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рыт мы ж
ыц ця

Вялізны плакат у цэнтры М
інска заклікае на выбары
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Многія ведаць пра шасціфігур

ныпомнікуЖодзіне,якіназываюць

Манументам у гонар маціпатрыёткі

Купрыянавай.Правобразаміягосталі

АнастасіяФамінічнадыпяцёраяесы

ноў,якіязагінулінафрантахВялікай

Айчыннайвайны.Наймалодшыюнак,

які ўвасоблены ў бронзе бліжэй да

матулі, з аглядкай, развітальнымпо

глядамсыходзіцьадяе—гэтайёсць

Пётр.75гадоўнядаўнаспоўнілася з

часугераічнайгібеліПятраІванавіча,

якому пасмяротна было прысвоена

званнеГерояСавецкагаСаюза.

Усуботу,2лістапада,прадстаўні

кі дыпмісій Беларусі ды Расіі ў Лат

віі, Ліепайскай беларускай грамады

“Мара”, Скрундскага самакіравання,

пошукавікі,мясцовыяжыхарынавай

сковыхбрацкіхмогілкаххутараЛіекні

ўшанаваліпамяцьГероя.

Нарадзіўсяж беларус у 1926 годзе

ўЖодзіне, змая43гапаліпень44га

быўсувязным,затым—кулямётчыкам

партызанскайбрыгады“Разгром”.Быўі

разведчыкам,падрыўніком,удзельнічаў

уразгромахварожыхгарнізонаў.Уліпе

ні 44га, каліЧырвоная армія выгнала

фашыстаў з Беларусі, Купрыянаў сы

шоўдобраахвотнікамнафронт.А2ліс

тападаўтойжагодубаяхпаліквідацыі

акружанайфашысцкайгрупоўкіўПры

балтыцыпагеройскузагінуў:грудзьмі

закрыўамбразуруварожагадзота.

Памятнаяімпрэзадоўжыласяйна

месцы гібелі Пятра Купрыянава, дзе

ўсталяванымемарыяльныкамень.Пра

яголетась,каліадзначаліназгаданых

брацкіхмогілках74югадавіну зча

сугібеліГероя,даведалісяактывісты

суполкі “Мара”. Ім расказаў пра тое

Сяргей Пятроў, кіраўнік пошукавага

цэнтра“Либава”дыінтэрнэтпартала

“НашаПобеда.LV”.БеларусызЛіепаі

загодпрывялімесцаўпарадак,плану

юцьдаглядацьінадалей.Прадстаўнік

“Мары”,грамадскідзеячЛіепаіЮры

Хадаровіч, ускладаючыкветкі да ка

меня,заявіў:беларускаясуполкабярэ

шэфстванадсвяшчэнныммесцам.Ён

падзякаваўзааказануюдапамогуАм

басадзеБеларусіўЛатвіі,гаспадарам

хутараЛідумніекі.

Юры расказаў, як, пачуўшы пра

мемарыяльны камень, актывісты

“Мары”вырашыліпаехацьтуды:гэ

тапарукіламетраўадмемарыялаху

тараЛіекні.Выбралічас,паехалі.Ды

ўбачылі: невялічкі манумент апош

нія гадоў 20 ніхто не даглядае, за

раслоўсётрохмятровымхмызняком.

“Нават ценю сумненняў не ўзнікла

ўнас,штозтымрабіць:самібудзем

прыводзіць усё ў парадак! — згад

ваў Юры.— Абмеркавалі сітуацыю

зсупольнікамі,склаліпландзеянняў

дыўадзінзвыхадныхнамашынах,

з інструментам паехалі на суботнік.

Упершыдзеньвыпілаваліхмызняк,

ачысцілітэрыторыюваколманумен

та.➔
 Стар. 6

Нядаўнабеларускаякаманда

вярнуласяззалатымімедалямі

зконкурсупаробататэхніцы

ўДубаі:янапрызнаналепшайсярод

189камандсвету!Цікава:што

хаваецца“закулісамі”

сенсацыйнайперамогі?

Робататэхніка ў Беларусі — модны

занятак.Прычым займаюцца ёй прафе

сіяналы, адзін з якіх— малады мінскі

выкладчык АляксандрФранцкевіч. Як

раз падрыхтаваная ім каманда Robo4U

перамагланаконкурсепаробататэхніцы

йпраграмаванніFІRSTGlobalChallenge

ўДубаі(Аб’яднаныяАрабскіяЭміраты).

Уявіце сабе: лепшая сярод 189 каманд

свету!Дваіхшкольнікаў,траіхстудэнтаў

дыіхтрэнерацёпла,звялікайпашанай

сустракалінаРадзіме.

Як выхоўваюць чэмпіёнаў такога

ўзроўню?Пратоемыгутарылізіхтрэ

нерам.Дзезнайсцібудучагачэмпіёна?

Яму ўдалося сабраць моцную ка

манду,згуртавацьяе,давесцідаперамо

гі. Аляксандр Францкевіч лічыць, што

мае ўнутранае адчуванне “кандыдатаў

у чэмпіёны”: “Магу навучаць базавым

ведам па праграмаванні, а калі заўва

жаю ў дзіцячых вачах іскрынку, бачу

запал,цікаўнасць,самастойнасць,сама

дысцыпліну—тадызапрашаювучняў

каманду, што рыхтуецца да конкурсаў.

Вельміважнаясамадысцыпліна:унасна

заняткі,напрыклад,ніхтонеспазняецца.

Падрыхтоўкадаконкурсаўпатрабуевя

лікіх высілкаў, шмат часу. Але многія

маевучніўсюдыпаспяваюць”.

Галоўная пляцоўка, дзе шліфуюц

ца таленты,— у лабараторыі кампаніі

Іtransіtіon, міжнароднага пастаўшчыка

ІТрашэнняўіпаслуг.Тамёсцьцэлыка

бінет,уякімзбіраюцьробатаў.Заўсёды

адчыненыдляхлопцаўідзверыРэспуб

ліканскагарэсурснагацэнтраадукацый

най робататэхнікі Беларускага дзярж

педуніверсітэта імя Максіма Танка:

там Францкевіч працуе выкладчыкам.

➔
 Стар. 8 
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Дрэ ва  

мас тац тва  

з го мель скі мі  
ка ра ня міСтар.  7

Даў ні боль 

паўстанняСтар. 3

Па пра цы  
і па ша наСтар. 4

рытмычасу

Ма лод шы сын Анас та сіі Куп ры я на вай меркаваННе

выбіралілепшых

ПадведзенывыніківыбараўуПалату

прадстаўнікоўНацыянальнага

сходуБеларусі

Мнепашчасцілабыцьміжнароднымназіраль

нікамадСадружнасціНезалежныхДзяржаў.Мы

зрабілі выснову: выбары былі дэмакратычныя,

легітымныя, адпавядаюць заканадаўству Бела

русі.Прайшлі ў спакойнай абстаноўцы.Выбар

шчыкі актыўна галасавалі, зацікаўленавыбіралі

лепшых.Загадзяведалікандыдатаў,боправедзе

навялікаяработапамесцыжыхарства.

Міжнародныя назіральнікі ад СНД працава

ліўГомельскайсельскайвыбарчайакрузе№37,

у складзе якой73участкі.Старшыня акруговай

выбарчайкамісііЛарысаЛеглікпрапанавалана

ведацьлюбыз іх.Прадаступнасць,адкрытасць

любогаўчасткагаварылійнапрыёмеўаблвыкан

каме.Нашагрупанаведала10участкаў.Усюды—

дзелаваяабстаноўка,святочнынастрой.Участкі

забяспечаныўсімнеабходным,вывешанаінфар

мацыя пра кандыдатаў, галасаванне праходзіла

свабодна.Накожнымучасткуёсцьназіральнікі.

На адным, бачылі, віншавалі дзяўчынувыбар

шчыцу,
якая

г а л а с а в а л а

ў п е р шы ню .

На другім —

сустрэліся
з

Героем Сацы

я л і с т ы ч н а й

Працы,дырэк

тарам
прад

п р ы е м с т в а

“ Б р ы л ё в а ”

АркадземКоб

русевым.Доб

рыя ўражанні

пакінулі
са

наторыі“Машынабудаўнік”,“Чонкі”,дзепалова

гасцей—расіяне.

Мыпабачылі:беларусылюбяцьсваюзямлю,

беражліваставяццадагісторыі,уіхсяброўскае,

братэрскае стаўленне да расіян.Старшыня рай

выканкамаАленаАлексіна,яенамеснікІгарБей

зерзнаёмілінасзраёнам,яныбачацьперспекты

вуягоразвіцця,клапоцяццапражыхароў.

Жадаем Беларусі поспехаў з новавыбраным

складамПалатыпрадстаўнікоў!

МікалайГоласаў,міжнародны

назіральнікадСНД,г.Бранск

Та лен ты і ро ба ты

У Лат віі, на вай ско вых брац кіх мо гіл ках ху та ра Лі ек ні, што ў Нік рац кай во лас ці  

Скрунд ска га краю, уша на ва лі па мяць Ге роя Са вец ка га Са ю за яф рэй та ра Пят ра Куп ры я на ва

ДарогаміПамяЦі

Удзельнікіпамятнайімпрэзыкалямемарыяльнагакаменя

намесцыподзвігуПятраКупрыянава

Манументугонармаці-патрыёткіКупрыянавайуЖодзіне

“Залатая”камандаіяетрэнер

Сустракаюцьназіральнікаў

1Голас Радзімы  чацвер, 12 снежня, 2019 

Ёсць ней кая ня ўлоў ная мя жа па між лі
хам і да бром — у лю бую па ру жыц ця. На
ват у ця пе раш нім ча се, ві хур ным све це, ка лі 
змя ша ла ся, зда ец ца, усё з усім. Нех та ро біць 
на та бе свой біз нес — а ўсмі ха ец ца, як леп
ша му сяб ру. Хтось ці, пра вёў шы пе ра мо вы, 
зда ва ла ся б, “у цёп лай дру жа люб най ат мас
фе ры”, кі дае ўслед та бе, толь кі пры кры еш 
за са бой дзве ры, раз драж нё на: “Пайшоў 
ты!..”. Цы ніч ны кар’ е рыст, цяг ну чы жы лы 
з пад на ча ле ных на шля ху да ўла ды, зна хо
дзіць са бе апраў дан не: “Нічога асабістага: 
толь кі бізнес”. Эх, як хо чац ца та ды кі нуць 
бяз душ на му спрыт ню гу, пе ра фра зу ю чы 
бе ла рус кае на род нае: “Біз нес доб ра вА мі 
ўгно е ны — вось та му ён і рас це!”.

Здзел кі па брэк сі це, ганд лё выя вой ны, 
аф шо ры, пад стаў ныя фір мы, кант ра факт, 
чор ныя ры эл та ры, пад поль ныя ца хі, це не
вая эка но мі ка, бруд ная наф та, ганд лё выя 
санк цыі… Не хо чац ца доў жыць. Хо чац ца 
жыць — і не ба яц ца, што ця бе “кі нуць”. Што 
та бе здра дзяць. Што та бе “ўсу нуць”. Што 
ця бе ска рыс та юць і вы кі нуць, як сал фет ку. 
Спі шуць, вы бра ку юць. Ды яшчэ і ўпік нуць: 
“Я ж та бе…” Ці ў маш та бах кра і ны: “Ну 
мы ж вам, бел ару сам…”. Та му ўсё больш 
цэ ніш з га да мі не столь кі ма тэ ры яль ны даб
ра быт (важ на ж не коль кі ма еш — важ на, 
каб та бе ха па ла), коль кі год ных лю дзей, 
хто ад чу вае ня ўлоў ную мя жу па між лі хам 

і да бром. І, тры ма ю чы ўсі мі сі ла мі раў на
ва гу на Тэ ры то рыі Даб ра, ні ко лі мя жу тую 
не пе ра сту пае.

Вя до ма ж, у вя лі кай па лі ты цы — свае за
ко ны, пі ярха ды, па літ тэх на ло гіі. Але ж ка лі 
ёсць ду хоў ная род насць і шчы расць па між 
людзь мі, то гэ та му ве рыш і без “пры праў”. 
Пе ра гледзь це фо та здым кі, ві дэа рэ парт ажы 
з ча су ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Сер бію. 

Мяр кую, шмат зра зу ме е це, ад чу е це й без 
слоў. А нех та, маг чы ма, зга дае, як у 1999м 
ма ла ды Прэ зі дэнт ма ла дой Рэс пуб лі кі Бе
ла русь па ля цеў у Бялг рад. Які та ды бам бі лі 
са ма лё ты НА ТА. “Ча го ж яго ту ды, у са мае 
пек ла па нес ла?..” — пэў на, не толь кі бе ла
рус кія ба буль кі, па мя та ю чы жа хі Вя лі кай 
Ай чын най, так раз ва жа лі. Ды й ма лі лі ся 
за смель ча ка. ➔ Стар. 2 

ВыкладчыкзМінска,якінекаторы
часмеўстатус“замежнагалектара”
ўБялградскімуніверсітэце,даў
інтэрв’юсваёйбылойстудэнтцы

Для Мі кі ты Су прун чу ка ў ма іх су ай
чын ні каўсер баў ёсць толь кі са мыя доб
рыя сло вы. Пра яго чу ла мер ка ван ні: ён 
ці хі ды спа кой ны ча ла век, вель мі шчы ры 
й пра нік лі вы. Не пры хоў вае, да ча го ля
жыць сэр ца. Хоць не на ра дзіў ся ў Сер біі, 
але ж лю біць на шу кра і ну, заў сё ды вяр
та ец ца да яе, і на серб скай мо ве га во рыць 
вель мі доб ра. Серб ская мо ва, куль ту ра — 
гэ та яго ны пра фе сій ны ін та рэс.

Мі кі та Вік та ра віч — кан ды дат на вук, 
да цэнт ка фед ры тэ а рэ тыч на га і сла вян
ска га мо ва знаў ства Бел дзярж уні вер сі тэ та, 
за гад чык ка фед ры рус кай мо вы для за меж
ні каў у Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч
ным уні вер сі тэ це. За кон чыў фі ла ла гіч ны 

фа куль тэт БДУ (2002), вы кла дае серб скую 
мо ву (тэ а рэ тыч ную гра ма ты ку і прак ты ку 
маў лен ня), а так са ма рус кую мо ву як за
меж ную. Кан ды дац кую аба ра ніў у 2005м 
па серб скай гра ма ты цы. Мі кі та Вік та ра
віч — адзін з за сна валь ні каў Мінск ага лінг
віс тыч на га гурт ка. Пра ца ваў не ка то ры час 
вы клад чы кам бе ла рус кай і рус кай мо ваў на 
фі ла ла гіч ным фа куль тэ це ва ўні вер сі тэ це 
Бялг ра да, пры чым быў для нас, пры зна ю
ся, ад ным з лю бі мых вы клад чы каў.

З Мі кі там Вік та ра ві чам мы амаль цэ лы 
дзень гу та ры лі ў Бялг ра дзе, ка лі ён удзель
ні чаў у XVІ Між на род ным з’ез дзе сла віс
таў, які пра хо дзіў ле тась 20–27 жніў ня. 
На пад ста ве гу та рак я зра бі ла ін тэр в’ю, 
якое на па чат ку 2019 го да бы ло зме шча
на ў серб скім ча со пі се “Knjizevni pregled” 
(“Лі та ра тур ны агляд”)”. Пра па ную чы та
чам ва ры янт ін тэр в’ю на бе ла рус кай мо ве.

— Мі кі та Вік та ра віч, як па чы на лі
ся Ва шы да ро гі ў Сер бію?

— Ка лі я ву чыў ся на філ фа ку БДУ, то 
спе цы я лі за ваў ся на ка фед ры сла вян скіх 
моў і тэ а рэ тыч на га мо ва знаў ства. За сна
ваў яе ў 1966м го дзе вы дат ны ву чо ны, 
пра фе сар Адам Су прун. Яго ныя вель мі 
ці ка выя лек цыі мне па шчас ці ла слу хаць 
у 1997–98 га дах. Кі раў ні ком жа ма ёй 

ды сер та цыі, пры све ча най асаб лі вас цям 
серб скай гра ма ты кі, быў бы лы ас пі рант 
Ада ма Яў ге на ві ча, ця пе раш ні пра фе сар 
філ фа ка БДУ Ба рыс Нор ман, вы біт ны 
на ву ко вец. Дзя ку ю чы та кім слаў ным лю
дзям я маю ін та рэс да сла віс ты кі. На фі
ла ла гіч ным фа куль тэ це БДУ з 2005 го да 
вы кла даю серб скую мо ву, лінг віс ты ку, 
не ка то рыя ін шыя прад ме ты.

— А ка лі ў Вас з’я ві ла ся ці ка васць 
да сeрбскай мо вы? Хто бы лі ва шы на
стаў ні кі?

— Яшчэ ў шко ле мя не ці ка ві ла гіс то
рыя Юга сла віі, та му са чыў за на ві на мі з 
Сер біі, Ма ке до ніі, Бос ніі, Хар ва тыі. Та ды, 
у 90я, па сту па лі ў асноў ным па ве дам лен
ні пра санк цыі, кан флік ты, вой ны, дэ ман
стра цыі… Гэ та бы лі пры кме ты пе ра мен, 
пе ра бу до вы, на ды хо ду но вых ча соў. Акра
мя та го, я за хап ляў ся, і мае сва я кі, сяб ры  
так са ма, ге ра із мам серб скіх сал дат. Вось 
так ці ка васць да кра і ны, яе на ро да па ча
ла ся з бя гу чых, га ра чых на він. У вы ні ку 
я стаў больш чы таць пра гіс то рыю паў
днё вых сла вян. У ста рэй шых кла сах ма
тэ ма ты ка і мо вы ў мя не іш лі доб ра, та му 
не ка то ры час і су мня ваў ся: які ж кі ру нак 
для да лей ша га на ву чан ня абраць? Вы ра
шыў пай сці на фі ла ла гіч ны фа куль тэт. А 

ў той час, у 90я, бы лі яшчэ све жыя ўспа
мі ны пра Юга сла вію як ма гут ную, ба
га тую, слаў ную кра і ну. Ска жам, у нас у 
Бе ла ру сі вы дат най рэ пу та цы яй ка рыс та
лі ся абу так, мэб ля, адзен не з Юга сла віі. 
У Бе ла рус кім дзярж уні вер сі тэ це ў 1997м 
го дзе ўпер шы ню бы ла на бра на гру па сту
дэн таў па сербскaй мо ве і лі та ра ту ры: два 
хлоп цы і дзе вяць дзяў чат. Вы клад чы цай 
серб скай мо вы бы ла Люд мі ла Ля во на ва, 
цу доў ная знаў ца серб скай куль ту ры, пе
ра клад чы ца, вель мі сар дэч ны, да лі кат ны, 
доб ры ча ла век. А лі та ра ту ру вы кла даў 
пра фе сар Іван Ча ро та, лі та ра тур ны кры
тык, пе ра клад чык і ўкла даль нік шэ ра га 
ан та ло гій, які не каль кі дзе ся ці год дзяў вы
ву чае серб скую куль ту ру, бе ла рус касерб
скія су вя зі. ➔ Стар. 6

Голас  Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by

 Выдаецца з красаВіка 1955 года l       l № 23 (3611) l    l чацВер, 12 снежня, 2019

Не за бы тыя 
вы, 

“Не за буд кі”!
Стар. 7

Та кія 
пры го жыя, 
цёп лыя дні

Стар. 4

Сваё мес ца 
ў крым скай 
су поль нас ці

Стар. 5

дыялогкультур

Род ныя лю дзі на Бал ка нах
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радасць
напарадкудня
уБеларусіўчарговы
разпачаласямаштабная
дабрачыннаяакцыя
“нашыдзеці”

Пра тое, каб у дзе так у На
ва год неКа ляд ную па ру бы ло 
больш на го даў для ра дас ці, ру
пяц ца ў Бе ла ру сі не толь кі Дзед 
Ма роз і Сня гур ка. У кра і не што
год пра хо дзіць Усе бе ла рус кая 
даб ра чын ная ак цыя “На шы дзе
ці”. Кі раў ні кі мі ніс тэр стваў ды 
ін шых ор га наў дзярж кі ра ван ня, 
мяс цо вых улад, прад стаў ні кі 
гра мад скіх ар га ні за цый на па
вест ку дня ста вяць... дзі ця чую 
ра дасць. Са лід ныя дзя дзіцё ці 
на вед ва юць дзі ця чыя ін тэр на ты, 
да мы ся мей на га ты пу, апя кун
скія й пры ём ныя сем’і, а так са
ма тыя сем’і, якія вы хоў ва юць 
дзя цейін ва лі даў. Не за ста юц ца 
без вы со кай ува гі й цэнт ры ка
рэк цый нараз ві ва ю ча га на ву
чан ня й рэ абі лі та цыі, баль ні цы. 
Чы ноў ні кі він шу юць дзя цей з 
Но вым го дам, Ка ля да мі, пры
во зяць ім па да рун кі. Да та го ж 
аказ ва юць да па мо гу кі раў ніц тву 
та кіх пад шэф ных уста ноў у вы
ра шэн ні бя гу чых праб лем.

Ак цыя пра хо дзіць да 10 сту
дзе ня. Пра жа дан не паў дзель
ні чаць у ёй за яві лі ка ля 100 
ар га ні за цый. На ве даць сё ле та 
мож на больш за 130 аб’ ек таў.

Іван Іванаў

Серб скія ўра жан ні Мі кі ты Су прун чу ка

У часе візіту Прэзідэнта Беларусі ў Бялград мы чулі шмат неказённых слоў не толькі пра дзелавое 
партнёрства. “Мы сябры, мы проста родныя людзі. А гэта найвялікшая і шчырая аснова нашага 
супрацоўніцтва,” — заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з Прэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам.

СВетапогляд

Аляксандр Лукашэнка і Аляксандр Вучыч заўсёды сустракаюцца як родныя людзі

Мікіта Супрунчук
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4На су час Ныя вы клі кі і па гро зы 
вар та рэ ага ваць ад каз На

6 Цёп лыя і дзе ла выя су стрэ чы 
ў Бялг ра дзе

Афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў  Сер
бію ад крыў но вую ста рон ку уза е ма ад но сін 
дзвюх кра ін

12 Шаў ко вы ін фа по яс 

Рэалізацыя найбуйнейшага транснацыя
нальнага праекта сучаснасці «Адзін пояс, 
адзін шлях» адбываецца вось ужо шэсць 
гадоў. Адпаведныя прапановы старшыня 
КНР Сі Цзіньпін вылучыў восенню 2013га. 
Спачатку гэтая ініцыятыва Паднябеснай вы
клікала недавер, але яна паспяхова 
прайшла самую бескампрамісную правер
ку — часам — і паспяхова ўвасабляецца ў 
жыццё 28

20

14 Ак тыў ная су поль насць у га рад скім 
маш та бе 

У 2020м годзе Еўрапейская эканамічная 
камісія ААН мае намер правесці Форум мэ
раў, які закліканы забяспечыць унікальную 
магчымасць для абмену перадавым досве
дам па ключавых аспектах устойлівага 
развіцця гарадоў

18 Ар хеа ла гіч ная кар та —  
пы тан не ча су

Толь кі за апош нія дзе сяць га доў ву чо ны мі 
Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук ад кры ты і да сле да ва ны сот ні ар хеа
ла гіч ных аб’ ек таў па ўсёй кра і не

док тар 
дзя Ніс 
Ма зыН скі:
«Ха дзі це 
ў ра дас ці!»

аўгустоўскі   
вядзе  ў ЮНэска
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34 Час чаю 

Без фі лі жан кі чаю не маг чы ма ўя віць са бе 
на ша жыц цё: хоць бы раз у дзень аба вяз ко
ва трэ ба ўдых нуць дух мя ную па ру і атры
маць аса ло ду ад ча я ван ня. А між тым да га
ра ча га та ні зу ю ча га на пою бе ла ру сы 
пры ах во ці лі ся па раў наль на ня даў на: гэ та му 
за хап лен ню ў на шых кра ях — уся го па ру 
ста год дзяў, з пунк ту гле джан ня гіс то рыі — 
дро бязь

56

47 Магілёў — яго радзіма 

Вя до мы ў свой час у эміг ранцкім ася род дзі 
рус кай ін тэ лі ген цыі Мі ха іл На ву ма віч Паў
лоў скі (на ра дзіў ся ў 1885 го дзе ў Ма гі лё ве) 
у 19201930я га ды жыў у Кі таі

52 Кацярына Кавалёва: «Я толькі 
пачынаю свой шлях у боксе»

На сё лет нім чэм пі я на це све ту па бок се ва 
УланУдэ Ка ця ры на Ка ва лё ва ста ла брон за
вым пры зё рам. Яна адзі ная з бе ла рус кай 
ка ман ды за ва я ва ла ме даль на гэ тым тур ні
ры. Хоць трэ ні ра ва ла ся Ка ця пе рад стар там 
толь кі па ру ме ся цаў, та му што да гэ та га зай
ма ла ся кік бок сін гам, дзе ста на ві ла ся чэм пі
ён кай све ту

36

41

46 Паэ ты пла не ты

Но вая кні га ў се рыі «Паэ ты пла не ты»  — 
збор нік вер шаў «Вы бра ныя хай ку» кла сі ка 
япон скай паэ зіі Ма цуа Ба сё. Пе ра клад
чык — лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб
лі кі Бе ла русь Алесь Ра за наў. Ад рас уец ца 
шы ро ка му ко лу чы та чоў

Брава, вялікі!

Шчасце, 
якое МожНа піць

цуды пад Новы год
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панараМа

1 2 3
 ` Наперадзе — 

шмат спраў
У краіне пачаў працаваць новы 
склад Парламента

На пасаду старшыні Палаты прад
стаўнікоў Нацыянальнага схо

ду абраны Уладзімір Андрэйчанка. 
Кіраўніком Савета Рэспублікі ста
ла Наталля Качанава. Старшыня 
Цэнтр вы бар кама Лідзія Ярмошы
на па традыцыі адкрывала пер
шую сесію Палаты прадстаўнікоў. 
Кіраўнік ЦВК падкрэсліла, што 
выбары прайшлі ў адпаведнасці з 
Канстытуцыяй і Выбарчым кодэк
сам Беларусі ў спакойнай абстаноў

цы, ва ўмовах свабоды і адкрытасці. 
Са 110 выбарчых акругаў не было 
ніводнага безальтэрнатыўнага. 
Колькасць кандыдатаў па адной 
акрузе даходзіла да 8. Цяперашні 
склад Палаты прадстаўнікоў так
сама адметны тым, што ў ім значна 
ўзрасло жаночае прадстаўніцтва. 
Упершыню з моманту стварэння 
Нацыянальнага сходу яно склала 
40%. Адзначана павелічэнне коль
касці дэпутатаў, якія прадстаўля
юць палітычныя партыі. Іх цяпер 
21. Усе дэпутаты маюць вышэйшую 
адукацыю, 10  — навуковую сту
пень. 37 чалавек узнагаро джаны 
ордэнамі і медалямі. Сярод дэпу
татаў шмат педагогаў, інжынераў, 
юрыстаў, медыкаў, эканамістаў. 
Ёсць прафесійныя вайскоўцы і ды
пламаты. На першай сесіі сенатары 
і дэпутаты вызначылі склад паста
янных камісій, абралі адкрытым 
галасаваннем іх кіраўнікоў. 

Аляксей Фядосаў

 ` эксперты 
робяць 
ВысНоВы 

Навукова-практычная 
канферэнцыя «Саюзная 
дзяржава: дасягненні, 
праблемы, перспектывы» 
прайшла ў Маскве.

Яна была прымеркавана да 
20годдзя падпісання Дага

вора аб стварэнні Саюзнай дзяр
жавы.

Каля 500 удзельнікаў з Белару
сі ды Расіі прадстаўлялі ўсе галі
ны ўлады, бізнес, акадэмічную 
і культурную супольнасць, вя
дучыя СМІ. Акрамя пленарнага 
пасяджэння на канферэнцыі раз
глядалі ў Маскве асноўныя вехі 
развіцця і дасягненні Саюзнай 
дзяржавы.

Дз я ржс а к р ат а р  С а ю з на й 
дзяржавы Рыгор Рапота звярнуў 
увагу на  тое, што такі фармат, 
калі для абмеркавання бягучых 
пытанняў і вызначэння планаў 
на  будучыню запрашаецца до
сыць вялікая колькасць навукоў
цаў, экспертаў, дзяржслужачых, 
прадстаўнікоў СМІ, выкары
стоўвалася ўпершыню. «Прадка
занні дваццацігадовай даўніны 
пра тое, што мы будзем жыць 
у шматпалярным свеце, цяпер — 
відавочная рэальнасць. Што 
тычыцца новых тэхналагічных 
дасягненняў, то  ўжо цяпер мы 
гаворым пра тое, як робаты бу
дуць замяняць людзей і як лічба
вая эканоміка ўкараняецца ва ўсе 
аспекты нашага жыцця. Інакш, 
мы павінны казаць пра будучы
ню, аддаючы даніну мінуламу і 
цвяроза ацэньваючы сённяшнія 
рэаліі», — лічыць Рыгор Рапота. 
Як вядома, у  снежні 1999  года 
быў прыняты і падпісаны Дага
вор аб стварэнні Саюзнай дзяр
жавы Беларусі і Расіі. 

Алег Багамазаў

 ` карысць 
зацікаўлеНага 
дыялога

Прэзідэнты Беларусі і Расіі правялі 
перамовы ў Сочы

Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі 
і Уладзіміра Пуціна ў сочынскай 

рэзідэнцыі «Бочаров Ручей», якая 
прайшла 7 снежня, запомніцца не 
толькі больш чым пяцігадзіннымі 
перамовамі, але і сур’ёзным праг рэ
сам у збліжэнні пазіцый. Яна пра
дэманстравала, што Мінск зусім не 
спрабуе атрымаць ад Масквы эка
намічныя прэферэнцыі ў аднабако
вым парадку. Нездарма Аляксандр 
Лукашэнка недвухсэнсоўна падкрэ
сліў на сустрэчы:

— Не просім нічога, не настой
ваем ні на чым. Мы дамовіліся даў
но, развіваючы наш дагавор: людзі 
і суб’екты гаспадарання павінны 
мець роўныя ўмовы для жыцця і 
працы. Сёння цана на ра сійскі газ 
для Беларусі складае 127 долараў за 
адну тысячу кубаметраў. Аднак не 
лічба насцярожвае, адзначыў Прэзі
дэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
ў размове з Уладзімірам Пуціным: 
«Мы не просім, як некаторыя кажу
ць, танны газ, танную нафту. Галоў
нае, каб роўныя былі ўмовы. Калі 
нашы прадпрыемствы купляюць за 
200 долараў, значыць, і канкурыру
ючыя прадпрыемствы (у Расіі. — 
Аўт.) павінны мець такую ж цану. 
У адваротным выпадку мы проста 
не замацуем падмурак нашых ад
носін. У сваю чаргу Ула дзімір Пуцін 
адзначыў узаемавыгадны характар і 
гэтай сустрэчы, і саюзнага дзяржбу
даўніцтва ў цэлым: «Хачу выказаць 
надзею на тое, што мы і далей будзем 
рабіць усё, каб нашы народы і краі
ны адчувалі сваю блізкасць, праця
гвалі збліжэнне перш за ўсё у сферы 
эканомікі і ў сацыяльнай сферы, а 
таксама атрымлівалі прыкметныя 
перавагі ад гэтай інтэграцыі».

