тады была студэнткай медінстыту-
та, у яе бацькі з Залесся — таго самага, 
дзе цяпер аднавілі знакамітую сядзібу 
Міхала Клеафаса Агінскага. Бацька быў 
настаўнікам, завучам, маці — медыцын-
скі працаўнік: вясковая інтэлігенцыя. 
Там і пажаніліся мы. Я ўжо з кватэрай 
быў — бо ехаў у Смаргонь з умовай, што 
дадуць мне кватэру, а таксама службо-
вую машыну. Так і атрымалася. Жон-

ка ж хацела ў Мінску жыць, і калі мне 
прапанавалі працу ў Міністэрстве аўта-
мабільнага транспарту, начальнікам ад-
дзела ў тэхнічнае ўпраўленне — перае-
халі ў 1980 годзе ў сталіцу.

— Доўга там працавалі?
— Да 1993-га. Я такі чалавек, што 

не надта падабалася мне працаваць з 
паперамі. Думаў: як гэта цэлы дзень 
прасядзець за сталом пісьмовым? Але 
ў мяне сіла волі ёсць. То я вывучаў за-
гады, пастановы — усю нарматыўную 
базу. Бо разумеў, што як кіраўнік аддзе-
ла павінен гэта ведаць. І ўсё ж, працую-
чы ў міністэрстве, марыў перайсці куды 
на прадпрыемства, бліжэй да машын 
і людзей. Калі ў 93-м усё рушылася, то 
з міністэрства я вырашыў сысці — ар-
ганізаваць сваю кампанію. З таго часу й 
бярэ пачатак кампанія «Фра-Міл».

— Як расшыфроўваецца назва?
— «Францішак і Міхаіл». Мой 

сябра-кампаньён быў ініцыятарам, ён і 

прапанаваў гэтую назву — я згадзіўся. 
Крыху больш чым паўгода ён працаваў 
і на сваім месцы. Летам дамовіліся — 
сыдзем разам. Я сышоў, а ён застаўся. 
Так што я адзін пачаў круціцца.

— З чаго пачыналі?
— У адным з будынкаў на вулі-

цы Смалячкова (у Мінску  — Аўт.) 
была лабараторыя аховы працы й на-
вакольнага асяроддзя, якая ў 1993-м 
стала непатрэбнай аднаму з нашых 
міністэрскіх інстытутаў. Тады, як вядо-
ма, лабараторыі многія пазакрываліся: 
былі праблемы з зарплатай, матэрыя-
ламі. Я паабяцаў кіраўніцтву, што для 

Міністэрства аўтатранспарту мы ўсе 
працы неабходныя будзем выконваць, 
а тым больш памяшканне яны аран-
давалі. Я ўсё захаваў: лабораторыя па 
гэты час працуе.

— Што за працы там выконва‑
юцца?

— Спецыялісты робяць інструмен-
тальныя замеры на працоўных месцах: 
шум, вібрацыя, асвятленне, розныя 
віды выпраменьванняў. Могуць яшчэ 
адбіраць пробы паветра — і аналіза-
ваць яго склад: скажам, наяўнасць 
пылу ці хімічных рэчываў. Гэта важна 
ў першую чаргу там, дзе ёсць шкодныя 
ўмовы працы. Мы ездзім па ўсёй Бела-
русі. У штаце ў нас ёсць санітарны ўрач, 
інжынеры.

— Цяпер такія паслугі запатра‑
баваныя?

— Безумоўна. Раней мы давалі за-
ключэнне, паводле якога працаўнік мае 
права на льготную пенсію, на скароча-

этнаграфічны музей створаны ў будынку млына Вадзяны млын

стар. 33

А
Л

Я
КС

А
н

Д
Р 

К
УЛ

іК
о

ў

34 беларусь.belarus
снежань   2018



ны працоўны дзень, надбаўкі за шкод-
ныя ўмовы працы. У сістэме Дзярж-
стандарта ёсць спецыяльны орган, які 
таксама займаецца праблемамі сер-
тыфікацыі працоўных месцаў. Правер-
кі вельмі скрупулёзныя — па розных 
параметрах.

— Вы — манапалісты ў Беларусі 
ці ёсць іншыя падобныя структуры?

— Былі спачатку манапалістамі. 
Яшчэ ў Палітэхнічным інстытуце была 
пры адной з кафедр такая лабараторыя.

— У вашай кампаніі цяпер ёсць 
розныя кірункі дзейнасці. Як вы па‑
чалі займацца, скажам, абуткам?

— Жыццё гэты кірунак падказала, 
на абутак вывела. Я калі пачаў зай-
мацца ўсёй лабараторыяй, то разлікі 
правялі, падлічылі: трымаць хімлаба-
раторыю нам асобную — няма сэнсу. 
А была яна з колбамі, прабіркамі, рэак-
тывамі. Плюс зарплата спецыяліста. 
Мы ж невялікія аб’ёмы робім — лепш 
недзе замовіць той ці іншы аналіз. Па-
мяшканне — вызвалілі, хімабсталя-
ванне і даволі якасны посуд — аддалі ў 
адзін з дзіцячых рэабілітацыйных цэн-
траў. А ў памяшканні, што вызвалілася, 
зрабілі майстэрню па рамонце абутку. 
Бачым — справа пайшла, то вырашылі 
яшчэ й рабіць пашыў абутку, гэта ўжо 
ў іншым памяшканні. Шылі мадэльны 
абутак для жанчын з нестандартнымі 
запатрабаваннямі, скажам так. Рабілі 
цікавыя мадэлі. На пачатку 90-х гэта 
было запатрабавана. Потым гадоў 10–
12 папрацавалі, бачым — рынак запаў-
няецца. Тым часам звярнулі мы ўвагу 

на спартоўцаў-коннікаў, спартыўныя 
школы Беларусі. Калі распаўся Савецкі 
Саюз, то старыя вытворчасці — раз-
валіліся.

— А дзе яны былі?
— Адна з іх — у горадзе Клін, пад 

Масквой. Там быў адзін цэх пры фа-
брыцы гумовага абутку. Мяркую, Бе-
ларусі з часам прыйшлося б такі абутак 
набываць за валюту, калі б мы тым не 
заняліся. Мы — адзіныя, хто ў гэтым 
сегменце рынку працуе ўжо 25 гадоў. 
Забяспечваем конныя спартыўныя 
школы. Дарэчы, першыя калодкі я вёз 
сам у дзвюх сумках на электрычцы — іх 

аддаў мне, з свайго гаража, дырэктар 
кааператыва ў Кліне, які ў сілу роз-
ных абставінаў закрыўся ў 1994 го дзе. 
Драўляныя, цяжкія былі калодкі, яшчэ 
савецкія. Гадоў сем карысталіся імі, 
потом — замянілі, распрацавалі самі 
яшчэ лепшыя. І мэта ў мяне была: дайс-
ці да ўзроўню заходнееўрапейскага па 
ботах. Сёння магу сказаць: калі браць 
па 5-бальнай сістэме, то мы працуем 
недзе на чацвёрку. Гэта калі па заходне-
еўрапейскіх мерках ацэньваць.

— А хто ацэньвае? На якіх кон‑
курсах ваша прадукцыя бывае?

— З 2002 года мы ўдзельнічаем пас-
таянна ў міжнародных конных выставах 
у Маскве і Санкт-Пецярбурзе. У 2003-м 
да нас на такой выставе падышлі людзі з 
ФСО маскоўскага Крамля (Федэральная 
служба аховы Расійскай Федэрацыі. — 
Аўт.) і прапанавалі пашыць 20 пар ботаў 
для коннага эскадрона. У той час Прэзі-
дэнт Уладзімір Пуцін прыйшоў да ўлады. 

І перадавалася ў Крэмль з кінастудыі 
«Масфільм» конніца. Мы потым даве-
даліся: раней, да рэвалюцыі 1917 года 
ў Крамлі быў пастаянны конны эска-
дрон, потым яго перадалі на кінасту-
дыю. А вось жа зноў коннікі вярнуліся 
ў Крэмль. У нашых ботах… Прычым іх 
трэба было зрабіць за месяц. Спачатку 
боты коннікам зрабіла тая ж фірма, што 
й для роты ганаровай варты — аднак 
боты ж адрозніваюцца. Не той стыль. 
Мы своечасова выканалі адказны заказ. 
З таго часу з Масквой супрацоўнічаем. 
Праз некаторы час нам прапанавалі ра-
біць боты й для ганаровай варты.

— А як беларусы?
— Ім цана спачатку падавалася 

завысокай. Да таго ж было сваё ва-
еннае атэлье. Цяпер жа мы часткова 
забяспечваем службоўцаў з Міністэр-
ства унутраных спраў, пагранічнікаў. 
І рота ганаровай варты — у нашых 
ботах. Матацыклетны эскорт — так-
сама. Прычым ва ўсіх гэтых падра-
здзяленнях — розныя мадэлі абутку. 
Для матацыклістаў, напрыклад, я сам 
дапамагаў мадэль распрацоўваць — бо 
й сам езджу на матацыкле: як аматар, 
байкер так званы. Мне прыемна, што 
й Прэзідэнту Туркменістана, калі ён у 
нас быў, спадабаліся боты беларуска-
га мотаэскорта. Прычым вельмі хут-
ка пасля яго візіту — літаральна праз 
некалькі дзён — іх у Туркменістан за-
казалі, грошы пералічылі. Мы таксама 
без прамаруджання выканалі заказ: 
50 пар. І для ганаровай 
варты туды — таксама 

Свята каля млына ў ЖодзішкахВадзяны млын
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рабілі. З Казахстанам 
яшчэ супрацоўнічалі. 

Так што слава пра нашу фірму добрая 
па свеце пайшла.

— І яшчэ адзін кірунак дзейнасці, 
у які вы ўкладваеце сілы і сродкі — 
гэта аднаўленне вадзянога млына ў 
Жодзішках і вялікая этнаграфічная 
экспазіцыя пры ім. Ёсць, мы веда‑
ем, таксама іншыя праекты ў род‑
ным куце — там, дзе вы нарадзіліся 
й жылі. Што падштурхнула туды 
скіраваць увагу? З чаго тая дзейнасць 
пачалася? Дзеля чаго ўвогуле вы тое 
ўсё робіце? Па ўсёй бачнасці, фінанса‑
вага ж прыбытку тыя праекты фір‑
ме не даюць…

— Увесь час я бываў і бываю ў род-
ных мясцінах, на радзіме. Там і баць-
кі мае ўвесь час жылі. Мама толькі ў 
2015 годзе памерла. Я да яе ўвесь час, 
пастаянна ездзіў у Стаўбуцева. Там у 
нас, у Жодзішках, раз на год у ліпені 
праходзіць вялікі парафіяльны фэст 
Святой Ганны. Неяк сабраліся там 
браты маміны, і нас з мамаю, з жон-
каю маёй да сябе запрасілі. Тады за 
святочным сталом хораша мы сядзелі, 
браты гаворку пра млын пачалі: што 
развальваецца, прападае — шкада, бо 
гэта ж нашаму роду належаў ён калісь-
ці. Тады я й паабяцаў, што ўсё зраблю.

— Потым не шкадавалі?
— На наступны дзень перажываў 

крыху: і навошта ж я так сказаў?.. Гэта 
ж такая адказнасць…

— Ну а сказаў — трэба рабіць…

— Сапраўды так. Бо я слоў на вецер 
не кідаю ніколі. Стараюся, прынамсі, так 
паступаць. Такіх прынцыпаў прытрым-
ліваюся. Бо вы ж ведаеце: усяляк у нашай 
новай гісторыі здаралася. Але заказчыкі 
мне давяралі. Калі сказаў, што нешта зра-
блю, што заўтра, напрыклад, праплачу — 
то заўтра праплачана будзе…

— Як купцы раней: па руках — і 
паперы не падпісвалі. Слова гонару 
было гарантыяй. А ў каго вы такому 
трыманню слова вучыліся?

— Дзядуля Юліян, татаў бацька, 
калі жыў з ім у Стаўбуцеве, шмат вельмі 
даў — у сэнсе мужчынскага выхавання. 
У цэлым вучоба, настаўленні, мараль-
ныя прынцыпы — усё ад дзядулі. Да 
14 гадоў мы з ім зносіліся. Ён чалавек 
моцны быў — і землямі ж да калгасаў 
валодаў. Я шмат часу з ім праводзіў. І ў 
лес па грыбы, і па гаспадарцы — касіць, 
араць — усю вясковую працу — з ім. 
Трэба ўсё ўмець — па-іншаму ў вёсцы не 
пражыць. Там і па сённяшні дзень сядзі-
ба немалая: гектар тэрыторыі. У калгас 
забраць не маглі, бо ўсё было пад садам.

— То й вы, пэўна ж, садавод?
— А як жа! Я жыву пад горадам. І ў 

мяне ўсё засаджана. У асноўным дэка-
ратыўнымі дрэвамі. Але й яблыні ёсць, 
дастаткова — многа ж не трэба, для 
сябе. А там у нас, у Стаўбуцеве, памя-
таю, па 50 можа яблынь было.

— А яблыкі прадавалі, вазілі можа 
ў Маскву?

— Так, тата мой харошыя яблы-
кі вазіў у Маскву. Часам фуры адтуль 

прыходзілі, а то й сам ён вазіў. Яблыкі 
ў садзе самі збіралі: мама з татам. Дзед 
з бабуляй і мы з братам — Аляксандр 
вайскоўцам стаў, у Бабруйску жыве.

— Здымак дзедаў ёсць?
— А вось тут (паказвае) бабуля, 

дзядуля, сястра таты, ён сам. А яшчэ яго 
старэйшы брат Францішак, які ў 39-м 
загінуў — у Другую сусветную вайну.

— Дзед у гаспадарцы, пэўна, моц‑
ны быў, і вас гаспадарлівым выхаваў…

— Цяга да бізнесу, відаць, у мяне 
ад нараджэння — па генах перадалася. 
Вы можаце сабе ўявіць: я малым, можа 
які клас чацвёрты-пяты, ужо рабіну 
на продаж сабіраў. Прыязджалі да нас 
загатоўшчыкі  — забіралі. Мяшкамі 
здаваў. Потым трусоў гадаваў: было па 
60–70 трусоў. Я іх сам вазіў — малы, і 
сёння тое ўспамінаю, — на базу. Хала-
дзіна была, восень глыбокая, адкрытая 
машына. Я еду з клеткамі, людзі старэй-
шыя таксама — з кабанамі, цялятамі. 
Хто з чым. Так што задаткі развіваліся. 
Прычым я толькі сам трусамі займаў-
ся — бацькі ж пры іншых справах былі. 
Таму яны мне ні слова не сказалі, калі 
мапед папрасіў купіць, на мяне запісалі, 
цяпер дакумент у сейфе ляжыць.

— А імя Францішак у вас як 
з’явілася?

— Вось той татаў брат, што на вайне 
загінуў, быў Францішак. Калі ж я на-
радзіўся, то бабуля Станіслава настаяла 
катэгарычна, каб назвалі мяне ягоным 
іменем. Ён служыў у Войску польскім 
з 37 па 39-ы. Вясною, казалі, вярнуўся 
дадому, а ўвосень пайшоў на вайну — і 
загінуў.

— Кажуць: у жыцці ўсё з усім звя‑
зана, і ўсё, што з намі здараецца, не 
выпадкова. Быў у вас у дзяцінстве 
мапед — вы сталі інжынерам па ра‑
монце тэхнікі, а ўрэшце й байкерам… 
Вось вы, кампанія ваша займаецца 
абуткам для коннікаў. І можна мерка‑
ваць, што і вы ў дзяцінстве былі неяк 
з коньмі звязаны. Памятаеце такое? 
Можа вы коней любілі?

— Канешне. Вясковае дзяцінства 
маё з коньмі праходзіла. Раней зямля 
абраблялася, асабліва прысядзібны ўча-
стак, коньмі. А нашых у калгас забралі. 
Тады не дазвалялася ўвогуле людзям са-
мім коней трымаць. А паколькі бацькі ў 
калгасе не працавалі, то нам на работы 
каня давалі ў апошнюю чаргу. Даюць 
людзям, яны зрабілі, а часу застаецца. 
Хто па каня? Я павінен хадзіць. Я пры-
водзіў, і адвозіў таксама я.
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— А ездзілі?
— Вядома ж! І два разы, памятаю, 

нават упаў з каня — бо мы ж без сяд-
ла ездзілі. Адзін раз быў рэзкі паварот 
убок, і я зляцеў. А другі раз на галопе 
йшоў, то конь запудзіўся нечага ды рэз-
ка спыніўся. То я праз галаву й паляцеў. 
А так я сярод хлопцаў нармальна мог 
ездзіць.

— І цяпер, пэўна, маеце магчы‑
масць на конях ездзіць?

— Езджу. Гэта ва Ураджайнай, каля 
Сеніцы — там мінская абласная спарто-
вая школа (Мінскі абласны цэнтр алім-
пійскага рэзерву па конным спорце. — 
Аўт.). Па выхадных я туды час ад часу 
езджу. На матацыкле прыяз джаю — і 
на каня саджуся. То трэнер Барыс жар-
туе: «З аднаго каня сеў на другога каня». 
Дарэчы, я ў байкерскіх злётах таксама 
ўдзельнічаю.

— І таксама з дзяцінства да тэх‑
нікі цяга?

— Так, у таты быў мапед, то ў 12 га-
доў я ўжо ўсе акругі на тым мапедзе 
аб’язджаў. Ну а потым зарабіў, гадуючы 
трусоў, і на свой.

— Марылі ў дзяцінстве й пра свой 
матацыкл?

— Вядома! У мяне ўсё жыццё была 
мара такая: мець свой матацыкл. Можа-
це ўявіць: дазвол на кіраванне мапедам 
маю з 16 гадоў. Тады многія ж каталіся 
без правоў. Але я такі чалавек закона-
паслухмяны — трэба, значыць атры-
маў. Гэта ў 60-я гады. А ў сямнаццаць 
з паловай здаў на матацыкл, а паколькі 
мне 18 не споўнілася — дакументы не 
далі. То ездзіў не на сваім — на сусед-
скім, ці сяброў: некага адвезці, штосьці 
падвезці. Калі служыў у войску, і бы-
валі камандзіроўкі, то я ў Маладзечна 
прыязджаў. Там брат стрыечны жыў, 
я ў яго браў матацыкл — і па справах. 
Дні два ездзіў, потым вяртаў. Бо тады ж 
машын яшчэ мала было. Так што жыла 
мара пра матацыкл — ды то грошай не 
было, то заняты быў працай, то ўмоваў, 
каб трымаць матацыкл. Так што я сабе 
матацыкл купіў у 60 гадоў.

— Клас! Мары павінны здзяйсняц‑
ца! Дарэчы, маглі б жа грошы ў бізнес 
укласці, больш зарабляць…

— У мяне былі раней прапановы па 
бізнесе, каб вялікія грошы зарабляць. 
Але я такую мэту па жыцці ніколі не 
ставіў. Таму што вялікія грошы — гэта 
вялікія праблемы. Таму найлепш — 
працаваць спакойна. Для душы. І мне 
сапраўды цікава боты для коннікаў 

шыць. Бо я ведаю: у гісторыі савецкай 
Беларусі ботаў для коннікаў ніхто не 
шыў. Цэнтралізавана ўсё для спартоў-
цаў з Расіі прывозілася. Ну і зрабіць 
боты лепшыя, чым рабілі раней — так-
сама прэстыжна. І ўзроўню дабіцца. 
Боты для ганаровай варты шыць — нам 
гонар. Бо ваеннае атэлье, напрыклад, 
таксама шые, але ў параўнанні з нашы-
мі гэта вялікая розніца.

— Колькі ў вас працаўнікоў у ка‑
лектыве?

— Каля 40 чалавек. У нас ёсць ста-
маталагічная лякарня, прычым яна — 
беларускамоўная. Кірункі дзейнасці 
кампаніі — разнастайныя. У нас 5 ці 
6 кірункаў працы — бо цяжка ўтры-
мацца кампаніі, калі нейкая адна сфера 
дзейнасці. Нейкі год у адным кірунку 
больш удала папрацавалі, на другі — 
нешта іншае лепшы прыбытак дасць. 
Так усё і ўраўнаважваецца.

— Тут ёсць і сялянская муд‑
расць  — бо й вяскоўцы беларускія 
высяваюць спрадвеку розныя сель‑
гаскультуры: жыта, пшаніцу, яч‑
мень, авёс, грэчку, цяпер і кукурузу, 
рапс. Са дзяць бульбу, сеюць буракі… 
Адно ўро дзіць — другое не надта. У 
залежнасці ад надвор’я  — урэшце 
будзе ў гаспадарцы прыбытак.

— І ў нас так: імкнемся праца ваць 
рэнтабельна. Мы за 25 год ніколі не 
затрымалі выплаты падаткаў — у мяне 
прынцып такі. Падаткі — на першым 
месцы, на другім  — зарплата пра-
цаўнікам. Максімум што бывала за 
25 гадоў — ну тыдні на два затрымлі-
валі. 

— У якім годзе ў памяшканні па 
вуліцы Ошешава вы пераехалі?

— У 2011-м. І на Смалячкова ў нас 
памяшканне ёсць, а таксама на Сурга-
нава, Талбухіна. Стаматалагічная ля-
карня — на Ясеніна, 6.

— Млын ваш у Жодзішках дае 
прыбытак?

— Цяпер увогуле ён нерэнтабельны. 
За 25 год я шмат сродкаў уклаў у ад-
наўленне, рэстаўрацыю млына, падтры-
манне яго работы. Сёння млын выгля-
дае не горш, а можа й нават лепш, чым 
адразу пасля рэстаўрацыі. Бо мы ўсё там 
яшчэ марафецім, удасканальваем, упры-
гожваем. Там жа ў трохпавярховым бу-
дынку і музей этнаграфічны створаны. 
Там і брукаваначку ля млына зрабіў, 
умацоўваем грунт ля сцен.

— Мы чулі яшчэ пра капліцу, што 
вы паставілі.

— Гэта ў Стаўбуцеве. Якраз на тым 
месцы, дзе раней перад вайной мой 
дзядзька Францішак паставіў крыж 
дубовы. Ён 70 гадоў прастаяў ды ўпаў. 
Капліцу назвалі ў гонар святога Фран-
цішка Асізскага.

— Пра вашу паяднанасць з моваю 
беларускаю цікава было б пачуць. Бо 
вельмі нямногія з тых, хто займаец‑
ца бізнесам, гавораць сёння па‑бела‑
руску.

— Я з самага пачатку, ад нараджэн-
ня размаўляю па-беларуску.

— Гэта зразумела. Ды быў жа 
час — вы ў Мінску вучыліся, у войску 
служылі, у міністэрстве працавалі, 
дзе мова — руская ва 
ўжытку. стар. 38

«Матацыкл — маё захапленне»

37беларусь.belarus
снежань   2018



— З мамаю ўвесь 
час дома мы размаўля-

лі толькі па-беларуску. І ўсе там так 
размаўляюць. Да таго ж у школах я бе-
ларускамоўных вучыўся. Экзамены ў 
інстытут здаваў па-беларуску: матэма-
тыку, фізіку. А ў канцы 80-х — пачатку 
90-х наша міністэрства перахо дзіла на 
беларускую мову. Мне вельмі дапама-
гала родная мова хутка падпісваць да-
кументы.

— З жонкаю таксама дома па‑бе‑
ларуску гаворыце?

— Так.
— А дзеці?
— Яны ўжо рускамоўныя. У мяне 

дзве дачкі, пяцёра ўнучак.
— Мова справаводства — руская 

ў вашай кампаніі?
— Так. Але з 1993 года, з самага 

пачатку, усе шыльды, аб’явы, прэй-
скуранты робім па-беларуску. Ста-
маталагічная лякарня, ужо казаў — 
беларускамоўная. Адміністратары 
працуюць па-беларуску, часткова й 
дактары. І нават даем зніжку пацы-
ентам  — 5  адсоткаў  — за беларус-
кую мову: тым, хто па-беларуску 
размаўляе. Прычым не проста «пры-
вітанне» і «да пабачэння». Я лічу, што 
варта заахвочваць людзей размаў-

ляць на роднай мове, тым больш што 
яна ў нас — дзяржаўная.

— Мы яшчэ чулі, што сядзіба, дзе 
цяпер жывяце — гістарычнае нейкае 
месца. Ці так?

— О, вы да інтэрв’ю добра падрых-
таваліся! Сапраўды, наш дом — у вёсцы 
Пярэсека, на сядзібе Яна Булгака. Ага-
роджа маёй сядзібы ад яго дома метраў 
за 10. Гэта быў першы мастак-фатограф 
Беларусі, Літвы, Польшчы. Я нават пра 
спадара Яна правёў невялічкае дасле-
даванне — працаваў у архівах, і выдаў 
кніжку невялічкую. Увогуле гісторыяй 
я цікавіўся з дзяцінства. Прачытаў тады 
шмат кніжак. Памятаю, «глытаў» тоў-
стыя кнігі ў трэцім-чацвёртым класе. І 
некаторых слоў яшчэ не разумеў. Нават 
студэнтам столькі не чытаў. Начыта-
насць у мяне — з дзяцінства. 

— Вы яшчэ падарожныя нататкі 
напісалі пасля воднай вандроўкі па 
Вяллі — выдалі кнігу. Якая ў яе перад‑
гісторыя?