Андрэй Піменаў
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На су час Ныя вы клі кі  
і па гро зы вар та  
рэ ага ваць ад каз На
У Біш ке ку прай шла се сія Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі АДКБ. Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на,  
Кыр гыз ста на, Та джы кі ста на, а так са ма Прэм’ ер-мі ністр Ар ме ніі аб мер ка ва лі ак ту аль ныя пы тан ні  
ўдас ка на лен ня дзей нас ці ар га ні за цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы сту пленні на са мі це агу чыў  
іні цы я ты вы бе ла рус ка га бо ку па раз віц ці і ўма ца ван ні як між на род най, так і рэ гі я наль най бяс пе кі.

Б
еЛ

ТА
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а
Аб мер ка ван не тэ мы бяс пе кі лі да ры 

кра ін АДКБ па ча лі яшчэ да афі цый най 
су стрэ чы на са мі це. Прэ зі дэнт Кыр гыз
ста на за пра сіў сва іх ка лег на не фар маль
ную вя чэ ру ў дзяр жаў най рэ зі дэн цыі 
«АлаАр ча». Та кія раз мо вы — доб рая 
маг чы масць за га дзя на ма цаць ра шэн ні 
па мно гіх пы тан нях. Для Бе ла ру сі гэ та 
бы ло важ на яшчэ і та му, што па рэг
ла мен це з 1 сту дзе ня 2020 го да па са ду 
ге не раль на га сак ра та ра АДКБ на трох
га до вы тэр мін зой ме Дзярж сак ра тар 
Са ве та Бяс пе кі Бе ла ру сі Ста ні слаў Зась.

Вар та ад зна чыць, што асноў ныя 
на ма ган ні АДКБ сё ле та бы лі скан
цэнт ра ва ны на пы тан нях про ці дзе ян
ня вы клі кам і па гро зам бяс пе кі дзяр
жаў, якія ўва хо дзяць у ар га ні за цыю. 
Ад эфек тыў нас ці вы ра шэн ня гэ тай 
за да чы шмат у чым за ле жыць іх су ве
рэ ні тэт і тэ ры та ры яль ная цэ лас насць, 
вы жы валь насць у су час ным све це. На 
чар го вай се сіі ў Біш ке ку бы лі да дзе
ны пад ра бяз ныя ацэн кі між на род най 
аб ста ноў кі з бо ку кі раў ні коў дзяр жаў, 
мі ніст раў за меж ных спраў і сак ра та
роў са ве таў бяс пе кі дзяр жаў — чле наў 
АДКБ. На дум ку экс пер таў, сён ня гэ тая 
ар га ні за цыя мае не аб ход ны на бор сіл і 
срод каў для пра ду хі лен ня і ад біц ця 
знеш няй агрэ сіі, а так са ма про ці дзе ян
ня су час ным па гро зам і вы клі кам бяс
пе кі сва іх дзяр жаў. У ар се на ле ма юц ца 
эфек тыў ныя па лі тыч надып ла ма тыч
ныя ры ча гі ўплы ву на пра цэ сы, якія 
ад бы ва юц ца ў све це і асаб лі ва ў рэ гі ё
нах, раз ме шча ных у не па срэд най бліз
ка сці ад знеш ніх ме жаў дзяр жаў АДКБ.

У са мі таў, па доб ных та му, што ад
быў ся ў Біш ке ку, ёсць ад на асаб лі васць. 
Пра хо дзяць яны боль шай част кай у за
кры тым для прэ сы рэ жы ме. Бо ў па
рад ку дня — вель мі тон кія і да лі кат ныя 
тэ мы: су пра цоў ніц тва ў сфе ры дып ла
ма тыі, аба ро ны і бяс пе кі. Се сія Са ве та 
ка лек тыў най бяс пе кі АДКБ у ста лі цы 
Кыр гыз ста на не бы ла вы клю чэн нем. 
Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на, 
Та джы кі ста на, Прэм’ ермі ністр Ар ме
ніі спа чат ку ў вуз кім, а по тым у па шы
ра ным скла дзе аб мер ка ва лі са мыя на
дзён ныя пы тан ні. У сва ім вы ступ лен ні 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі асаб лі ва спы ніў ся 
на тых ас пек тах, якія ак ту аль ныя для 
кра і ны. Акра мя та го, Аляк сандр Лу
ка шэн ка прад ста віў кан крэт ныя пра
па но вы па ўма ца ван ні між на род най 
і рэ гі я наль най бяс пе кі. Пас ля са мі ту 
бе ла рус кі лі дар у ка рот кай гу тар цы з 
жур на ліс та мі пад крэс ліў, што ба чыць 

у АДКБ па тэн цы ял для са дзе ян ня ста
бі лі за цыі сі ту а цыі ў све це:

— Бур ны наш свет. Та му чым больш 
ар га ні за цый, якія стрым лі ва юць гэ ты 
бур ны па ток, тым лепш. АДКБ — ад
на з сур’ ёз ных ар га ні за цый, якая бу дзе 
спры яць ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў све це 
ўся ля кі мі ме та да мі — ін фар ма цый
ны мі, па лі тыч ны мі, дып ла ма тыч ны мі, 
вай ско вы мі.

На пы тан не пра тое, што «ка лі, не 
дай бог, ір ва не, ці бу дзе АДКБ як адзі ны 
ку лак», Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад ка заў так:

— У кож на га — свая зо на ад каз нас
ці. Але ка лі ір ва не там, дзе ў нас скан
цэнт ра ва ны ўсе ін та рэ сы, зна чыць, мы 
бу дзем зма гац ца з гэ ты мі вы бу ха мі 
ра зам. Гэ та ад на знач на. Да рэ чы, лейт
ма тыў са мі ту ў Біш ке ку быў ме на ві та 
та кі — што мы па він ны быць і са мі блі
жэй, і за яў ляць на між на род най арэ не, 
што мы ра зам і бу дзем рэ ага ваць на гэ
тыя рэ чы ра зам.

Пе ра мо вы лі да раў кра ін АДКБ у 
вуз кім скла дзе пра цяг ва лі ся ледзь ці не 
ўдвая даў жэй за пла на ва на га ча су. І гэ
та ліш ні раз пад крэс лі вае, на коль кі ня
прос та да ец ца вы ра шэн не ак ту аль ных 
пы тан няў у га лі не бяс пе кі. Да рэ чы, 
Прэ зі дэн ты за пра сі лі да ўдзе лу ў пе ра
мо вах і Дзярж сак ра та ра Са ве та Бяс пе кі 
Бе ла ру сі Ста ні сла ва За ся, які фак тыч на 
ўжо без пя ці хві лін — ге не раль ны сак
ра тар АДКБ. Пра цы на но вай па са дзе 
ў яго бу дзе не шмат, а вель мі шмат. Бо 
ва ен напа лі тыч нае ста но ві шча ў зо не 
ад каз нас ці АДКБ і па пе ры мет ры ме
жаў ар га ні за цыі скла да ец ца ня прос тае. 
І вы клі ка на гэ та на рас тан нем гла баль
на га су праць ста ян ня па між вя ду чы мі 
су свет ны мі дзяр жа ва мі. Та кі рас клад 
вя дзе да дэ гра да цыі ўсёй сіс тэ мы між
на род на га пра ва. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
звяр нуў на гэ ты мо мант асаб лі вую ўва
гу, на зваў шы спы нен не дзе ян ня Да мо
вы аб ра ке тах ся рэд няй і мен шай да
лё кас ці не апраў да ным і не бяс печ ным. 
Ме на ві та та му Бе ла русь вы сту пі ла з 
пра па но вай пры няць шмат ба ко вую 
па лі тыч ную дэк ла ра цыю ад каз ных 
кра ін аб не раз мя шчэн ні ра кет ся рэд
няй і мен шай да лё кас ці ў Еў ро пе. Зра
зу ме ла, што без ад наў лен ня да ве ру 
па між дзяр жа ва мі ні ад ну гла баль ную 
праб ле му вы ра шыць не маг чы ма. Прэ
зі дэнт Бе ла ру сі з гэ тай на го ды ска заў:

— З улі кам гор кіх уро каў гіс то рыі 
Бе ла ру сі мы так са ма за клі ка ем ад на
віць шы ро кі дыя лог па пы тан нях між
на род най бяс пе кі па ана ло гіі з Хель

сінк скім пра цэ сам. На кі ра ваць яго на 
пе ра адо лен не іс ну ю чых су пя рэч нас
цяў ва ўза е ма ад но сі нах па між дзяр жа
ва мі на агуль най пра сто ры ў Еў ра ат
лан ты цы і Еў ра зіі.

Гэ тыя іні цы я ты вы асаб лі ва ак ту
аль ныя сён ня, на фо не раз бу рэн ня ме
ха ніз маў кант ро лю над уз бра ен ня мі, 
ад зна чыў Кі раў нік дзяр жа вы:

— Мы фік су ем па этап нае на рошч
ван не ва ен ных па тэн цы я лаў, па шы
рэн не ва ен най інф ра струк ту ры ў Еў
ра пей скім рэ гі ё не. Па сут нас ці, га вор ка 
ідзе пра ад кры тую, а га лоў нае — бес
пад стаў ную мі лі та ры за цыю за ход ніх 
ме жаў зо ны ад каз нас ці АДКБ.

Яшчэ ад на тэн дэн цыя су час на га 
све ту — рост пра тэст на га ру ху і ма
са вых бес па рад каў у шэ ра гу кра ін. 
Пры чым, на ват у тых з іх, якія лі чац
ца па спя хо вы мі. Час та гэ та ста но віц
ца вы ні кам умя шан ня знеш ніх сіл ці 
санк цы ён най па лі ты кі, якая пра во
дзіц ца на шко ду між на род на му пра ву. 
Па зі цыя бе ла рус ка га бо ку за клю ча ец
ца ў тым, што толь кі прэ вен тыў ныя 
ме ры мо гуць па пя рэ дзіць дэ ста бі лі за
цыю аб ста ноў кі ў асоб ных кра і нах і ў 
цэ лым па пе ры мет ры зо ны ад каз нас ці 
АДКБ.

У гэ тым кан тэкс це Аляк сандр Лу
ка шэн ка спы ніў ся на сі ту а цыі ва Укра
і не, дзе на ўсхо дзе ўжо пя ты год пра
цяг ва ец ца ўзбро е нае су праць ста ян не. 
На ступ ствы кан флік ту даў но вый шлі 
за ме жы гэ тай кра і ны. Ме на ві та та му 
Бе ла русь ві тае пра грэс, што на ме ціў
ся ў пы тан нях вы ка нан ня мін скіх па
гад нен няў і па ча так кан струк тыў на га 
дыя ло гу ў рам ках трох ба ко вай кан
такт най гру пы.

Да вы клі каў ў ва ен най і эка на міч
най сфе рах апош нім ча сам да да лі ся па
гро зы ў кі берп рас то ры. А гэ та па тра буе 
но вых па ды хо даў да су пра цоў ніц тва ў 
га лі не ін фар ма цый най бяс пе кі. Ад сюль 
і іні цы я ты ва Бе ла ру сі па фар ма ван ні 
«по яса ліч ба ва га доб ра су сед ства». Яна 
скі ра ва на на раз рад ку на пру жа нас ці ў 
ін фар ма цый най сфе ры, уста ля ван не 
агуль ных пра ві лаў ад каз ных па во дзін 
ба коў у вір ту аль най пра сто ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма вы
ка заў ся за ўма ца ван не між на род на га 
аў та ры тэ ту АДКБ, па шы рэн не яе ўза е
ма дзе ян ня з ін шы мі ар га ні за цы я мі:

— Сі ту а цыя ва кол зо ны ад каз нас ці 
АДКБ і на пла не це ў цэ лым іс тот на ві даз
мя ня ец ца. Пе ра ка на ны, што на ша ар га
ні за цыя па він на адэ кват на і свое ча со ва  
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рэ ага ваць на но выя вы клі кі і па гро зы, 
дэ та лё ва і комп лекс на ана лі за ваць ста
но ві шча, вы пра цоў ваць ад па вед ныя 
пра па но вы ды іні цы я ты вы. З’яў ля ю
чы ся важ ным ме ха ніз мам за бес пя чэн
ня бяс пе кі ў Еў ра зій скім рэ гі ё не, АДКБ 
па він на па сту паль на па шы раць знеш
не па лі тыч ны кі ру нак, ума цоў ваць свой 
між на род ны аў та ры тэт.

Ра зам з тым, уз мац нен ню між на род
ных па зі цый бу дзе са дзей ні чаць рэа лі
за цыя пры ня та га па іні цы я ты ве Бе ла ру
сі ра шэн ня аб юры дыч ным афарм лен ні 
ста ту са «Парт нё ра» ар га ні за цыі, а так
са ма «На зі раль ні ка» пры АДКБ. Па вод
ле мер ка ван ня экс пер таў, ця пер важ на 
пры цяг нуць да дзей нас ці ар га ні за цыі 
на дзей ных са юз ні каў. Перш за ўсё для 
ба раць бы з тэ ра рыз мам, нар ка паг ро
зай, за бес пя чэн ня ва ен най бяс пе кі.

Між ін шым, Кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы лі чыць, што для за бес пя
чэн ня ва ен най бяс пе кі дзяр жаўчле наў 
АДКБ ра зам з пла на мер ным раз віц цём 
ва ен на га сег мен та ар га ні за цыі за хоў ва
ец ца ак ту аль насць вы ха ду на пра мы і 
раў на праў ны дыя лог з Паў ноч на ат лан
тыч ным аль ян сам. Та кі дыя лог іс нуе, 
на прык лад, па між АДКБ і АБ СЕ. Ка лі 
ўлі чыць, што АДКБ і НА ТА ад каз ва юць 
за за бес пя чэн не бяс пе кі на пра сто ры ад 
Ван ку ве ра да Ула дзі вас то ка, бы ло б ня
пра віль на ад маў ляць кан так ты па між 
імі. Акра мя та го, упэў не ны Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, не аб ход на больш шчыль на 
пра ца ваць з ААН і на рошч ваць ан ты
тэ ра рыс тыч ны па тэн цы ял АДКБ.

Па вы ні ках са мі ту ў Біш ке ку быў 
пры ня ты шэ раг важ ных да ку мен таў у 
сфе ры бяс пе кі. Пад пі са ны, у пры ват
нас ці, План ка лек тыў ных дзе ян няў 
дзяр жаў — чле наў АДКБ па рэа лі за цыі 
Гла баль най контр тэ ра рыс тыч най стра
тэ гіі ААН да 2021 го да. Пры ня ты пе ра
лік да дат ко вых мер, на кі ра ва ных на 
зні жэн не на пру жа нас ці ў та джык ска
аф ган скім пры гра ніч чы. Спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што асноў ныя па гро зы 
для бяс пе кі кра ін АДКБ зы хо дзяць з 
паў ноч ных пра він цый Аф га ні ста на, 
дзе на зі ра ец ца ак ты ві за цыя тэ ра рыс
тыч ных банд фар ма ван няў. Да гэ тых 
рэа лій трэ ба быць га то вы мі.

Ся род пад пі са ных да ку мен таў — 
су мес ная За ява кі раў ні коў дзяр жаў ар
га ні за цыі, ра шэн не Са ве та ка лек тыў
най бяс пе кі аб пла не ме ра пры ем стваў 
па свят ка ван ні 75год дзя Пе ра мо гі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не.

Ва сіль Харытонаў 

У 
цэнт ры серб скай ста лі цы да гэ та га ча су 
чар не юць ру і ны бу дын каў пас ля бам бё жак 
як на гляд ны ўрок уся му ча ла вец тву пра тое, 
што бы вае, ка лі не ка то рыя па лі ты кі не чу
юць го лас ро зу му. Юга слаў скую тра ге дыю 
1999 го да за быць не маг чы ма. НА ТАў ская 
авія цыя па на ду ма ных пры чы нах бам бі ла 
мір ную кра і ну. Бялг рад і сён ня не спя ша ец

ца рэ ту ша ваць ра ны двац ца ці га до вай даў ні ны. Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі та ды апы нуў ся адзі ным лі да рам у све це, які не па
ба яў ся пры ля цець у Бялг рад, каб у цяж кі час пад тры маць 
дру жа люб ны на род. Мяс цо выя жы ха ры вы дат на па мя та
юць гэ ты ўчы нак. Па мя та юць і ша ну юць. А та му ў чар го
вы раз гас цін на ві та лі Аляк санд ра Лу ка шэн ку як доб ра га, 
на дзей на га сяб ра. На го да для гэ та га прад ста ві ла ся ў па чат
ку снеж ня 2019 го да, ка лі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі з афі цый ным 
ві зі там на ве даў Бялг рад. Прэ зі дэнт Сер біі Аляк сандр Ву чыч 
у знак глы бо кай па ва гі аса біс та пры яз джаў су стра каць бе ла
рус ка га лі да ра ў між на род ны аэ ра порт «Ні ко ла Тэс ла».

Па чы наў ся афі цый ны ві зіт з ус кла дан ня вян ка да ме
ма ры яль на га комп лек су ў го нар вы зва лі це ляў Бялг ра да ад 
фа шыз му. У брац кіх ма гі лах спа чы ва юць астан кі больш 
2000 во і наў і пар ты зан, якія за гі ну лі ў хо дзе Бялг рад скай 
апе ра цыі 1944 го да. Да рэ чы, ся род іх ёсць і ўра джэн цы 
Бе ла ру сі. Уся го ў Сер біі зна хо дзіц ца з дзя ся так па доб ных 
ме ма ры я лаў. За кож ным бе раж лі ва да гля да юць. Пас ля за
кан чэн ня цы ры мо ніі Аляк сандр Лу ка шэн ка па кі нуў та кі за
піс у Кні зе га на ро вых на вед ні каў: «У год свят ка ван ня 75й 
га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ды Сер біі ад фа шысц кіх за
хоп ні каў мы ніз ка схі ля ем га ло вы пе рад подз ві гам ге ро яў, 
ад даў шых свае жыц ці за сва бо ду і не за леж насць на шых кра

цёп лыя 
і дзе ла выя 

су стрэ чы 
ў Бялг ра дзе 

Афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
ў Сер бію ад крыў но вую ста рон ку  

ўза е ма ад но сін дзвюх кра ін 
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ін, за мір ную бу ду чы ню дзе ля на шчад каў. Шчы ра дзя ку ем 
серб скім сяб рам за руп лі вае за ха ван не па мя ці пра слаў ныя 
сы ны бе ла рус кай зям лі, якія за гі ну лі, вы зва ля ю чы Сер бію ў 
га ды Дру гой су свет най вай ны».

До свед ны дып ла мат, Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Сер біі Ва ле
рый Бры лёў доб ра ве дае гэ тую кра і ну і яе на род. У 1998–
2001 га дах ён ужо ўзна чаль ваў бе ла рус кую Ам ба са ду ў 
Бялг ра дзе. У ін тэр в’ю жур на ліс там ён рас па вёў, што бе ла
рус касерб скія ад но сі ны пе ра жы ва лі роз ныя ча сы, бы лі пе
ры я ды ўзды му і спа ду:

— Пер шыя ві зі ты на шых біз нес ме наў, пер шыя па стаў кі, 
су мес ныя пра ек ты — усё гэ та доб ра раз ві ва ла ся да вя до мых 
па дзей 1999 го да. У той цяж кі час мы да па ма га лі сер бам чым 
маг лі. Па стаў ля лі сю ды гу ма ні тар ную да па мо гу. Да гэ та га ча
су сер бы па мя та юць пра гэ та і дзя ку юць нас за пад трым ку.

Па вод ле слоў дып ла ма та, у па чат ку 2000х га доў, пас ля 
пры хо ду да ўла ды ў Сер біі но вых лю дзей, на сту пі ла не ка
то рае за ціш ша ў двух ба ко вых ад но сі нах. Ад нак з пе ра мо гай 
Серб скай пра грэ сіў най пар тыі на ча ле з Та міс ла вам Ні ко
лі чам, а за тым і з Аляк санд рам Ву чы чам зноў на дый шоў 
спры яль ны мо мант для ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва. Да
рэ чы, у апош ні раз Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі ды Сер біі су стра
ка лі ся сё ле та ў чэр ве ні. Та ды Аляк сандр Ву чыч пры ля таў 
у Мінск на ІІ Еў ра пей скія гуль ні. І та ды ж Аляк сандр Лу ка
шэн ка агу чыў па жа дан не да даць да вы дат ных па лі тыч ных 
ад но сін больш ганд лю і эка но мі кі, каб яшчэ больш ума ца
ваць пад му рак су мес най друж бы. Тут ёсць да ча го імк нуц ца.

— На шы ад но сі ны ру ха юц ца па сту паль на, з на рас та ю
чай ці ка вас цю, — пад крэс ліў Ва ле рый Бры лёў. — Прэ зі дэн
ты рэ гу ляр на су стра ка юц ца, па дватры ра зы на год, на роз
ных пля цоў ках і ў роз ных фар ма тах. Бы лі да моў ле нас ці 

аб па стаў ках роз най пра дук цыі, мы ўсе пра ек ты вы ка на лі. 
У Бялг ра дзе экс плу а ту юц ца бе ла рус кія аў то бу сы і тра лей
бу сы, ство ра ны су мес ныя вы твор час ці гру за вых аў та ма
бі ляў і трак та роў. На серб скі ры нак стаў па сту паць ме тал. 
Па стаў ля ем сю ды шы ны, хі міч ныя ва лок ны.

Да рэ чы, Сер бія — адзі ная кра і на ў Еў ро пе, з якой у Бе ла
ру сі дзей ні чае двух ба ко вы да га вор аб сва бод ным ганд лі. Але 
ў мі ну лым го дзе, на прык лад, та ва ра зва рот не да цяг нуў на
ват да 150 млн до ла раў. Ва ле рый Бры лёў гля дзіць кры тыч на:

— Пры чын заў сё ды мож на знай сці шмат, але гэ та на шы 
не да пра цоў кі. Тут ня ма ка го ві на ва ціць: са мі ва ўсім ві на ва
тыя. Дзве эка на міч ныя сіс тэ мы роз ныя. Нам вель мі цяж ка 
на пра ца ваць ней кія пра рыў ныя, маш таб ныя пра ек ты…

Вя лі кія рэ зер вы Ва ле рый Бры лёў ба чыць у раз віц ці ту
рыз му. Тым больш што па між дзвю ма кра і на мі дзей ні чае 
30дзён ны бяз ві за вы рэ жым і ад кры ты пра мы авія рэйс.

— Нас аб’ яд ноў ва юць не толь кі сла вян скае сва яц тва і 
пра ва слаў ныя ка ра ні. Бе ла ру сам і сер бам за сваю гіс то рыю 
да вя ло ся пе ра жыць ня ма ла бе даў, вы пра ба ван няў, вой наў. 
Та му мы, як ні хто ін шы, цэ нім мір, доб ра ра зу ме ем адзін 
ад на го і нам лёг ка раз маў ляць, — рэ зю ма ваў Ам ба са дар.

Без умоў на, бы ло б вы дат на кан вер та ваць гэ та па ра зу
мен не ў но выя су мес ныя пра ек ты. Што ж, ёсць усе пад ста вы 
мер ка ваць, што ме на ві та ця пе раш ні ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла
ру сі ў Сер бію ста не знач ным кро кам у гэ тым кі рун ку.

У нас са праў ды шмат агуль на га. І пад час ця пе раш ніх афі
цый ных пе ра моў Аляк сандр Лу ка шэн ка і Аляк сандр Ву чыч 
не адзін раз гэ та пад крэс лі ва лі. Вя до ма, і ў Па ла цы Сер біі, і 
ў пар ла мен це кра і ны, і на су мес ным біз несфо ру ме аб мяр
коў ва лі ў асноў ным эка но мі ку. Але, як і ў да лё кім 1999 го дзе, 
на гэ ты раз у Бялг ра дзе так са ма га ва ры лі пра мір. З той па ры 
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вы цяк ла шмат ду най скай ва ды і шмат што змя ні ла ся. Але 
ня змен ным за ста ец ца бе ла рус касерб скае сяб роў ства. Прэ
зі дэнт Сер біі не мог не пры га даць той гіс та рыч ны ві зіт 20га
до вай даў ні ны. Ад каз Аляк санд ра Лу ка шэн ка быў та кім:

— Я аб са лют на шчы ра ха чу ска заць, што, са праў ды, вя
лі кае ба чыц ца на ад лег лас ці. Та ды ні хто не ду маў пра тое, 
што мы здзяйс ня ем ней кі ге ра іч ны ўчы нак. Мы еха лі да 
сва іх бра тоў, да сяб роў. Ка ліне будзь я ў дэ та лях рас ка жу, 
што гэ та му па пя рэд ні ча ла, што бы ло по тым. Але так скла
ла ся, што мы не маг лі кі нуць у бя дзе бліз кіх нам лю дзей. Так, 
мы не гі ганц кая ім пе рыя. Але мы — ва шыя лю дзі, а вы — 
на шыя. Та му мы па він ны быць ра зам. По тым бы ло шмат 
ад па вед ных ме ра пры ем стваў, гу ма ні тар ных мі сій. Мно гія 
спра ба ва лі нам пе ра шко дзіць з ва мі су пра цоў ні чаць. Але 
за пла на ва нае мы та ды рэа лі за ва лі.

Так, у Бялг ра дзе на пе ра мо вах у вуз кім і па шы ра ным 
фар ма тах га лоў ная ўва га на да ва ла ся ганд лё ваэка на міч на
му су пра цоў ніц тву. Але пе рад гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн
ка рас па вёў, што яшчэ на пя рэ дад ні не фар маль ная вя чэ ра з 
Прэ зі дэн там Сер біі пе ра тва ры ла ся ў сур’ ёз ную раз мо ву пра 
су час ныя між на род ныя ад но сі ны. Яны сён ня не лепш, чым 
20 га доў та му.

— Не мы ства ра ем гэ тыя праб ле мы, — за явіў бе ла рус кі 
лі дар. — Але ба чы це, як ця пер на кат ва юць адзін на ад на го, 
па вод зяць ся бе буй ныя дзяр жа вы. Я іх пра ма на зы ваю — 
ім пе рыі. Па ві не ад ной з іх ідзе ганд лё вая вай на, ін шыя ме
ра юц ца сі ла мі ў Сі рыі. Ад гэ та га па ку ту е це і вы, бо вя ліз ны 
па ток, сот ні ты сяч бе жан цаў хлы ну лі сю ды. Па ча лі ўжо па
га вор ваць пра но вы су свет ны эка на міч ны кры зіс. Нам гэ та 
не трэ ба. Мы, на жаль, удзель ні кі уся го гэ та га, але ві на не ў 
нас.

Зрэш ты, ня гле дзя чы на ўсе ка та кліз мы, Прэ зі дэнт Бе ла
ру сі ўпэў не ны, што Сер бія бед най ні ко лі не бы ла і не бу дзе:

— Сер бія — гэ та пяр лі на не толь кі Бал кан, Еў ро пы, але 
і ўся го све ту. Гэ та вы дат ная кра і на, цу доў ныя зем лі, якія 
мо гуць пра кар міць знач на больш на сель ніц тва, чым сён ня 
жы ве тут. І гэ та бліс ку чы, па тры я тыч ны на род. Та му Сер бія 
заў сё ды бу дзе квіт не ю чай.

Так, апош нім ча сам серб ская эка но мі ка зна хо дзіц ца 
на ўзды ме. На ша кра і на га то вая ўся ляк да па ма гаць у гэ тым 
пра цэ се дру жа люб най дзяр жа ве. Ад нак Прэ зі дэнт не ха ваў 
не за да во ле нас ці зні жэн нем двух ба ко ва га та ва ра зва ро та. І 
пры чы ну гэ та га ба чыць вы ключ на ў не да пра цоў ках ура даў.

— Гэ та мы яшчэ раз бя рэм ся, ча му ўра ды не раз горт ва
юц ца як трэ ба. Мы яшчэ па зма га ем ся за на шы ад но сі ны і 
вы ве дзем іх на больш вы со кі ўзро вень, у тым лі ку і ў ганд лі.

Мяр ку ю чы па ўсім, Аляк сандр Ву чыч быў на стро е ны 
не менш ра шу ча, ка лі ста віў план ку ва ўза ем ным ганд
лі на ўзро вень 500 міль ё наў до ла раў су праць ця пе раш ніх 
150 міль ё наў. Але ж для гэ та га «штур му» са праў ды ёсць усе 
пе рад умо вы. Ін вес ты цый най пры ваб нас ці Сер біі спры яе яе 
вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча. Бялг рад скі порт — важ
ны ла гіс тыч ны ву зел на Ду наі, ганд лё вай ар тэ рыі еў ра пей
ска га зна чэн ня. Кра і на мае рэ жы мы сва бод на га ганд лю з ЕС, 
ЕА ЭС, Тур цы яй.

Па вод ле ацэ нак экс пер таў, мі ну лы год стаў леп шым для 
Сер біі за апош нія 10 га доў. Зайз дрос ны мі тэм па мі рас туць 
аб’ ёмы бу даў ніц тва і сель скай гас па дар кі. Кра і на ўва хо дзіць 
у лік 15 най буй ней шых вы твор цаў ві на ў све це. А яшчэ 
на бе ра гах Ду ная вы рошч ва юць шмат ку ку ру зы. Ня дзіў на, 
што бе ла рус кая сель гас тэх ні ка тут знай шла свай го спа жыў
ца. Пад час мі ну ла га ві зі ту пяць га доў та му Аляк сандр Лу
ка шэн ка пры няў удзел у ад крыц ці збо рач най вы твор час ці 
трак та роў ма лой ма гут нас ці ў го ра дзе Но віСад. Сён ня гэ
тае прад пры ем ства за бяс печ вае тэх ні кай не толь кі Сер бію, 
але і ін шыя дзяр жа вы Бал кан ска га рэ гі ё ну. А мін скі трак
тар ны за вод на біз несфо ру ме ў Бялг ра дзе за клю чыў но выя 
кант рак ты на па стаў ку сва ёй пра дук цыі. Бе ла рус кія тра лей
бу сы і аў то бу сы ста лі не ад’ ем ным ат ры бу там транс парт най 
сіс тэ мы серб скай ста лі цы. Кар’ ер ныя са ма зва лы БЕ ЛАЗ 
па спя хо ва пра цу юць на гор на зда быў ных прад пры ем ствах 
у Сер біі ды ў кра і нах рэ гі ё ну.

Серб скі біз нес так са ма кам форт на ад чу вае ся бе ў Бе ла
ру сі. Са мы вя до мы прык лад — кам па нія «Да на Хол дынгс» 
і збу да ва ныя ёю буй ныя аб’ ек ты «Ма як Мін ска» і «Мінск 
Мір».

— Ка лі ў вас бы лі ня прос тыя ча сы, яны (серб скія біз нес
ме ны. — Аўт.) пры еха лі… Я ка жу: для сер баў — ка лі лас ка. 
Гэ та («Да на Хол дынгс». — Аўт.) ад на з па спя хо вых ну і, на
пэў на, ад на з най ба га цей шых фір маў на шай пла не ты, якая 
ства рае цу доў ныя ўзо ры ў бу даў ні чай га лі не, — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт. — І мы да ру чы лі ім ства рыць са мую пра су ну
тую зо ну, мо жа быць, і ў Еў ро пе са мую су час ную, — «Мінск 
Мір», дзе бу дуць па бу да ва ныя і фі нан са вы цэнтр, і офіс ныя 
па мяш кан ні. Ту ды ўжо прый шлі і з Бліз ка га Ус хо ду, і з Еў
ро пы ін вес та ры і га то выя з імі су пра цоў ні чаць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў жур на ліс там, што на пе
ра мо вах да сяг ну та да моў ле насць пра тое, што кам па ніі, якія 
па спя хо ва пра цу юць на еў ра зій скай пра сто ры, асаб лі ва ў Бе
ла ру сі, да па мо гуць пра соў ваць пра дук цыю Сер біі на ка ла
саль ны ры нак ЕА ЭС. Ме на ві та та кі ўза е ма вы гад ны па ды ход 
абя цае пос пех у су пра цоў ніц тве і ў ін шых га лі нах. Вя до ма, вы
со кі ўзро вень да ве ру на па лі тыч ным уз роў ні мае зна чэн не. Але 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на пе ра мо вах звяр нуў ува гу на яшчэ 
адзін прын цы по вы мо мант — бе ла ру сы і сер бы ўсе да бро ты 
за раб ля юць сва і мі ру ка мі, што на зы ва ец ца, по там і кры вёю.

— Асаб лі васць на шых ад но сін у тым, што мы ні ко лі 
не ста ві лі адзін пе рад ад ным па пя рэд ніх умоў. Мы — сяб ры, 
мы прос та род ныя лю дзі. І гэ та най вя лік шая і сум лен ная ас
но ва на ша га су пра цоў ніц тва, — за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Ву чыч ад кры та пры знаў, што ў Сер біі бы лі 
ча сы, ка лі не ка то рыя ба я лі ся ска заць, на коль кі цэ няць і лю
бяць бе ла рус кі на род:

У мінулым годзе таваразварот паміж 
Беларуссю і Сербіяй склаў  

148 млн долараў. За студзень — верасень 
2019‑га выйшлі на 110,6 млн долараў. 
У Сербіі дзейнічаюць лініі па зборцы 
трактароў МТЗ і аўтобусаў МАЗ. 

Па Бялградзе калясіць больш 
за 300 аўтобусаў і 100 тралейбусаў 

беларускай вытворчасці.  
У Беларусі зарэгістравана 10 арганізацый 

з удзелам сербскага капіталу.
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— Сён ня мы ўсю ды га во рым пра гэ та з го на рам і хо чам, 
каб вы пры яз джа лі сю ды як ма га час цей. Я шмат ча му на ву
чыў ся ў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Мы га на рым ся на шым сяб роў
ствам і шмат у чым мо жам аба пер ці ся на пад трым ку і ве ды 
на шых бе ла рус кіх сяб роў.

У пры ват нас ці, серб скі Прэ зі дэнт рас ка заў, што яго 
вель мі ці ка віць бе ла рус кі до свед у сфе ры за бес пя чэн ня аба
ро ны і бяс пе кі. У Сер біі пла ну ец ца пра вес ці рэ фор му ар міі, 
зра біў шы яе больш ма біль най. На гэ ты конт Аляк сандр Лу
ка шэн ка за ўва жыў:

— До свед — гэ та са мае каш тоў нае і да ра гое. Але до свед 
у нас — гэ та і ваш до свед. Вы мо жа це ім заў сё ды ска рыс
тац ца. Ня даў на апуб лі ка ва лі су свет ныя да дзе ныя, па вод ле 
якіх Бе ла русь апы ну ла ся на пер шым мес цы ў све це ў пла не 
бяс пе кі. Мы вам гэ ты до свед мо жам пе ра даць.

У хо дзе афі цый на га ві зі ту ў Сер бію Аляк сандр Лу ка шэн
ка су стрэў ся так са ма з дэ пу та та мі На род най скуп шчы ны. 
У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за кра нуў ня ма
ла вост рых праб лем су час нас ці. У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт 
звяр нуў ува гу, што Бе ла русь свя до ма вы сту пае на ба ку Сер
біі па пы тан нях, звя за ных з яе тэ ры та ры яль най цэ лас нас цю 
і су ве рэ ні тэ там:

— На ша па зі цыя за ста ец ца ня змен най ужо доў гія га ды 
і бу дзе та кой і на да лей. Ме на ві та ча ла ве чая са лі дар насць, 
су пер ажы ван не, якія ідуць ад сэр ца, фар му юць куль тур ную 
і ду хоў ную агуль насць, з’яў ля юц ца пад мур кам бе ла рус ка
серб скіх ад но сін. Гэ та на ша вя лі кая спад чы на, якую мы па
він ны збе раг чы і пе ра даць сва ім дзе цям і ўну кам. Бо сер бы, 
як і бе ла ру сы, не па чут ках ве да юць, што та кое вай на, яе 
раз бу раль ныя на ступ ствы і не за мен ныя стра ты.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў гэ тым го дзе Бе ла русь і 
Сер бія ад зна чы лі 75год дзе вы зва лен ня ад на цыз му. Жы вых 
свед каў той са май страш най тра ге дыі ў гіс то рыі ча ла вец тва 
з кож ным го дам за ста ец ца ўсё менш. Та му асаб лі ва важ на 
за ха ваць па мяць пра ге ро яў і ня він ных ах вя раў вай ны.

— Гэ та трэ ба зра біць для на шай жа бяс пе кі і ў імя мір
най бу ду чы ні Еў ро пы і пла не ты ў цэ лым, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле яго слоў, сён ня ад бы ва ец
ца на рас тан не на пру жа нас ці ў ад но сі нах па між кра і на мі. 
Рас хіст ва юц ца асно вы гла баль най бяс пе кі. Па вя ліч ва ец ца 
коль касць рэ гі я наль ных кан флік таў. — Та му не аб ход на вы
сту паць за вы ра шэн не лю бых спрэ чак вы ключ на мір ным 
шля хам, на асно ве нор маў між на род на га пра ва, — пад крэс
ліў Кі раў нік дзяр жа вы. — Але гэ та га ня ма. Усе дзей ні ча юць 
з па зі цыі сі лы. Я па чы наю ду маць, ці не па чаў ся но вы пе ра
дзел на шай пла не ты? Ка лі гэ та так, мы доб ра ве да ем, да ча го 
гэ та мо жа пры вес ці. Бе ла русь рас па ча ла іні цы я ты ву аб аб
наў лен ні шы ро ка га дыя ло гу ад Ат лан ты кі да Ула дзі вас то ка 
па ўма ца ван ні мер да ве ру, бяс пе кі ды су пра цоў ніц тва. Лі чу, 
што Сер бія бу дзе ў лі ку дзяр жаў, за ці каў ле ных у аб мер ка
ван ні гэ тых праб лем. Бо Юга сла вія ў свой час бы ла ад ным з 
за сна валь ні каў Ру ху не да лу чэн ня.

Прэ зі дэнт вы ка заў шка да ван не, што на сён няш ні дзень 
Рух не да лу чэн ня іс нуе фар маль на і ні я ка га ўплы ву на буй
ныя дзяр жа вы не аказ вае:

— Ка лі буй ныя гуль цы не  мо гуць да мо віц ца, гэ та 
не азна чае, што ма лыя і ся рэд нія дзяр жа вы па він ны ся дзець 
склаў шы ру кі і па кор лі ва ча каць, па куль хтось ці з вя лі кіх 
вы зна чыць іх лёс. Ра зам мы змо жам зра біць знач на больш 
на ка рысць на шых кра ін і на ро даў, у імя мі ру і ста біль нас ці.

Да рэ чы, ад каз ва ю чы кры ху паз ней на пы тан не пра іні
цы я ты ву Бе ла ру сі на конт за пус ку но ва га між на род на га пе
ра моў на га пра цэ су па ана ло гіі з Хель сінк скім, Прэ зі дэнт 
Сер біі Аляк сандр Ву чыч вы ка заў мер ка ван не, што па доб
ныя пра па но вы вель мі ра цы я наль ныя:

— Го лас ма лых кра ін бу дзе ста на віц ца ўсё больш гуч
ным. Та кія су свет ныя тэн дэн цыі, гэ та бу дзе ад бы вац ца ў 
блі жэй шыя 20 га доў, і ў гэ тым пы тан ні, мне зда ец ца, і Сер
бія, і Бе ла русь — на пра віль ным шля ху.

Ра зам з тым, у Мін ску ві та юць ня даў няе пад пі сан не Сер
бі яй Па гад нен ня аб зо не сва бод на га ганд лю з Еў ра зій скім 
эка на міч ным са юзам. Яго пе ра ва гі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
лі чыць ві да воч ны мі:

— Ваш біз нес атры маў пра ва сва бод на га ганд лю на пра
сто рах вя ліз на га кан ты нен та. Вы ма е це маг чы масць без
лі міт на га экс пар ту шы ро кай на менк ла ту ры та ва раў. Ува
хо дам на гэ ты шмат міль ён ны ры нак з’яў ля ец ца Бе ла русь. 
Бяз ві за вы рэ жым, зра зу ме лая ла гіс ты ка, пра мыя авія зно
сі ны ства ра юць да дат ко выя пе рад умо вы для па шы рэн ня 
дзе ла вых кан так таў.

Па вы ні ках пе ра моў у Бялг ра дзе пад пі са ны па кет да ку
мен таў аб су пра цоў ніц тве ў роз ных га лі нах. У пры ват нас
ці, за цвер джа на між ура да вая пра гра ма ў сфе ры аду ка цыі. 
Пад пі са ныя Ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні пры ажыц
цяў лен ні су пра цоў ніц тва ў га лі не іна ва цый і раз віц ця ліч
ба вых тэх на ло гій і пра гра ма на ву ко ватэх ніч на га ды іна ва
цый на га су пра цоў ніц тва на 2020–2021 га ды. На цы я наль ная 
ака дэ мія на вук за клю чы ла Па гад нен ні аб на ву ко ватэх ніч
ным су пра цоў ніц тве з Серб скай ака дэ мі яй на вук і Мі ніс
тэр ствам аду ка цыі, на ву кі і тэх на ла гіч на га раз віц ця Сер біі. 
Бе ла рус кія і серб скія на ву коў цы ў блі жэй шыя два га ды пла
ну юць вы ка наць 10 су мес ных на ву ко ватэх ніч ных пра ек таў 
у га лі не сель скай гас па дар кі ды хар ча ван ня, бія тэх на ло гій, 
на на ма тэ ры я лаў, ла зер ных і хі міч ных тэх на ло гій. А па вы ні
ках біз несфо ру му ў Бялг ра дзе бе ла рус кія прад пры ем ствы 
за клю чы лі кант рак ты на 120 млн до ла раў.

Ула дзі мір Ве лі хаў

На сустрэчы з дэпутатамі
Б

еЛ
ТА
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Што да эканомікі, то дзве краіны 

ўжо даўно супрацоўнічаюць у многіх 
галінах. Беларусь моцная ў такіх сфе
рах, як машынабудаванне, адукацыя і 
камунікацыі, у той час як В’етнам мае 
перавагі ў рабочай сіле, тут багатыя 
прыродныя рэсурсы, выгаднае месца
знаходжанне. Зрэшты, лічаць эксперты, 
спалучаючы гэтыя ды іншыя ўзаемныя 
перавагі, можна атрымаць адчуваль
ную выгаду для абедзвух дзяржаў. Ад
нак велізарны патэнцыял в’етнамабе
ларускага супрацоўніцтва, сапраўды, 
яшчэ выкарыстоўваецца не на поўную 
моц. Вось і на сустрэчы ў Мінску, пры
маючы гасцей на чале са старшынёй 
Нацыянальнага сходу В’етнама Нгуен 
Тхі Кім Нган, Прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка адзначыў:

— У нас вельмі добрыя сувязі. Яны 
заснаваныя на гісторыі нашых дзяр
жаў. Добрай гісторыі, якая можа быць 
гонарам любых дзяржаў і базай для 
развіцця адносін… За апошні час мы 
шмат зрабілі для таго, каб нашы ганд
лёваэканамічныя адносіны развівалі
ся больш паспяхова. Я б вельмі хацеў, 
каб ваш візіт у Беларусь надаў дадатко
вы імпульс нашаму супрацоўніцтву па 
ўсіх напрамках.

Мінск ужо заяўляў пра неабход
насць рэарганізаваць гандлёваэкана
мічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма 
краінамі. Прэзідэнтам і Урадам пры
нята рашэнне пераходзіць ад простага 
экспартуімпарту на сумесную выт
ворчасць, перш за ўсё, на в’етнамскай 
тэрыторыі. Больш за тое, беларускія 
прадпрыемствы маюць значныя маг
чымасці і жаданне больш актыўна  
ўдзельнічаць у інфраструктурных, 
энергетычных ды іншых праектах, якія 
рэалізуюцца ў В’етнаме.

Дарэчы, у адпаведнасці з дамоўле
насцямі, дасягнутымі паміж прэзідэн
тамі В’етнама і Беларусі і выкладзены
мі ў сумеснай заяве па выніках візіту 
Кіраўніка в’етнамскай дзяржавы ў 
Беларусь у чэрвені 2017 года, гандлё
вапрамысловыя палаты дзвюх краін 
сфармавалі В’етнамаБеларускі дзела
вы савет. Мэта яго стварэння заключа
ецца ў тым, каб пашырыць стасункі ў 
галіне інвестыцый, навукі, тэхналогій, 
турызму. Савет павінен стаць эфек
тыўным механізмам дыялогу дзелавых 
колаў з урадамі абедзвюх краін. Акрамя 
таго, гэты орган дапаможа вырашаць 
пытанні, якія перашкаджаюць гандлю 
В’етнама і Беларусі, будзе садзейнічаць 

Ёсць ПАДмурАК, 
БАчыццА 
ПерсПеКтыВА
Сацыялістычная Рэспубліка 
В’етнам пацвярджае сваю 
прыхільнасць да развіцця 
двухбаковых адносін з 
Рэспублікай Беларусь. У 
апошні час гэтыя адносіны 
прыкметна актывізаваліся. 
Але партнёры лічаць, што 
патэнцыял супрацоўніцтва, 
асабліва ў гандлёва-
эканамічнай сферы, яшчэ 
вялікі. Нездарма на гэтых 
акалічнасцях стасункаў 
рабіўся акцэнт падчас 
нядаўняга візіту ў Мінск 
парламенцкай дэлегацыі 
на чале са старшынёй 
Нацыянальнага сходу 
В’етнама Нгуен Тхі Кім 
Нган.

супрацоўніцтва



У нас вельмі добрыя сувязі. Яны заснаваныя на 
гісторыі нашых дзяржаў. Добрай гісторыі, якая 

можа быць гонарам любых дзяржаў і базай для 
развіцця адносін… За апошні час мы шмат зрабілі 

для таго, каб нашы гандлёва‑эканамічныя  
адносіны развіваліся больш паспяхова.
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ліквідацыі тых праблем, з якімі суты
каюцца прадпрыемствы дзвюх краін.

Больш за тое, не спыняючыся на 
двухбаковым супрацоўніцтве, В’етнам 
і Беларусь могуць служыць плацдармам 
для выхаду сваіх прадпрыемстваў, а так
сама партнёраў з трэціх краін, на рынкі 
АСЕАН і Еўразійскага эканамічнага са
юза. Спецыялісты заўважаюць, што на 
фоне глабалізацыі і ўступлення ў сілу 
шматлікіх пагадненняў аб свабодным 
гандлі, В’етнам і Беларусь стаяць перад 
тварам вялікіх магчымасцяў. Так, яны 
маюць добры шанец, каб умацаваць 
двухбаковыя адносіны ў гандлёваэка
намічнай сферы. У працэсе інтэграцыі 
В’етнам і Беларусь могуць актывізаваць 
узаемасувязі паміж дзелавымі коламі, 
што не толькі прынясе ім значную выга
ду, але і адкрые доступ на рынкі трэціх 
краін. Так, беларускія прадпрыемствы 
здольныя выйсці на рынак АСЕАН і 
ўсяго рэгіёну праз В’етнам, у той час як з 
падпісаннем пагаднення аб зоне свабод
нага гандлю паміж В’етнамам і Еўразій
скім эканамічным саюзам в’етнамскія 
прадпрыемствы могуць выйсці на гэты 
велізарны рынак праз Беларусь.

Між тым, за дзевяць месяцаў гэта
га года ўзаемны гандаль Беларусі ды 

В’етнама перавысіў 153 мільёны до
лараў супраць 115 мільёнаў за 2018ы. 
І ўсё ж краінам ёсць да чаго імкнуц
ца. Намеснік прэм’ерміністра Ігар 
Ляшэнка стрымліваючым фактарам 
назваў мытныя пошліны ў Асацыя
цыі дзяржаў ПаўднёваУсходняй Азіі, 
удзель нікам якой з’яўляецца і В’етнам. 
Да прыкладу, па лёгкай прамысловасці 
і электратэхніцы пошліны даходзяць 
да 50%. Ва ўрадах працуюць над выра
шэннем гэтага пытання.

Дарэчы, у верасні ў В’етнаме адкры
лі зборачную вытворчасць грузавікоў 
МАЗ. У будучым годзе прадпрыемства 
паставіць сюды буйную партыю тэхнікі 
ў так званым трапічным выкананні. У 
перспектыве мадэльны шэраг бу дзе 
пашырацца з улікам патрэбаў рынку. 
Акрамя таго, на в’етнамскіх кар’ерах 
завяршаюцца выпрабаванні самазва
лаў БелАЗ.

Яшчэ адным пунктам росту можа 
стаць сельская гаспадарка. У кожнай 
краіны свае перавагі. У В’етнама гэта 
мора і морапрадукты, у Беларусі — 
лясы, азёры і развітая вытворчасць 
мясных, малочных прадуктаў. У на
ступным годзе на в’етнамскім рынку 
пачнуць перапрацоўваць сухое малако 
з Беларусі. Акрамя таго, в’етнамскі бок 
зацікаўлены ў стварэнні новых ма
тэрыялаў, актывізацыі супрацоўніцтва 
ў сферы турызму, ва ўзаемных сту
дэнцкіх абменах.

Так, сёння В’етнам і Беларусь 
імкнуцца канкрэтызаваць дасягну
тыя дамоўленасці пра ўзаемасувязі. 
Каб стварыць трывалую аснову для 
эканамічнага супрацоўніцтва, краіны 
актыўна развіваюць адносіны ў галіне 
культуры, адукацыі, народнай дыпла
матыі і, вядома ж, парламентарызму. 
Дасягнутыя вынікі ў двухбаковых ад
носінах кажуць пра тое, што В’етнам і 
Беларусь рухаюцца ў напрамку рэаль
нага і эфектыўнага супрацоўніцтва ў 
многіх сферах.

Старшыня Нацыянальнага сходу 
В’етнама Нгуен Тхі Кім Нган у Мінску 

была не ўпершыню. На гэты раз яна пе
радала Прэзідэнту Беларусі Аляксандру 
Лукашэнку прывітанне ад Прэзідэнта 
В’етнама Нгуен Фу Чонга і запрашэнне 
наведаць В’етнам у зручны час.

Развіццё ж міжпарламенцкага су
працоўніцтва Нгуен Тхі Кім Нган аб
меркавала на перамовах са спікерамі 
абедзвюх палат беларускага парламен
та Наталляй Качанавай і Уладзімірам 
Андрэйчанкам. Зрэшты, і на гэтых 
сустрэчах гаворка ішла пра эканоміку. 
«Беларусь разглядае В’етнам у якасці 
адпраўнага пункта для нарошчвання 
эканамічнай прысутнасці ў рэгіёне 
ПаўднёваУсходняй Азіі. Аднак узро
вень узаемнага таваразвароту паміж 
краінамі не адпавядае існуючаму па
тэнцыялу. Неабходна развіваць ган
даль паміж нашымі краінамі і даво
дзіць эканамічнае супрацоўніцтва да 
ўзроўню палітычнага супрацоўніцт
ва», — сказала, у прыватнасці, Наталля 
Качанава.

Уладзімір Андрэйчанка адзначыў, 
што Беларусь і В’етнам звязваюць гады 
сяброўства і ўзаемнай падтрымкі. «Сён
ня прынцыпова важна, каб добры дыя
лог, які развіваецца ў нас усе апошнія 
гады, працягваўся, каб мы надавалі яму 
дадатковы імпульс», — сказаў ён. Вя
лікую працу ў гэтым плане павінны пра
водзіць і парламентарыі, лічыць спікер. 
Так, паводле яго слоў, бакі зацікаўлены 
больш увагі надаваць гандлёваэкана
мічнаму супрацоўніцтву, у тым ліку на 
рынках АСЕАН і ЕАЭС, узаемадзеянню 
на міжпарламенцкіх пляцоўках. «Нам 
трэба шукаць новыя формы ўзаемадзе
яння, якія будуць дазваляць развівац
ца нашым эканомікам, развіваць наша 
супрацоўніцтва па ўсіх напрамках», — 
падкрэсліў Уладзімір Андрэйчанка.

Нгуен Тхі Кім Нган падзякавала 
беларускаму боку за цёплы прыём. Яна 
адзначыла, што мэта яе візіту — развіц
цё і паглыбленне традыцыйнай друж
бы, шматпланавага супрацоўніцтва 
паміж Беларуссю і В’етнамам.

Уладзімір Хромаў 

супрацоўніцтва



пунк ты рос ту 

Не каль кі слоў пра ме гап ра ект. 
Улас на ка жу чы, гэ та ўжо ты ся чы рэа
лі за ва ных кан крэт ных спраў. «Са май 
вя лі кай асаб лі вас цю ста ла пе ра тва
рэн не іні цы я ты вы ў фак тыч ныя дзе ян
ні. «Адзін по яс, адзін шлях» ужо стаў 
брэн дам», — ад зна чыў ды рэк тар НДІ 
між на род ных спраў На род на га ўні вер
сі тэ та Кі тая Ван Івэй у ін тэр в’ю га зе це 
«Жэнь мінь жы баа». Вель мі важ ным 
з’яў ля ец ца тое, што іні цы я ты ва тры
ва ла ўвай шла ў між на род ны дыс курс. 
На прык лад, ад па вед ная рэ за лю цыя 
атры ма ла ад аб рэ нне з бо ку 193 чле наў 
ААН, што свед чыць пра паў сюд ную 
пад трым ку су свет най су поль нас ці ў 
пра соў ван ні «По яса і шля ху».

У ме жах гла баль най за да чы рэа
лі за ва на вя лі кая коль касць буй ных 

пра ек таў.  На
прык лад, у чы
гу нач най сфе ры 
мож на а д зна
чыць уз вя дзен не 
чы гун кі Мам
ба са  — Най ро
бі і АдысАбе
ба  — Джы бу ці. 

Што да ты чыц

ца ша шы, пра соў ва ец ца бу даў ніц тва 
двух аў та да рог па эка на міч ным ка лі
до ры Кі тай — Па кі стан, а так са ма аў
та да рож на га мос та Хэй хэ — Бла га ве
шчанск. У сфе ры мар скіх пе ра во зак 
за дзей ні ча ны 42 пар ты ў 34 кра і нах 
(шэ раг з іх — у ста дыі бу даў ніц тва), у 
тым лі ку ў Грэ цыі, ШрыЛан цы і Па
кі ста не. 8 чэр ве ня 2016 го да ад бы ло ся 
афі цый нае ад крыц цё адзі на га брэн да 
«Рэйс “Кі тай — Еў ро па”». З тых ча соў 
коль касць кра ін, транс парт ных лі ній і 
та ва раў, што пе ра во зяц ца, па ста ян на 
па вя ліч ва ец ца. Па вод ле звес так, апуб
лі ка ва ных мі ніс тэр ствам транс пар ту 
КНР, коль касць чы гу нач ных рэй саў па 
марш ру це Кі тай — Еў ро па пе ра вы сі ла 
13 ты сяч.

Бы ло ад кры та 356 між на род ных па
са жыр скіх і та вар ных авія лі ній, коль
касць да да дзе ных між на род ных па вет
ра ных рэй саў скла ла 402, на ла джа ны 
пра мыя зно сі ны па між Кі та ем і 43 кра
і на мі ўздоўж «По яса і шля ху», што ты
дзень ажыц цяў ля ец ца ка ля 4500 пра

мых рэй саў. Важ ным ха бам на шля ху з 
Пад ня бес най у Ста ры Свет з’яў ля ец ца 
Бе ла русь. Пра гэ тае пры нам сі свед чаць 
вы ні кі тран зі ту праз тэ ры то рыю на
шай дзяр жа вы, а так са ма раз віц ця Кі
тай скабе ла рус ка га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень», які Сі Цзінь пінь 
на зваў жам чу жы най Шаў ко ва га шля ху.

Апроч транс парт най інф ра струк
ту ры, ста ноў чыя вы ні кі за фік са ва ныя 
ў роз ных сфе рах, у тым лі ку ў элект
рон най ка мер цыі і гу ма ні тар ных аб
ме нах, ад зна чыў Ван Івэй. Як па ве
да мі лі ў Ака дэ міі гра мад скіх на вук 
Кі тая, мяр ку ец ца, што да 2020 го да 
коль касць па ез дак па між Кі та ем і кра
і на мі ўздоўж «По яса і шля ху» пе ра вы
сіць 85 міль ё наў.

пра па но ва на 
20 трыль ё наў до ла раў 

Між на род ны фі нан са вы фо рум 
(МФФ) апуб лі ка ваў дак лад, у якім 
прад стаў ле ны вы ні кі пер ша га ў све це 
апы тан ня па «По ясе і шля ху». Рэ спан
дэн та мі вы сту пі лі 26 цэнт раль ных бан
каў прад стаў ні чых кра ін і ра ё наў све
ту. Згод на з дак ла дам, 63% апы та ных 
лі чаць, што «Адзін по яс, адзін шлях» 
з’яў ля ец ца важ ным шан цам, а так са ма 

Шаў ко вы ін фа по яс
Рэалізацыя найбуйнейшага транснацыянальнага праекта сучаснасці «Адзін пояс, адзін шлях» адбываецца вось 
ужо шэсць гадоў. Адпаведныя прапановы старшыня КНР Сі Цзіньпін вылучыў восенню  
2013-га. Спачатку гэтая ініцыятыва Паднябеснай выклікала недавер, але яна паспяхова прайшла самую 
бескампрамісную праверку — часам — і паспяхова ўвасабляецца ў жыццё. Мегапраект злучыў усе 
кантыненты планеты і прыносіць значныя выгады ўсім яго ўдзельнікам. «Пояс і шлях» стаў адной з найбольш 
папулярных тэм у інфармацыйнай прасторы. Кітай актыўна падтрымлівае гэты трэнд, арганізуе паездкі і 
сустрэчы журналістаў з розных краін свету. За час рэалізацыі глабальнага праекта было праведзена пяць 
штогадовых форумаў супрацоўніцтва СМІ. Сёлета створана інфармацыйная сетка «Адзін пояс, адзін шлях» 
(The Belt and Road News Network — BRNN). Нядаўна ў Кітай на грунтоўны семінар BRNN, які быў арганізаваны 
Канцэлярыяй Дзяржсавета КНР пры падтрымцы Сакратарыята інфасеткі (аддзела па замежных сувязях і 
супрацоўніцтву рэдакцыі газеты «Жэньмінь жыбаа») і Кітайскага ўніверсітэта камунікацый, з’ехаліся  
43 прадстаўнікі СМІ з 20 краін Еўразіі, Блізкага Усходу і Заходняй Афрыкі. Як жа развіваецца «Пояс і шлях»?

Ван Івэй
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ад ной з асноў ных іні цы я тыў за апош
нія 10 га доў. Ці ка васць да яе асаб лі ва 
пры кмет ная ў па шы рэн ні Азі яц ка га 
бан ка інф ра струк тур ных ін вес ты цый 
(АБІІ). Коль касць кра ін — чле наў АБІІ 
да сяг ну ла 100.

Як ад зна чыў на мес нік ды рэк та ра 
Ін сты ту та су час ных між на род ных ад
но сін Кі тая Бо Мэнц зы, іні цы я ты ва 
«Адзін по яс, адзін шлях» з’яў ля ец ца 
са мым вя лі кім гра мад скім та ва рам, 
пра да дзе ным КНР су свет най су поль
нас ці, а так са ма між на род най іні цы я
ты вай па су пра цоў ніц тве, якая ка рыс
та ец ца най боль шай па пу ляр нас цю ў 
све це. Згод на з апы тан нем МФФ, 92% 
цэнт ра бан каў праг на зу юць, што ў на
ступ ныя пяць га доў пра ек ты ў рам ках 
гла баль най іні цы я ты вы змо гуць пад
тры маць эка на міч ны рост унут ры кра
ін. Мно гія рэ спан дэн ты лі чаць, што іх 
рэа лі за цыя да дасць не менш чым 1% 
да ВУП. Чвэрць апы та ных пры трым
лі ва юц ца яшчэ больш ап ты міс тыч ных 
пра гно заў, ча ка ю чы рос ту ў 2–5 пра
цэнт ных пунк таў. Вы га да — ві да воч
ная.