— Мой добры сябар з Жодзішак, з 
таго яшчэ часу, як мы жылі каля млы-
на — Аляксандр Касцючэнка. Яго ба-
цька быў дырэктарам МТС, мой тата ў 
яго працаваў. І яны сябравалі. То й мы з 
Аляксандрам сустракаліся, гулялі разам. 
І потым кантакты падтрымлівалі. Неяк у 

размове з ім я пачуў, што сябар збіраец-
ца рабіць новы човен. То, гавару, няблага 
было б у якую пілігрымку адправіцца. То 
ён і пагадзіўся: ісці па рэчцы Вілія ад За-
лесся, ад сілікатнага камбіната да самай 
граніцы — да Літувы. І ў 2003 годзе мы 
плылі 7 дзён. Тады ж зрабілі накіды, каб 
пісаць падарожныя нарысы: што бачылі, 
што адчувалі. Аляксандр падбіваў мяне 
выдаць невялічкую кнігу. І праз 9 гадоў, 
у 2012-м, яна выйшла ў свет. Я калі ў 
1996-м заняўся млынам, то працаваў у 
Віленскім архіве — матэрыялы шукаў па 
млыне. А таксама іншыя падбіраў — што 
сустракаў цікавае. Гісторыя нашых краёў 
цікавая. То было што пісаць. Да таго ж 
у мяне ў Жодзішках стрыечныя браты й 
сёстры жылі. Я ў іх не раз і падоўгу гасця-
ваў. Давялося каля года папрацаваць. Каб 
усё аформіць. Думаю, там ёсць цікавыя 
факты й для тых, хто прыйдзе пасля нас. 
Цяпер кніга «Вілія вычыма вандроўніка» 
ёсць у электроннай базе Нацыянальнай 
бібліятэкі — краязнаўчыя нарысы.

Хто ні чытае — усім цікава. Мама 
дык тры разы перачытвала. Хоць доўга 
жыла ў Жодзішках, на абрыве Вяллі.

— Вы і сваё генеалагічнае дрэва 
зрабілі… Ганарыцеся сваім родам?

— А як жа інакш…
Валянціна і Іван Ждановічы

стар. 37
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 З  ахаПлеННі

У 
кнізе, якая, па словах 
аўтара, ужо карыста-
ецца папулярнасцю 
ў Англіі, сабраны не 
проста пералік сла-
вутасцяў Беларусі, а 
аўтарскі, часам эма-
цыйны, але заўсёды 

шчыры аповед пра краіну, сустрэчы з 
людзьмі, удзел у цікавых падзеях.

«Я імкнуся расказваць простыя 
чалавечыя гісторыі, якія дапамагаюць 
лепш зразумець мясцовых жыхароў, 
іх норавы, звычкі, менталітэт, — кажа 
Найджэл Робертс. — У кнігах такса-
ма змяшчаюцца практычныя парады: 
што паглядзець, якія стравы нацы-
янальнай кухні пакаштаваць, у якія 
куткі краіны зазірнуць. Мне пішуць 
суайчыннікі, што пасля чытання да-
ведніка ім было значна прасцей ван-
драваць па Беларусі. Я даўно палюбіў 
гэтую краіну і хачу, каб замежнікі 
сюды прыязджалі часцей».

Упершыню з Беларуссю Най джэл 
Робертс пазнаёміўся ў 2001 годзе, праз 
сем год ён выдаў першы даведнік па 
нашай краіне накладам 4,5 тысяч асоб-
нікаў. Выданне паспяхова разляцелася 
сярод англійскіх чытачоў. За гэтыя 
гады Найджэл Робертс пабываў у Бе-
ларусі больш за 30 разоў.

Пад час перамоваў з намеснікам 
Міністра спорту і турызму Беларусі 

Міхаілам Партным прагучала прапа-
нова зрабіць адмысловы выпуск да-
ведніка, прысвечаны ІІ Еўрапейскім 
гульням 2019 года ў Мінску. У кнізе 
могуць быць сабраны звесткі пра 
спартыўныя аб’екты, на якіх прой-
дуць Гульні, пра людзей, якія займа-

юцца гэтым маштабным праектам, а 
таксама пра месцы, якія змогуць на-
ведаць замежныя турысты. Найджэл 
Робертс адказаў, што з задавальнен-
нем возьмецца за напісанне такога 
даведніка.

Дар’я Лабажэвіч

англічанін 
прэзентаваў 

даведнік 
па БеларуСі

пісьменнік і юрыст Найджэл робертс прадставіў сваю працу  
ў міністэрстве спорту і турызму

m
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У сустрэчы з англійскім пісьменнікам прыняў удзел намеснік дырэктара фонду
«Дырэкцыя іі еўрапейскіх гульняў 2019 года» Анатоль Котаў (справа)
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на 
выдатна!
Конкурс, які другі раз прайшоў у нашай краіне,  
называюць адным з найлепшых за ўвесь час

 Д  зіцячае еўрабачаННе-2018
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М
Мільёны гледачоў у розных краі-

нах свету 25 лістапада сачылі на тэле-
экранах і ў анлайн-трансляцыі ў 
сеціве за фіналам міжнароднага дзіця-
чага конкурсу «Еўрабачанне-2018», які 
праходзіў у Мінску. Дзейная сістэма 
галасавання, пры якой складваюцца 
ацэнкі нацыянальных журы і балы ад 
гледачоў, дазволіла трымаць інтрыгу 
да апошніх імгненняў шоу.

Калі музычныя прафесіяналы ад-
далі перавагу вельмі якаснаму і «да-
росламу» выступленню аўстралійскай 
канкурсанткі Джаэль, якой у спіну ды-
халі саперніцы з Мальты і Грузіі, то сім-
патыі гледачоў вывелі на  вядучыя 
пазіцыі іншых удзельнікаў: дзяўчат 
з Польшчы і Францыі. А перамогу і 
галоўны прыз — Хрустальны мікра-
фон — атрымала менавіта прадстаўні-
ца Польшчы. Раксана Венгель з песняй 
«Аnуоnе І Wаnt tо Bе» набрала выніко-
выя 215 балаў і абышла Анжэліну Нава 
з Францыі, у якой 205 балаў, і Джаэль 
з Аўстраліі, якая атрымала 201 бал. 
«У Раксаны быў вельмі энергічны і 
яркі нумар, яна ўпэўнена выступіла і 
заваявала сэрцы гледачоў, — зазначыў 
пасля фіналу выканаўчы супервай-
зер дзіцячага «Еўрабачання» Ян Ола 
Санд. — Наогул, мне вельмі прыемна, 
што гледачы  былі такія актыўныя, 
падтрымлівалі фіналістаў, і што сёле-
та атрымалася такое відовішчнае, са-
праўды грандыёзнае шоу».

Адзначым, што ў кулуарах прад-
стаўнікі Еўрапейскага вяшчальнага 
саюза не раз называлі мінскі конкурс 
«найлепшым за ўсю гісторыю». Гэта 
значыць, што планка, якую паставілі 
беларусы ў 2010-м, калі наша краі-
на першы раз прымала дзіцячае «Еўра-
бачанне», паднята яшчэ вышэй. 

У  прэс-цэнтры пераможцу Рак-
сану сустрэлі працяглымі апладыс-
ментамі, а потым закідалі пытаннямі: 
«Як адчуванні? Каму прысвячаеш пе-
рамогу? Хто быў тваім фаварытам на 
конкурсе?». Раксана ж усхвалявана, 
але па магчымасці поўна адказвала: 
«Я прысвячаю перамогу сваёй краіне, 
бацькам і нашай дэлегацыі. Калі б не 
ваша падтрымка, усіх вас, напэўна, 
такога выніку не было б. І я да апош-
няга моманту не верыла, што перама-
гла. Адчуваю цяпер і суцэльны шок, і 
шчасце — па праўдзе, нават не ведаю, 
як выказаць словамі гэтыя эмоцыі! 
Усе ўдзельнікі  былі настолькі моц-
ныя, такія добрыя галасы і песні, што 

я не магу вылучыць кагосьці аднаго ці 
нават пяцярых — кожнаму з нас магла 
дастацца такая статуэтка!».

Раксане 13 гадоў. Спяваць яна па-
чала амаль выпадкова: у спартыўным 
летніку пайшла з сябрамі ў караоке, 
ды так усіх уразіла, што ёй прапана-
валі сур’ёзна заняцца музыкай і спе-
вамі. Дэбютны сінгл юнай спявачкі 
«Zуj» выйшаў толькі сёлета, але ўжо 
налічвае больш за 8,8 мільёна пра-
глядаў у сеціве. Акрамя таго, сёле-
та дзяўчына выйграла першы сезон 
польскага тэлешоу «Голас. Дзеці», 
плануе запісаць дэбютны альбом, 
а таксама выступаць з канцэртамі. 
Паралельна яна працягвае займацца 
акрабатыкай і танцамі, мае значныя 

поспехі ў дзюдо. Марыць, каб наступ-
нае «Еўрабачанне» прайшло ў Варша-
ве — а так і будзе! 

Калі гаварыць пра беларускага ўд-
зельніка, то перамога на «дамашнім» 
конкурсе наўрад ці была магчымая. 
Аднак сярод рэкорднай колькасці 

юных спевакоў Даніэль Ястрэмскі 
не згубіўся і выглядаў сярод усіх моц-
ных сапернікаў цалкам годна, па-еўра-
пейску. Так што, 11-е месца для Бела-
русі — наогул не пройгрыш, і, відаць, 
дзеці, якія абдымаліся і віншавалі ад-
зін аднаго на сцэне і не толькі, гэта вы-
датна разумелі. Што да нас, дарослых, 
то высокія ацэнкі беларускі канкур-
сант атрымаў ад прафесійнага журы 
Арменіі, Партугаліі, Мальты, Нідэр-
ландаў і Азербайджана. А беларускае 
журы паставіла найвышэйшыя балы 
Аўстраліі (12), Мальце (10) і Фран-
цыі (8).

А што ж далей? Па добрай завя дзён-
цы за дзецьмі ў чарговы еўравізійны 
паход адпраўляюцца дарослыя выка-

наўцы. «Дайце толькі крыху перавесці 
дух, і зусім хутка мы гатовыя будзем 
расказаць пра нацыянальны адбор 
да дарослага конкурсу», — абяцае ге-
неральны прадзюсар шоу, старшыня 
Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант.

Вікторыя целяшук

Выканаўчы супервайзер Ян Ола Санд:
«Мне вельмі прыемна, што гледачы былі такія 

актыўныя, падтрымліваючы фіналістаў, 
і што сёлета атрымалася такое відовішчнае, 

сапраўды грандыёзнае шоу!»

 Д  зіцячае еўрабачаННе-2018

Раксана Венгель з Польшчы — пераможца

41беларусь.belarus
снежань   2018



 М  айСтэрСтВа

п
рафесар, даследчык 
беларускай куль-
туры Яўген Сахута 
вылучыў маладзе-
чанскую выцінанку 
як асобную з'яву. 
Экспазіцыя скла-
далася з твораў ма-

стакоў, якія стаяць ля вытокаў гэтай 
школы: Наталлі Чырвонцавай, Ліза-
веты Чырвонцавай, Людмілы Валко-
віч-Борыс.

Выцінанка — вельмі старажыт-
ны від мастацтва, аднак з-за развіц-
ця новых тэхналогій у свой час ён 
прыйшоў у заняпад. Паступовае ад-
раджэнне выцінанкі пачалося з 70-х 
гадоў ХХ стагоддзя. Народны май-
стар Вікторыя Чырвонцава першай 
стварыла трывалую сістэму навучан-
ня майстэрству выразання з паперы 
спачатку на базе дзіцячай мастацкай 
школы, а затым — на аддзяленні дэ-
каратыўна-прыкладнога мастацтва 

Маладзечанскага музычнага калед-
жа імя Міхала Клеафаса Агінскага. 
Менавіта дзякуючы яе намаганням і 
ўтварылася Маладзечанская школа 
выцінанкі, якая мае свае адметныя 
рысы: дакладную кампазіцыю, ла-
канічнасць, сімвалізм, спецыяльныя 
прыёмы выразання для стварэння 
тонавай плямы.

— У Ма ла дз е ча нска й школе 
выцінанкі выкарыстоўваюцца міфа-
лагічныя вобразы, матывы спадчы-
ны — нават старажытная беларуская 
архітэктура, нацыянальныя строі. Усё 
гэта закладзена ў навучальную прагра-
му, — распавяла выкладчыца каледжа, 
майстар выцінанкі Наталля Чырвон-
цава. — Сучасныя матывы з'яўляюцца 
ў творчасці тых майстроў, якія за канч-
ваюць навучанне ў Маладзечне ды 
ідуць у вышэйшыя мастацкія наву-
чальныя ўстановы.

Можна адзначыць такіх сталых 
майстроў выцінанкі, як Наталля Су-
хая, Вольга Бабурына. Яны таксама 
з'яўляюцца яркімі прадстаўніцамі 
гэтай традыцыі.

— Калі вызначаць пэўную ма-
стацкую школу, то гаворка ідзе пра 
перадачу ўменняў, асаблівую манеру. 
Калі вы паглядзіце на работы мала-
дзечанцаў, то ўбачыце адпаведную 
выразку, прынцыпы, па якіх будуецца 

вытанчанаСць
папяровых 

карункаў

Выцінанка — выразаныя з паперы вытанчаныя малюнкі-карункі. Зазвычай робіцца іх больш складаны 
варыянт — прадуманы, лаканічны, з вобразнымі ўзорамі, выразанымі на паперы. Іх можна было ўбачыць 
на выставе Маладзечанскай школы выцінанкі, якая ладзілася ў Нацыянальным гістарычным музеі ў Мінску.
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 М  айСтэрСтВа

кампазіцыя. Такія навыкі перадаюцца 
ў мала дзе чанскіх навучальных устано-
вах — іх выхаванцы нясуць майстэр-
ства далей. Выкладчыкі ды настаўнікі 
выцінанкі працуюць у школах, гур-
тках, дзіцячых садках.

Самім маладзечанцам гэта можа 
быць не заўважным, аднак тыя, хто 
завітвае ў горад у пераднавагоднюю 
пару, бачаць, што многія гараджане 
ўпрыгожваюць у такой тэхніцы і свае 
дамы, і школы, і дзіцячыя садкі. Віда-
вочна, што нават на падсвядомым уз-
роўні гэтае мастацтва ім блізкае.

Вобразы з выцінанак часта пера-
ходзяць і ў іншыя віды мастацтва — 
напрыклад, у манументальнае. Так, у 
сталіцы час ад часу з'яўляецца графіці 
з малюнкамі з выцінанак (арыгіналы 
Лізаветы Чырвонцавай). Канстанцыя 
Герасіменка, якая вучыцца ў Акадэміі 
мастацтваў на дызайне касцюма, спра-
буе ўвесці пэўныя вобразы ў дызайн 
вопраткі. Яна рабіла сукенку ў стылі 
выцінанкі — з прарэзкай па тканіне. 
Гэта таксама традыцыйны від твор-
часці Маладзечаншчыны: даўней тут 
рэзалі тканіну на вялікіх, доўгіх руч-
ніках. Канстанцыя ўзяла такі прын-
цып прарэзкі, выкарыстала гіста-
рычны эскіз касцюма ХІ стагоддзя. У 
выніку атрымаўся надзвычай удалы 
праект з ільну.

Каля вытокаў Маладзечанскай 
школы стаяў вядомы мясцовы ма-
стак Юрась Герасіменка-Жызнеўскі. 
На пачатку развіцця аддзялення дэ-
каратыўна-прыкладнога мастацтва ў 
музычным каледжы ён выкладаў кам-
пазіцыю. Менавіта гэты творца заклаў 
графічныя прынцыпы ў выцінанку. 
Маладыя майстрыхі першапачаткова 
выразалі выцінанкі па яго эскізах (а ін-
шых узораў папросту не мелі). Цяпер 
жа ёсць метадычны фонд, на падставе 
якога навучэнцам прасцей будаваць 
свае кампазіцыі.

Дагэтуль захаваліся выцінанкі, 
зробленыя па эскізах Юрася. Яны 
знакавыя, як экслібрысы, надзвычай 
вытанчаныя. Вікторыя Чырвонцава 
заўсёды раілася з мастаком наконт 
кампазіцыі твораў: з яе боку прысут-
нічаў народны погляд на выцінанку, з 
яго — погляд прафесійнага мастака-
графіка. Такім чынам быў закладзены 
пачатак, нават фундамент Маладзе-
чанскай школы.

— Выцінанка  — гэта форма са-
мавыяўлення пачуццяў, — адзначае 

Наталля Чырвонцава. — Гэта гульня 
сіметрыі, бо вельмі цікава, калі выя-
ва разварочваецца, і ты атрымліваеш 
новую кампазіцыю. У гэтым напрамку 
можна надзвычай шмат вынаходзіць, 
напрыклад, адступаць ад народных 
матываў, выяўляць у такой тэхніцы 
філасофскія думкі. Выцінанка на-
гадвае каліграфію. У кітайцаў лічыла-
ся, што майстэрства прыгожага пісь-
ма развівае шмат духоўных якасцяў 
і з'яўляецца лекавым. Я таксама лічу, 
што выцінанка — добры тэрапеўтыч-
ны сродак: бярэш нажніцы (не ведаю, 
ці нейкія кропкі на пальцах задзейні-
чаны, ці штосьці яшчэ, калі складваеш 
і выразаеш паперку), але ты атрымлі-
ваеш пэўнае задавальненне, і дрэн-
ны настрой сапраўды змяняецца на 
добры. Такі своеасаблівы антыдэпрэ-
сант. На тое звярталі ўвагу ды іншыя 
нашы вы ці нан шчы кі.  Замежныя 
майстры таксама заўважалі лекавасць 
выцінанкі.

Ніна Шчарбачэвіч

На тэрыторыі Польшчы, 
Украіны, Беларусі выразанне 
і выявы з паперы атрымалі 
назву «выцінанка». 
Яе ўзнікненне як аднаго 
са старажытных відаў 
дэкаратыўна‑прыкладнога 
мастацтва звязана 
з вынаходніцтвам паперы 
ў Кітаі. З распаўсюджваннем 
тэхналогіі яе вырабу 
выразанне з паперы рабілася 
ўсё больш модным у Еўропе.  
І цяпер гэтае мастацтва 
распаўсюджана ў побыце. 
Напярэдадні Калядаў вокны 
ў беларускіх дамах 
шчодра ўпрыгожаны 
выцінанкамі.
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ш
то і казаць: снежань на 
самай справе для Вя-
лікага тэатра — месяц 
асаблівы. Ён багаты на 
падзеі, якія для Мінска 

сталі традыцыйнымі. Прыхільнікі Вя-
лікага тэатра іх чакаюць з прыемным 
хваляваннем, прадчуваючы моманты 
радасці, якую кожны раз можна пера-
жываць, сустракаючыся з элітарным 
мастацтвам.

яшчэ раз пра 
вечнае каханне 

З поспехам прайшла прэм’ера но-
вай рэдакцыі балета «Рамэа і Джу-
лье та» ў пастаноўцы Валянціна 
Елізар’ева. Як мы ведаем, героі твора 
Уіль яма Шэкспіра — а «нет повести 
печальнее на свете, чем повесть о Ро-
мео и Джульетте» — з’яўляюцца ў Мін-
ску ў харэаграфічнай інтэрпрэтацыі 
не ўпершыню: балет быў пастаўлены 
Валянцінам Мікалаевічам у Вялікім 
тэатры ў 1988 годзе. Мы памятаем: на-
ватарскі балет Елізар’ева, як правіла, 
заўсёды здзіўляў нечаканымі рэжы-

Гэты Гарачы 
снежань...
У Вялікім тэатры Беларусі 2018-ы заканчваецца галоўнай падзеяй года — 
ІХ Міжнародным Калядным оперным форумам, а таксама V Мінскім міжнародным 
Калядным конкурсам маладых вакалістаў. Акрамя таго, не засталася незаўважанай 
і прэм’ера балета «Рамэа і Джульета» ў пастаноўцы Валянціна Елізар'ева, мастацкага 
кіраўніка тэатра.

Мяркуцыа — 
Канстанцін Геронік, 

заслужаны артыст 
Беларусі

 Т  эатральНыя хроНікі
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сёрскімі знаходкамі. Не забываецца, 
з якім захапленнем быў успрыняты 
спектакль «Рамэа і Джульета» публікай 
і тэатральнымі крытыкамі. І зноў, праз 
трыццаць гадоў — захапленне. І маё ў 
тым ліку. Зноў свежасць, не абязліча-
насць кожнага артыста кардэбалета, 
ды яркі артыстызм вядучых сольных 
партый. І праз стагоддзі не старэе ідэя 
вялікай сілы кахання, якое чым чыс-
цей, тым шалёней нападкі на яго ва-
рожасці ды зла. І як жа сучасна гучаць 
словы Валянціна Елізар’ева пра свой 
спектакль, сказаныя ў мінулым:

— Наш спектакль пра каханне і ня-
навісць, пра шчырую дружбу і бессэн-
соўную варожасць, несмяротную як 
каханне, моцную, як смерць, як вечнае 
пытанне, якое зноў і зноў задае сабе 
чалавецтва…

Публіка і на гэты раз натхнёна 
апладзіравала, калі апусцілася засло-
на. Авацыі, крыкі «брава», добразыч-
лівыя ўсмешкі, букеты кветак…

А за гадзіну да пачатку спектакля 
ў Камернай зале (рэспект арганізата-
рам!) гледачы сустракаліся з балетным 
крытыкам Святланай Уланоўскай, 
якая здзейсніла кароткі экскурс у 
гісторыю пастановачных інтэрпрэта-
цый балета «Рамэа і Джульета». І такім 
чынам публіка змагла наладзіцца на 
ўспрыманне новага спектакля ў паста-
ноўцы Валянціна Елізар’ева, які зусім 
нядаўна вярнуўся ў тэатр у якасці ма-
стацкага кіраўніка.

Дарэчы, на працягу многіх дзесяці-
годдзяў цікавасць харэографаў да пар-
тытуры Сяргея Пракоф’ева не згасае. 
Пра гэта сведчаць пастаноўкі Юрыя 
Грыгаровіча, Кеннета Макмілана, Ру-
дольфа Нурэева, Анжэлена Прэльжа-
кажа, Раду Паклітару ды іншых.

Пяты — юбілейны!

170 удзельнікаў з 18 краін прыехалі 
для ўдзелу ў Калядным конкурсе мала-
дых вакалістаў, больш за ўсё з Белару-
сі, Расіі, Украіны. А таксама з Арменіі, 
Венесуэлы, Грузіі, Ізраіля, Італіі, Кітая, 
Турцыі ды іншых краін. Традыцыйна 
больш за ўсё заявак было пададзена ад 
удзельнікаў з Расіі, Беларусі ды Украі-
ны. Прыехалі спевакі з самымі розны-
мі галасамі: сапрана, мецца-сапрана, 
тэнары, барытоны, басы, бас-барыто-
ны і нават контртэнары (самы высокі 
мужчынскі голас).

За гэтыя гады Калядны конкурс 
вакалістаў у Мінску стаў папулярным. 
А многіх яго ўдзельнікаў і фіналістаў 
ведаюць аматары оперы па ўсім свеце! 
Як і ў папярэднія гады, журы Калядна-
га конкурсу ў складзе 17 чалавек, якія 
прыбылі з Францыі, Германіі, Італіі, 
Балгарыі, Аўстрыі, Вялікабрытаніі, 
Расіі ды Украіны, узначаліў генераль-
ны дырэктар Вялікага тэатра Уладзімір 
Грыдзюшка. За чатыры гады існавання 
конкурсу ганаровыя члены журы ўру-
чылі пераможцам 21  спецыяльную 
прэмію і 10  ангажэментаў Вялікага 
тэатра Беларусі.

Нагадаем, маладыя вакалісты пра-
ходзілі, як патрабуе таго конкурсны 
«пратакол», тры туры спаборніцтваў. 
Пасля першага засталося 30 удзель-
нікаў, а да фіналу дайшлі толькі 10. 
Менавіта яны і змагаліся за Гран-
пры ў 10 тысяч долараў, першыя тры 
прэміі ў 8, 6 і 4 тысячы долараў адпа-
ведна, а таксама былі й спецыяльныя 
прызы ад членаў журы і, вядома, тра-
дыцыйны Прыз глядацкіх сімпатый. 
Пераможцаў і лаўрэатаў называлі на 
Гала-канцэрце 19 снежня. Гэта Ксенія 
Несцярэнка (Расія) — Гран-пры, Ларэн 
Мішэль (ЗША) — лаўрэат Першай 
прэміі ды Прыза глядацкіх сімпатый, 
Дзмітрый Іванчэй (Расія) — лаўрэат 
Другой прэміі, Эмэт О’Хэнлан (ЗША) 
і Анастасія Малашкевіч (Беларусь) па-
дзя лілі Трэцюю прэмію. 

з надыходзячымі 
калядамі!

Оперны форум-2018, дзявяты па 
ліку — гэта чатыры оперныя спекта-
клі плюс два вялікія гала-канцэрты. 
Адкрываўся ён 13 снежня ў адпавед-
насці са статусам: святочна. Гэта зна-
чыць, чорныя фракі, вячэрнія сукен-
кі — неад’емныя атрыбуты падобных 
імпрэз асабліва для кіраўніцтва ды 
іншых службаў тэатра, хто сустракае 
ганаровых гасцей. І сярод гледачоў у 
партэры мільгалі вячэрнія туалеты. 
Атмасфера ў фае панавала пераднава-
годняя. Ля велізарнай ёлкі яшчэ да па-
чатку спектакля на ўсю моц ішлі фота-
сэсіі ды сэлфі. Але самае характэрнае 
ў той вечар — зіхатлівыя ўсмешкі на 
тварах, што не дзіўна: бо ўсіх нас ча-
кала прэм’ера спектакля «Дон Паскуа-
ле», опера-буф Гаэтана 
Даніцэці ў пастаноўцы 

Валянцін елізар’еў, мастацкі кіраўнік 
Вялікага тэатра: «Я хачу, каб гэты тэатр быў 

запатрабаваны на сусветным узроўні. 
Падкрэслю: не толькі на еўрапейскім, але 

і на сусветным. Вядома ж, наперадзе — 
шмат працы… Самае галоўнае для мяне — 

творчасць. Абяцаю: з мастацтвам у гэтым 
тэатры ўсё будзе добра…»

Джульета і Рамэа, заслужаныя артысты 
Беларусі Людміла Хітрова і Алег Яромкін, 

танцавалі свае партыі з вялікім натхненнем, 
пражываючы на сцэне жыццё, 

напоўненае радасцю першага кахання 
і трагічным яго фіналам

Ларэн Мішэль (ЗША) — 
лаўрэат Першай прэміі 

ды Прыза глядацкіх сімпатый
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галоўнага рэжысёра тэа-
тра Міхаіла Панджаві-

дзэ. Паводле яго слоў, рабіўся спек-
такль у стылістыцы «Севільскага 
цырульніка», сумясціўшы жанры ка-
медыі дэль артэ і оперы-буф.