У Пе кі не бы ла апуб лі ка ва на «Сі
няя кні га: дак лад аб бу даў ніц тве і раз
віц ці «Ад на го по яса, ад на го шля ху». 
Яна су мес на пад рых та ва на Да след
чым цэнт рам Ака дэ міі гра мад скіх на
вук КНР, Да след чым фон дам рэ фар
ма ван ня і раз віц ця Cіtіc, Ін сты ту там 
Еў ра зіі Ака дэ міі гра мад скіх на вук Кі
тая. У рам ках рэа лі за цыі ме гап ра ек та 
«раз гор ну та но вая ма дэль су пра цоў
ніц тва, ак ты ві за ва ныя роз ныя ме ха
ніз мы ўза е ма дзе ян ня, сты му лю ец ца 
рэ гі я наль нае эка на міч нае раз віц цё», 
та кую дум ку ў «Сі няй кні зе» вы ка заў 
ды рэк тар Да след ча га цэнт ра «Адзін 
по яс, адзін шлях» пры Ака дэ міі гра
мад скіх на вук Кі тая Лі Юн цю ань. Як 
ад зна чыў экс перт, іні цы я ты ва пра па
на ва ла кі тай скі пра ект для гла ба лі за
цыі но ва га ты пу.

Та ва ра зва рот па між КНР і кра і на мі 
ўздоўж «По яса і шля ху» ўжо пе ра вы
сіў пяць трыль ё наў до ла раў. На дум ку 
шэ ра га экс пер таў, мяр ку е мы маш таб 
у да лей шым — звыш 20 трыль ё наў. 
Як па ве да міў ды рэк тар Эка на міч на га 
ін сты ту та На нькай ска га ўні вер сі тэ та 
Шэн Бінь, толь кі з 2012 да 2017 го да 
аб’ ём пра мых ін вес ты цый прад пры
ем стваў Пад ня бес най склаў больш 
чым 80 міль яр даў до ла раў. Кі тай скія 
прад пры ем ствы ак тыў на ства ра юць 
зо ны па ганд лё ваэка на міч ным су пра

цоў ніц тве, якія га лоў ным чы нам скан
цэнт ра ва ны ў Паўд нё ваУс ход няй Азіі 
і Еў ро пе. Коль касць за дзей ні ча ных 
кам па ній — звыш 4,5 ты ся чы. У гэ тых 
зо нах ство ра на ка ля 300 ты сяч но вых 
ра бо чых мес цаў.

су свет ная плат фор ма 

Па сло вах ды рэк та ра га  зе  ты 
«Жэнь мінь жы баа» Лі Ба а ша ня, пад час 
Пер ша га фо ру му вы со ка га ўзроў ню па 
між на род ным су пра цоў ніц тве «Адзін 
по яс, адзін шлях» стар шы ня КНР Сі 
Цзінь пін ад зна чыў, што Кі тай ство
рыць ме ха нізм су пра цоў ніц тва і плат
фор му па гу ма ні тар ным уза е ма дзе ян
ні, у тым лі ку сет ку па ін фар ма цый ным 
су пра цоў ніц тве. Ска за на — зроб ле на. 
Ін фар ма цый ная сет ка «Адзін по яс, ад
зін шлях» ад ліч вае сваю гіс то рыю з сё
лет ня га кра са ві ка. Та ды ў Пе кі не прай
шло пер шае па ся джэн не Са ве та BRNN. 
Іні цы я та рам су свет най плат фор мы па 
зно сі нах СМІ вы сту пі ла га зе та «Жэнь
мінь жы баа».

Як ад зна чыў у сва ім пры ві таль
ным ліс це Сі Цзінь пін, срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі ады гра лі ак тыў ную кан
струк тыў ную ро лю ў пра цэ се пра соў
ван ня су мес на га бу даў ніц тва ў рам ках 
гла баль най іні цы я ты вы. Каб пра доў
жыць гэ ты па зі тыў ны пра цэс, вель
мі важ на бы ло свое ча со ва ства рыць 
функ цы я наль ную пля цоў ку між на род
на га су пра цоў ніц тва СМІ. Ін фар ма
цый ная сет ка «Адзін по яс, адзін шлях» 
ужо да ка за ла сваю эфек тыў насць. «На 

сён няш ні дзень у скла дзе ін фар ма цый
най сет кі ўжо 204 СМІ з 97 кра ін све
ту», — па ве да міў кі раў нік дэ парт амен
та знеш ніх су вя зяў «Жэнь мінь жы баа» 
Лі Цзі чань.

«вя лі кі ка мень» — 
най леп шы ў све це 

Су свет ная фе дэ ра цыя сва бод
ных і спе цы яль ных эка на міч ных зон 
(FEMOZA) на зва ла бе ла рус какі тай скі 
ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень», 
што пад Мінск ам, са май хут ка рос лай 
асо бнай эка на міч най зо най у све це. 
Пра гэ та па ве да міў пер шы на мес нік ге
не раль на га ды рэк та ра СЗАТ «Кам па
нія па раз віц ці ін дуст ры яль на га пар ка» 
Кі рыл Ка ра це еў.

Ура чыс тая цы ры мо нія ўру чэн ня 
ўзна га род прай шла дня мі ў Ма на ка 
пад час са мі ту сва бод ных і спе цы яль
ных эка на міч ных зон. Па вод ле слоў 
прэ зі дэн та фе дэ ра цыі Ху а на То рэнт
са, клю ча вы мі пры вы зна чэн ні пе
ра мож цы ста лі перс пек тыў насць 
«Вя лі ка га ка ме ня» для су свет ных ін вес
ты цый і імк лі выя тэм пы яго раз віц ця. 
У маш таб ным ме ра пры ем стве пры ня лі  
ўдзел больш за 400 прад стаў ні коў СЭЗ 
Вя лі ка бры та ніі, Швей ца рыі, Бель гіі, 
Нідэрландаў, Фін лян дыі, Лат віі, Поль
шчы, Іта ліі, Іс па ніі, Грэ цыі, Тур цыі, а 
так са ма кра ін Азіі ды Аф ры кі, ганд лё
вапра мыс ло вых па лат, ор га наў дзяр
жаў най ула ды, па тэн цый ныя за меж
ныя ін вес та ры, экс пер ты.

Мі ка лай Літ ві наў
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З
а да чы ма ю ча га ад быц
ца Фо ру му мэ раў аб
мяр коў ва лі ся на ня даў
няй 80й се сіі Ка мі тэ та 
па га рад скім раз віц ці, 
жыл лё вым бу даў ніц
тве і зем ле ка ры стан ні 
Еў  ра пей скай эка на

міч най ка мі сіі ААН, якая прай шла ў 
Жэ не ве ў рам ках Тыд ня ўстой лі вых 
га ра доў і што га до ва га ме ра пры ем ства 
«Каст рыч нік у го ра дзе». Да рэ чы, рэ
гі ён Еў ра пей скай эка на міч най ка мі сіі 
з’яў ля ец ца ад ным з най больш урба ні
за ва ных у све це, дзе амаль дзве трэ ці 
на сель ніц тва пра жы вае ў га ра дах. А 
та му га рад скія ўла ды вы му ша ны што
дня рэ ага ваць на вы клі кі, з які мі су
ты ка юц ца га ра джа не. Інакш ка жу чы, 
яны ў ад па вед нас ці са сва ім ста ту сам 
за бяс печ ва юць ра шэн ні на мес цах па 

клю ча вых пы тан нях устой лі ва га раз
віц ця.

— Лі чу, што ма ю чы ад быц ца Фо
рум мэ раў здоль ны ўзба га ціць на
шу прак ты ку — прак ты ку пад трым
кі ўстой лі ва га га рад ско га раз віц ця, 
жыл лё ва га бу даў ніц тва і зем ле ка
ры стан ня, якія з’яў ля юц ца най важ
ней шы мі ас пек та мі Па рад ку дня на 
пе ры яд да 2030 го да, — ад зна ча ла на 
се сіі Вы ка наў чы сак ра тар Еў ра пей
скай эка на міч най ка мі сіі ААН Воль га 
Ал га е ра ва. Яна таксама пад крэс лі
ва ла, што не аб ход ны ак тыў ны ўдзел 
усіх уз роў няў ула ды — ра зам з гра ма
дзян скай су поль нас цю, пры ват ным 
сек та рам і на ву ко вы мі ко ла мі — для 
да сяг нен ня Мэ таў у га лі не ўстой лі ва
га раз віц ця.

Ча му Фо рум мэ раў у 2020м го дзе 
бу дзе, у пры ват нас ці, пры све ча ны вы

АК тыў нАя су ПоЛь нАсць  
у ГА рАД сКім мАш тА Бе

У 2020-м годзе Еўрапейская эканамічная камісія ААН мае 
намер правесці Форум мэраў, які закліканы забяспечыць 
унікальную магчымасць для абмену перадавым досведам 
па ключавых аспектах устойлівага развіцця гарадоў. Хоць 
рашэнне найбольш актуальных сучасных праблем, у тым 
ліку змяненне клімату, пагаршэнне стану навакольнага 
асяроддзя, пытанні сацыяльнай інтэграцыі, знаходзіцца 
ў кампетэнцыі мясцовых органаў улады. Прадстаўнікі 
гарадскіх адміністрацый Беларусі таксама імкнуцца да  
таго, каб іх голас быў пачуты ў міжнароднай супольнасці.

Вы ка наў чы сак ра тар  
еў ра пей скай эка на міч най ка мі сіі 

ААН Воль га Ал га е ра ва
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пра цоў цы тых ме раў, якія не аб ход ныя 
ў су вя зі са зме най клі ма ту ў га ра дах? 
Спра ва ў тым, што сён ня га ра ды спа
жы ва юць больш за па ло ву ўсёй энер гіі 
пла не ты і вы раб ля юць 70 пра цэн таў 
вы кі даў пар ні ко вых га заў і ад хо даў. 
Але па ра докс у тым, што, з’яў ля ю чы
ся ад ной з асноў ных пры чын зме ны 
клі ма ту, га ра ды так са ма здзяйс ня юць 
вы ра шаль ную ро лю ў рэа лі за цыі ам
бі цый ных дзе ян няў у га лі не за ха ван
ня клі ма ту. Ўсё больш ак ту аль ным 
ста но віц ца пра соў ван не кан крэт ных 
ме раў па за па во лен ні гла баль на га па
цяп лен ня і адап та цыі да на ступ стваў 
зме ны клі ма ту.

Вя до ма, што Па ра дак дня ўстой
лі ва га раз віц ця ўклю чае ў ся бе мэ ту 
зра біць га ра ды і на се ле ныя пунк ты 
ад кры ты мі, бяс печ ны мі і жыц ця
здоль ны мі, якая мае на ўва зе за бес
пя чэн не да 2030га го да ўсе агуль на
га до сту пу да ін клю зіў ных і зя лё ных 
гра мад скіх пра сто раў. Вось ча му ў 
апош ні час усё боль шая коль касць бе
ла рус кіх га ра доў свя до ма ста но віц ца 
на шлях ме на ві та та ко га раз віц ця, бе

ру чы на ся бе аба вя за цель ствы ў рам
ках роз ных між на род ных іні цы я тыў.

На прык лад, пра ект «Зя лё ныя га
ра ды», які рэа лі зу ец ца ў Бе ла ру сі 
Пра гра май раз віц ця ААН у парт нёр
стве з Мінп ры ро ды пры фі нан са вай 
пад трым цы Гла баль на га эка ла гіч на га 
фон ду, пад трым лі вае су пра цоў ніц

тва з Еў ра пей скай эка на міч най ка мі
сі яй ААН, бо гэ та су гуч на тым рэ ка
мен да цы ям, якія бы лі рас пра ца ва ны 
ў дзяржаве для «зя лё на га» раз віц ця 
га рад скіх тэ ры то рый. Ня даў на, да
рэ чы, быў апуб лі ка ва ны дру гі дзяр
жаўны агляд ЕЭК ААН па жыл лё вай 
гас па дар цы і зем ле ка ры стан ні для 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ён пра ду гледж
вае раз віц цё па ды хо даў па тэ ры та
ры яль на му пла на ван ню на ўзроў ні 
га ра доў са змя шчэн нем ак цэн таў з 
вуз ка га лі но вай па лі ты кі ў бок сіс
тэм най транс фар ма цыі га рад ско га 
раз віц ця, вы ра шэн ня шы ро ка га ко ла 
праб лем па ахо ве на ва коль на га ася
род дзя ў цес най су вя зі з эка на міч ны мі 
і са цы яль ны мі за да ча мі.

Ві да воч на, што но вая пра гра ма 
раз віц ця га ра доў Бе ла ру сі па він на 
аб’ яд наць і ска ар ды на ваць дзе ян ні 
дзяр жаў ных ор га наў у га лі не го ра да
бу даў ніц тва, зем ле ка ры стан ня, транс
пар ту, па вы сіць эфек тыў насць вы ка
ры стан ня эка на міч ных рэ сур саў за 
кошт пры хіль нас ці доў га тэр мі но вым 
мэ там і зба лан са ва най рас ста ноў кі  

Беларусьіаан



Анатоль Мацюлін: 

У далейшым мы 
адназначна 
будзем 
працягваць 
працу па 
згуртаванні 
мясцовых 
жыхароў дзеля 
развіцця горада. 
Менавіта 
ў фарміраванні 
актыўнай 
супольнасці 
я бачу галоўную 
ролю мэра 
і кіраўніцтва 
гарадской 
адміністрацыі.
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пры яры тэ таў. Не аб ход на пра вя дзен
не ад па вед най па лі ты кі на на цы я
наль ным, рэ гі я наль ным і мяс цо вым 
уз роў нях. У гэ тай су вя зі аб мер ка ван
не ро лі га ра доў у да сяг нен ні на цы я
наль ных мэ таў устой лі ва га раз віц ця 
на ўзроў ні ААН з’яў ля ец ца над звы
чай ак ту аль ным. А ўдзел прад стаў ні
коў бе ла рус кіх га ра доў у Фо ру ме мэ
раў бу дзе са дзей ні чаць ста наў лен ню 
ін сты ту таў для ка а пе ра цыі і су пра
цоў ніц тва па між га ра да мі на між на
род ным і на цы я наль ным уз роў нях.

Пра ект «Зя лё ныя гара ды» ўжо не 
пер шы год аказ вае пад трым ку прад
стаў ні кам бе ла рус кіх га ра доў. З тым, 
каб най больш поў на ўсвя до міць да
сяг ну тыя пос пе хі на шля ху па вы шэн
ня ўстой лі вас ці га рад ско га раз віц ця, 
пе ра няць досвед ка ле гаў. На гэ ты раз 
Бе ла русь у Швей ца рыі прад стаў ляў 
стар шы ня Ча вус ка га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Ана толь Ма цю лін, з якім 
нам да вя ло ся па гу та рыць.

— Ска жы це, якія асноў ныя тэ мы 
аб мяр коў ва лі ся ў Жэ не ве?

— Еў ра пей ская эка на міч ная ка
мі сія ААН ад кры ва ла «Каст рыч нік 
у го ра дзе» прэ зен та цы яй пра гра
мы «Аб’ яд нан не на ма ган няў у мэ тах 
па бу до вы «ра зум ных» устой лі вых 
га ра доў». Га лоў ная тэ ма ме ра пры
ем стваў тыд ня — да ступ нае жыл лё 
і га рад ская інф ра струк ту ра для ўсіх 
груп на сель ніц тва. У 80й се сіі Ка мі
тэ та па га рад скім раз віц ці, жыл лё вай 
гас па дар цы і зем ле ка ры стан ні пры
ня лі ўдзел прад стаў ні кі на цы я наль
ных і мяс цо вых ор га наў ула ды з 56 
дзяр жаўчле наў ЕЭК ААН, а так са
ма прад стаў ні кі пры ват на га сек та ра, 
аду ка цый ных уста ноў і гра ма дзян
скай су поль нас ці. Вар та ад зна чыць, 
што ўсе ме ра пры ем ствы ў хо дзе Тыд
ня ўстой лі вых га ра доў бы лі ад кры ты 
для гра мад скас ці.

Па ра дак дня быў шы ро кім. Аб
мяр коў ва лі ся ўстой лі вая жыл лё вая 
гас па дар ка, рын кі не ру хо мас ці, а 
так са ма вы ка ры стан не ста тыс тыч
ных да дзе ных у раз віц ці «ра зум ных» 
устой лі вых га ра доў. Асоб ныя кра
і ны зна ё мі лі з досведам ра бо ты па 
па ве лі чэн ні коль кас ці са цы яль на га і 
арэнд на га жыл ля, да ступ на га для ўсіх 
ка тэ го рый гра ма дзян. Прад стаў ні кі 
Жэ не вы прэ зен та ва лі прак тыч ныя 
за ха ды па ства рэн ні жыл лё вых умоў 
для міг ран таў ды ін шых асоб, якія не 
ма юць улас на га жыл ля.

— З які мі мэ та мі вы еха лі на се‑
сію? Што вам, як кі раў ні ку ра ён най 
ад мі ніст ра цыі, бы ло рас ка заць пра 
сён няш ні стан раз віц ця го ра да Ча ву‑
сы Ві цеб скай воб лас ці?

— Паў го да та му мне па шчас ці ла 
пры маць удзел у Днях га ра доў тут 
жа, у Жэ не ве, што да ло маг чы масць 
усвя до міць важ насць да тыч нас ці на
шай дзей нас ці, у маш та бах Ча вус ка га 
ра ё на, да гла баль ных за дач устой лі
ва га раз віц ця. Ска жу, што тыя мэ ты 
і па ды хо ды, якія па зна ча ныя між
на род ны мі да мо ва мі (Па ра дак 2030, 
Но вая пра гра ма раз віц ця га ра доў, 
Жэ неў ская хар тыя ААН), у поў най 
ме ры ак ту аль ныя і для нас у Ча ву сах. 
Сён ня жыл лё вая па лі ты ка ў го ра дзе 
скі ра ва на на за бес пя чэн не да ступ
нас ці жыл ля для гра ма дзян і ства рэн
не бяс печ ных, кам форт ных умоў для 
жыц ця. Гэ та да ся га ец ца шля хам пра
да стаў лен ня дзяр жаў най пад трым
кі пэў ным ка тэ го ры ям гра ма дзян, 
а так са ма шля хам раз віц ця іс ну ю
чых і ства рэн ня но вых ме ха ніз маў 
фі нан са ван ня жыл лё ва га бу даў ніц
тва, у пры ват нас ці, на ка мер цый най 
асно ве. Імк нем ся пры цяг ваць срод кі 
з па за бюд жэт ных кры ніц фі нан са
ван ня і пра да стаў ляць гра ма дзя нам 
доў га тэр мі но выя па зы кі на на быц цё 
жыл ля. Як пра ві ла, для шмат дзет ных 
сем’ яў вы лу ча юц ца зя мель ныя ўчаст
кі пад бу даў ніц тва ін ды ві ду аль ных 
жы лых да моў згод на з пла нам ге не
раль най за бу до вы.

Ха чу ад зна чыць, што сён ня мы 
рэа лі зу ем у го ра дзе та кі пра ект як 
«Сіс тэ ма аў та ма ты за цыі ўлі ку вы
дат ка ва най энер гіі і ва ды», дзя ку ю чы 
яко му ак тыў на ўка ра ня ец ца дыс пет
ча ры за цыя аб’ ек таў жыл лё вака му
наль най гас па дар кі. У вы ні ку ў нас 
з’я ві ла ся маг чы масць аў та ма ты за

Стар шы ня Ча вус ка га ра ён на га  
Са ве та дэ пу та таў Ана толь ма цю лін
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ва на кі ра ваць спе цы я лі за ва ным аб
ста ля ван нем, кант ра ля ваць аб’ ёмы 
рэ сур сас па жы ван ня і якасць ачыст кі 
сцё ка вых вод. Усё гэ та ў кан чат ко вым 
вы ні ку спры яе эка но міі, ска ра чэн ню 
вы дат каў ЖКГ. А зна чыць, аба вяз ко ва 
пры вя дзе да зні жэн ня кош ту па слуг 
для на сель ніц тва.

Не ма гу не ска заць, што ад ным з 
не дас ка на лых мес цаў у на яў най інф
ра струк ту ры го ра да з’яў ля ец ца не
да стат ко ва раз ві тая сет ка во да ад вя
дзен ня ў пры ват ным жы лым сек та ры. 
Праб ле ма гэ тая — ня прос тая, вы ра
ша ец ца з улі кам фі нан са вых маг чы
мас цяў на сель ніц тва, бо бюд жэт ныя 
срод кі на да дзе ныя ві ды ра бот не пра
ду гле джа ны.

Зрэш ты, ёсць пос пе хі па ін шых 
на прам ках. На прык лад, з мэ тай па
ляп шэн ня інф ра струк ту ры для ве
ла сі пе дыс таў мы вя дзем пра цу па 
зні жэн ні з’ез даў на скры жа ван нях, 
улад ка ван ні да дат ко вых ве ла пе ша
ход ных да ро жак з аб ста ля ван нем 
ве ла пар ко вак і мес цаў ад па чын ку 
для пе ша хо даў. Толь кі ў гэ тым го дзе 
су мес на з жы ха ра мі ў пар ках го ра да 
мы ўлад ка ва лі тры зо ны ад па чын ку з 
уста ноў кай дзі ця чых гуль ня вых пля
цо вак. Рэа лі зу ем перс пек тыў ны план 
азе ля нен ня го ра да. У ад па вед нас ці з 
гэ тым пла нам пры мя ня юц ца раз на
стай ныя фор мы. У пры ват нас ці, кам
бі ну юц ца роз ныя ві ды драў ня най, 
хмыз ня ко вай і тра вя ніс тай рас лін
нас ці, мак сі маль на вы ка рыс тоў ва юц
ца асаб лі вас ці тэ ры то рыі, пры род
ныя ма тэ ры я лы і аб’ ек ты.

— Чым яшчэ бы ла ад мет ная па‑
езд ка ў Швей ца рыю? Ці атры ма ла ся 
на ла дзіць кан так ты з парт нё ра мі?

— Без умоў на, та кія ме ра пры ем
ствы заў сё ды ка рыс ныя не толь кі ў 
част цы атры ман ня но ва га досведу, 
але і ў пла не па шы рэн ня парт нёр скіх 
уза е ма ад но сін. У пры ват нас ці, бы лі 
на ла джа ны дзе ла выя кан так ты з мэ
рам го ра да Ваз ня сенска Мі ка ла еў скай 
воб лас ці Укра і ны. На ме ча ны пла ны 
па су пра цоў ніц тве двух га ра доў.

— Якія агуль ныя ўра жан ні аб ра‑
бо це се сіі? З які мі дум ка мі па кі  да лі 
Жэ не ву?

— Се сія ў чар го вы раз звяр ну
ла ўва гу на ро лю мяс цо вых ор га
наў ула ды ў ажыц цяў лен ні жыл лё
вай па лі ты кі, у га лі не за бес пя чэн ня 
ўстой лі вас ці га рад ско га раз віц ця, ка
му наль най гас па дар кі і зем ле ка ры
стан ня, у за бес пя чэн ні да ступ нас ці 
жыл ля для ўсіх гра ма дзян. У сва ім 
вы сту пе на сэ сіі я пра па на ваў уклю
чыць у па ра дак дня Фо ру му мэ раў 
у 2020 го дзе пы тан ні адап та цыі га
рад ской інф ра струк ту ры да зме ны 

клі ма ту, спе цы фі кі раз віц ця га ра доў 
шля хам фар ма ван ня згур та ва най 
мяс цо вай су поль нас ці, па глыб лен ня 
су вя зяў го ра да і рэ гі ё на, а так са ма 
вы ву чэн ня ме ха ніз маў па вы шэн ня 
эка на міч най ак тыў нас ці ме на ві та ў 
«зя лё ных» сек та рах эка но мі кі.

— Ці ёсць ужо ві да воч ныя перс‑
пек тыў ныя на прам кі, па якіх Ча ву‑
сы змо гуць ак ты ві за ваць дзей насць?

— У да лей шым мы ад на знач на бу
дзем пра цяг ваць пра цу па згур та ван
ні мяс цо вых жы ха роў дзе ля раз віц ця 
го ра да. Ме на ві та ў фар ма ван ні ак
тыў най су поль нас ці я ба чу га лоў ную 
ро лю мэ ра і кі раў ніц тва га рад ской 
ад мі ніст ра цыі. Аба вяз ко ва бу дзем 
пра ца ваць з прад стаў ні ка мі роз ных 
фор маў біз не су. Сты му ля ваць са цы
яль нае прад пры маль ніц тва, на ладж
ваць но выя парт нёр скія су вя зі па 
клю ча вых эка ла гіч ных пры яры тэ тах, 
уклю чаць у зя лё ную эка но мі ку ма лыя 
і ся рэд нія прад пры ем ствы, пры ват
ныя кам па ніі — у гэ тым мне ба чыц ца 
вя лі кі па тэн цы ял.

Ула дзі мір мі хай лаў

Парадак дня ўстойлівага развіцця ўключае ў сябе мэту 
зрабіць гарады і населеныя пункты адкрытымі, бяспечнымі 
і жыццяздольнымі, якая мае на ўвазе забеспячэнне да 2030‑га 

года ўсеагульнага доступу да інклюзіўных і зялёных 
грамадскіх прастораў. Вось чаму ў апошні час усё большая 
колькасць беларускіх гарадоў свядома становіцца на шлях 

менавіта такога развіцця, беручы на сябе абавязацельствы 
ў рамках розных міжнародных ініцыятыў.
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А
р хе о ла га мі ін сты
т у  т а  пр а  в е  дз е  ны 
шы ро ка маш таб ныя 
вы ра та валь ныя да
сле да ван ні ў зо нах 
бу даў  ніц  тв а  Гр о
дзен скай і Ві цеб скай 
ГЭС, атам най стан

цыі, Не жын ска га ка лій на га кам бі на та, 
дру гой Мін скай каль ца вой аў та да ро гі, 
а так са ма пад час доб ра ўпа рад ка ван ня 
аб лас ных і ра ён ных цэнт раў кра і ны. 
Раз ві ва юц ца но выя кі рун кі — на прык
лад, пад вод ная і ар хі тэк тур ная ар хеа
ло гія...

ка лі ў нас з’я ві лі ся  
сла вя не?

Як раз ві ва ла ся тэ ры то рыя Бе ла ру
сі ў пе ры яд Вя лі ка га пе ра ся лен ня на
ро даў, хто пры бы ваў на на шы зем лі, 
ад куль узя лі ся сла вя не, ці паў плы ва лі 
ві кін гі на фар ма ван не пер шых дзяр
жаў ных сла вян скіх утва рэн няў — вось 
толь кі не ка то рыя тэ мы, што ці ка вяць 
бе ла рус кіх ву чо ных. Як рас ка за ла пад
час ІV Між на род на га кан грэ са гіс то ры
каў, пры све ча на га 90год дзю Ін сты ту та 
гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, за гад чык сек та
ра ар хеа ло гіі ды ста ра жыт най гіс то рыі 
Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар Воль га Ляў ко, ужо на за па
ша ны пэў ны ма тэ ры ял, які да зва ляе не 
толь кі ста віць пы тан ні, але і да ваць на 
іх ад ка зы, на блі жац ца да су час на га ра
зу мен ня тых да лё кіх гіс та рыч ных эпох 
ды іх уза е ма су вя зі. За апош нія тры га ды 
да след чы ка мі зной дзе на ба га та ма тэ ры
я лу, які не аб верж на свед чыць, што сла
вян скі эт нас фар ма ваў ся і на тэ ры то рыі 

паўд нё ваза ход няй Бе ла ру сі. Пры чым 
вы яў ле на да во лі мно га комп лек саў, а 
гэ та па каз вае, што рас ся лен не на сель
ніц тва, якое мае сла вян скія ры сы, бы ло 
да стат ко ва ін тэн сіў нае...

Вы яў ле ны і сіс тэ ма ты за ва ны ра
ней не вя до мыя пом ні кі сла вян скай 

гіс тарычнакуль тур най спад чы ны ў 
Дзяр жын скім ра ё не (комп лекс «Ва сі
леў шчы на»). Сен са цый ны мі ста лі ад
крыц ці Кар до на на Шу мі лін шчы не — 
гэ ты ўні каль ны для Ус ход няй Еў ро пы 
пом нік VІІІ—Х ста год дзяў на шля ху «з 
ва ра гаў у грэ кі», на 200 га доў ста рэй
шы за шы ро ка вя до мае Гнёз да ва пад 
Сма лен скам.

У Жыт ка віц кім ра ё не ад кры тыя 
са мыя ста ра жыт ныя сла вян скія ма тэ
ры я лы, якія да ту юц ца ІV ста год дзем 
на шай эры і свед чаць, што сла вя не 
з’я ві лі ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі на 200 
га доў ра ней, чым лі чы ла ся да гэ туль. 
Пра ве дзе ныя за апош нія два га ды да
сле да ван ні на тэ ры то рыі ін шых ра ё наў 
па цвяр джа юць гэ та ад крыц цё.

Упер шы ню ў ай чын най гіс  та
рыч най на ву цы цал кам да сле да ва ны 
ўнут ра ная пля цоў ка і аба рон чыя ўма
ца ван ні на га ра дзі шчы мі лаг рад скай 
куль ту ры ка ля вёс кі Воб чын Лю бан
ска га ра ё на. На ар хеа ла гіч ным комп
лек се Аса вец у Бе шан ко віц кім і Сен
нен скім ра ё нах атры ма ны ўні каль ныя 
кас ця ныя і бурш ты на выя ар тэ фак ты. 
Важ ныя для ар хеа ла гіч най на ву кі ма
тэ ры я лы зной дзе ны пад час рас ко пак 
ка ля вёс кі Бі ру лі ў Док шыц кім ра ё не 
і на ар хеа ла гіч ным комп лек се на ра цэ 
Мен ка (у Мін скім ра ё не).

Ар хеА лА гіч нАя кАр тА — 
пы тАн не чА су
Толь кі за апош нія дзе сяць га доў ву чо ны мі Ін сты ту та гіс то рыі  
На цы я наль най ака дэ міі на вук ад кры ты і да сле да ва ны сот ні  
ар хеа ла гіч ных аб’ ек таў па ўсёй кра і не. І ў най блі жэй шы час пе рад 
да след чы ка мі ста іць за да ча ства рыць ар хеа ла гіч ную кар ту  
на пад ста ве су цэль на га вы ву чэн ня ўсёй тэ ры то рыі кра і ны.

Вольга Ляўко
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Навукоўцы ў по шу ку

За апош няе дзе ся ці год дзе су пра цоў
ні ка мі Ін сты ту та гіс то рыі ўве дзе ны ў на
ву ко вы аба рот сот ні ра ней не вя до мых 
да ку мен таль ных кры ніц, што да зво лі
ла знач на па шы рыць тэ мы на ву ко вых 
да сле да ван няў, удак лад ніць ра ней шы 
змест і ўяў лен ні па мно гіх праб ле мах 
гіс то рыі, ар хеа ло гіі ды ант ра па ло гіі.

Так, вы яў ле ны да ку мен ты, якія 
да зво лі лі ўдак лад ніць час па ступ лен
ня Фран цыс ка Ска ры ны ў Кра каў
скі ўні вер сі тэт, два ра ней не вя до мыя 
да ку мен ты Сі мя о на Ска ры ны (сы на 
Фран цыс ка), а так са ма па пе ры, якія 
свед чаць аб су стрэ чы Фран цыс ка Ска
ры ны з Мар ці нам Лю тэ рам, аў то граф 
і вы ява аса біс тай пя чат кі бе ла рус ка га 
гу ма ніс та Ва сі ля Ця пін ска га.

З 2012 го да су мес на з ка ле га мі з 
Цэнт ра на па ле о наў скіх да сле да ван няў 
Фран цыі ла дзіц ца ар хеа ла гіч ная экс
пе ды цыя на мес цы пе ра пра вы вой скаў 
На па ле о на це раз Бя рэ зі ну пад час вай
ны 1812 го да.

Ва ен ны мі гіс то ры ка мі ін сты ту та 
ўпер шы ню са бра ны і аха рак та ры за
ва ны комп лекс ай чын ных і за меж ных 
да ку мен таль ных і гіс та рыя гра фіч ных 
кры ніц, якія ад люст роў ва юць маш та бы 
і сту пень удзе лу бе ла ру саў і жы ха роў 
рэс пуб лі кі ў вой нах і ва ен ных кан флік
тах ХХ ста год дзя. Вар та зга даць пра 
збор нік да ку мен таў у шас ці кні гах «Кра
і на ў аг ні». Над гэ тым пра ек там ака дэ
міч ныя гіс то ры кі су мес на з ра сій скі мі 
ка ле га мі пра ца ва лі амаль дзе сяць га доў.

На огул, за апош няе дзе ся ці год дзе 
ву чо ныя ін сты ту та апуб лі ка ва лі звыш 
300 кніж ных вы дан няў, больш за ча ты
ры ты ся чы на ву ко вых ар ты ку лаў.

Адзін з іна ва цый ных пра ек таў, 
якім мо гуць па хва ліц ца су пра цоў ні
кі Ін сты ту та гіс то рыі, звя за ны з На
цы я наль ным пар кам «Бе ла веж ская 
пу шча». Упер шы ню ў гіс та рыч най 
на ву цы вы яў ле ны шэ раг уні каль
ных гіс та рыч ных, ар хеа ла гіч ных, эт
на гра фіч ных ма тэ ры я лаў. Да та го ж 
вы пра ца ва ны кан крэт ныя рэ ка мен
да цыі па прак тыч ным вы ка ры стан
ні гіс тарычнакуль тур най спад чы ны. 
Як вы нік, па пу ляр ны ў ту рыс таў ку
ток Бе ла ру сі па чаў зна ё міць гас цей не 
толь кі з пры род ны мі ба гац ця мі, але і 
з ту тэй шай гіс то ры яй. У Бе ла веж скай 
пу шчы з’я віў ся ар хеа ла гіч ны му зей 

пад ад кры тым не бам, ана ла гаў яко му 
яшчэ не бы ло ў су сед ніх дзяр жа вах. Га
ра дзі шча поз ня га брон за ва га і ран ня га 
жа лез на га ве ку, па бу да ва нае на асно ве 
на ву ко вых да сле да ван няў, — толь кі 
па ча так вя лі ка га пра ек та. У да лей шым 
тут мож на бу дзе зна ё міц ца з па бу до
ва мі і прад ме та мі по бы ту роз ных ар
хеа ла гіч ных куль тур, да вед вац ца пра 
ма тэ ры яль нае і ду хоў нае жыц цё ста
ра жыт на га на сель ніц тва.

Пад час маш таб ных ра бот па доб ра
ўпа рад ка ван ні ра дзі ві лаў ска га па ла ца 
ў Ня сві жы да след чы ка мі ўпер шы ню 
бы лі вы ву ча ны кан струк тыў ныя асаб
лі вас ці пла ні роў кі про фі лю рва і сцен 
бас ты ё наў, на асно ве якіх рас пра ца
ва ны і рэа лі за ва ны пра ек ты іх рэ кан
струк цыі па ста не на ХVІ—ХVІІ ста
год дзі.

Ака  дэ міч ны мі ант  ра по ла га мі 
ўпер шы ню рэ кан стру я ва на аб ліч ча 
ма ла лет ня га прад стаў ні ка по лац кай 
кня жац кай ды нас тыі Раг ва ло да ві чаў, 
чые па рэшт кі бы лі вы яў ле ны ар хе о ла
га мі ў кур га не ХІІ ста год дзя ў Друц ку 
Та ла чын ска га ра ё на. На ву коў цы так
са ма вы яві лі ха рак тэр ныя ант ра па ла
гіч ныя ры сы ста ра жыт на га і су час на га 
на сель ніц тва по лац кай зям лі. Ву чо ныя 
пра цяг нуць раз ві ваць ант ра па ла гіч
ную рэ кан струк цыю з вы ка ры стан нем 
су час ных кам п’ю тар ных тэх на ло гій. 
Так са ма кам п’ю та ры бу дуць вы ка рыс
тоў вац ца для ства рэн ня элект рон ных 
фон даў ін сты ту та — баз да ных, ар
хі ваў, пуб лі ка цый, спра ва здач, гра
фіч ных ма тэ ры я лаў, што да зво ліць 
па вя лі чыць ін фар ма цый ную за бяс пе
ча насць да сле да ван няў.

Але на Дзя дзю ля
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Не адзін год спецыялісты Беларусі 
і Польшчы рыхтуюць дасье, каб 
падаць заяўку на ўключэнне 
Аўгустоўскага канала і прылеглых 
да яго славутасцяў у Спіс сусветнай 
гістарычна-культурнай спадчыны 
ЮНЭСКА. Ці папоўніць унікальнае 
збудаванне з багатай гісторыяй 
гэты прэстыжны спіс і як хутка тое 
адбудзецца? Пытанне складанае. Яно 
не так даўно дэталёва абмяркоўвалася 
на міжнародных канферэнцыях 
у польскім Аўгустове і беларускім 
Гродне. І пакуль застаецца адкрытым. 
Што пра гэта думае Уладзіслаў 
Цыдзік, член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, старшыня Мінскай абласной 
арганізацыі «Беларуская федэрацыя 
лёгкай атлетыкі», а таксама старшыня 
ветэранаў Камітэта дзяржаўнага 
кантролю. Ён — адзін з тых, хто стаяў 
ля вытокаў адраджэння Аўгустоўскага 
канала.

— Я да вас не з пус ты мі ру ка мі, з 
ча ем, — вы ма віў чар го вы госць рэ дак
цыі ча со пі са Ула дзі слаў Ста ні сла ва віч, 
за хо дзя чы ў ка бі нет. — А ў яго свая гіс
то рыя. Ка лі хо ча це, рас ка жу.

Мы, вя до ма ж, па га джа ем ся. І пад 
дух мя ны на пой, слу ха ем на ша га ві за ві.

— Ка лі я  пра ца ваў у  Ка мі тэ це 
дзярж кант ро лю, то ку ры ра ваў і пы
тан ні прыродааховы. А зна чыць, меў 
па аба вяз ку служ бы са мае не па срэд нае 
да чы нен не да пра ек таў па эка ла гіч ным 
ачы шчэн ні во зе ра На рач і пры лег лых 
да яго тэ ры то рый. Мы шу ка лі: ад
куль бы ўзяць ін вес ты цыі, дзе знай сці 
ін вес та раў? А па коль кі спа чат ку доб ра 
па чыс ці лі во да ахоў ную зо ну — у пры
ват нас ці, лік ві да ва лі жы вё ла га доў чыя 
фер мы, за ба ра ні лі аг ра ры ям ужы ваць 
там хі міч ныя ўгна ен ні — то атры ма
ла ся вель мі пры ваб ная, эка ла гіч на 
чыс тая тэ ры то рыя. Вось та ды я і пра
па на ваў кі раў ніц тву фір мы «Бе лА сеп
ты ка»: ча му б вам не ўзяць тую зям лю, 
каб вы рошч ваць на ёй ле ка выя тра вы? 
За сна валь нік прад пры ем ства Анд рэй 
Кра сіль ні каў на тхніў ся. Мне, вя до
ма ж, прый шло ся так са ма пры клас ці  

аўгустоўскі  канал
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вядзе  ў  Юнэска
Праект пабудовы канала 
паўстаў на пачатку ХІХ 
стагоддзя: патрэбен быў 
шлях для прамога вывазу 
збожжа ў балтыйскія 
парты, абыходзячы 
тэрыторыю Усходняй 
Прусіі. Ідэя праекта 
належыць выхадцу з 
шляхетнага гродзенскага 
роду князю Францыску 
Друцкаму‑Любецкаму. 
15 лютага 1825 года 
праект канала зацвердзіў 
расійскі імператар 
Аляксандр 1 (увесь 
комплекс праекта 
захоўваецца ў Расійскім 
дзяржаўным 
гістарычным архіве ў 
Санкт‑Пецярбурзе). 
Адкрыццё канала 
праходзіла ў 1839 годзе. 
У ХІХ стагоддзі 
беларуская частка 
Аўгустоўскага канала і 
прылягаючыя да яго лясы 
былых Пярстунской і 
Пераломской пушчаў 
сталі найкаштоўнейшай 
экасістэмай. Для аховы 
рэдкіх раслін на той 
тэрыторыі быў 
арганізаваны Сапоцкінскі 
заказнік. У самым 
Аўгустоўскім канале 
водзяцца занесеныя ў 
Чырвоную кнігу Беларусі 
рыбы — вусач, фарэль, 
харыус.
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на ма ган ні, каб мяс цо вае кі раў ніц тва 
вы дзе лі ла ін вес та ру пад та кі пра ект 
зям лю. У  рэш це рэшт, фір ме пе ра
далі 40 гек та раў — у на прам ку са на
то рыя Сос ны, гэ та па між На рач чу і 
Мя дзе лам. Вось там, у ле се, зна чыць, 
ця пер так зва ны Ап тэ кар скі сад, дзе 
вы рошч ва юц ца ле ка выя тра вы, эка ла
гіч на чыс тыя. Рэ гі ён прос та цу доў ны. 
Пры чым экап ра ект стаў пры ваб ным 
для ту рыс таў. І я ва зіў у той сад на шых 
сяб роў з Кі тая, ды і не толь кі ад туль. 
І сам атрым лі ваю аса ло ду — бо там 
мож на лю ба вац ца не кра ну тай пры ро
дай, ад па чы ваць, а так са ма да ве дац ца 
шмат ча го ці ка ва га. А яшчэ пры ку піць 
якас ны чай.

— Як мы ўжо ве да ем з па пя рэд‑
ніх раз мо ваў, з ва шай пра цай у Ка мі‑
тэ це дзярж кант ро лю звя за ны яшчэ 
адзін зна ка вы для Бе ла ру сі пра ект: 
ад ра джэн не Аў гус тоў ска га ка на ла. 
І па коль кі вя до ма, што рых ту юц ца 
да ку мен ты для яго прад стаў лен ня ў 
Спіс су свет най спад чы ны ЮНЭС КА, 
то да вай це пра яго і па га во рым. Як 
Аў гус тоў скі ка нал на огул з’я віў ся ў 
по лі ва ша га зро ку?

— Яшчэ ў 2003 го дзе мы та кую ідэю 
аб грун тоў ва лі, звяр та ю чы ся да Прэ зі
дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі: што дзве 
кра і ны ра зам па він ны гэ ты пра ект, як 
га во рыц ца, пра соў ваць на між на род
ным уз роў ні. Мы і поль скіх ка ле гаў 
пад штур хоў ва лі: да вай це пра пра цоў
ваць гэ тую тэ му, рых та вац ца ра зам да 
«па хо ду ў ЮНЭС КА». Але, на жаль, 
та ды су се дзі да та кіх пра па но ваў ста
ві лі ся крыху скептычна. Ма быць, яшчэ 
час не прый шоў. А праз 12 га доў, дзя
куй Бо гу, ёсць рух, ра зу мен не, што Аў
гус тоў скі ка нал уяў ля е з ся бе асаб лі вую 
каш тоў насць.

— А што та му ра зу мен ню спры‑
я ла?

— Пэў на, у пер шую чар гу сам ка
нал «га ла суе» за ся бе, на бы вае па пу
ляр насць: па ток ту рыс таў усё ўзрас тае. 
Што год фік су ец ца на бе ла рус кім ба ку 
звыш 150 ты сяч на вед ван няў. Дзе та
кое ў Бе ла ру сі вы ба чы лі, каб за ка рот кі 
час, з ну ля, што на зы ва ец ца, так стар
та нуць? Ра ней на ка нал хі ба што ры ба
кі мяс цо выя пры яз джа лі ды ту рыс ты
вод ні кі на бай дар ках тро хі ха дзі лі — мы 
рас пыт ва лі: ча ла век 50–70 за год. Там 
жа ка ля шлю за Кур куль ёсць асоб ны 
ўчас так рэч кі Чор ная Гань ча: яна ўлі
ва ец ца ў ка нал, по тым з яго зноў ця чэ 
да лей.

— Іван: Я ў свой час, у 80‑я га ды, 
з гро дзен скі мі бай да рач ні ка мі з тур‑
клу ба Кам бі на та буд ма тэ ры я лаў ха‑
дзіў у бай да рач ны па ход па Нё ма не. 
Доб ра па мя таю: столь кі раз моў бы ло 
пра Чор ную Гань чу і пра тое, якія там 
ма ляў ні чыя мес цы!

— А так і ёсць! Рэч ка тая вы ця кае 
з во зе ра Хань ча. Гэ та поль ская тэ ры то
рыя. І да нас ця чэ.

— Мы чу лі, ту рыс ты‑пеша ход‑
нікі так са ма ў тыя мес цы ра ней ха‑
дзі лі.

— Вя до ма, бы ло і та кое. Мы, на
прык лад, з Жы там лян скай шко лы ў 
1968 го дзе, 12 ча ла век, ха дзі лі ў па ход 
па за кан чэн ні 8 кла саў. І марш рут быў 
па зна ча ны так: ідзем на Аў гус тоў скі ка
нал. Ад Жы том лі 22 км да Грод на, да лей 
да ка на ла — яшчэ 28. Да Грод на мы еха лі 
цяг ні ком, по тым пай шлі пеш шу — праз 
Ла сос на, уз доўж Нё ма на. Там, да рэ чы, 
ле вы бе раг аб ры віс ты, з пад мы ва мі. 
Мы спы ня лі ся ка ля фор та Пер шай су
свет най вай ны, там і за на ча ва лі. Пом
ніц ца: на двор’е бы ло доб рае, птушкі 
ва кол спя ва лі. Да лей пай шлі на вёс ку 
Но ві кі. І ўпер шы ню ўба чы лі дзо ты: там 
зна ка мі тая Лі нія Кар бы ша ва пра хо дзі
ла. Гэ та я да ча го ка жу? На той тэ ры
то рыі вель мі «ін фар ма тыў ныя» мес цы 
для тых, хто ці ка віц ца гіс то ры яй. По
тым мы ўба чы лі тыя ста рыя, за кі ну тыя 
шлю зы Аў гус тоў ска га ка на ла. Да рэ чы, 
яшчэ ў 1939 го дзе ка нал экс плу а та ваў
ся, шлю зы пра ца ва лі. Там і ка раб лі ха
дзі лі. У пры ват ным му зеі на тэ ры то рыі 
вёскі Нямнова мож на ўба чыць на ват 
квіт кі на тыя суд ны — па са жыр скія, 
пра гу лач ныя. Як вя до ма, да 17 ве рас
ня 1939 го да гэ та ўсё бы ла тэ ры то рыя 
Поль шчы. Ва ўсход няй Поль шчы, да рэ
чы, і ця пер на се ле ныя пунк ты — ты по
ва бе ла рус кія.

— На Бе ла сточ чы не жы ве і да гэ‑
туль шмат эт ніч ных бе ла ру саў, пры‑
чым лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня га‑
во раць па‑бе ла рус ку…

— І на ват за Бе ла сто кам бе ла ру саў 
су стрэ неш, якія там даўно жывуць!

— Што ж, та кая бе ла рус кая гіс‑
то рыя… Да вай це з ва ша га школь на‑
га юнац тва пе ра ня сем ся ў наш час. Як 
у ім зноў для вас «ус плыў» Аў гус тоў скі 
ка нал?

— Ка лі я  пра ца ваў у  Ка мі тэ це 
дзярж кант ро лю, то не дзе ў 2003м, мо
жа ў ве рас ні, бы лі мы ў ка ман дзі роў цы 
на Гро дзен шчы не ра зам з та га час ным 
кі раў ні ком КДК Ана то лем То зі кам. Вось 

ме на ві та ён і ска заў мне: да вай на тва
ёй ра дзі ме зро бім штоне будзь доб рае. 
Я быў на чаль ні кам га лоў на га ўпраў лен
ня аг ра пра мыс ло ва га, ле са гас па дар ча
га і пры ро да ахоў на га комп лек саў КДК. 
А мяс цо выя ор га ны ўла ды ў той час 
спра ба ва лі ўжо тро хі зай мац ца Аў гус
тоў скім ка на лам: у 1991, 1992 га дах бы
ло не вя лі кае асва ен не срод каў. На мя
жы пры во дзі лі ка нал у па ра дак: па між 
шлю за мі Ку жы нец і Вал ку шак — гэ та 
на нейт раль най па ла се. У на с жа як раз 
там мя жа: па рэ чы шчы Чор най Гань чы 
і яе прытоку. Мо жа, кі ла мет раў 5. Па
ля кі тыя шлю зы са мі зра бі лі. Бы ло та
кое па гад нен не. Мы толь кі во да скід ны 
(рэ гу ля тар ны) шлюз са мі на Ку жын цы 
рэканструявалі.

Ра ней бы ла су мес ная праг ра ма Бе
ла ру сі, Поль шчы, Літ вы і Ра сіі — мы 
пра вя ра лі «эфек тыў насць пры ро да
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ахоў ных ме ра пры ем стваў па раз віц ці 
між на род на га ту рыз му ў ба сей не ра кі 
Нё ман». Спе цы я ліс ты 4х кра ін пра
во дзі лі за ме ры роз ных эка па ра мет раў, 
аб мень ва лі ся ін фар ма цы яй. Як вя до ма, 
і ў Ра сіі ёсць тэ ры то рыя пад наз вай «ба
сейн ра кі Нё ман» — у ра ё не Ка лі нінг
ра да. Дык вось, у 2003м па він ны мы 
бы лі пра вес ці кант роль ныя ме ра пры
ем ствы. У тым удзель ні ча лі Пад лі ко вая 
па ла та Ра сіі, Вышэйшая кант роль ная 
па ла та Поль шчы, Лі тоў скі дзярж кант
роль і наш КДК. Па вы ні ках ака за ла ся, 
што бе ла рус кая ва да — са мая чыс тая: 
на участ ку ні жэй Грод на і да ме жаў 
Літ вы і Друс кі нін кай. Хоць і праб лем 
ня ма ла мы ў ся бе «на ка па лі». Але нам 
трэ ба бы ло пад пі саць вы ні кі кант роль
ных ме ра пры ем стваў: агуль ную спра
ва зда чу. Вось та ды кі раў ніц тва воб лас
ці звяр ну ла ся з прось бай: да па ма жы це 

ад на віць Аў гус тоў скі ка нал. Ана толь 
Афа нась е віч То зік вы ра шыў на мес цы 
па гля дзець, як ідуць там спра вы. Узяў 
мя не, на мес ні ка абл вы кан ка ма, які ку
ры ра ваў аграр ны сек тар і пры ро ду. 
Мы па еха лі. Уба чы лі: ва ро ты шлю заў 
па бі тыя, пад мы ван не ка мя нёў, сце
нак шлю заў. Усё за рас ло хмыз ня ка мі. 
Уво гу ле, за пус цен не. У не ка то рых мес
цах — толь кі аб ры сы, што там цяк ла 
ва да.

— Здым кі та ды ра бі лі ся?
— Вя до ма ж! Бо трэ ба бы ло ўсё ар

гу мен та ваць, ка лі звяр тац ца да Прэ
зі дэн та з ней кі мі пра па но ва мі. Мы 
ра зу ме лі: пра ект вя лі кі, трэ ба яго ад а
б рэ нне. Вось я пры нёс здым кі (па каз
вае). Гэ та Кур куль, там і гід ра элект ра
стан цыя не вя лі кая ёсць: на 750 кі ла ват. 
Мы там па ста ві лі дзве тур бі ны — гэ та ў 
пра гра му па ад ра джэн ні Аў гус тоў ска га 

ка на ла ўва хо дзі ла. А ў тых мес цах і за
па вед нік по бач. Пом ніц ца, у тую па езд
ку з То зі кам мы на ват ры жы кі не да лё ка 
ад шлю за знай шлі. У вы ні ку Ана то лій 
Афа нась е віч, паў та ру ся, і ска заў: «Да
вай на тва ёй ра дзі ме зро бім штось ці 
доб рае. Рых туй ліст». І я пад рых та ваў 
ліст ад КДК на імя Кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Прэ зі дэнт на шу пра па но ву пад тры маў. 
Мы пад клю чы лі ся і да пад рых тоў кі ад
па вед на га ўка за Прэ зі дэн та: «Аб рэ кан
струк цыі…» (№ 2 ад 08.01.2004).

— Якія ар гу мен ты пры во дзі лі?
— Што ад ра джэн не ка на ла бу дзе 

спры яць раз віц цю аг ра эка ту рыз му ў рэ
гі ё не. Што Аў гус тоў скі — гэ та куль тур на
тэх ніч ны, гіс та рыч ны зда бы так на шай 
кра і ны. На коль кі я па мя таю, па доб на га 
збу да ван ня ка на лаў ва ўсім све це ўся го ча
ты ры. Ка нал пра цяг лас цю 101,2 к м злу чае 
рэч ку Бэб жу, пры ток Віс лы, з Нё ма нам,  

Аў гус тоў скі ка нал — штуч ны 
вод ны шлях, ство ра ны ў ХІХ 
ста год дзі. Ён злу чыў Нё ман з 
бас ей нам Віс лы. Яго даў жы ня 
скла дае 101,2 км. 18 штуч ных 
збу да ван няў да зво лі лі па ды маць і 
апус каць суд ны на роз ныя ўзроў ні 
вод най па верх ні. Сён ня ка нал 
раз ме шча ны на тэ ры то рыі 
дзвюх дзяр жаў — Поль шчы (ка ля 
80 км, 15 шлю заў) і Бе ла русь (21, 
2 км, 3 шлю зы). Вод ны марш рут 
ка на ла па чы на ец ца ў Дэ ба ве, 
а за кан чва ец ца ў Ня мно ве. 
У ме жах Бе ла ру сі Аў гус тоў скі 
ка нал асоб ным рэ чы шчам злу чае 
ра ку Чор ная Гань ча з Нё ма нам і 
част ко ва вы ка рыс тоў вае 
рэ чы шча Чор най Гань чы.
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з вы ка ры стан нем плы ні спа да рож ных 
рэк. З во зе ра Сер вы яго пад сіл коў ван не 
ва дой ідзе і ў бок Бе ла ру сі, і ў бок Поль
шчы.

—  В а м  д а  в о  д з і  л а  с я  бы  в а ц ь 
на поль скім ба ку ка на ла?

— Вя до ма, на суд не там ха дзіў. Інф
ра струк ту ру там тэй шую вы ву ча лі: 
мож на ска заць, до свед пе рай ма лі. Бо 
на на шай тэ ры то рыі ця пер толь кі 21 кі
ла метр Аў гус тоў ска га ка на ла. Поль ская 
част ка і ра ней бы ла ў экс плу а та цыі: 
яны гэ тую вод ную сіс тэ му для ту рыз му 
пры ста са ва лі. У Аў гус то ве, гэ та га ра док 
кштал ту на ша га рай цэнт ра, на ват ка
раб лі са лід ныя ста я лі: ча ла век па 120–
200 на борт бра лі. Там раз ві ты па рус ны 
спорт, хо дзяць ама та ры і на бай дар ках. 
Вось як у нас на Мя дзель шчы не. І на ват 
кру цей. Там ёсць пры ка на ле аг ра ся дзі
бы — у ста ра даў нім сты лі: мож на і ад
па чыць, і па ес ці. І па жыць. Едуць лю дзі 
з усёй Поль шчы. Яшчэ Ма за вец кае ва я
вод ства ка нал пе ра ся кае, і там усё яшчэ 
больш раз ві та — як на Брас лаў шчы не ў 
нас. Дык вось, на поль скім ба ку я ўво
гу ле не ба чыў ні дзе сля доў за пус цен ня 
па блі зу ка на ла: ва кол яго кі піць жыц цё. 
Ка нал пра ца ваў да Аў гус то ва, уклю ча
ю чы шлюз Кур куль. А кі ла мет ры 2 да 
мя жы з Бе ла рус сю ні хто не да гля даў. 
Мне на ват па каз ва лі: па па Ян Па вел ІІ 
да шлю зу Гор чы ца ў 1999м дай шоў па 
ка на ле  на ка раб лі — да лей не змог зза 
мос та над ка на лам. У го нар той па дзеі 
там ста іць па мят ны ка мень.

— Ка лі пра цы па чы на лі ся на бе ла‑
рус кім ба ку, вы ўзгад ня лі іх з поль скі мі 
ка ле га мі?

— Са мо са бой! Бо сэнс ад ра джэн
ня бе ла рус кай част кі ка на ла ў тым, каб 
ён за пра ца ваў на ўсю сваю даў жы ню, 
каб стаў між на род ным ту раб’ ек там. Та
му мы па пра сі лі поль скі бок ачыс ціць 
так зва нае ка ры та, рэ чы шча да на шай 
мя жы. Пры вес ці ў па ра дак пра пуск ны 
шлюз Кы жу нец і во да кід ны Вал ку шак. 
А пра хад ны шлюз Вал ку шак — гэ та 
ўжо на ша за да ча. Яны бліз ка там, мет
раў 600 адзін ад ад на го. Па ля кі гэ та зра
бі лі, у тым лі ку і пла то для во да на ка пі
це ля. Усё пры вя лі ў па ра дак. Але мост, 
пра які я згад ваў, не дэ ман та ва ны і па 
гэ ты дзень. Та му ка раб лям з вы со кай 
па лу бай ад нас ту ды не прай сці, і ад
туль так са ма.

— А дэ ман таж мос та ў пла нах 
раз віц ця Аў гус тоў ска га ка на ла ёсць?

— Ёсць. Бо зо на для раз віц ця між
на род на га ту рыз му ство ра на доб рая.

— А як на конт пе ра воз кі гру заў?
— Не ве даю, ці ёсць у гэ тым сён ня 

сэнс. Гру за пе ра воз кі — гэ та ж і ад па
вед ная інф ра струк ту ра. Ка лі з эка на
міч на га пунк ту гле джан ня вы га да ней
кая азна чыц ца, біз нес яе не ўпус ціць. 
Да рэ чы, мы там, на мя жы, па бу да ва лі 
доб рую мыт ню. Па гра ніч ны пункт про
пус ку зра бі лі — там спе цы я ліс ты за ста
вы імя Ге роя Са вец ка га Са ю за Вік та ра 
Уса ва пра цу юць. Хто жа дае — мо жа па 
маст ку пе ра кід ным пра ехаць на ро ва
ры. На бай дар ках мож на ця пер па ка
на ле пра хо дзіць, у абод ва ба кі.

— Але вер нем ся да рэ кан струк цыі 
ка на ла. У якім го дзе Прэ зі дэнт пад пі‑
саў Указ?

— Гэ та быў 2004 год, 8 сту дзе ня.
— І што да лей ра бі лі вы?
— Па коль кі мой глаўк у КДК ад каз

ваў за пры ро да ахоў ныя ме ра пры ем
ствы, і на ша бы ла іні цы я ты ва, а я — на
чаль нік глаў ка, то гэ тая спра ва ў мя не 
бы ла на кант ро лі. Я шмат ра зоў ту ды 
вы яз джаў. Асаб лі ва ні ко га не пад клю
чаў, за вы клю чэн нем Гро дзен ска га аб
лас но га ка мі тэ та дзярж кант ро лю. Мы 
пе ры я дыч на дак лад ва лі Кі раў ні ку дзяр
жа вы пра ход пра цы па рэ кан струк цыі 
ка на ла. Ін фар ма ва лі аб праб ле мах, 
за га нах, за трым ках з пра ект най да ку
мен та цы яй… Сён ня мож на ска заць: 
аб’ ект быў скла да ны. За па тра ба ва лі ся 
на ву ко выя по шу кі. Бы лі ў пра ек та і на
ву ко выя кі раў ні кі. Па мя таю, адзін бі ё
лаг зма гаў ся за кож нае дрэ ва: ка лі яно 
даў няе і яшчэ ду жае — за ха ваць! А дрэ
вы па бе ра гах ка на ла 100 і 150га до ва
га ўзрос ту. Шмат пы тан няў уз ні ка ла 
па рэ кан струк цыі клад кі. Бо рас тво ры 
ра ней бы лі спе цы яль ныя, на бял ках ад 

яек, тры ва лыя і віль га це ўстой лі выя. 
Па трэб на бы ла і спе цы яль ная клін кер
ная цэг ла. Яна прак тыч на не за свой вае 
віль га ці. Мы ўсе гэ тыя «тэ мы», кро кі, 
ру хі рэ кан струк та раў су пра ва джа лі, 
ве да лі бя гу чую сі ту а цыю на ўсіх участ
ках аб’ ек та.

— Коль кі га доў рэ кан струк цыя 
доў жы ла ся?