«Дон Паскуале», як сцвярджа юць 
спецыялісты, — практычна эталон 
жанру. Пацешны сюжэт, якасны гумар, 
камічныя становішчы з пераапранан-
нямі падарылі нам свята жыцця і тэа-
тра. Але за гэтым святам жыцця пра-
глядвае лёгкая туга, якую адчуваеш з 
узростам, калі сыходзіць маладосць. 
У інтэрнэце знайшла інфармацыю, 
што гэтая опера — адна з апошніх у 
Даніцэці. Напісаная ў зеніце славы, 
у перыяд росквіту творчых сіл — але 
ўжо і ў пачатку іх заняпаду. Як абвя-
шчае гісторыя, прагрэсавала хвароба 
кампазітара, з-за якой ужо праз два 
гады ён пакіне свараць музыку. «Я 
смяюся, але табе вядома, што на душы 
ў мяне смутак, які хаваю пад мішурой 
весялосці», — пісаў Даніцэці аднаму са 
сваіх сваякоў.

Як мы ведаем, жыццё ў любым 
узросце — каштоўнае. Пра тое і пра 
іншае — пра страсці чалавечыя, пра 
каханне — 15 снежня спявала Вольга 
Перацяцька, уладальніца каларатур-
нага сапрана, якую называюць дру-
гой Ганнай Нятрэбка і адной з самых 
запатрабаваных выканаўцаў сучас-
насці. Ёй апладзіравалі гледачы Вен-
скай і Берлінскай оперы, Цюрыхскага 
опернага тэатра, «Ла Скала» ў Мілане, 
Каралеўскага тэатра ў Мадрыдзе, Вя-
лікага тэатра ў Маскве, Марыінскага 
тэатра ў Санкт-Пецярбурзе, у Метра-
політэн-оперы ў Нью-Ёрку… Сольны 
канцэрт гэтай опернай дзівы ўпершы-
ню прагучаў на сцэне Вялікага.

Яе лёгкі і празрысты голас заварож-
ваў. Дакладна кажуць, што нагадвае ён 
салаўіныя спевы. Вось такі крэатыўны 
падарунак гледачам у дні Каляднага 
опернага форуму зрабіў наш тэатр, 
тым самым узбагаціў праграму. За ды-
рыжорскім пультам тварыў маэстра 
з Італіі Джанлука Марчано, галоўны 
запрошаны дырыжор Вялікага тэатра. 

У наступныя дні мы слухалі «То-
ску» з удзелам сербскай выканаўцы 
Драганы Радаковіч, уладальніцы ліры-
ка-драматычнага сапрана, якая высту-
пае на шматлікіх сусветных оперных 
пляцоўках. Яе Флорыя была выдатнай. 
Партыю Марыа Каварадосі, кахана-
га Тоскі, выконваў заслужаны артыст 

Расіі, народны артыст Татарстана, 
Ахмед Агадзі — адзін з улюбёнцаў і 
куміраў беларускіх прыхільнікаў опе-
ры. Ролю каварнага Скарпіа з бляскам 
іграў і спяваў Станіслаў Трыфанаў.

У «Багеме» Джакома Пучыні, 
прэм’еры мінулага сезона вядомага 
маскоўскага рэжысёра-пастаноўшчы-
ка Аляксандра Цітэля, радаваў публіку 
малады ўкраінскі тэнар Міхаіл Мала-
фій, запрошаны саліст Вялікага тэа-
тра Беларусі. Нагадаю: на 2-м Мінскім 
міжнародным Калядным конкурсе ва-
калістаў гэты саліст Львоўскай оперы 
атрымаў Першую прэмію і Прыз гля-
дацкіх сімпатый. А ў «Саламеі» Рыхарда 
Штраўса, нядаўняй прэм’еры Міхаіла 
Панджавідзэ, спявалі нашы беларускія 
зоркі. Дырыжыраваў Віктар Пласкіна. 
Уразіла, як гэта і здараецца кожны раз, 
калі яна пераўвасабляецца ў розных 
гераінь, Кацярына Галаўлёва. З гэтай 
уладальніцай чыстага і шматфарбнага 
голасу я пазнаёмілася ў «Турандот», і 
з таго часу застаюся яе прыхільніцай.

Завяршаўся Калядны оперны фо-
рум-2018 грандыёзным Гала-канцэр-
там зорак сусветнай оперы, у якім 
прынялі ўдзел лаўрэаты Мінскага 
конкурсу вакалістаў мінулых гадоў, 
а таксама пераможцы цяперашняга 
конкурсу. Дырыжыраваў Аляксандр 
Анісімаў.

гастролі 

Як паведаміла вядучы рэдактар 
аддзела інфармацыі Вялікага тэатра 
Алена Балабановіч, у восьмы раз тру-
па балета Вялікага тэатра Беларусі 
адправілася на гастролі ў Аўстрыю і 
Германію, каб у чароўныя дні Каляд 
і Новага года падарыць жыхарам гэ-
тых краін самае сапраўднае свята. 
З 14 снежня па 21 студзеня на най-
буйнейшых тэатральных пляцоўках 
Франкфурта і Брэмена, Гамбурга і 
Лейпцыга, Берліна і Гановера, Мюн-
хена і Дортмунда, Зальцбурга і Вены 
гледачы ўбачаць легендарныя балеты 
Пятра Чайкоўскага  — «Лебядзінае 
возера» і «Шчаўкунок, або Яшчэ адна 
Калядная гісторыя». Усяго за гэты час 
будзе паказана 33 спектаклі. Вось што 
расказаў мастацкі кіраўнік Вяліка-
га тэатра, народны артыст Беларусі 
Юрый Траян:

— З кожным годам лягчэй аргані-
зацыйна, таму што, натуральна, многія 

і ў оперы «Дон Паскуале» Міхаіл 
Панджавідзэ, рэжысёр-пастаноўшчык, 
праявіў сваю вынаходлівасць і выбудаваў 
спектакль так, што ніводнай хвіліны мы 
не сумавалі, а пільна сачылі за дзеяннем, 
атрымліваючы асалоду і ад спеваў 
выканаўцаў, і ад пацешнага сюжэта 
з пераапрананнямі

Лаўрэат міжнароднага конкурсу Кацярына 
Галаўлёва марыла спяваць Саламею 
ў аднайменным спектаклі, сусветнай прэм’еры 
Вялікага тэатра, і тое ў яе атрымалася бліскуча. 
Калі слухаеш гэтую выканаўцу,  ствараецца 
ўражанне, што ёй надзвычай лёгка спяваюцца 
й складаныя моманты партыі.

Балет «Лебядзінае возера» карыстаецца 
вялікім поспехам па ўсім свеце
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рэчы ўжо напрацаваны. Але адначасо-
ва ўзрастае і адказнасць. Таму што мы 
едзем да публікі, якая нас чакае. Гадоў 
5–6 назад гледачы прыйшлі на нашы 
спектаклі, палюбілі іх — і з тае пары 
ходзяць на іх кожны год. І падвесці іх 
проста не маем права. Мы ўжо едзем 
не да абстрактнай публікі, а да людзей, 
якія нас цёпла сустракаюць, радуюц-
ца нашым поспехам і дасягненням, а 
гэта, паўтаруся, адказна ўдвая!

Жыхары Аўстрыі ды і Германіі 
зноў убачаць два вялікія балеты Чай-
коўскага  — з цудоўнай музыкай і 
цікавай харэаграфіяй. Так, магчыма, 
у гэтым шэрагу маглі быць таксама 
іншыя назвы спектакляў. Але з камер-
цыйнага пункту гледжання менавіта 
гэтыя балеты па-за канкурэнцыяй. І 
калі імпрэсарыа працуе з гэтымі па-
станоўкамі ў добрым, — я падкрэслі-
ваю: добрым! — выкананні, ён ніколі 
не пралічыцца.

«Лебядзінае возера» карыстаецца 
каласальным поспехам па ўсім свеце. 
Мне здаецца, няма такой краіны, дзе 
не любілі б гэты балет. У яго сапраўды 
існуе нейкая асаблівая магія.

Але тут ёсць і яшчэ адзін момант. 
Мы — славянская трупа са школай 
класічнага рускага балета — проста 

ўмеем танцаваць гэты спектакль. За-
ходнія калектывы, моцныя, добрыя, не 
заўсёды могуць усвядоміць спецыфіку 
«Лебядзінага возера», не дыхаюць му-
зыкай Чайкоўскага, не адчуваюць яе 
волі, пявучасці, канцілены. Напэўна, у 
нас гэта разуменне закладзена дзесьці 
на генетычным узроўні, што і дазваляе 
танцаваць так, як мы гэта ўмеем. Таму 
«Лебядзінае возера» ў выкананні сла-
вянскіх труп вельмі шануецца ў Еўро-
пе. А «Шчаўкунок» — цудоўная казка, 
якую таксама вельмі любяць, асабліва 
ў светлыя дні Каляд і Новага года.

А па вяртанні, пасля невялікага 
перапынку, беларускі балет ізноў ад-
правіцца на гастролі, на гэты раз — у 
Мексіку… Цяпер ідзе абмеркаванне 
рэпертуару, з якім адправімся за 
акіян. Але магу сказаць, што павінны 
мы з’ехаць у канцы лютага і вярнуц-
ца ў пачатку красавіка, паездка будзе 
доўжыцца прыблізна паўтара месяца. 
Калі ўсё будзе добра, то я зноў узна-
чалю гэтыя гастролі. З маладых гадоў 
прывык да гастрольнага жыцця, нават 
не скажу дакладна, колькі аб’ездзіў 
краін і гарадоў…

Валянціна Ждановіч.
Фотаздымкі прадастаўлены 

Вялікім тэатрам Беларусі.

Сцэна з балета 
Аляксандры 
ціхаміравай 
“Шчаўкунок,  
ці Яшчэ адна  

Калядная гісторыя”

«Балет — гэта 
сур’ёзная прафесія, 
якая патрабуе 
намаганняў, нерваў, 
напружання, 
вялікай самааддачы 
і любові да 
мастацтва, 
у прыватнасці — 
да танца…»

Юры Траян, мастацкі 
кіраўнік балета Вялікага 
тэатра Беларусі з 2009 
года, лаўрэат 
Нацыянальнай 
тэатральнай 
прэміі-2014. 
Танцоўшчык, педагог, 
балетмайстар, 
пастаноўшчык, 
харэограф, які палову 
стагоддзя служыць 
роднаму тэатру. 
Гастрольная дзейнасць 
артыста ахоплівае 
больш за 80 краін, сярод 
якіх дзяржавы Еўропы,  
Азіі ды 
Афрыкі. 
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Х
орам Вялікага тэатра 
захапляюся кожны 
раз, калі слухаю опе-
ру. Больш за тое  — 
чакаю з ім сустрэчы, 
прадчуваючы дзівос-
ныя моманты, якія 
абавязкова буду пра-

жываць. Бо спевы хору абвостраць па-
чуцці, прыцягнуць увагу да яго ўдзель-
нікаў, прымусяць назіраць за імі. Хор 
у Вялікім тэатры — вялікая мастацкая 
сіла. Кожны момант яго прысутнасці 
на сцэне пад час спектакляў выбудава-
ны так, што ствараецца ілюзія рэаль-

нага жыцця. Ды такая, што хочацца 
ахапіць поглядам як усіх выканаўцаў 
адразу, так і запомніць кожнага.

Хор у Вялікім, як магутны выраз-
ны сродак, ужо даўно захапляе бела-
рускіх знаўцаў класічнай музыкі, мае 
шматлікія пазітыўныя водгукі кры-
тыкаў. Таму што ён не толькі фон для 
падзей ды іх каментатар, прыгожае 
абрамленне для салістаў — хор наш 
жыве на сцэне і як адна з галоўных 
дзейных асоб. Нават, калі рэжысура 
вымагае ад хору статыкі, мы адчуваем 
той унутраны рух, які лёгка чытаецца 
на ўзроўні душэўнага ўспрымання. 

Ад чаго гэта залежыць? Безумоўна 
ж, ад прафесіяналізму артыстаў хору, 
майстэрства хормайстра-пастаноўш-
чыка і кіруючай, скажам так, рукі 
рэжысёра-пастаноўшчыка. Даклад-
ней, ад тых сфармуляваных ім звыш-
задач, якія ставяцца перад выканаў-
цамі ў дні рэпетыцый.

Асабліва магутна, па-мойму, з 
велічным размахам хор Вялікага тэа-
тра гучыць у пастаноўках галоўнага 
рэжысёра тэатра Міхаіла Панджавідзэ: 
«Аіда», «Набука», «Турандот», «Мак-
бет», «Сельскі гонар», «Сівая легенда», 
«Тоска», «Царская нявеста» і ў іншых 

У праграме канцэрта «Шэдэўры харавой опернай музыкі» ў Вялікім тэатры Беларусі, які традыцыйна 
даецца раз у два-тры гады, гучалі не толькі сучасныя творы для хору, але і тыя, што ўпрыгожвалі 
рэпертуарную афішу ў мінулым

аСалода, 
прыгажоСць, 
натхненне…

Хор у спектаклі «Яўгеній Анегін»

48 беларусь.belarus
снежань   2018



 Д  обрая традыцыя

яго спектаклях. Мне згадваецца, як 
аднойчы на маё пытанне, ці ўдалося 
Міхаілу Аляксандравічу разгарнуц-
ца ў плане псіхалагізму ў «Турандот», 
Міхаіл Аляксандравіч патлумачыў, як 
метад дзейснага аналізу Канстанціна 
Станіслаўскага ён прымяняе і ў дачы-
ненні да хору:

— Мне вельмі падабаецца, як 
нашы артысты працуюць у гэтым 
ключы — учэпіста, з разуменнем. Калі 
ты не кажаш — налева-направа, зрабі 
тры крокі, на гэтым такце сеў сюды, 
на гэтым — туды, калі асноўную зада-
чу ставіш на пражыванне характараў. 
Вядома, нейкія апорныя пункты тыпу 
«налева-направа» ў працэсе рэпеты-
цый расстаўляюцца. Яны патрэбныя, 
але, паўтаруся, асноўнае ўсё ж — ло-
гіка пражывання. У нас атрымліва-
ецца не хор, статуарны, антычны, 
а — пеўчы-вакальны ансамбль, пер-
саніфікаваны. Гэта даволі рэдкая шту-
ка, але рэч патрэбная. За ёй будучыня ў 
оперы. Я — не наватар, так ужо робяць 
некаторыя мае калегі — хто з вялікім 
поспехам, хто з меншым.

Мяркую, лепш і не скажаш. Хто 
слухаў нядаўнюю прэм’еру «Сала-
мея», той разумее, што такое пер-
саніфікаваны хор. І народная артыст-
ка Беларусі Ніна Ламановіч, галоўны 
хормайстар Вялікага тэатра, працую-
чы ў тандэме з Панджавідзэ, зрэшты, 
як і з іншымі рэжысёрамі-пастаноў-
шчыкамі, справу сваю ведае, як гаво-
рыцца, на ўсе сто. Хор Вялікага — яе 
дзецішча, з якім Ніна Іосіфаўна ў па-
стаянным руху. Вось як, напрыклад, 
яна ахарактарызавала ролю хору ў 
«Травіяце» — сучаснай інтэрпрэта-
цыі оперы рэжысёрам-пастаноўшчы-
кам з Літвы Андрэйсам Жагарсам, на 
сустрэчы з журналістамі напярэдадні 
прэм’еры. Дарэчы, асабіста для Лама-
новіч гэта другая пастаноўка «Травія-
ты», якая патрабавала ад хору новых 
акцэнтаў.

— Хор, як і заўсёды, іграе ролю 
акружэння галоўных герояў — гэта 
сябры Флоры і Віялеты, якія збіраюц-
ца на балях. Гэта людзі, якія адпачы-
ваюць, весяляцца, п’юць, спяваюць, 
танчаць, улюбляюцца, таму ў харавой 
партытуры досыць шмат пазначэнняў 
для характэрнага выканання brillante 
(бліскуча, бліскучых) і agitato (усхва-
лявана, узбуджана, трывожна). Падоб-
ныя спевы я называю «штрыхавымі», 
таму што такі характар музыкі патра-

буе ад артыстаў адмысловага стаўлен-
ня: трэба пастаянна трымаць тонус 
і высокі градус, што звычайна даволі 
цяжка даецца харавому калектыву. 
Выбуховыя словы, хуткае рэагаванне, 
тэхнічнасць і асаблівая ўвага на харак-
тэрныя штрыхі — такія спевы разліча-
ны на прафесійны хор.

Дарэчы, у «Травіяце» хор уражвае 
не менш, чым у іншых оперных спек-
таклях Вялікага. Таму заканамерна, 
што ў Ламановіч, як у галоўнага хор-
майстра, у свой час нарадзілася ідэя 
прадставіць у канцэртным варыянце 
харавыя оперныя шэдэўры. Гэты пра-

ект у тэатры так і назвалі «Шэдэўры 
харавой опернай музыкі». Ён быў вы-
сока ацэнены публікай. Таму і працяг 
мае. Але для таго, каб падрыхтаваць 
новую праграму, па словах Ламановіч, 
трэба час. Зрабіць яе з тымі оперны-
мі хітамі, якіх даўно няма ў рэперту-
ары, гэта значыць прыкласці вялікія 
намаганні: усе нумары ўвасабляюцца 
сцэнічна. Патрэбныя ж і пастановач-
ныя рэпетыцыі з рэжысёрам. 

Прайшло амаль тры гады пасля 
мінулага прадстаўлення. І вось зноў 
тэатр нядаўна прадставіў на суд опер-
ных меламанаў маштабны канцэрт з 
новай праграмай у двух аддзяленнях. 
Першае было цалкам касцюмаваным. 
Рэжысёр-пастаноўшчык Галіна Гал-
коўская, як выказалася Ніна Ламано-
віч, не першы год працуе з імі, ства-
рыла для канцэрта цікавы антураж, 
прафесійны відэарад, прыдумала мі-
зансцэны. У камандзе, якая рыхтавала 
канцэрт, працавалі — балетмайстар 
Вольга Костэль, лаўрэат міжнародных 
конкурсаў, хормайстар Сяргей Агра-

новіч. Дырыжыраваў Іван Касцяхін. А 
вось як ацэньвае Ламановіч яго твор-
чы почырк у працы з хорам: «Маэстра 
«дыхае» разам з намі, ведае ўсе нашы 
тонкасці, цяжкасці й вельмі добра 
трымае ў руках не толькі аркестр, але 
й хор».

Першае аддзяленне адкрывалася 
харавой кампазіцыяй «Ой, рана на 
Йвана» з оперы бе-
ларускага кампазіта-

«Багема». Сцэна са спектакля.

Хор у Вялікім тэатры — вялікая мастацкая сіла. 
Кожны момант яго прысутнасці на сцэне пад час 

спектакляў выбудаваны так, што ствараецца 
ілюзія рэальнага жыцця.

стар. 50
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ра Аляксея Туранкова 
«Кветка шчасця», што 

была пастаўлена ў пачатку 1950-х. 
Больш за трыццаць гадоў не ставілася 
ў Вялікім тэатры «Русалка» Аляксанд-
ра Даргамыжскага, з яе прагучала пар-
тыя «Як ва святліцы, святліцы».

Пастаноўшчыкі паказалі таксама 
сольныя сілы хору. «У гэтым канцэр-
це, — кажа Ніна Ламановіч, — невя-
лікія сольныя запевы я аддаю ка-
рыфеям хору, якія ўпэўнена мо гуць 
выконваць партыі другога стано-
вішча ў любой оперы». У выкананні 
артыстаў хору й маладой спявачкі 
Анастасіі Балабанавай прагучаў вя-
сельны хор і раманс Антаніды з опе-
ры Міхаіла Глінкі «Іван Сусанін». 
Гэты твор, як і папярэдні, гучаў на 
сцэне тэатра больш за трыццаць га-
доў таму. І меў поспех, як паведамляе 
часопіс «Партер», не толькі ў Мінску, 
але і ў Маскве пад час гастроляў бе-
ларускага Вялікага тэатра ў Вялікім 
тэатры Ра сіі. А паставіў яго ў Мінс-
ку Аляксандр Анісімаў, галоўны ды-
рыжор Дзяржаўнага акадэмічнага 
сімфанічнага аркестра Беларусі. Ён, 
дарэчы, працягвае рэпетыцыі з ар-
кестрам Вялікага тэатра, сумяшча-
ючы тое са сваёй асноўнай працай у 
філармоніі. На пачатку верасня мы 
бачылі маэстра, калі ён дырыжыра-
ваў операмі «Тоска» і «Кармэн». Як 
і варта было чакаць, Анісімаў быў у 
выдатнай форме. А вось як ён сам 
выказаўся ў адным з інтэрв’ю калегам 
пра сваё вяртанне ў Вялікі тэатр:

— Я проста сабе не ўяўляю без 
дзецішча, якому аддаў 16 гадоў. Пла-
ны па працы аркестра на новы філар-
манічны сезон былі складзеныя яшчэ 
да таго, як мне паступіла прапанова 
ад генеральнага дырэктара Вялікага 
тэатра Уладзіміра Грыдзюшкі, таму 
мае рэпетыцыі, выступленні з аркес-
трам будуць працягвацца. І я вельмі 
рады, што магу сумяшчаць філар-
монію з працай у Вялікім тэатры. Тым 
больш досвед ужо ёсць: я ж 8 гадоў 
кіраваў аркестрам, паралельна зай-
маючы пасаду галоўнага дырыжора 
Самарскага акадэмічнага тэатра опе-
ры і балета, куды лётаў з двума пера-
садкамі некалькі раз у месяц. Цяпер, 
вядома, будзе лягчэй — усё побач, у 
адным горадзе. Магу сказаць, што ў 
чарговы раз ажыццявілася мая вя-
лікая мара, і я зноў вярнуўся ў любі-
мы тэатр.
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Так што, спадзяемся, што і ў неда-
лёкай будучыні ў падрыхтоўцы новай 
харавой праграмы Аляксандр Анісі-
маў прыме самы непасрэдны ўдзел.

У першым аддзяленні канцэрта 
ў харавых сцэнах са знакамітай рус-
кай оперы «Хаваншчына» Мадэста 
Мусаргскага спявалі як дасведчаныя 
салісты оперы, (як, да прыкладу, за-
служаны артыст Беларусі Алег Мель-
нікаў — партыю князя Хаванскага) 
так і стажоры: Вольга Маліноўская — 
партыю Яраслаўны. Партыі Пад’ячага 
ды Кузькі спявалі таксама салісты 
оперы — дыпламанты міжнароднага 
фестывалю Янаш Нялепа ды Юры 
Балацько. Свае прафесійныя магчы-
масці прадэманстраваў і мужчынскі 
хор, ярка прагучаў у «Ночаньцы» з 
оперы «Дэман» Антона Рубінштэйна. 

І ў другім аддзяленні, дзе па 
традыцыі была прадстаўлена еўра-
пейская класіка, мы таксама змаглі 
атрымаць асалоду ад магутнага гу-
чання мужчынскага хору. У сцэне 
ў ваенным лагеры з оперы Джузэпэ 
Вердзі «Трубадур» то быў хор салдат. 
Саліраваў аксакал хору Ілья Пеўз-

нер, а партыю Манрыка выконваў 
Сяргей Франкоўскі, народны артыст 
Беларусі. Акрамя таго, было шмат ін-
шай музыкі Джузэпэ Вердзі да опер 
«Дон Карлас», «Атэла», «Макбет», 
якой, як па мне, шмат не бывае: та-
кая яна экспрэсіўная, драматычная. 
Глыбіня, псіхалагічная выразнасць 
гэтай музыкі геніяльнага італьян-
скага кампазітара настолькі захоплі-
вае, што толькі застаецца — услухоў-
ваючыся ў яе, уключацца ў рытмы і 
атрымліваць асалоду ад прыгажосці 
гукаў.

Дарэчы, у хоры Вялікага тэатра 
задзейнічана больш за 70  чалавек. 
Яму столькі ж гадоў, колькі й тэатру, 
які, нагадаю, быў створаны ў 1933-м. 
Большую частку хору складаюць вы-
пускнікі вакальнага аддзялення бе-
ларускай Акадэміі музыкі. Харысты 
занятыя ў многіх оперных спектаклях, 
большасць з якіх, такія, як, напрыклад, 
«Турандот» ці «Саламея», патрабуюць 
найвышэйшага выканальніцкага і ак-
цёрскага майстэрства. Хор таксама 
спявае і ў некаторых балетах. Сольныя 
канцэрты хору ладзяцца, паўтаруся, 

раз у два-тры гады. Таму цяперашняе 
прадстаўленне, як і папярэднія, можна 
лічыць унікальным.

Вакальная моц і ансамблевае адзін-
ства, музычнасць і тонкае адчуванне 
стылю, высокая выканальніцкая куль-
тура і тэмбральнае багацце галасоў ар-
тыстаў хору, як адзначаюць шматлікія 
СМІ, атрымалі высокую ацэнку пад 
час гастроляў Вялікага тэатра Беларусі 
ў Германіі, Ізраілі, Іспаніі, Польшчы, 
Партугаліі, Швейцарыі, Тайландзе ды 
іншых краінах. У інтэрнэце ёсць і та-
кая прыемная інфармацыя, што пра-
гучала ў адрас нашага хору: «Сапраўд-
ным скарбам быў хор пад кіраўніцтвам 
Ніны Ламановіч, які вельмі прыгожа 
гучаў ва ўсіх галасах, узорны па зліцці 
ў цэлае і з вялікай дынамічнай шка-
лой у тэмпах і выразнасці. За гэтыя 
цудоўныя якасці яго заўсёды горача 
вітала публіка», — адзначаў аўтар ча-
сопіса Das Opernglas, які пабываў на 
спектаклях Вялікага тэатра Беларусі ў 
Германіі.

Валянціна Ждановіч.
Фотаздымкі прадастаўлены 

Вялікім тэатрам Беларусі.