— Уся го толь кі два га ды! Па ля кі 
не ве ры лі, што за та кі ка рот кі час мы 
зро бім гэ ты ка нал. На ват смя я лі ся на па
чат ку пра цы. А свой двух кі ла мет ро вы 
ўчас так свое ча со ва не зра бі лі. Мы свае 
пра цы за кон чы лі ў 2006м, а яны толь
кі на мя жы па ча лі па ра дак на во дзіць. 
Агуль ны каш та рыс ра бот па ўсёй рэ кан
струк цыі на 38 міль яр даў руб лёў па тых 
гро шах па цяг нуў, у до ла ра вым эк ві ва
лен це — ка ля 18 млн до ла раў. Мы на ват 
8 млр д рублёў зэка но мі лі на пра ект най 
да ку мен та цыі. Та му што ўвесь час ка
рэк та ва лі пра ек ты не ў шко ду якас ці.

— І сярод мясцовых уладаў бы лі 
лю дзі, ад каз ныя за пра вя дзен не рэ‑
кан струк цыі ка на ла?

— Многа было апантаных: Міхаіл 
Камарэц, старшыня райвыканкама, 
Анатоль Кароль, галоўны архітэктар 
Гро дзенскага раёна. Вялікі ўнёсак 
зрабілі меліяратыўныя арганізацыі 
Гро дзенскай вобласці. Выдатна пра-
цавалі і студэнты Гродзен шчыны. 

— Ад куль іш ло фі нан са ван не пра‑
ек та?

— З не каль кіх кры ніц.
— Як на ваш по гляд: укла дзе ныя 

гро шы аку пяц ца?
— Не су мнен на! Бо мы ары ен та ва

лі ся, ад ра джа ю чы ка нал, на зда ро выя 
па трэ бы лю дзей. У роз ных кра і нах жы

24 беларусь.belarus
снежань   2019

спадчына



вуць тыя, ка му па да ба ец ца ак тыў на 
ад па чы ваць, па да рож ні чаць па за па
вед ных мес цах, лю ба вац ца не кра ну тай 
пры ро дай. Плыць па ка на лах, пра хо
дзіць праз шлю зы, на зі раць жыц цё па 
бе ра гах — гэ та ж так ці ка ва! Ні я кае 
кі но, мне зда ец ца, не па раў на ец ца па 
ўра жан нях з «жы вы мі ма люн ка мі». Да 
та го ж на та кім «скры жа ван ні» на ро даў 
ці ка ва на зі раць на ва коль нае жыц цё — 
а гэ та ж мес ца, дзе бліз ка па ды хо дзяць 
адзін да ад на го Бе ла русь, Літ ва, Поль
шча. Да рэ чы, па між Літ вой і Поль шчай 
ёсць ка нал, дзе «з ва ды ў ва ду» суд на 
пе ра цяг ва юць ва ла ку шай праз га ру. 
У тым так са ма ёсць свая эк зо ты ка.

Сён ня Аў гус тоў скі ка нал за па
тра ба ва ны. Ка лі лю дзі га то выя да нас 
ехаць, уклад ваць у гэ та свае срод кі, 
то па доб ную ці ка васць трэ ба ра зум
на пад трым лі ваць, вы ка рыс тоў ваць. 
А 150 ты сяч — са лід ная ліч ба! Мы ве
да ем, на коль кі па пу ляр ныя ў ту рыс таў 
Брэсц кая крэ пасцьге рой, Бе ла веж
ская пу шча, ця пер усё больш ту рыс таў  
едуць у Ня свіж скі ды Мір скі за мкі. І Аў
гус тоў скі ка нал у гэ тым спі се вы хо дзіць 
на пе ра да выя па зі цыі. Ду маю, ён ужо 
ў топ10 са мых на вед валь ных мес цаў 
Бе ла ру сі. Та кія аб’ ек ты, як Аў гус тоў скі 
ка нал — гэ та яшчэ і свое асаб лі вы твар 
су час най бе ла рус кай дзяр жа вы. Ка лі 
мы здоль ныя па доб ныя аб’ ек ты ад ра
джаць, ад наў ляць тое, што ўяў ляе з ся
бе куль тур ную каш тоў насць еў ра пей
ска га, су свет на га ўзроў ню, ка лі ўме ем 
на год ным уз роў ні ва кол іх вес ці пра
цу — зна чыць, па каз ва ем ся бе све ту, як 
ка жуць, у леп шым вы гля дзе.

— Вы ж, ма быць, і ча ка ны эка на‑
міч ны эфект пра ліч ва лі, звяр та ю чы ся 
з пра па но ва мі да Кі раў ні ка дзяр жа вы?

— Вя до ма! Пом ню, на ват раз лі кі 
бы лі: коль кі пры клад на гро шай «па
кі дае» ў нас за меж ны ту рыст за ад ны 
су ткі зна хо джан ня. Вя до ма, спа да
рож ную інф ра струк ту ру ў тым рэ гі ё не 
трэ ба яшчэ «пад цяг ваць», і гэ та ро біц
ца. У пры ват нас ці, не да лё ка ад ка на ла, 
у вёс цы Свяцк, рэ стаў ру ец ца вель мі 
ці ка вы па ла ца вапар ка вы ан самбль Ва
ло ві чаў. Ня даў на гля дзеў пра гэ та тэле 
сю жэт. Да рэ чы, мы так са ма ў на шай 
пра гра ме, ду ма ю чы на перс пек ты ву 
пра раз віц цё ту рыс тыч на га па тэн цы я
лу Гро дзен ска га рэ гі ё ну, пі са лі пра рэ
кан струк цыю ма ёнт ка ў Свяц ку. Гэ та 
кі ла мет раў 8 за Са по цкі на. Пры доб рых 
да ро гах — по бач. На коль кі мне вя до ма, 

крэ ды туе пра ект «Пры ёр банк». Там бу
дзе ство ра на і гас ці ні ца на 50 мес цаў.

— Вер нем ся яшчэ да рэ кан струк‑
цыі ка на ла. Усё ад наў ля лі ці неш та 
прый шло ся змя няць?

— Да во дзі ла ся вель мі шмат роз ных 
ню ан саў уліч ваць. Ска жам, у па ру не рас
ту ха ры у са (а гэ тая ры ба, пад ні ма ю чы ся 
ў вяр хоўі рэк, аказ ва ец ца, вы ка рыс тоў
вае тыя вод ныя шля хі) бі ё ла гі за ба ра
ня лі пра во дзіць пра цы на ка на ле. А ён, 
як вя до ма, звя за ны з Нё ма нам: з гэ тай 
ра кі на на шай тэ ры то рыі па чы на ец ца. 
Дык вось, з тых ча соў, як ад кры лі ка нал, 
а гэ та быў 1839 год, рэ чы шча Нё ма на 
пры кмет на сыш ло ад ка на ла ў бок, і да 
та го ж уз ро вень ва ды ў ра цэ апус ціў ся. 
Прый шло ся та му за мест трох ка мер на
га шлю за Ня мно ва пры бу доў ваць яшчэ 
ад ну ка ме ру — пры клад на яко га на кі
ла метр ка нал над та чы лі. І суд на трэ ба 
бы ло па ды маць, як бы пад са джваць — 
інакш яны не змаг лі б увай сці ў ка нал. 
А мы там, да рэ чы, вы яві лі драў ля ную 
пад ло гу пры ўва хо дзе. Гэ та зна чыць, 
пэў ная глы бі ня ўва хо ду для суд на па він
на быць, а ка лі ўва ход па глы біць — усё, 
сцен кі па ру шац ца. Вось ча му я Ві та ля 
Іль і ча Крам ко (бы лы ды рэк тар саў га
са «Каст рыч нік», чац вёр ты Ге рой Бе ла
русі. — Аўт.) па пра сіў, каб з яго гас па
дар кі ка мя нёў, якія на па лях збі ра юц ца, 
пры вез лі. Там ад лег ласць не ма лая: кі ла
мет раў 35 у адзін бок. Яшчэ па шлю зу 
Ня мно ва што ска жу: ця пер і пры ват ны 
му зей ёсць, і хат ка на гляд чы ка шлю за. 
А шлю заў на на шым участ ку ка на ла ча
ты ры: Ня мно ва, Дамб роў ка, Вал ку шак 
і Ку жы нец. Пры меж ны шлюз Куд рын кі 
на поль скім ба ку быў у за пус цен ні.

— Вы яшчэ згад ва лі, што бы лі 
праб ле мы з клін кер най цэг лай…

— Так, бы лі. Куп ляць у Еў ра са ю
зе до ра га. Што ра біць? А ў нас цаг ля ныя 
вы твор час ці ня дрэн на раз ві тыя. Збі ра

лі ўсіх, на ват прад стаў нік Мі ніс тэр ства 
куль ту ры быў, ра і лі ся. Прый шлі да вы
сно вы: трэ ба ў Оба лі, на Ві цеб шчы не 
ра біць сваю цэг лу клін кер ную. Звыш 
580 ты сяч штук та кой цэглы спат рэ бі
ла ся, каб пры вес ці ўсе шлю зы ў па ра
дак. Яшчэ з Ра сіі глі ну, якая па ды дзе па 
тэх но ла гіі, пры во зі лі. А дзе не вы яў ля лі 
па шко джан няў — па кі да лі ўсё, як бы
ло. Гэ та зна чыць, і ста ра даў няя клад ка ў 
не ка то рых мес цах яшчэ слу жыць ка на
лу. Да рэ чы, мы па хо дзе спра вы да ве да
лі ся: кож ны шлюз меў пры бу даў ніц тве 
ка на ла свай го пра ек тан та. І свай го ін
жы не раафі цэ ра, які ад каз ваў за па бу
до ву. На асоб ных шлю зах бы лі на ват 
шыль ды, якія па ве дам ля лі, што шлюз, 
на прык лад, у 1827 го дзе бу да ваў унтэр
афі цэр вось та кі…

— Мо жа, неш та ці ка вае пад час 
ра бот зна хо дзі лі?

— Вя до ма. Шмат прад ме таў роз
ных ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
А на Валку шы ку ёсць на ват со неч ны га
дзін нік, з вя лі кім, больш за метр ка ме
нем. Але там зо на — па меж ная, і ця пер 
экс па нат гэ ты не да ступ ны для ту рыс
таў. У тых мес цах ёсць і па ха ван ні аба
ронцаў Айчыны, пом нік у ле се ста іць.

— Вы ска за лі, што яшчэ ў 2007‑м 
бы ла ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю іні‑
цы я ты ва пра «па ход у ЮНЭС КА» з 
Аў гус тоў скім ка на лам. Толь кі ідэя або 
пра пра цоў ва лі не як тэ му?

— Глы бо ка не пра пра цоў ва лі, але 
ідэю агуч ва лі ў да ку мен тах, у тым лі ку 
і ў кан так тах з поль скім бо кам. Перш 
за ўсё бы ло важ на — здаць аб’ ект у экс
плу а та цыю. Ну а ця пер, па ўсім ві даць, 
прый шоў час ру хац ца да лей. І я вель мі 
ра ды, што сён ня ў гас па да роў Аў гус тоў
ска га ка на ла, Бе ла ру сі ды Поль шчы, па 
гэ тым пы тан ні — уза е ма ра зу мен не.

Гу та ры лі Іван і Ва лян ці на Жда но ві чы.
Фота БелтА.
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У
ні каль нае для кра і ны 
аб ста ля ван не, но выя 
апе ра цыі ды маг чы
мас ці для ле ка раў, а 
зна чыць, яшчэ больш 
ка рыс ці для па цы ен
таў. «Дзя сят цы» сён ня 
ёсць чым па хва ліц ца! 

У яе но вым апе ра цый ным бло ку рэа
лі за ва на тое, ча го ўво гу ле ні дзе ў кра і

не не бы ло, або бы ло хі ба што ў адзін
ка вых пры ват ных мед цэнт рах.

ка лі здзяйс ня юц ца ма ры

Два га ды іш ло маш таб нае бу даў
ніц тва. Ра ней на тым мес цы, дзе ця
пер раз мяс ці лі ся най ноў шыя за лы 
для апе ра цый, бы лі толь кі тэх ніч ныя 
па мяш кан ні і го лыя сце ны. Баль ні ца 

абы хо дзі ла ся сі ла мі ўся го толь кі двух 
апе ра цый ных, якія і бліз ка не па раў
на юц ца з ця пе раш ні мі ма гут нас ця мі. І 
гэ та пры тым, што на ба зе клі ні кі раз
мя шча ец ца Рэс пуб лі кан скі аф таль
ма ла гіч ны цэнтр, дзе ма юць спра ву 
з са мы мі скла да ны мі вы пад ка мі. Тут 
вель мі ха це ла ся мець вы со ка тэх на ла
гіч ныя па мяш кан ні для пра цы. І вось: 
сён ня ўжо 5 но вых апе ра цый ных за
лаў га то выя пры няць пер шых па цы
ен таў.

У дзень у апе ра цый ных аф таль
ма ла гіч ных бло ках вы кон ва юць ка ля 
30 — 35 апе ра цый у круг ла су тач ным 
рэ жы ме — і пла на вым па цы ен там, і 
эк стра ным. Вя до ма, гэ та па тра буе і 
сур’ ёз най пад рых тоў кі мед пер са на лу, 
і ад па вед ных умоў. Хі рур гі ра ды: іх 
ма ра ўва со бі ла ся ў жыц цё. А Мі ністр 
ахо вы зда роўя Ула дзі мір Ка ра нік пе
ра ка на ны, што, ка лі здзяйс ня юц ца 
ма ры дак та роў, ды іх па да печ ныя 
атрым лі ва юць яшчэ больш якас ную 
вы со ка тэх на ла гіч ную да па мо гу:

— Тут мы ба чым аперб лок, які 
спра ек та ва ны і па бу да ва ны з улі кам 
усіх су час ных па тра ба ван няў, аб ста ля
ва ны брэн да вай апа ра ту рай апош ніх 
ма дэ ляў. Гэ та ўсё да зва ляе мак сі маль
на ам бу ла тор на вы кон ваць апе ра цыі з 
на го ды ка та рак ты, ска ра ціць тэр мі ны 
зна хо джан ня па цы ен таў з глаў ко май, 
ука ра ніць мік ра хі рур гіч ныя тэх ні

У 10-й га рад ской клі ніч най баль ні цы Мін ска ад кры лі но вы  
аф таль ма ла гіч ны аперб лок, аб ста ля ва ны па апош нім сло ве тэх ні кі

Загадчык аддзялення мікрахірургіі № 2 Уладзімір Рубіс

Гэ та  
трэ ба  
ба чыць!

Будземздаровыя!
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кі пра вя дзен ня апе ра цый на слёз ных 
шля хах. Але лю бое аб ста ля ван не — 
гэ та ўся го толь кі ме тал, ка лі ня ма 
цеп лы ні рук і ўмен няў мед пер са на лу. 
Кам бі на цыя жа су час ных тэх на ло гій 
і вы са как лас ных спе цы я ліс таў, які мі 
заў сё ды сла ві ла ся 10я баль ні ца, — за
лог та го, што пра ца тут па ды мец ца на 
якас на ін шы ўзро вень.

Уз вя дзен не но ва га аперб ло ка абы
шло ся ў 13,3 міль ё на руб лёў — су ма 
бы ла вы дзе ле на з рэс пуб лі кан ска га і 
га рад ско га бюд жэ таў. І, як за ўва жыў 
Ула дзі мір Ка ра нік, пісь мен на скла дзе
нае тэх ніч нае за дан не і адэ кват на пра
ве дзе ны кон курс за ку пак пры вя лі да 
та го, што баль ні ца не толь кі атры ма ла 
леп шае аб ста ля ван не, але і зэка но мі ла 
41% ад за пла на ва на га па сме це. У блі
жэй шай перс пек ты ве — бу даў ніц тва 
асоб на га бу дын ка для Рэс пуб лі кан
ска га аф таль ма ла гіч на га цэнт ра, ця
пер ідуць да пра ект ныя аб мер ка ван ні.

пад ста вы для го на ру

Умо вы тут і са праў ды да зва ля
юць вы кон ваць са мыя вір

ту оз ныя хі рур гіч ныя ўмя шан ні, аж 
да транс план та цыі ор га наў і тка нак. 
Ска жам, пе ра сад ка ра га ві цы ця пер 
бу дзе пра во дзіц ца на прын цы по ва 
ін шым аб ста ля ван ні і з зу сім но вы мі 
па ды хо да мі. Ёсць у но вым аперб ло
ку і спе цы яль нае па мяш кан не з ха ла
дзіль ным аб ста ля ван нем, дзе мож на 
ства рыць банк ор га наў і тка нак для 
транс план та цый.

...Ад на з са мых не вя лі кіх па па ме
рах апе ра цый ных, а якая раз на стай
насць су пер су час на га аб ста ля ван ня! 
Тут мож на пра во дзіць вель мі шы ро кі 
спектр апе ра цый — ад хі рур гіч на га 
ля чэн ня глаў ко мы да ла зер най ка рэк
цыі зро ку. І ўсе яны да зво ляць ска ра
ціць тэр мі ны рэ абі лі та цыі да не каль
кіх дзён, у мно гіх па цы ен таў і зу сім не 
бу дзе не аб ход нас ці за трым лі вац ца ў 
ста цы я на ры. Акра мя та го, част ка хі
рур гіч ных умя шан няў дзя ку ю чы но
вай апа ра ту ры ста не ка ра цей у ра зы: 
з 1,5 га дзі ны да 20 хві лін.

Асаб лі вы го нар ле ка раў — уні
каль ны мік ра скоп з убу да ва ным пра
грам ным за бес пя чэн нем. Фак тыч на 
пад час апе ра цыі хі рург пра цуе ў ад
ной звяз цы з кам п’ю та рам. Пра гра ма 
апра цоў вае да дзе ныя і да зва ляе ле ка

ру зір нуць яшчэ «глы бей», уба чыць 
сят чат ку па плас то ва, па ве дам ляе 

ўсе важ ныя па ра мет ры і на ват дае пад
каз кі па ап ты маль ных дзе ян нях, най
леп шых мяс ці нах для яго юве лір най 
пра цы. А ўсё, што зруч на для док та ра, 
па цы ен ту толь кі на ка рысць.

— На пра ця гу го да тут бу дзе пра
во дзіц ца звыш ты ся чы вы со ка тэх на
ла гіч ных апе ра цый, — рас па вя дае за
гад чык ад дзя лен ня мік ра хі рур гіі № 2 
Ула дзі мір Ру біс. — І гэ та не прос та 
ліч бы, а лю дзі, якія ма юць па трэ бу ў 
да па мо зе. У пла нах — зняць на огул 
якуюне будзь чар го васць, бо, на жаль, 
аф таль ма ла гіч ныя хва ро бы ся род на
сель ніц тва вель мі рас паў сю джа ны.

Да рэ чы, тое, што ба чыць хі рург, 
транс лю ец ца не толь кі на агуль ныя 
ма ні то ры ў апе ра цый ных — сён ня 
ёсць маг чы масць на зі раць за ўні каль
ны мі апе ра цы я мі ў рэ жы ме рэ аль на га 
ча су і ў сту дэн таў. Леп шыя су свет ныя 
прак ты кі — як на да ло ні.

За 9 ме ся цаў гэ та га го да ў 10й 
баль ні цы пра апе ра ва ныя 4,5 ты ся чы 
па цы ен таў з аф таль ма ла гіч ны мі за
хвор ван ня мі. З но вым аперб ло кам гэ
тая ліч ба, не су мнен на, па вя лі чыц ца.

Воль га са віц кая

Будземздаровыя!
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усё бу дзе доб ра 

Страх, тры во гу, хва ля ван не, 
ня ўпэў не насць — цэ лы спектр 
эмо цый, як пра ві ла, пражывае 
па цы ент пе рад апе ра цы яй. Ад 
яго ў блі жэй шы час ма ла што за
ле жыць, і док тар у гэ ты мо мант 
ста но віц ца са мым бліз кім ча ла
ве кам. Ба дзё рым кро кам ён ува

хо дзіць у апе ра цый ную, надзеў
шы смеш ную роз на ка ля ро вую 

ша пач ку хі рур га, і звяр та ец ца 
да па цы ен та: «Ну, як у нас 

спра вы? Усё бу дзе доб
ра!» А по тым гас цін

ным жэс там запра
шае «адпачыць» 

на апе ра цый ны стол і да дае: «Пра шу 
вас, уладкоўвайце ся!». І ні хто не за
дум ва ец ца пра тое, коль кі га дзін ад
пачываў на пя рэ дад ні сам док тар, які 
дзя жу рыў су ткі, ска жам, у ад дзя лен ні 
эк стра най хі рур гіі. Тут і ця пер га лоў
ны — па цы ент: ля жыць на ста ле ў ад
на ра зо вым ха ла це і ўжо ўсмі ха ец ца, 
ад чу ва ю чы пад трым ку… Та кім за пом
ні ла ся мне на ша пер шае зна ём ства з 
док та рам Ма зын скім.

па той бок шыр мы 

Па мя таю, пад час ла зер най апе ра
цыі, без нар ко зу, пад мяс цо вым абяз
боль ван нем, па куль "чаравалі" над 
ве най, увесь час ха це ла ся ад су нуць 
бе лую шыр му, якая не да ва ла назі раць 
сам пра цэс. Май го твару, зра зу ме ла, 
так са ма хі рур гу не бы ло ві даць. Та му 
ён увесь час раз маў ляў, за да ваў раз на
стай ныя пы тан ні: та кім чы нам кант
ра ля ваў мой на строй. Зда ва ла ся, за ня
доў гія трыц цаць мінут мы з Дзя ні сам 
Вік та ра ві чам ста лі амаль сяб ра мі. Ну, 
а по тым я ба дзё ра ўста ла, амаль скок
ну ла з апе ра цый на га ста ла і пай шла ў 
блі жэй шую кавярню піць ка ву — хва
ляванні засталіся ў мінулым.

Тым не менш, пра тую бе лую пе ра
га род ку, якая ад дзя ля ла мя не ад док та

док тар дзя Ніс Ма зыН скі:

«Ха дзі це 
ў ра дас ці!» 
Ён — з тых, хто пер шым па чаў пра во дзіць у Бе ла ру сі ма ла траў ма тыч ныя і без бо лю,  
на мо ве ме ды каў — ін ва зіў ныя, апе ра цыі па вы да лен ні хво рых вен: ла зе рам. А яшчэ ён —  
адзі ны на сён няш ні дзень спе цы я ліст у кра і не, які ле чыць ме на ві та дзя цей з ды яг на зам  
«ва ры коз нае па шы рэн не вен». Пра сва іх па цы ен таў, пра жыц цё па-за мед ка бі не там  
і пра за меж ныя спе цы я лі за ва ныя па езд кі — сёння на ша з доктарам раз мо ва.
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ра, я не маг ла за быц ца. Яна ні бы ку лі са, 
што пры кры вае са праўд нае жыц цё ме
ды каў. Вель мі ха це ла ся да ве дац ца: як 
яны жы вуць, пра што ду ма юць? Якія, 
ка лі час пры ёму за кан чва ец ца? І ці заў
сё ды доктару ўда ец ца за хоў ваць унут
ра ны спа кой, па зі тыў ны на строй і пры
яз нае стаў лен не да лю дзей? Бо ме на ві та 
та кім здаў ся мне Дзяніс Ма зын скі.

Су стрэц ца для ін тэр в’ю мы да мо ві
лі ся на па чат ку ле та. Ды не атры ма ла
ся: Дзя ніс Вік та ра віч па ля цеў на кан
фе рэн цыю ў Шве цыю. У лі пе ні так са ма 
прый шло ся пе ра нес ці су стрэ чу. А ў 
жніў ні ён быў ужо ў СанктПе цяр бур
зе на май старкла сах. У ве рас ні — у Ка
зах ста не: там ад кры ла ся но вая клі ні ка, 
трэ ба бы ло пра вес ці се мі нар для мяс
цо вых дак та роў, а  за тым і май стар
клас. По тым доктар і сам апы нуў ся 
на апе ра цый ным ста ле: ар га нізм не вы
тры маў звышнаг руз кі... Але, як ка жуць, 
цу ды зда ра юц ца пад Но вы год: мы су
стрэ лі ся зноў, але ўжо за ме жа мі мед
цэнт ра — у ад ной з ка вярняў.

рэ кі, ве ны, ру чай кі…

«Я вы ле цеў з жыц ця амаль на тры 
ме ся цы!» — ад ра зу па чаў Дзя ніс Вік
та ра віч, ні бы про ся чы пра ба чэн ня 
за тое, што апош нюю су стрэ чу прый
шло ся зноў пе ра нес ці на ня вы зна ча ны 
тэр мін. Пры зна цца, ня звык ла бы ло 
ба чыць яго апра ну тым у паў ся дзён
нае ды не ў сце нах ка бі не та. Бар’ ер, які 
звы чай на ад чу ва ец ца па між док та рам 
і па цы ен там, ад ра зу знік.

— Дзя ніс Вік та ра віч, ду маю, раз‑
моў пра хва ро бы вам ха пае і на пра‑
цы. Та му раз ліч ваю на гаворку пра 
ўсё. А на па чат ку пра шу рас тлу ма‑
чыць: чым ад роз ні ва ец ца фле бо лаг ад 
ан гіахі рур га і са су дзіс та га хі рур га? 
Вось вы, на прык лад, ся бе па зі цы я ну‑
е це як фле бо лаг і ан гіахі рург...

— «Ан гіа» пе ра кла да ец ца з грэ
час ка й як «са суд», гэ та зна чыць ан
гі а хі рур гія — гэ та і ёсць «са су дзіс тая 
хі рур гія». Так называецца раз дзел ме

ды цы ны, які зай ма ец ца вя ноз ны мі, 
ар тэ рыя льны мі ды лім фа тыч ны мі са
су да мі. А фле балогія — гэ та вуз кі на
пра мак ан гі а ло іі, вы ву чае толь кі ве ны.

— Ля чыць якія, мы ця пер ве да ем, 
мож на сёння ам бу ла тор на, без ста‑
цы я на ра…

— Ме на ві та так! І, памой му, гэ та 
цудоўна. Су час ныя тэх на ло гіі да зва ля
юць прый сці на пры ём, зра біць апе ра
цыю ды пай сці да лей зай мац ца сва і мі 
спра ва мі. Усё, як у ста ма то ла га.

— А як вый шлі вы на тэ му дзі ця‑
чай фле ба ло гіі?

— Усё па чы на ла ся на аса біс тым 
эн ту зі яз ме. Бо пер ша па чат ко ва я ж 
дзі ця чы хі рург, закон чыў пе ды ят рыч
нае ад дзя лен не ў Бел дзярж ме ду ні вер
сі тэ це ў 2005м, за тым прай шоў пер
ша сную пад рых тоў ку па са су дзіс тай 
хі рур гіі. Шмат га доў зай маў ся фле ба
ло гі яй. Па сту по ва стаў ра зу мець, што 
ў дзя цей ды пад лет каў ёсць та кія ж 
праб ле мы, як і ў  да рос лых. Але да 
18 га доў іх у нас не пры ня та аб сле да
ваць! А, як вя до ма, ка лі ёсць праб ле
ма, то з ця гам ча су яна ўзмац ня ец ца. 

Дык ча го та ды ча ка ем?.. Ва ры коз мо
жа па чац ца і ў 10 га доў.

— Ця пер я ра зу мею, што вы — 
пер шы, хто на гэ та звяр нуў ува гу...

— І па куль адзі ны. У нас тэ ма фле
ба ло гіі толь кі па чы нае «рас круч вац
ца», я не па дзя ляю яе на дзі ця чую ці 
да рос лую. Так, хва ро бы вен бы лі вы
ву ча ны даў но, але ме та ды ля чэн ня 
кар ды наль на змя ні лі ся, а  ў нашым 
гра мад стве і па гэты час ма ла пра тое 
ве даюць. Ёсць стэ рэа ты пы, іл жы выя 
мер ка ван ні. На прык лад, мно гія ме ды
кі, а ўжо тым больш па цы ен ты, лі чаць, 
што ка лі вы да ліць хво рую ве ну, то стан 
дру гой аба вяз ко ва пач не па гар шац ца. 
Ма ла хто со чыць за ста нам сва іх вон
ка ва зда ро вых ног. Лі чаць: не ба ліць — 
і доб ра. Та му мы, фле бо ла гі, з да па мо
гай СМІ, на кан суль та цы ях увесь час 
ак цэн ту ем ува гу на гі гі е не ног.

— У чым яна за клю ча ец ца?
— Вы чыс ці  це  з у  бы дв ой чы 

на дзень? Ча му? Бо гэ та пра фі лак ты
ка ка ры е су, перш за ўсё. Дак лад на та
кую ж пра фі лак ты ку трэ ба пра во дзіць 
і з на га мі. Тут ня ма ні чо га цяж ка га, 
пра гэ та ўсю ды га во раць і пі шуць. 
На прык лад, пры пе ра лё тах, ка лі но гі 
доў га зна хо дзяц ца ў не ру хо мым ста
но ві шчы, апра найце кам прэ сій ныя 
пан чо хі ці кал гот кі. Не трэ ба ха дзіць 
па доў гу і на  аб ца сах, вар та да ваць 
на гам фі зіч ную на груз ку… Ну, і на
вед ваць пе ры я дыч на фле бо ла га не аб
ход на. Вя до мая іс ці на: хва ро бу ляг чэй 
па пя рэ дзіць, чым по тым ля чыць.

Я люблю сваю справу. 
Атрымліваю задавальненне ад таго, 

што камусьці дапамогу аказаў, 
калі ёсць вынік — пацыент ачуняў. 

Для мяне гэта вельмі важна.

Падчас майстар-курса Балтыйскага таварыства флебалогіі
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— Вы ўжо не каль кі ра зоў па раў‑
на лі фле ба ло гію з ста ма та ло гі яй. 
У іх ёсць і штосьці агуль нае?

— Гэ та я так, для ра зу мен ня: пад
клю чаю ва ша воб раз нае мыс лен не. Да 
ста ма то ла га ха дзі лі ўсё. Пра зу бы — гэ
та зра зу ме ла. Яшчэ рэ кі, бы вае, ма люю 
па цы ен там, ру чаі… І лес по бач да ма
люю (смя ец ца). Та ды ча ла ве ку ста но
віц ца больш зра зу ме ла, што ад куль 
«ця чэ» і ку ды «вы ця кае». Ён па чы нае 
ра зу мець пры чы ны і наступствы.

— Як у  За ход няй Еў ро пе ідуць 
спра вы з дзі ця чай фле ба ло гі яй?