ніна Ламановіч, галоўны хормайстар Вялікага тэатра, заўседы ў добрай творчай форме
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с
паборнічаючы з бу-
дынкамі, створанымі 
найлепшымі архітэк-
турнымі школамі све-
ту, яна неаднаразова 
абыходзіла іх і прыз-
навалася пераможцай. 
Камернасць, архітэк-

турная вытанчанасць і ўзнёсласць 
да неба сумяшчаюцца ў ёй з пэўнай 
утульнасцю і нават дамашняй ат-
масферай. Цяпер царква зноў наміна-
ваная на званне найлепшага будынка ў 
Еўропе! Наш карэспандэнт пагутары-
ла з яе стваральнікам — архітэктарам 
Цзыўаем Со і распытала пра крыніцы 
натхнення і пра нюансы будаўніцтва 
беларускай царквы ў Лондане.

— Спадар Цзыўай, у свой час вы 
шмат вандравалі па Беларусі, выву‑
чалі мясцовую нацыянальную архі‑
тэктуру. А пазней казалі, што гэта 
вельмі натхніла вас. Раскажыце 
крыху пра гэтае натхненне.

— Беларуская архітэктура — вель-
мі шырокая тэма, якая ахоплівае 
шмат стыляў з розных эпох. Яскравы 
прыклад з ХVІ стагоддзя — гэта ца-
гляная гатычная ўмацаваная царква 
ў Мураванцы, з ХХ стагоддзя — кан-
структывісцкія шэдэўры Лангбарда. 
Але я даследаваў галоўным чынам 
драўляную царкоўную спадчыну Бе-
ларусі, якая вельмі адрозніваецца ад 
таго, што будавалі ў суседніх краінах. 
Расійскія цэрквы рабіліся з бярвення 

і мелі цэнтрычную планіроўку, у той 
час як у паўднёвай Польшчы і Карпа-
тах дамінантамі былі вялізныя, крутыя 
дахі, абліцаваныя дахоўкай. Драўля-
ныя цэрквы ў Беларусі і ў некаторых 
іншых месцах былога Вялікага Княст-
ва Літоўскага мелі чыста абліцаваныя 
сцены ў асаблівым вертыкальным нас-
ціле. Контррэфармацыя была вельмі 
моцнай у ВКЛ, таму стыль барока 
тут прынялі з вялікім энтузіязмам. У 
ХVІІІ стагоддзі развілася яго адроз-
ная версія, названая Віленскім барока. 
Геніем гэтага стылю быў архітэктар 
Ян Глаўбіц. Рэха такога ўплыву было 
адчувальным у будаўніцтве драўля-
ных цэркваў: яны вылучаліся адной 
ці дзвюма стромкімі вежамі, франтон-
ным фасадам, заблытанымі, выпуклы-
мі лініямі купалоў і тонкімі жалезнымі 
крыжамі.

— Як вы думаеце, шмат людзей 
даведалася пра Беларусь дзякуючы 
гэтаму будынку?

— Спадзяюся, што так, ва ўсякім 
разе ў архітэктурным асяродку. На-
прыклад, летась пад час Дня адкрытых 
дзвярэй многія брытанцы наведалі 
царкву — гэта адзіная драўляная цар-
ква ў Лондане. Яна, здаецца, вельмі 
папулярная сярод лонданцаў — я ўсё 
яшчэ атрымліваю электронныя лісты 
ад грамадскасці, у якіх час ад часу ў мяне 
просяць дазволу наведаць царкву. І 
царква названая ў гонар Беларусі, таму 
гэта дапамагае распаўсюдзіць веды пра 

краіну, бо натхніла на стварэнне кан-
струкцыі драўлянага храма менавіта 
беларуская архітэктура.

— Вы з'яўляецеся членам праўлен‑
ня дабрачыннага фонду Hеrіtаgе Trust 
Nеtwоrk у Лондане  — арганізацыі, 
якая займаецца культурнай спад‑
чынай. Ці існуюць нейкія праблемы ў 
гэтай сферы ў Вялікабрытаніі?

— Я з'яўляюся адной з давераных 
асоб фонду. Мая краіна сапраўды зра-
біла выдатную работу ў абароне яе 
культурнай спадчыны. Мая дабрачын-
насць — добры прыклад, які шчодра 
падтрымліваецца за кошт дзяржаўнага 
фінансавання. Закон таксама абараняе 
нашу культурную спадчыну — любыя 
змены ў будынках, якія абаронены 
дзяржавай, з'яўляюцца крыміналь-
ным злачынствам. Метады, якія мы 
выкарыстоўваем, каб захаваць спад-
чыну, вельмі ашчадныя — мы імкнем-
ся атрымаць і захаваць аўтэнтычнасць 
будаўнічых матэрыялаў.

— Вы неяк казалі, што цэнтр 
Мінска з'яўляецца добрым кандыда‑
там на ўключэнне ў Спіс культур‑
най спадчыны ЮНЕСКА. Чым, на 
вашу думку, адметная гэта архі‑
тэктура?

— У першую чаргу гэта ўзор савец-
кага неакласічнага адраджэння, горад 
Сонца. Таксама не трэба прапускаць 
некалькі каштоўных канструктывіс-
цкіх шэдэўраў, такіх як Дом Урада 
Іосіфа Лангбарда, стары будынак На-

драўлЯнаЯ, 
каМернаЯ, 
унікальнаЯ 
Беларуская царква, пабудаваная ў Лондане па замове беларускай 
дыяспары архітэктарам Цзыўаем Со, ужо атрымала шматлікія 
ўзнагароды ў архітэктурных конкурсах
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цыянальнай бібліятэкі Іосіфа Лаўрова. 
Тым не менш у маіх фаварытах — Вя-
лікі тэатр оперы і балета Беларусі ар-
хітэктара Лангбарда — выдатны пры-
клад спалучэння канструктывізму і 
неакласіцызму.

Наш карэспандэнт звярнулася так-
сама да дацэнта кафедры «Архітэкту-
ра жылых і грамадскіх будынкаў» Бе-
ларускага нацыянальнага тэхнічнага 
ўніверсітэта Віталя Арабея з просьбай 
пракаментаваць поспех беларускай 
царквы ў Лондане і расказаць пра стан 
аналагічных пабудоў у Беларусі:

— Аўтару беларускай царквы ў 
Лондане ўдалося дасягнуць выдатнага 
спалучэння нацыянальных і сучасных 
матываў, — лічыць Віталь Арабей. — У 
будынка добрая экалагічнасць, выка-
рыстоўваецца спрадвечны беларускі 
матэрыял — дрэва. У той жа час гэта 
і сучасная тэндэнцыя  — браць для 
пабудоў аднаўляльныя матэрыялы. 
Архітэктар удала выкарыстаў гэтую 
тэндэнцыю.

Завяршаецца царква барочным 
купалам, а дакладней, народнай ін-
тэрпрэтацыяй барока. У ім няма пам-
пезнасці, атрымаўся камерны храм. Да 
таго ж дрэва — утульны, блізкі кож-
наму, цёплы матэрыял. Такім чынам 
архітэктару ўдалося спалучыць камер-
насць з дамашняй атмасферай.

На жаль, драўляныя цэрквы ў на-
шай краіне сустракаюцца ўсё радзей. 
А дакладна такой вы не пабачыце. 

Бо цэрквы маюць свае рэгіянальныя 
асаблівасці — адметнасці кампазіцыі, 
прыёмаў будоўлі. Цзыўаю Со ўдалося 
выкарыстаць прыём, уласцівы бела-
рускай архітэктуры, схапіць агульнае 
ўражанне. Да таго ж аўтар адчуў і пе-
радаў атмасферу ўніяцкага храма.

Аналагічныя цэрквы ў сучаснай 
Беларусі, на жаль, мы ўсё часцей ба-
чым з пераробкамі. Іх абнаўляюць 

звычайным штатным рамонтам: пера-
рабляюцца купалы і абрысы цэркваў, 
нават макаўкі, якія завяршаюць іх, мя-
няюць формы. Аўтэнтычныя храмы 
настаяцелі абшчын, якія ў іх служаць, 
змяняюць на ўласны густ. Часцей за 
ўсё гэтыя храмы знаходзяцца на перы-
ферыі, далёка ад цэнтра.

Мы маем іншыя прыклады сучас-
ных цэркваў, збудаваных з народнымі 
беларускімі матывамі, — кожны аўтар 
увасабляе іх па-свойму. Прыгадаю 
толькі храмы ў Мінску. Гэта царква 
ў гонар Сафіі Слуцкай архітэктара 
Міколы Лук'янчыка, храм Іконы Бо-
жай Маці Мінскай — архітэктар Алесь 
Трухін выкарыстаў матывы ручніка на 
барабане. Вельмі народны характар 
мае Мікалаеўскі храм у Шабанах. Ёсць 
цэрквы, выкананыя з народнымі ма-
тывамі, і ў іншых гарадах. Уніяцкі ха-
рактар храмаў выразна праглядаецца 
на Віцебшчыне, цікавы храм маецца і 
ў Брэсце.

Алесь Трухін у свой час для ства-
рэння храма ў сталічным мікрараёне 
Лошыца ўзяў за ўзор храм у Старым 
Свержані ў беларускай барочнай 
тэма тыцы. Гэты праект зацвердзілі і 
блаславілі на выкананне. Але ў сілу 
некаторых прычын туды прызначылі 
іншага архітэктара — і была збудавана 
сучасная тыпавая царква.

Ніна Шчарбачэвіч Jo
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У народным стылі — на міжнародным узроўні!

Беларуская царква ў Лондане намінавана на Прыз Еўрапейскага саюза ў 
сучаснай архітэктуры — прэмію Міс ван дэр Роэ 2019 (скарочана: thе ЕU Mіеs 
Аwаrd 2019). Гэта прэмія — найвышэйшая ўзнагарода ў еўрапейскай архітэк-
туры, якая прысуджаецца кожныя два гады Еўрапейскім саюзам і фондам Міс 
ван дэр Роэ з 1988 года.

Упершыню ў гісторыі будынак, непасрэдна звязаны з Беларуссю, быў на-
мінаваны на гэтую прэмію. Грэка-каталіцкая царква пабудавана ў 2017 годзе 
для супольнасці беларускай дыяспары ў Вялікабрытаніі як месца для малітваў, 
а таксама мемарыял усім ахвярам Чарнобыля.

Царква атрымала прызнанне крытыкаў як у Вялікабрытаніі, так і на міжна-
родным узроўні. Напрыклад, яна абышла 160 іншых новых будынкаў і выйгра-
ла Лонданскі фестываль архітэктуры ў 2017 годзе, а таксама прызнана лепшым 
рэлегійным будынкам, перамогшы на Сусветным фестывалі архітэктуры, які 
праходзіў у канцы лістапада ў Амстэрдаме.

Брытанскі архітэктар з кітайскімі родавымі каранямі Цзыўай Со, які спра-
ектаваў царкву, у сакавіку 2018 года перамог у міжнародным конкурсе на ды-
зайн новага пан’еўрапейскага мемарыяла ў Бруселі. Мемарыял будзе прысве-
чаны ўсім ахвярам таталітарызму ХХ стагоддзя ў Еўропе, яго пабудуюць на 
плошчы Жана Рэ ў Бруселі побач з Еўрапарламентам.

Архітэктар з кітайскімі каранямі Цзыўай Со сёлета далучыўся да праекта 
рэстаўрацыі Вялікай сінагогі ХVІІ стагоддзя ў Слоніме.
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т
рэба сказаць, што ім 
гэта ўдалося: заслужылі 
пахвалу не толькі сваіх 
бадмінтаністаў, але й за-
межных. Што датычыц-
ца спартсменаў, то прад-
стаўнікі нашай каманды 
двойчы падымаліся на 

п’едэстал. Алеся Зайцава стала бронза-
вым прызёрам турніру ў жаночым раз-
радзе. Другі медаль (таксама бронзавы) 
зборнай Беларусі ў змешаным разрадзе 
прынесла Настасся Чарняўская, што 
выступіла ў пары з расіянінам Андрэем 
Клімянковым. З Насцяй мы й сустрэлі-
ся, каб даведацца пра беларускі бадмін-
тон крыху больш.

— Настасся, міжнародны турнір 
упершыню прайшоў у Мінску, аргані‑
затары справіліся?

— Так, арганізацыяй засталіся за-
даволеныя не толькі беларускія спар-
тсмены, але й замежныя, усё прайш-
ло на высокім узроўні, без накладак. 

Вельмі добрая арэна, зала. Для бадмін-
тона там былі створаны ўсе ўмовы, ад-
чувалі сябе камфортна і ўтульна — мы 
гуляем дома.

Для спартсмена заўсёды важна, 
каб ён меў у свабодным доступе свой 
расклад, бо часта гулец праводзіць 
у дзень не па адным матчы, асаблі-
ва калі выступае адразу ў некалькіх 
разрадах, і таму можа праводзіць 
у зале цэлы дзень. Што датычыцца 
тэхнічных момантаў, зала павінна 
адпавядаць пэўнай вышыні столі, 
улічваецца хут касць ветру, канды-
цыянеры, асвятленне, колер сцен, не 
буду ўдавацца ў дробныя дэталі да-
лей. У Falcon Club у гэтых адносінах 
усё было добра.

— Калі казаць пра гульню, ці за‑
даволены вы сваім вынікам?

— У пары з Алесяй Зайцавай хаце-
лася б выступіць лепш, таму што мы 
з ёй гулялі не першы раз і рыхтуемся 
да Еўрапейскіх гульняў, ну і дома хаце-

лася паказаць добры вынік ды трошкі 
не склалася. Адзіночкай я задаволеная 
(дайшла да 1/8), хоць можна было і 
там згуляць лепш, але адбілася, можа 
быць, хваляванне або няўпэўненасць. 
Акрамя гэтага, гуляла мікст, вось там 
і заваявала бронзавы медаль, таму ў 
цэлым задаволена сваім вынікам на 
гэтым турніры.

— Наогул тое, што бадмінтон 
уваходзіць у праграму Еўрапейскіх 
гульняў, вялікі плюс для віду спорту?

— Вядома, хочацца, каб людзі даве-
даліся, што бадмінтон — гэта рэальны 
від спорту, прытым алімпійскі. Гэта не 
проста захапленне для пікніка ці вулі-
цы, а цяжкая праца, вынікі даюцца нам 
не так лёгка. Да таго ж бадмінтон — 
відовішчная гульня. Хацелася б, каб 
людзі ставіліся да нашага віду спорту 
лепш, каб яны былі развітыя ў спар-
тыўным плане.

— Адсочваеце сітуацыю ў бадмін‑
тоне, цікавасць павышаецца?

Бадмінтон —
відовішчная 
гульня
Міжнародны турнір па бадмінтоне Belarus Іnternatіonal стаў тэставым да ІІ Еўрапейскіх гульняў 
у Мінску. На Falcon Club арэне, дзе пройдуць спаборніцтвы ў 2019-м, праверыць сябе мелі магчымасць 
не толькі спартсмены, але й арганізатары.  
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— Калі шчыра, пакуль слабава-
та. Нават калі ўзяць нядаўні турнір у 
Мінску, туды прыходзілі ўсе тыя, хто 
да гэтага цікавіўся бадмінтонам, ама-
тары, якія самі ў нас на арэне гуляюць, 
бацькі, знаёмыя, сябры. І толькі адзін-
кі новых людзей, якія прыйшлі пагля-
дзець на бадмінтон упершыню.

Але калі казаць у цэлым пра наш 
від спорту, пра яго развіццё ў плане 
спартсменаў, а не глядацкага інтарэсу, 
то сітуацыя пачынае змяняцца ў ста-
ноўчы бок. Да кіраўніцтва прыйшлі 
новыя людзі. Да нядаўняга часу мы 
назіралі зацішша, раней была добрая 
канкурэнцыя ўнутры каманды, потым 
яна знікла і цяпер вось пачынае зноў 
з’яўляцца. Бо гэты від спорту не вель-
мі папулярны ў Беларусі, зарабіць на 
ім вельмі складана, большасць добрых 
і таленавітых спартсменаў робяць вы-
бар не ў бок бадмінтона.

— Вы былі ў Баку на І Еўрапейскіх 
гульнях, як вам наогул гэты турнір, 
яго фармат?

— Гэта былі самыя буйныя спабор-
ніцтвы ў маёй кар’еры, яны ў прынцы-
пе набліжаныя да Алімпійскіх гульняў, 
таму што там сабраныя розныя віды 
спорту, усе знаходзяцца ў адным мес-
цы, жывуць у алімпійскай вёсцы, ва 
ўсіх адна мэта, усё дружна і арганіза-
вана.

— Наколькі моцная канкурэнцыя 
чакаецца ў Мінску?

— Думаю, што ўсе сусветныя «зор-
кі» прыедуць, таму што ў Баку за ўдзел 
і прызавыя месцы не даваліся рэй-
тынгавыя ачкі. Гэта для спартсменаў 
вельмі важна, бо яны ўплываюць на 
іх рэйтынг. У Мінску сітуацыя іншая, 
спартсмены атрымаюць ачкі і яны ў 
тым ліку будуць уплываць на адбор на 
Алімпіяду 2020 года.

— Якія задачы ставіць перад 
вамі кіраўніцтва на дамашнія Еўра‑
пейскія гульні?

— Вельмі вялікія. Вядома ж, за-
стацца з медалямі. Мы будзем рабіць 
усё, што магчыма, будзем імкнуцца 
не падвесці. Падрыхтоўка ўжо ідзе, 
згуляем досыць турніраў зімой, але 
кантрольны старт будзе вясной, у кра-
савіку пройдзе чэмпіянат Еўропы, па 
сутнасці, гэта будзе рэпетыцыя Гуль-
няў, таму што на гэты турнір такі ж 
адбор і прыедуць тыя ж спартсмены. 
Наогул, для бадмінтаністаў важна гу-
ляць шмат і рэгулярна, гэта ўплывае на 
рэйтынг спартсмена.

— Акрамя адзіночнага разраду на 
Еўрапейскіх гульнях згуляеце з Алесяй 
Зайцавай пару. Быць у тандэме скла‑
дана?

— На жаль, з-за таго, што мы з Але-
сяй жывём у розных гарадах, трэніра-
вацца разам атрымліваецца вельмі 
рэдка. У кожным разрадзе — і парным, 
і адзіночным — ёсць свае асаблівасці 
як у тэхнічным, так і ў псіхалагічным 
плане. Нават вызначыць, які з іх мне 
падабаецца больш, не магу.

— Вашы бацькі — спартсмены, 
мама  — шматразовая чэмпіёнка 
Саюза па бадмінтоне, тата — ба‑
скетбаліст. Яны паўплывалі на ваш 
выбар прафесіі?

— Не, абсалютна, можна сказаць, 
што нават былі супраць таго, каб я 
займалася спортам. Я доўгі час танца-
вала, а ў бадмінтон прыйшла толькі ў 
12 гадоў, гэта пазнавата. Не было чаго 
рабіць аднойчы, прыйшла да мамы на 
трэніроўку, але так спадабалася, што 
вырашыла застацца. Дзякуючы таму, 
што я была добра фізічна гатовая (усё 
ж такі на танцах рэпетыцыі ў нас былі 
таксама кожны дзень), хутка пачала 
дамагацца вынікаў, ужо праз два гады 
атрымала званне майстра спорту.

— Мама да гэтага часу з’яўляецца 
вашым трэнерам, бацькі‑спартсме‑
ны — гэта плюс ці мінус?

— Цяжка сказаць, таму што я не 
жыла ў сям’і, дзе бацькі б займаліся 
іншым родам дзейнасці. Яны давалі 
мне парады да гадоў 14, а цяпер ужо 
такога няма, бацькі разумеюць, што 
сам спартсмен лепш ведае і адчувае, 
што яму рабіць і як паступіць.

— Ваша мама выступала на 
Алімпійскіх гульнях у 1996 годзе, ка‑
жуць, дзеці павінны быць лепшымі за 
бацькоў…

— Так, мама расказвала, якая клас-
ная атмасфера была на Алімпіядзе, у яе 
шмат уражанняў, якімі яна дзялілася 
са мной. Я таксама стаўлю перад сабой 
мэту — трапіць на Алімпійскія гульні, 
але не для таго, каб перарасці маму, а 
для сябе.

Тата не працягнуў сваю спартыў-
ную кар’еру дзеля таго, каб развівала-
ся мама. У мяне няма ніякай крыўды 
й тады не было на яе, бо мама заўсёды 
прывозіла з-за мяжы падарункі. Для 
дзіцяці гэта было вельмі важна (усмі-
хаецца).

— Чула, што вы захапляецеся 
шыццём?

— Так, палюбіла гэта яшчэ ў шко-
ле, хадзіла на розныя гурткі, мне пада-
баецца нешта прыдумляць, ства раць. 
Вырашыла паспрабаваць шыццё і 
ўцягнулася, не толькі ж бадмінтонам 
жыць. Цяпер шыю блузкі, кофты, 
спрабую ствараць верхняе адзенне. 
Некаторыя не могуць сядзець і рабіць 
такую дробную работу, а ў мяне гэта 
добра атрымліваецца. Я ўседлівая, 
магу патраціць шмат часу ды атрымлі-
ваю ад гэтага задавальненне. Любоў да 
шыцця ў мяне, магчыма, спадчынная, 
сваякі былі добрымі краўцамі. Плюс 
маміна сястра, мая цётка, таксама 
шыла, нават школьную форму. Апра-
нала і сябе, і маму.

Дар’я Лабажэвіч.
Фота з асабістага архіва 

Настассі Чарняўскай.
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 К  оНкУрСы

дыплАмАНтКі 
З БАлАлАйКАмі

К
алектыў стаў дыпламантам! 
Пра тое нашаму карэспан-
дэнту паведамілі ў Віцеб-
скай абласной філармоніі.

Усяго арганізатарам фе-
стывалю даслалі 42 відэазаяўкі, з якіх 
для ўдзелу ў другім туры было ада-
брана 27 ансамбляў з Расіі, Арменіі, 
Беларусі, Літвы, Манголіі ды іншых 
краін. У трэцім жа, што адбыўся на 
вядучай канцэртнай пляцоўцы гора-
да, — у Дзяржаўнай акадэмічнай ка-
пэле, удзел узялі толькі дванаццаць 
канкурсантаў.

Як адзначылі члены міжнародна-
га журы, многія сучасныя калекты-
вы працуюць у жанры эстрады, але, 
спрабуючы быць арыгінальнымі, 
губляюць індывідуальнасць. Актэт 
балалаек «Віцебскія віртуозы» пры 
ўсім сваім наватарстве здолеў не за-

быць свае вытокі і за тое быў узна-
гароджаны дыпломам «За захаванне 
традыцый».

Варта адзначыць, што сёлета ак-
тэту споўнілася 45 гадоў. Лаўрэаты 
шматлікіх конкурсаў і фестываляў 
нястомна папаўняюць свой рэпер-
туар арыгінальнай музыкай, напіса-
най спецыяльна для балалайкі. Гэта 
музыка розных стыляў і кірункаў: 
п’есы камернага жанру, джазавыя 
кампазіцыі, народныя апрацоўкі і 
арыгінальныя п’есы для балалайкі.

Калектыў, які вылучаецца ўлас-
най манерай і стылем выканання, 
часта называюць «культурнай пяр-
лінай Віцебска». Яго руплівая праца 
і высокі ўзровень прафесійнай па-
дрыхтоўкі сталі гарантам поспеху ў 
чарговым конкурсе.

Аляксандр Пукшанскі

Актэт балалаек «Віцебскія віртуозы», адзіны жаночы калектыў 
з унікальным складам інструментаў, у першым Міжнародным 

конкурсе-фестывалі ансамбляў «Нацыянальная калекцыя» 
ў Санкт-Пецярбурзе ўразіў міжнароднае журы паўнатой гучання 

і арыгінальнымі аранжыроўкамі

у магілёве 
падвялі вынікі 
феСтывалю 
«анімаёўка 2018»

Тры незабыўныя фестывальныя 
дні праляцелі як адно імгненне, па-
дарыўшы дзецям і дарослым цікавыя 
сус трэчы з любімымі мультфільмамі 
ды іх стваральнікамі. Нагадаем, што за 
званні найлепшых змагаліся ў Магілё-
ве ўжо прызнаныя майстры анімацый-
нага мастацтва ды будучыя мульты-
плікатары. У спаборніцтвах за Вялікі 
хрустальны аловак удзельнічалі аўта-
ры з 31 краіны. Яны прадставілі на суд 
міжнароднага журы, якое ўзначальваў 
мэтр савецкай мультыплікацыі, ства-
ральнік легендарнага «Антошкі» Ле-
анід Носараў, 61 стужку.

У топ-11 «Анімаёўкі» (менавіта 
столькі было намінацый) увайшлі 
стужкі «Падзенне» (Францыя), «Пяць 
хвілін да мора» (Расія), «Прорва» (Ні-
дэрланды) «Пустэча» (Эстонія), «Міці-
на каханне» (Расія), «Маяк» (Фран-
цыя), «Bloeіstraat 11» (Нідэрланды), 
«Каробка» (Францыя), «Падарожжа ў 
Тэль-Авіў» (Швейцарыя), «Ваўчанят-
ка» (Беларусь). А мультфільмам года і 
ўладальнікам Гран-пры стала стужка 
«Меркурый» італьянскага рэжысёра 
Мішэля Бернардзі.

Свае лідары вызначыліся і ся-
род юных аніматараў. Паміж сабой 
канкуравалі больш за 50 стужак з пяці 
краін. Двойчы ў гэтых спаборніцтвах 
«засвяціліся» выхаванцы Магілёўскай 
дзіцячай анімацыйнай студыі «Ало-
вак». У намінацыі «Самы пазнаваль-
ны анімацыйны фільм» перамог твор 
Веранікі Радзівонавай «Легенда пра 
Мірскі замак», а першы прыз у намі-
нацыі «Найлепшы беларускі аніма-
цыйны фільм» узяў Арцём Мазько з 
мультфільмам «Пярэварацень». Абе-
дзве дзіцячыя работы створаны пры 
садзейнічанні педагога ды кіраўніка 
студыі Настассі Клачковай.

Нэлі Зігуля
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