— Шчы ра ка жу чы, мне па куль са
мо му не зра зу ме ла. Ней кіх гла баль
ных да сле да ван няў на гэ тую тэ му ня
ма, пуб лі ка цый так са ма. Ма ла клі нік, 
мо жа па ратрой ка на ўсю За ход нюю 
Еў ро пу. Але пры іх ёсць дзі ця чыя са
су дзіс тыя ад дзя лен ні.

— А ка лі па раў ноў ваць якасць ля‑
чэн ня той жа ва ры коз най хва ро бы ў 
нас і за мя жой?..

— Вы ні кі пры кладна такія ж, ка лі 
ў нас не лепш. Бо мы вы ка рыс тоў ва ем 
са мае су час нае аб ста ля ван не.

— Ка лі лас ка, удак лад ні це: мы — 
гэ та хто?

— Я ды мае сяб рыфле бо ла гі: Па
вел Гаў рын і Сяр гей Кар ні е віч. З нас 
усё і па ча ло ся ў го дзе 2007–2008м.

тры та ва ры шы 

— Пас ля ву чо бы я быў раз мер ка ва
ны ў 19ю дзі ця чую па лі клі ні ку ў Мін
ску. А по бач там бу ды нак 19й ра ён най 
«да рос лай». Там хі рур гіч нае ад дзя лен
не ўзна чаль ваў Па вел Гаў рын. А я ж 
прый шоў ма ла дым спе цы я ліс там та
ды, адзін быў на ўсю дзі ця чую па лі клі
ні ку. Ну і бе гаў пе ры я дыч на да Паў ла 
Юр’ е ві ча: ра іў ся, пад вуч ваў ся. Уво гу
ле, стаў ён ма ім та ва ры шам, а по тым 
і леп шым сяб рам. А Сяр гей Кар ні е віч 
з Паў лам ад на курс ні кі, яны сяб ра ва
лі. Сяр гей Мі ка ла е віч тады працаваў 
урачом у Мін скай аб лас ной клі ніч най 
баль ні цы. Уво гу ле, я ў іх кам па нію 
ўпі саў ся. Ста лі мы «ГА МАК» — нас 
ка ле гі так пра зва лі: скла лі іні цы я лы 
на шых прозвішчаў. Ад на мед сяст ра 
час та жар та ва ла: ку ды ні кінь, усю ды 
аль бо Ма зын скі, аль бо Кар ні е віч ці 
Гаў рын. Дык вось, не як са бра лі ся мы 
ра зам і па ду ма лі, што па ра нам за няц
ца фле ба ло гі яй на якас на но вым уз
роў ні. З’ез дзіў Сяр гей Кар ні е віч у Ры
гу, па гля дзеў, як мож на пра во дзіць 
апе ра цыі кам форт на і для па цы ен та, і 
для хі рур га — з да па мо гай ла зе ра. Па
мя таю, пер шая апе ра цыя ў Паў ла ды 
Сяр гея доў жы ла ся дзве га дзі ны. Мя не, 

ма ла д о га, та ды не па клі ка лі, са
мі яшчэ хва ля ва лі ся. А ця пер 

та кая пра цэ ду ра 
па ча се зай мае 

хві лін трыц цаць, ра зам з усі мі пад рых
тоў ка мі.

— А ча му Сяр гей Кар ні е віч та ды 
па ехаў ме на ві та ў Ры гу?

— Там ёсць Бал тый скае та ва рыст ва 
фле бо ла гаў, прэ зі дэнт якой — док тар 
ме ды цы ны Улдзіс Ма у рыньш. У яго 
свая клі ні ка, ку ды мы час та ез дзім, па
вы ша ем ква лі фі ка цыю. Ту ды за пра ша
юць спе цы я ліс таў з Анг ліі, Бра зі ліі… 
По тым Кар ні е віч стаў ві цэпрэ зі дэн
там гэ тай су поль нас ці ў Бе ла ру сі.

— Звер нем ся да вас: мо жа на ву ко‑
вую пра цу пі ша це на тэ му дзі ця чай 
фле ба ло гіі?

— Усе ка жуць: пішы! Бо гэ ты кі ру
нак трэ ба раз ві ваць. Я па куль ду маю 
над гэ тым, раз ва жаю. На кан фе рэн цы
ях ву чу ся, на май старкла сах. Кож ны 
раз пра неш та но вае да вед ва ю ся. Вось, 
на прык лад, у Пі це ры ў рэ жы ме ан лайн 
па каз ва лі нам, рас каз ва лі пра роз ныя 
ню ан сы ў хо дзе апе ра цыі. На прык лад, 
як ігол ка па він на ўва хо дзіць у ве ну: 
дзі рач кай уверх, уніз ці ў бок…

ча ла ве чы фак тар 

— Пра тое, як вы бу доў ваць дыя‑
лог з па цы ен там, на май стар‑кла сах 
так са ма рас каз ва юць?

— Гэ та му яшчэ ў ву зе ву чаць. Дыс
цып лі на тая на зы ва ец ца «Эты ка і дэ
ан та ло гія».

— Але, тым не менш, са ма не раз 
чу ла, зда ра юц ца кан флік ты з па цы‑
ен та мі…

— Ве да е це, у нас ка жуць: усе ме ды кі 
па дзя ля юц ца на тры ка тэ го рыі: не дай 
Бог, дай Бог і ад Бо га. Хто кім ста не — 

тое не вя до ма. Але ін шы раз дак та
роў у та кія рам кі за га ня юць!.. 

На прык лад, ка лі я пра ца ваў 
у 19 дзі ця чай па лі клі ні цы, 
па ра лель на яшчэ ад седж
ваў зме ну ў дру гой — мін
скай 11й дзі ця чай. У мя
не атрым лі ва ла ся дзве 
зме ны ў дзень: з 8.00 да 
16.00  у  ад ным мес цы, 
по тым з 17.00 да 20.00 — 
у ін шым. За зме ну пра хо
дзі ла да 120 ча ла век: адзін 
хі рург на ўсю па лі клі ні ку! 
Пас ля со та га па цы ен
та па чы на еш ужо вы га
раць, а там жа яшчэ ба
бу лі ся дзяць, дзя ду лі ды 
баць кі, якія за бы ва юць 

пра тое, што і док тар — 
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ча ла век, ста міц ца мо жа… Шчы ра ка
жу чы, не надта пры ем на бывае на зі
раць ад кры та спа жы вец кае стаў лен не 
да нас. Асаб лі ва ў плат ных мед цэнт рах. 
І ад мо віць не мо жаш, ба ад кры та га ж 
хам ства ня ма. Але ад чу ва еш: ста вяц ца 
да ця бе як да аб слу го ва га пер са на лу. 
Та му пас ля ся мі га дзін мне пра ца ваць 
ужо ма раль на цяж ка. На огул, ме ды
цын скай куль ту ры, ска жам так, ні хто 
не наву чыць. Як цябе баць кі ў дзя
цін стве вы ха ва лі, та кі з цябе док тар і 
атры маў ся.

— Мо жа, у вы пад ку поў на га вы га‑
ран ня трэ ба прос та сыс ці з пра фе сіі?

— Спра ва ў ін шым. Я лі чу, што 
перш чым браць лю бо га ча ла ве ка 
на лю бую пра цу, яго трэ ба пра тэс
та ваць або на кі ра ваць да псі ха тэ ра
пеў та. Ёсць роз ныя тэм пе ра мен ты: 
ка мусь ці не па ды хо дзіць ка лек тыў
ная пра ца, на прык лад. І пе рад па
ступ лен нем у Ме д уні вер сі тэт мож на 
бы ло б неш та па доб нае пра хо дзіць 
абі ту ры ен там. У нас жа ёсць ус туп
ныя эк за ме ны? А ча му б асаб лі вас
ці ха рак та ру не пра ве рыць? Я ка лі ў 
Рэс пуб лі кан скім атра дзе спец пры зна
чэн ня Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях слу жыў (гэ та бы ло ў 2009–
2011 га дах, пра ца ваў у вы яз ной медб
ры га дзе), пры па ступ лен ні пра хо дзіў 
псі ха ла гіч ныя тэс ты. Гэ та нар маль
на, я лі чу. А ў дак та роў та ко га ня ма. 
Не ўсе ж пры дат ныя, на са май спра ве. 
Паў та ру ся, у аб са лют на лю бой пра фе
сіі важ ная псі ха ла гіч ная пра фпры дат
насць.

і ў агонь, і ў ва ду 

— Ка лі ў МНС слу жы лі, ка го ра‑
та ва лі?

— Уся ля кіх… Кож ны вы езд — эк
стра ны. Інакш не вы клі ка лі б, пра віль
на? Але спа чат ку мы спец пад рых тоў ку 
пра хо дзі лі. У нас бы ла ма та цык лет на
вы яз ная гру па — каб апе ра тыў на рэ
ага ваць на вы клік. Се лі на ма та цык лы 
і паляцелі. Яшчэ з па ра шу тамі з вер
та лё та ска ка лі. 11 скач коў у мя не. Усё 
са мі ра бі лі: скок ну лі, па ра шут хут
ка згар ну лі ды зноў у вер та лёт — каб 
скок нуць яшчэ раз. Мне по тым ста
рэй ша га лей тэ нан та да лі.

— З якой вы шы ні ска ка лі?
— Ды роз ная быва ла. На  са май 

спра ве, чым ні жэй — тым больш стра
ху ад чу ва еш. Ка лі вы со ка, ёсць час па 
ба ках па гля дзець, з ду хам са брац ца. 
А тут не па спеў па ду маць — ужо ўніз. 
Да рэ чы, яшчэ ў МНС су праць га зы ву
чы лі ся вы ка рыс тоў ваць. Ме ды кі па
він ны заходзіць у бу ды нак, які га рыць, 
і ака заць да па мо гу, ка лі яна патрэбная 
на мес цы.

— Бы лі та кія вы пад кі?
— Ха па ла… Дзесь ці на ра ё не, на

ват не па мя таю…
— Як мож на пра та кое не па мя‑

таць? Альбо гэ та га бы ло за шмат?
— Дык штось ці дзесь ці ўвесь час 

ад бы ва ец ца! Схе ма ад ноль ка вая: бай
цы ацэнь ва юць аб ста ноў ку, по тым ты 
за хо дзіш у дом, ка лі па цяр пе лых нель
га вы нес ці. А бы вае і такое: на прык
лад, муж чы на ра біў ра монт у ква тэ ры: 

вы ра заў пе ра га род ку па між ту а ле там і 
ван най, ды рап там — ар ма ту рай за ва
лі ла. Мы да ста ва лі яго, па мя таю, як з 
шам пу ра. Ці вось яшчэ вы па дак: лю
ты, мі нус 20. Тра са на Ві цебск, 5 км ад 
Мін ска. Ла ба вое су тык нен не аў та ма
бі ляў: адзін ра за рва ла на па ло ву, дру
гі — прос та ўсмят ку. Шмат за гі ну лых: 
двое ў ад ной ма шы не, пяць — у ін шай, 
і на да ро зе — яшчэ адзін. Ды за ру
лём — ця жар ная жан чы на, прычым 
на поз нім тэр мі не. Яна жы вая, але за
ціс ну тая, но г не вы няць: моц на дэ фар
ма ва ны ку заў. На мес цы прама па ста
ві лі ёй кро пель ні цу, не вы ма ю чы.

— Вы яшчэ і ў мін скім Дзі ця чым 
хі рур гіч ным цэнт ры ў той час пра‑
ца ва лі…

— І ця пер пра цую — дзя жу ран там.
— У чым сут насць гэтай пра цы?
— Звы чай ны док тар пры хо дзіць 

а вось май ра ні цы і сы хо дзіць у тры, 
а су ткі, з дзе вя ці ра ні цы да дзе вя ці 
ве ча ра, і ў вы хад ныя нясуць вахту — 
дзя жу ран ты. Пры ма ем па цы ен таў, эк
стра на апе ру ем, ка лі трэ ба.

— Асаб лі выя вы пад кі ў ДХЦ так‑
са ма не хо ча це ўспа мі наць?

— Для вас гэ та, маг чы ма, ці ка ва. 
А для нас — ру ці на, увесь час ад но і 
тое ж. Пра цу еш і пра цу еш. Ста ра еш ся 
быць мак сі маль на эфек тыў ным і ўсё. 
Я люб лю сваю спра ву. Атрым лі ваю за
да валь нен не ад та го, што ка мусь ці да
па мо гу ака заў, ка лі ёсць станоўчы вы
нік — па цы ент ачу няў. Для мя не гэ та 
больш важ на.

— Страч ва лі па цы ен таў?

Лазерная аперацыя доўжыцца паўгадзіныВось так праходзяць майстар-класы ў флеболагаў
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— Уся ля кае бы ва ла… Але і ра та
ва лі, дзя куй Бо гу, няма ла. Асаб лі ва 
не бяс печ ныя ве ла сі пед ныя траў мы 
ле там: раз ры вы се ля зён кі, пе ча ні, 
унут раны крывацёк… Бо ка лі дзі ця 
па дае, руль час цей за ўсё ўда рае яго ў 
жы вот. Атрым лі ва ец ца моц ны і глы
бо кі ўдар.

— Дзі ця — скла да ны па цы ент?
— Так, бо ён не мо жа га ва рыць, і 

за яго ні хто не ска жа. Па сімп то мах да
во дзіц ца вы зна чаць, па ана лі зах, што 
здарылася.

— А ка лі маленькі пацыент ужо 
мо жа раз маў ляць? Ды ба іц ца…

— Ці да рос лы не ба іц ца?
— Да рос лы свае эмо цыі кант ра‑

люе…
— Да рос лы пры хо дзіць адзін. А з 

дзі цем заў сё ды «сві та». І з імі ця жэй, 
чым з ім. Ёсць уз ня тая ма ма, якая «пя
ты кут не зна хо дзіць», нер во вы та та. 
А по тым пад цяг ва юц ца ба бу ля з дзя
ду лем. І больш пра ца ваць да во дзіц ца з 
імі. Бы вае, трэ ба тэр мі но ва вы ра шыць 
пы тан не пра апе ра цыю, час ідзе, а ты 
ста іш і спра бу еш да нес ці да баць коў, 
што ў дзі ця ці пы тан не жыц ця ды смер
ці. Зра зу ме ла, апе ра цыя — гэ та моц ны 
стрэс, але ка лі яна не аб ход ная?! Шмат 
ча су сы хо дзіць на тое, каб да ка заць 
баць кам, што ты — не іды ёт. По тым 
ты вы жа ты эма цый на. Па чы на еш па
ін ша му зно сіц ца з баць ка мі. Вось мы 
і вяр ну лі ся да пы тан ня пра куль ту ру 
ўза е ма ад но сін і вы га ран ня на ра бо
це. Не, сы хо дзіць з пра фе сіі не трэ ба. 
Трэ ба прос та ўмець эма цый на раз гру
жац ца.

— І як вы эма цы йна раз гру жа е‑
це ся?

— На ма та цык лах ка та ю ся са сва
і мі сяб ра мі. Ты мі са мы мі, што ўва хо
дзяць у наш «ГА МАК». Але без фа на
тыз му, я ў клу бы не ўва хо джу. Цяпер 
у  мя не чо пер. Ма гу на  ім на  пра цу 
пры ехаць. Бы вае, ад’ яз джаю з сяб ра мі 
на па ру дзён. Без тэ ле фо наў, без ра дыё, 
ад све ту ад рэ за ны — ідэа льна!

— А з па ра шу там яшчэ ска ча це?
— Ужо не. Мне не як страш на бы ло. 

Пад час воль на га па лё ту кож ны раз пе
ра гля даў жыц цё на но ва. А ця пер, ка лі 
я «вый шаў са строю» на не каль кі ме ся
цаў, — асаб лі ва. Усё ж та кі ў мя не сям’я, 
дзе ці. Іх яшчэ падтрымліваць трэ ба. 
У сквош па гу ляць люб лю. На з’ез ды, 
між на род ныя кан фе рэн цыі ез джу — 
так са ма доб рая пе ра за груз ка: но выя 
зно сі ны, но вая ін фар ма цыя.

— Ку ды ўжо з’ез дзі лі?
— У Шве цыю, Пра гу, краіны Пры

бал ты кі, Ка зах стан, Пі цер… У Анг
ліі ха чу па бы ваць. І ў ЗША. Але гэ та 
за трат на. У  Бо ста не кан фе рэн цыя 
мне абы дзец ца пры клад на ў 5 ты сяч  
до ла раў. Я ж сам ся бе фі нан сую. Але 
без та кіх па ез дак на між на род ны ўзро
вень не вый дзеш.

— У спарт залу хо дзі це?
— А як жа! Там я рэ лак сую. Па

ця гаў жа ле за — вы ціс нуў з ся бе не
га тыў. Вы хо джу спус то ша ны, лёгкі 
та кі. Доб ра, што ў нас ёсць за лы, якія 
пра цу юць 24 га дзі ны ў су ткі! Да рэ чы, 
у спарт за ле час та ба чу праб лем ныя 
но гі. Так і пад мы вае ча сам па ды сці, 
даць ві зі тоў ку.

— Ка лі ж вы спі це? Ды на огул — ці 
спі це?

— Вя до ма, спаць трэ ба! Дзе пра
цую, там і сплю (смя ец ца).

— А вы хад ныя ў вас ёсць?
— Ужо час цей. У ня дзе лю — ад

па чы нак з сям’ ёю. А ўсе хо бі — пас ля 
пра цы. Да рэ чы, у мя не са ба ка яшчэ 
ёсць, чор ны лаб ра дор. Яго, вы ж ра зу
ме е це, вы гуль ваць трэ ба ра ні цай і ўве
ча ры. Яшчэ філь мы па гля дзець люб
лю, у кі на тэ ат ры па ха дзіць… На  жаль, 
ча су на ўсё не ха пае.

зва рот ная су вязь 

— Ка жуць, ура чы хва рэ юць хва ро‑
ба мі сва іх па цы ен таў... 

— Не, у мя не з гэ тым усё ў па рад ку! 
Мы, фле бо ла гі, зай ма ем ся пра фі лак
ты кай: но сім час ад ча су кам прэ сій ны 
тры ка таж, со чым за ста нам ног.

— Усе хва ро бы ад нер ваў?
— Аб са лют на! Ад псі ха эма цый

на га ста ну. Ёсць фак та ры, якія схі ля
юць да хва ро бы — гэ та ге ны. А ёсць 
тыя, што яе пра ва ку юць — псі ха са
ма ты ка.

— Та ды ўзні кае пы тан не: на коль‑
кі глы бо ка вы ці ка ві це ся аса біс тым 
жыц цём сва іх па цы ен таў, ка лі ўвогу‑
ле ці ка ві це ся?

— Вы ра зу ме е це, у мя не з імі зно
сі ны не  ад на ра зо выя. Яны  ж пры
хо дзяць спа чат ку на кан суль та цыю, 
по тым — каб за ма ца ваць вы ні кі, мы 
ўжо на  ін шым уз роў ні ма ем зно сі
ны. Пэў ную дыс тан цыю, вя до ма, за
хоў ваю, але, у цэ лым, ча ла ве ка ўжо 

Сяргей Карніевіч — доктар вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, віцэ-прэзідэнт 
Балтыйскага таварыства па флебалогіі ў Беларусі

Я лі чу, што перш чым 
браць лю бо га ча ла ве ка 

на лю бую пра цу, яго трэ ба 
пра тэс та ваць або на кі ра‑

ваць да псі ха тэ ра пеў та. 
Ёсць роз ныя тэм пе ра мен‑

ты: ка мусь ці не па ды хо‑
дзіць ка лек тыў ная пра ца, 

на прык лад. І пе рад па ступ‑
лен нем у Ме д уні вер сі тэт 
мож на бы ло б неш та па‑

доб нае пра хо дзіць абі ту ры‑
ен там. У нас жа ёсць ус‑

туп ныя эк за ме ны? А ча му б 
асаб лі вас ці ха рак та ру 

не пра ве рыць?..
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З сяброўкай па жыцці – жонкай Вольгай 
і сынамі Аляксеем (злева) і Фёдарам Дзяніс Мазынскі і ягоны чопер

доб ра ра зу мею, ад чу ваю. На прык лад, 
прый шоў ін тра верт: увесь у са бе, і пе
дант да та го ж. Пры ду маў са бе не іс
ну ю чыя праб ле мы. Па чы наю тлу ма
чыць, што з ім усё доб ра, і но гі ў яго 
ці ў яе пры го жыя. А яна ці ён не чу
юць…

— І як та ды быць? Што ро бі це?
— Пра цяг ваю раз мо ву, пе ра кон

ваю… Мі нут со рак, за мест вы зна ча
ных двац ца ці.

— Не як на  ад ным з пры ёмаў 
вы мне мі ма ходзь ска за лі, што ўсё 
трэ ба ра біць сум лен на. Але ж па‑
няц це сум лен ня ця пер у  кож на га 
сваё…

— Не згод ны: сум лен не адзі нае 
на ўсіх! (Смя ец ца.) З ін шы мі абы хо
джу ся так, як абы хо дзіў ся б сам з са
бой. Без пад ма ну. Ка лі што ска заў — 
зра біў. Па абя цаў неш та, на ват ка лі ў 
шко ду ці стра ту для ся бе, — стры май 
сло ва.

— А на якія ах вя ры ў пра цы вы 
здоль ныя пай сці?

— Ды я ж пастаянна іду, бо ўвесь 
час даводзіцца падладжвацца: ра зу
мею, у кож на га па цы ен та свой рытм, 
ува хо джу ў ста но ві шча. Прый шла не
як ба бу ля да мя не на огул не па про фі
лю, га дзі ну ча су за ня ла. Я ёй не да па
мог. Та му і гро шы з яе не ўзяў.

— Ці ёсць у вас жыц цё вае крэ да?
— Я лі чу, што фар му ля ваць та кія 

дэ ві зы — глуп ства. Гэ та ўсё ўмоў на і 
зна хо дзіц ца ва ўладзе пэў най эма цый
най ат мас фе ры ва кол ця бе ў ней кі мо
мант ча су. На сён няш ні дзень у мя не 
та кі на строй, у дру гі — ін шы… Зра зу

ме ла, што трэ ба, паў та ру ся, па сту паць 
па сум лен ні. Трэ ба ста рац ца, трэ ба 
да па ма гаць ін шым. Каб у кан цы жыц
ця не прый шло ся шка да ваць пра тое, 
што ча гось ці не па спеў.

— Да ча го імк не це ся ў жыц ці?
— Да кам форт на га іс на ван ня. 

Можа, вам падалося, што я гавару 
пра грошы? Так, гро шы — як па вет ра. 
Гэ та не сэнс жыц ця, але сро дак іс на
ван ня. На жаль, час та яны ства ра юць 
за ган ны круг.  Але я  не  пра гро шы. 
Кам форт нае іс на ван не — гэ та стан, 
ка лі ты за да во ле ны са бой і тым, што 
ро біш. Ка лі ад чу ва еш ад да чу. Сям’я, 
баць кі, пра ца — усё ў гэ тае па няц це 
ўклю ча ец ца. Хачу пра цяг ваць ра біць 

сваю спра ву і каб, усе мае па цы ен ты 
ха дзі лі ў ра дас ці.

— Марыце, каб дзе ці пай шлі па 
ва шых сля дах?

— Пас ля ня даў ніх па дзей у  ма
ім жыц ці яшчэ раз пе ра ка наў ся, што 
нель га шмат за гад ваць на пе рад. Трэ ба 
жыць тут і ця пер. Вы ўпэў не ная, што 
ва ша заўт ра на сту піць?

— Як ка жуць, ня ма ні я кіх га ран‑
тый…

— І я не ўпэў не ны. Та ды на вош та 
пра гэ та ду маць? Я ха цеў бы, каб дзе
ці мае бы лі шчас лі выя. Хоць у кож на га 
сваё па няц це шчас ця…

Гутарыла Алі са Гюн гер.
Фота з асабістага архіва Дзяніса Мазынскага.

Побач з дзіцячым ангіахірургам — прафесар Улдзіс Маурыньш
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На вы ста ве ў Ма лой за ле му зея-за па вед ні ка «Ня свіж»
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Без фі лі жан кі чаю не маг чы ма ўя
віць са бе на ша жыц цё: хоць бы раз у 
дзень аба вяз ко ва трэ ба ўдых нуць дух
мя ную па ру і атры маць аса ло ду ад ча
я ван ня. А між тым да га ра ча га та ні зу
ю ча га на пою бе ла ру сы пры ах во ці лі ся 
па раў наль на ня даў на: гэ та му за хап
лен ню ў на шых кра ях — уся го па ру 
ста год дзяў, з пунк ту гле джан ня гіс то
рыі — дро бязь.

Гіс то рыю пра нік нен ня чай най 
куль ту ры на бе ла рус кую зям лю рас
кры вае вы ста ва «Час чаю» ў Ма лой 
за ле му зеяза па вед ні ка «Ня свіж»: 
звыш 100 прад ме таў пад ра бяз на зна
ё мяць як з па пя рэд ні ка мі чаю, так і 
з тра ды цы я мі яго ўжы ван ня на шых 
пра дзя дуль і пра ба буль. Аба пі ра ю чы
ся на экс па на ты і да па мо гу ку ра та ра 
вы ста вы Іры ны Мі лі нке віч, па спра
бу ем сціс ла апі саць чай ную гіс то рыю 
Бе ла ру сі.

Прак ты ка за вар ван ня чай на га ліс
та прый шла да нас, як ні дзіў на, толь
кі ў XІX ста год дзі. XVІІІ ста год дзе ў 
Бе ла ру сі  — час ка вы, якая шы ро ка 
рас паў сю дзі ла ся па ўсёй Еў ро пе. Гэ та 
быў на столь кі па пу ляр ны на пой, што 
ў кож ным до ме аба вяз ко ва тры ма лі 
ба дзёр лі вае зер не. Та ды Ан то ні Ці
зен гаўз у Грод не ад крыў пер шую ка
вяр ню, а адзін з су час ні каў пі саў, што 
дом без ка вы — дом пра сцяц кі. Ка ва
вар кі, ка ва мол кі, буль ёт кі ды сер ві зы з 
ма ле неч кіх фі лі жа нак у аба вяз ко вым 
па рад ку ме лі ся ў лю бым пры стой ным 
до ме, вя до мая ку лі нар ная кні га «Лі
тоў ская гас па ды ня» ўклю ча ла роз ныя 
рэ цэп ты пад рых тоў кі ка вы. Да рэ чы, 
ка ва мол кі та го ча су бы лі да во лі вя лі
кі мі ды ма гут ны мі, бо куп ляць да ра гія 
ка ла ні яль ныя та ва ры маг лі са бе да зво
ліць лю дзі за бяс пе ча ныя, а бяд ней шыя 
ма ло лі лі та раль на ўсё, па чы на ю чы з 

жа лу доў, пша ні цы і пра пра жа на га га
ро ху, да баў ля лі жмень ку на ту раль на га 
зер ня і атрым лі ва лі на пой, які так са ма 
на зы ва лі «ка ва». Што ты чыц ца чаю, 
пад ім ра зу ме лі ся тра вы, асаб лі ва якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца для ля чэн ня. Рым
скі ра мо нак, пе ра чная мя та, маль ва, 
ча бер, кры ва ўнік, ка ра кру шы ны і ду
ба — у ход іш ло ўсё, што мож на за ліць 
кі пя чо най ва дой і вы ка рыс тоў ваць для 
спа то лен ня сма гі і па праў кі зда роўя.

Са праўд ная ж чай ная куль ту ра 
да нас прый шла ў кан цы XVІІІ — па
чат ку XІX ста год дзя — ра зам з рус кі
мі чы ноў ні ка мі, якія пры яз джа лі на 
служ бу, пры во зі лі з са бой туль скія са
ма ва ры і ста лую тра ды цыю ча я ван ня: 
муж чы ны ад да ва лі пе ра ва гу шклян кі 
ў пры го жай ся рэб ра най пад шклян цы, 
да мы  — пар ца ля не з ім пе ра тар скіх 
за во даў. Чай ны ліст пра да ваў ся не ў 
звык лых для нас па пя ро вых пач ках, 



а ў пры го жых бля ша ных скрын ках — 
сён ня так па ку юц ца толь кі да ра гія па
да рун ка выя га тун кі.

Чай у XІX ста год дзі пі лі не каль кі 
інакш, чым ця пер: у яго да да ва лі па
ан гель ску ма ла ко, а так са ма ма лі на вы 
і віш нё вы сі роп, чыр во нае ві но. Эт ног
раф Мі ка лай Ні кі фа роў скі пры во дзіць 
спе цы фіч ны бе ла рус кі вы раз «сліў кі ад 
ша лё най ка ро вы». Так на зы ва лі кань як 
або ром, які пад лі ва лі ў чай (за ад сут
нас цю за меж ных на по яў вы ка рыс тоў
ва лі хат нія на стой кі). 

Па сту по ва з’яў ля юц ца сер ві зы з 
мност ва роз ных прад ме таў, якія ўклю
ча юць звы чай на два чай ні ка — для 
чор на га і зя лё на га чаю, смя тан ні кі, 
шчып чы кі для цук ру, сіт цы, фі лі жан кі 
і спод кі: усё, што трэ ба для шмат люд
на га ча я ван ня, на якое збі ра юц ца гос
ці ці цэ лая сям’я. Ма ла дым на вя сел ле 
да ры лі звы чай на сер віз на два іх — так 
зва ны «тэтатэт», а для ха лас ця коў 
ужы ва ўся спе цы яль ны чай ны на бор 
пад наз вай «эга іст» — на ад ну пер со
ну, каб сма ка ваць на пой ў га нар лі вай 
адзі но це.

Са ма вар, асаб лі ва ў ха лас цяц кай 
гас па дар цы, час та за мя няў ся на буль
ёт ку — ме та ліч ны по суд для кі пе ню, 
які па да гра ва лі пры да па мо зе спір
тоў кі. Тым больш буль от кі вы ка рыс
тоў ва лі і пры пад рых тоў цы ка вы, гэ та 
зна чыць у на шых да мах яны ўжо бы

лі — і вый шлі пас ля з ужыт ку ра зам 
са спір тоў ка мі ў га ды, ка лі па да ра жэ ла 
«па лі ва» для гэ тых пры ста са ван няў. 
Але па куль спірт быў тан ны, звык лая 
буль ёт ка цал кам да зва ля ла абы сці ся 
без да ра го га са ма ва ра, ды і ў зва ро
це бы ла ку ды пра сцей. А вось ка лі ў 
мо ду ўвай шлі вы ра бы туль скіх май
строў, у на шых прод каў спа чат ку ха
па ла не спа дзя ва нак. Гіс то рыкэт ног
раф Іг нат Ходзь ка ў 1826 го дзе на ват 
пі ша апо вяд пра ней кую пан ну Са ла
мею, якая на бы ла са ма вар ды ён вы
бух нуў пры спро бе хат ніх упра віц ца з 
на ва мод най пры ла дай. Са ма вар кра
нуў гас цей кі пе нем ды яшчэ на сы паў 
по пе лу і вуг ляў на рас кош ны чуб яе 
пры хіль ні ка, па на асэ са ра. «О, дзе ва! 

Ча му ты ве да еш пра сі лу па ра столь кі, 
коль кі не ве да лі най вя лік шыя фі ло са
фы сто га доў та му? І ча му не ве да еш, 
што восьвось бу дзе вы бух!» — руй
ну ец ца Ходзь ка. Ад нак ужо праз два 
дзе ся ці год дзі ін шы эт ног раф Па вел 
Шпі леў скі ў сва ім «Ванд ра ван ні па 
Па лес сі і Бе ла рус ка му краю» не ад
ной чы згад вае пры да рож ныя карч мы, 
у якіх што дзён на, без пры год і апё каў 
мож на на піц ца чаю.

І ўсё ж та кі толь кі ў са вец кія га ды 
чай ста но віц ца паса праўд на му ма са
вым на по ем, з’яў ля ец ца ў кож най ха
це: той са мы, што шмат ра зоў апе ты 
ў лі та ра ту ры і філь мах — у гра нё най 
шклян цы і з лус тач кай цыт ры ны.

Іры на Аў сеп’ ян

Сапраўдная ж чайная культура да нас 
прыйшла ў канцы XVІІІ — пачатку 

XІX стагоддзя — разам з рускімі 
чыноўнікамі, якія прыязджалі на службу, 

прывозілі з сабой тульскія самавары 
і сталую традыцыю чаявання: мужчыны 

аддавалі перавагу шклянцы ў прыгожай 
сярэбранай падшклянцы, дамы — 

парцаляне з імператарскіх заводаў. 
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Але калі вы знойдзеце ў маёй ім

правізацыі нешта вам блізкае, буду 
рада: недзе далёка ў свеце, а можа і зусім 
побач, скажам, за маёй офіснай сцен
кай, яшчэ адна роднасная душа ўдыхае 
водар добрага чаю, з кожным глытком 
адчуваючы багацце яго смаку — го
рыч, слодыч, даўкасць… Ну, нездарма 
ж, хоць і не так даўно, 15 снежня ў све
це сталі адзначаць міжнародны дзень 
чаю. І мы, беларусы — не выключэнне. 
Ладзім і праводзім чайныя фестывалі, і 
нават чэмпіянаты.

Філіжанка чаю за маніторам, калі 
за вакном туманны бясснежны сне
жань, чамусьці выклікае асацыяцыі з 
туманным Альбіёнам, не перашка джае 
працаваць. Наадварот, натхняе на па
глыбленне ў «тэму»… Прызнаюся, 
папярэдні тэкст маёй калегі «Час піць 
чай» і падахвоціў паглыбіцца ў разва
жанні пра мой асабісты раман з чаем. 
Як ні дзіўна, усведамленне цудоўнага 
напою да гэтага моманту суцэльна ў 
маім жыцці чамусьці не выяўлялася. 
Так, я ведала: чай карысны, мне гэты 
напой даўно падабаецца, я яго п’ю, 
адна ці з мужам і сябрамі, дэгустуючы 
розныя гатункі. А вось каб гаварыць 

пра раман з ім… Неяк раптам разам 
ўспомнілася многае, у той час, калі 
змястоўны інфармацыйны тэкст пра 
чай рыхтаваўся ў нумар. Ажыла мая 
пачуццёвая памяць, абудзілася. Як 
быццам яе, нібы глебу вясной, узаралі 
конным плугам пад пасадку бульбы… 
Ды так, што водар самага першага май
го чаю, як і ўзаранай цёплай зямлі, калі 
даводзілася бываць у вёсцы, я адчула 
да лёгкай галавакружнасці. Ды неяк 
падумалася пра чай пановаму. Свежа, 
прыемна…

…Гарадок Ваўчанск, што ў Хар
каўскай вобласці… Бальнічная пала
та… Перада мной глыбокая талерка 
без якіхнебудзь прынтаў, з таннай 
парцаляны з вадкасцю. Тактак, та
лерка з вадкасцю. Я не ведаю яшчэ, 
што гэта чай. Мне тры гады. Мацнею 
пасля нейкай кішэчнай інфекцыі. Ад
чуваю голад. Дзіўлюся: толькі што вы
скрабала лыжкай з талеркі бульбяное 
пюрэ, а цяпер з яе ж вялікай алюмініе
вай лыжкай зачэрпваю вадкасць. І 
адчуваю саладкаватае шчасце, якое 
можна піць. Гэта шчасце называюць 
чаем. Дзяўчынкі старэйшыя смяюц
ца, сёрбаючы «шчасце» з гранёных 

шклянак. А мне са 
шклянкі — нельга. 
Маўляў, апячэш
ся або разаб’еш: 
м а л е н ь к а я … 
Па м я т а ю ,  я к 
санітарка пры
брала талерку 
пасля пюр э і 
прынесла такую   
ж… з вадой бур
штынавага коле
ру. Вада дыміцца, 
пахне незнаёмым. 
Лыжкай набіраю вад
касць і выліваю зноў у 
талерку. Дзяўчынкі дзьмуць, 
я ўслед за імі. Чай хоць і салодкі, 
але зусім не падобны да таго, што мне 
давалі дома — з малінавым варэннем…

Так, заварка ў доме бывала не часта: 
за савецкім часам чай, асабліва індыйскі, 
быў у дэфіцыце. Я памятаю тыя малень
кія пачкі: індыйскага чаю са слонікамі, 
якога практычна не было ў крамах, і 
грузінскага № 36 — з зялёнай налепкай 
і надпісам «Первый сорт». У маім са
вецкім дзяцінстве чай пілі ў асноўным 
грузінскі. А індыйскі часам з’яўляўся ў 

шчасце,  
якое можна піць
ІмправІзацыя  
на «чайную» тэму
Ці любіце вы чай так, як люблю яго я? Вядома ж, хто б вы ні былі, ведаю: 
вам падабаецца гэты напой толькі так, як падабаецца вам. А можа і зусім ён 
вам не даспадобы, таму што вы — каваман. Разумею: вы — іншы, вы цэлы 
сусвет, мною неспазнаны. У вас прыхільнасці свае, звычкі, перавагі... І я таксама 
разумею: чай ці гарбата — гэта асабістае. Асабліва пад Новы год.
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якасці падарунка да свята ад цёткі Зіны, 
якая працавала ў гандлі. Памятаю, як 
улетку бацька пасля абеду, сыходзячы 
да тэлевізара, часам, звяртаючыся да 
мамы, казаў: «Марыя, зрабі мне чайку з 
заваркай, трускалак дадай"… Аднойчы 
я паспрабавала татаў чай. І зразумела, 
чаму яму ён так падабаўся: са свежай 
ягадай. Яе водар акультурвае, сказала 
б, «пласкаваты» смак грузінскага чаю. 
Такі водар уласцівы сучасным, не эліт
ным гатункам чаю з ягаднай аддушкай. 

А вось індыйскі мы пілі ў чыстым яго 
выгля дзе, часам упрыкуску з 

варэннем — вішнёвым, 
малінавым, абрыко

савым… І, вядо
ма, з трускалак. 

Усе ягады тыя 
вадзіліся ў на
шым вялікім 
садзе. А калі 
Юрый Гага
рын злятаў у 

космас, а по
тым пабываў на 

прыёме ў англій
скай каралевы ды 

з’еў пасля выпітага чаю 
лімон, парушыўшы 

этыкет, тата з за
д а в а л ь н е н н е м 

пасмейваючы
ся, адпраўляў 
у рот лімон, і 
прыгаворваў: 
і мы, як ка
сманаўты… А 
мама любіла 
піць чай «па
а н г л і й с к у » : 

з  м а ла ком  і 
цукрам. Пазней, 

калі я вучылася 
ў Кіеўскім універ

с іт эце ,  прыв озі ла 
бацькам чай вышэйша

га гатунку з тымі самымі 
індыйскімі слонікамі. У сталіцы 

Украіны купіць яго было лягчэй, чым у 
правінцыі.

Даўно ўжо бацькоў маіх няма: 
Чаркашына Міхаіла Стэфанавіча, 
ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, 
і яе ўдзельніцы — Марыі Пятроўны 
Чаркашынай. Засталася памяць. І, 
кажучы паруску — послевкусье. У 
тым ліку і ад сумесных чаяванняў. 
Мае бабулі Каця, а таксама Аграфе
на, якая прыязджала да нас у госці са 

сваёй вёскі Рубежнае, пілі чай заўсё
ды са сподачкаў. Даўно ўжо іх няма ў 
продажы: нагадваюць маленькія су
павыя талеркі невялікага дыяметра і 
борцікам пад вуглом крыху больш за 
90 градусаў. Імі карысталіся ў сем’ях з 
вельмі сціплым дастаткам. Пагугліш 
і, на жаль, не знойдзеш такіх узораў. 
Гэтыя сподкі прадаваліся асобна — не 
пад кубкі. І тых філіжанак, з найтон
кай, амаль празрыстай малочнага ко
леру парцаляны на тонкай ножцы з за
латой аблямоўкай і вензелямі, я больш 
у сваім жыцці не сустракала. Толькі ў 
дзяцінстве. Чай у іх быў асаблівым. І 
сябе я, седзячы за круглым сталом з 
белай скацеркай і з той філіжанкай у 
руцэ, асаблівай адчувала таксама. Так 
эстэтычна паілі нас гарбатай бабулі 
ў сям’і майго аднакласніка Сярожкі. 
Ды абавязкова з агрэставым варэн
нем ў маленькіх разетках. А бабуль у 
яго, майго суседа па парце, было аж 
чатыры, чаму я, першакласніца, вель
мі здзіўлялася. Як і белым фартухам, 
якія кожная бабуля апранала перад 
тым, як накрыць стол для абеду. І вы
яўляючы матэматычныя здольнасці, 
а хутчэй пачуццё гумару, пыталася ў 
Сярожы: у цябе што, дзве мамы і два 
таты, калі чатыры бабулі… Памятаю, 
мы тады весела смяяліся. А калі сталі 
старшакласнікамі, Сяргей расказваў: 
яго бабулі, чатыры родныя сястры 
выйшлі з дваранскага саслоўя — усе 
былі настаўніцамі ў мінулым, бо вучы
ліся ў гімназіі. Толькі адна з іх выйшла 
замуж і нарадзіла Сярожкінага тату. І 
варэнне з агрэста ў яго сям’і называлі 
царскім, і варылі яго цётачкі прама ў 
двары — у вялікім медным тазе, а нас 
частавалі пенкай ад варэння. Тое пяш
чотнае мінулае — незабыўнае.

Мне таксама не забыць і асаблі
вы смак чаю ў школьным буфеце, і ў 
спартыўных і піянерскіх лагерах, дзе 
я бывала на летніх вакацыях. Як ні 
дзіўна, мне той чай падабаўся. Як і чай 
у цягніках у фірмовых падшклянках, 
цёмны, пякучы. Той чай у цягніках — 
наогул асобная тэма. Упершыню яго 
прадэгуставала ў падлеткавым узрос
це, як ехалі са старэйшай стрыечнай 
сястрой Валянцінай у госці да цёткі 
Ані ў Паўлаград Днепрапятроўскай во
бласці. Мне тады спадабаўся найбольш 
падшклянак, які, здавалася, дадаваў 
значнасці звычайнаму чаю.

Цяпер ні для каго не таямніца, 
што сакрэт прыгажосці чаю ў цягніку, 

Чай — гэта смак, эстэтыка і прыгажосць

Чай у падшклянках у цягніку за савецкім 
часам — наогул асобная тэма 

Хто хадзіў у турпаходы, той ведае смак чаю 
з сунічніка, чарнічніка ды іншых зёлак — 

з дымком і добрым настроем
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гэта ўсяго толькі дробка пітной соды, 
дабаўленая ў чайнік з заваркай. Сода 
зберагае насычаны колер чаю нават 
пры паўторным заварванні. Зусім ня
даўна правяла эксперымент: дадала ў 
свежазавараны чай трохі соды. І, цуд, 
трапіла ў дзяцінства: смак быў знаёмы, 
амаль забыты. А ўлічваючы, што сода 
ў разумных колькасцях — прадукт ка
рысны, суцешылася думкай, што ў са
вецкія гады ні правадніцы ў цягніках, 
ні кухары ў сталовых ніякім чынам 
здароўе наша не падрывалі. А можа 
і зусім содавае «нашэсце» пачалося з 
чыіхнебудзь добрых намераў: маўляў, 
дадамо трохі соды, бо карысна…

Калі вы нарадзіліся ў СССР, то мо
жаце ўспомніць і так званы «сыры» 
чайны напой. Гэта былі такія невялікія 
брыкецікі, ад якіх можна было па кава
лачку адламваць і есці. Прычым нека
торыя з маіх аднагодкаў спрасаваную ў 
пліткі сумесь дзікіх гатункаў яблыкаў, 
груш і ягад з рафінаднай патакай па
глыналі з задавальненнем.

Так, чай для мяне — гэта паэзія. І 
каб у тым пераканацца, я здзейсніла 
невялікае інтэрнэтпадарожжа. Якіх 
толькі афарызмаў і глыбокіх па сэнсе 
ў вядомых пісьменнікаў і паэтаў вы
казванняў не знойдзеш пра чай! Да 
прыкладу, у Рэя Брэдберы ў яго знака
мітай аповесці «Віно з дзьмухаўцоў» 
чаем можна вымераць сяброўства. 
Вось як ён пра гэта піша: «Тысяча га
лонаў чаю і пяцьсот печываў — цалкам 
дастаткова для адной дружбы». Яшчэ 
мне спадабаліся выслоўі, якія сабра
ла нехта Людміла СянкевічВалегава. 
(https://www.proza.ru/).

Не магу не ўспомніць і чай, які зда
рыўся ў маім жыцці як сродак ната
лення смагі. А смага была велізарная. 
Адбылося тое ў 1996 годзе ў Прыпяц
кім ландшафтнагідралагічным за
паведніку, па якім мы з мужам ішлі 
амаль цэлы дзень падчас пешаходнага 
падарожжа ўздоўж Дзяржаўнай мяжы 
Беларусі. Ішлі па асфальтавай дарозе, 
якая вяла праз дікія, непралазныя лясы. 
Уздоўж дарогі быў забалочаны канал. 
Стаяла спякота, што не ўласціва для Па
лесся ў канцы ліпеня. Даводзілася ісці ў 
вятроўках з капюшонамі, сляпнёў у тых 
месцах у летнюю пару — вялікае мнос
тва. Яны бязлітасна кусалі твар, шыю, 
далоні. Адбіваліся ад гэтых стварэнняў 
лапаткай, адмахваліся ручнікамі… І 
вады нам у той дзень не хапала, выпілі 
яе ўжо да абеду, таму піць хацелася ня

стрымна. Стан быў жудасны і настрой 
такі самы. І чамусьці думалася пра пу
стыню, дзе людзі могуць загінуць ад 
смагі. Вада ў зялёнай ціне здрадліва па
блісквала ўздоўж дарогі. Але мы ведалі: 
яна не прыдатная да ўжывання. Так бы 
мовіць: як яе вып’еш, як гаворыцца ў 
вядомай казцы, «козлікам станеш».

Да вёскі Сіманавіцкі Млынок мы 
выйшлі, калі сонца хілілася за лес, і, 
убачыўшы справа ад дарогі дом, адра
зу ж пайшлі да яго. У гаспадыні папра
сілі вады. Мабыць, выгляд у нас быў 
такі змучаны ад абязводжвання, што 
яна, акрамя вады, прапанавала выпіць 
яшчэ чаю і перакусіць. Паставіла на 

стол аладкі, свежыя агуркі. Заварыла 
чай, наліла яго ў велізарныя кубкі. Вось 
тады, пасля таго чаю, я адчула шчасце. 
Як у тым далёкім дзяцінстве, калі была 
галодная пасля хваробы.

Што да паходжання чаю, то існуе 
мноства міфаў і легенд пра тое. Боль
шасць даследчыкаў прызнаюць ра
дзімай чаю — Кітай. Вядома, што ён 
з’явіўся каля пяці тысячагоддзяў назад 
і стаў неверагодна папулярным і ў Пад
нябеснай, і ва ўсім свеце.

А што ж пра чай чуваць у белару
саў? Яны здаўна вывучалі, збіралі і за
варвалі травы. І ў многіх дамах можна 
было знайсці мяшэчкі з засушаным ча

борам, сунічнікам, чарнічнікам, мятай, 
Іванчаем.

Чай мы, вядома ж, п’ем. І чайную 
культуру фармуем. Менавіта такую, 
каб чаяванне ўспрымалася як нешта 
самастойнае, а не толькі «пасляслоўе» 
да трапезы.

Ян Баршчэўскі, да прыкладу, у сваім 
творы «Драўляны Дзядок i кабета Iн
сэкта», у якім апісвае жыццё Паўноч
най Беларусі 30х гадоў ХIХ стагоддзя, 
малюе карціну ўкаранення чаю ў побыт, 
усклікаючы: «…Даўней гарбата была 
лекамi ад галавы, цяпер без яе i жыць 
не могуць, якiя перамены ў свеце!» 

«Што кажух — то не вата, што чай — 
то не гарбата», — пісаў Максім Гарэцкі, 
калі павучаў свайго ў той час яшчэ мала
дога калегу па пяры Міхася Лынькова, 
як трэба ствараць вытанчаную бела
рускую літаратурную мову з «простай 
мовы». У выніку, як пісалі мае калегі, у 
спрэчцы перамагло сяброўства: не па

У добрага чаю — загін, 
як на скураных ботах 
татарскага конніка, ён 
круглы, як падгрудак у 
бычка, разгортваецца, 
як туман, які 
ўздымаецца над 
лагчынай, паблісквае, 
як возера пад лёгкім 
ветрам, і ён вільготны 
і мяккі, як зямля, 
толькі што арошаная 
дажджом.

Майстар чаю з Паднябеснай Лу Ю,  
які напісаў кнігу «Чайный канон»  

(паміж 760 і 780 гг.), гэта першае  
ў гісторыі сачыненне пра чай

Дэгустацыя на чайным фестывалі ў Беларусі. Сакавік, 2019 г. 
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між пісьменнікамі, але між словамі. І 
«гарбата», і «чай» трывала ўвайшлі ва 
ўжытак — з розных бакоў, сваімі шляха
мі. Але мала хто адмыслова задумваўся, 
як і калі патрапіў у Беларусь гэты дзіўны 
напой. Ды тое, што мае суайчыннікі да 
чаю не абыякавыя, і да кавы таксама — 
факт бясспрэчны. І такі ёсць прыклад: 
Аляксандр Яўневіч, саўладальнік «Ори
ми Трэйд» і «Максидома», чайны маг
нат Расіі, нарадзіўся ў 1959 у Беларусі, 
у Шуміліне. Адтуль пераехаў у Бешан
ковічы, вучыўся ў мясцовай сярэдняй 
школе, але з 7га класа як вучань, які 
падаваў поспехі ў матэматыцы, быў 
залічаны ў завочную матэматычную 

школу пры Ленінградскім дзяржаўным 
універсітэце.

Увогуле да «чайнай» тэмы ў краіне з 
кожным годам цікавасць расце!

Калі вы наведайце мінскую чайную 
студыю Алёны Вялічка, атрымаеце 
масу задавальнення. Вось як аргані
затары сябе пазіцыянуюць: «Чайная 
студыя — гэта адно з самых першых 
у горадзе чайных месцаў, дзе можна 
замовіць чайную цырымонію, прайсці 
навучанне ў чайнай школе або наве
даць майстарклас, наведаць чайныя 
мерапрыемствы… Наш падыход —
гэта якасць, душэўнасць і філасофія 
ўсвядомленага і радаснага стаўлення 
да жыцця. Мы рады тым людзям, якія 
хочуць пазнаваць новае, мы шукаем 
заўсёды аднадумцаў і адкрытыя да су
месных праектаў, якія могуць нам быць 
цікавыя…». Дарэчы, менавіта спада
рыня Алена — арганізатар ужо не ад

наго чайнага фестывалю ў Беларусі. А 
фішкай леташняга быў яшчэ і Нацыя
нальны чайны чэмпіянат, пераможцаў 
якога вызначалі міжнародныя суддзі.

Чай з Тайваня, Кітая, Індыі ды ін
шых краін можна цяпер набыць і ў спе
цыяльных крамах. У некаторых ёсць і 
чайныя пакоі, дзе можна прыемна пра
весці час. Нядаўна ў Мінску адкрыўся і 
Чайны Домік Буды. Яго захавальнікам 
выступае тыбецкі манах. У Гродна, 
дарэчы, адкрыта першая ў Беларусі 
«Чайная школа». Яе заснаваў Віталь 
Мацукевіч. Ёсць чайныя астраўкі для 
душэўных зносін, пакуль нешматлікія, 
і ў іншых рэгіёнах Беларусі.

Набірае абароты і вытворчасць 
чаю. Да прыкладу, «Кампанія Валео 
Вита» запускае новую гандлёвую мар
ку натуральнага травянога чаю «Дзед 
Кіпрэй». А яго комплекснай распра
цоўкай займалася брэндынгавае аген
цтва Fabula. На Віцебшчыне, ад прад
прыемства «Калина» ў Аршанскім 
раёне, з’явіліся ў продажы тры лінейкі 
чайнай прадукцыі. У студзені пачаўся 
выпуск чорнага чаю ў чыстым выгляд
зе і з расліннымі фруктовымі дадатка
мі. Яго вытворчасць, абяцаюць, будзе 
развівацца і далей. Сыравіна ж пас
таўляецца з Індыі. Сёння на прадпры
емстве выпускаюць пакетаваны чорны 
чай у індывідуальных упакоўках: з ча
борам, мятай, рамонкам, шыпшынай. 
У верасні пачалі вытворчасць яшчэ 
адной навінкі: на аснове рамонка ў 
камбінацыі з лекавымі травамі пад ган
длёвай маркай «Ромашково». А «Мин

Чалавек, які не выпіў чаю, 
знаходзіцца ў разладзе з Сусве
там (японская прыказка).

Шчасце заўсёды — у про
стых рэчах. У такіх, напры
клад, як выхадны, нядзельны 
чай ці проста спакой у тваім 
сэрцы…

Цёплымі бываюць не толь
кі чай, пальчаткі, коўдра… 
Цёплым бывае ўсё — гутаркі, 
погляды, лісты, людзі… Гэта 
тое асаблівае адчуванне, якое 
дае нам сілы жыць, верыць, ма
рыць, любіць…

Цудоўна, калі табе ёсць для 
каго заварваць другую філі
жанку чаю.

Чай — гэта велізарны свет, 
змешчаны ў маленькі кубак.

Чай — заўсёды добрая ідэя.
Не шукайце нагоды, проста 

пачастуйце чаем…
У любой незразумелай сіту

ацыі пастаў чайнік.
Замерзла душа? Завары 

чай.
Чай  — гэта як абдымкі. 

Толькі ў кубку.
Калі на вуліцы непагадзь, 

і няма жадання выходзіць, 
то філіжанка чаю — проста 
шчасце… І гэтае шчасце мож
на піць…

— Ты будзеш чай з лімонам 
ці з мятай?

— А можна я буду піць яго 
з табой?

Калі ўсё не зразумела, і ўсё 
ўжо само ў сабе, і не залежыць 
ад цябе, трэба проста спыніц
ца і выпіць чаю. Само ўсё рас
кладзецца, само наладзіцца.

Я не магу зрабіць так, каб 
табе стала лепш, але я магу 
заварыць табе чаю.

Вы чай з чым будзеце піць? З 
варэннем ці з лімонам?

— З задавальненнем!
Чай — самыя даступныя і 

танныя лекі, якія лечаць, не 
выварочваючы вашу кішэню.

Зрабіце сабе сёння разгруз
ны дзень  — не грузіце сябе! 
Лепш выпіце чаю…

Віцэ-прэзідэнт карэйскай чайнай асацыяцыі Вільям Лі 
знаёміць з чайнай культурай Паўднёвай Карэі
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ская овощная фабрика» і грузінская 
кампанія «J. J. J. Сompany» абяцаюць 
наладзіць у Беларусі фасоўку і продаж 
грузінскага чаю. Адпаведнае парт
нёрскае пагадненне бакі падпі шуць 
на пятым пасяджэнні Міжурадавай 
БеларускаГрузінскай камісіі па экана
мічным супрацоўніцтве, якое прой
дзе ў Тбілісі 20–21 сакавіка 2020 года 
(https://agronews.com/by/ru/news/).

Так што, чаем сёння мы не аб
дзеленыя. Дарэчы, і чай індыйскі, які 
нагадвае той самы, савецкага перыя
ду — са слонікамі, як прывітанне з 70х 
мінулага стагоддзя, купіць сёння мож
на, калі моцна пастарацца.

Усё большую папулярнасць набы
ваюць і так званыя фітачаі. Вось нядаў
на ў рэдакцыю зазірнуў чарговы госць 
і прынёс у якасці гасцінца фітачай пад 
назвай «Мядзельская таямніца». У яго 
складзе травы: Іванчай, меліса, квет
кі календулы, лісце шалфею і маліны. 
Аказалася, што гэты духмяны напой з 
«Аптэкарскага саду». Гэта, дарэчы, су
часны экскурсійнатурыстычны ком
плекс, які быў пабудаваны ў Беларусі 
ў 2014м на тэрыторыі нацыянальнага 
парку «Нарачанскі» (Мінская вобласць , 
Мядзельскі раён, ля возера Нарач). Там 
вырошчваюцца і культывуюцца многія 
лекавыя расліны.

Прадаецца ў Беларусі таксама турэц
кі чай, прыхільніцай якога я ў цяпераш
ні час сябе таксама лічу. Па выхадных 
мы з мужам абавязкова п’ем так званы 
«чайбардак». У перакладзе з турэцкага 
«бардак» азначае — шклянка. Хто бы
ваў у Турцыі, той ведае: чай у гэтай со
нечнай краіне — у вялікай пашане. І не 
палюбіць «turkish tea», памойму, про
ста немагчыма. Што адбылося і з намі, 
калі адпачывалі сёлета ў пасёлку Алю
дэніз, што ў турэцкім рэгіёне Фетхіе. 
Піць чай патурэцку — гэта значыць 
паглыбляцца ў неспасціжны космас 
смаку, абудзіць свае рэцэптары, тыя 
самыя, якія існуюць  у клеткавых мем

бранах нюхальных нейронаў і адказ
ваюць за выяўленне малекул паху. Чай 
патурэцку — гэта гармонія ў душы, 
сардэчнае прыманне таго, хто падзяляе 
з табой чаяванне. Гэта яшчэ і вельмі 
прыемныя тактыльныя адчуванні, калі 
дакранаешся да тонкіх сценак шклянкі 
грушавіднай формы. Ну нездарма ж 
псіхолагі кажуць, што фактура прадме
таў, да якіх мы дакранаемся, уплывае на 
нашы меркаванні і ўчынкі.

Турцыю практычна немагчыма 
ўявіць без чаю, які падаецца ў так зва
ных шклянках з «тонкай таліяй». У 
адрозненне ад іншых краін, чаю там 
п’юць шмат і ў любы час сутак. У тым 
мы таксама пераканаліся, бываючы 
на турэцкіх курортах. «Чай  — гэта 
страсць , якая заўсёды з табой, калі ты 
жывеш у Турцыі і не толькі», — кажа пе
ракладчык і этнограф Булат Нагманаў. 
Ён вучыўся ў Анкарскім універсітэце, 
гаворыць, што нават ведае турак, якія 
носяць прозвішча Чай. Напэўна, што 
іх продкі займаліся альбо вырошчван
нем, альбо продажам гэтага напою.

Калі верыць статыстыцы, то кож
ны жыхар Турцыі ў сярэднім спажы
вае каля сямі кілаграмаў чаю ў год. У 
адным са знакамітых чайных дамоў 
Анкары ў зімовы час выкарыстоўваец
ца кілаграм чаю на тыдзень, а летам — 
каля 600 грамаў.

Вядома ж, у Беларусі чаю п’юць у 
разы менш. Да прыкладу, у 2014 годзе 
па дадзеных інвестыцыйнадаследчай 
кампаніі AVI Investment Company было 
выпіта чаю больш чым на $ 66 млн. Пры 
тым штогод выдаткі на чай ў грашовым 
выяўленні павялічваюцца. Што цікава: 
для нашай краіны, як прагназуе гэтая 
кампанія, характэрна імкненне да 
агульнаеўрапейскага трэнду здаровага 
харчавання, у які гарманічна ўпісва
юцца травяныя і зялёныя чаі. Гэта мы 
ў цяперашні час і назіраем.

Што будзе далей? Будзем піць чай!
Валянціна Ждановіч

Рашэнне адзначаць Міжнародны дзень чаю менавіта 15 снежня 
было прынята пасля неаднаразовага абмеркавання ў многіх 
міжнародных арганізацыях і прафсаюзах у плыні Сусветнага 
грамадскага форуму (World Social Forum), які праходзіў 
у 2004 годзе ў Мумбаі (Mumbai, Індыя) і ў 2005 годзе 
ў Порце Алегра (Porte Allegre, Бразілія). Дарэчы, у гэты дзень 
была апублікаваная Сусветная Дэкларацыя Правоў работнікаў 
чайнай індустрыі.

Беларускія травяныя чаі гарманічна 
ўпісваюцца ў агульнаеўрапейскі трэнд 

здаровага харчавання

Чай па-турэцку — гэта асалода,  
душэўнасць, гармонія
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Як і на ле жыць га лоў на му тэ ат ру кра і ны, Вя лі кі тэ атр Бе ла ру сі ў снеж ні па ра да ваў 
гле да чоў на сы ча ным пе рад на ва год нім рэ пер ту а рам. На прэ стыж ную сцэ ну вяр нуў-
ся ба лет «Ства рэн не све ту» у па ста ноў цы Ва лян ці на Елі зар’ е ва, мас тац ка га кі раў ні ка 
тэ ат ра, на род на га ар тыс та СССР, ула даль ні ка ме да ля ЮНЭС КА «Пяць кан ты нен таў». 
Шмат ста ноў чых эмо цый па да рыў пры хіль ні кам опер но го мас тац тва і тра ды цый-
ны Мін скі між на род ны Ка ляд ны опер ны фо рум — са мы маш таб ны пра ек та тэ ат ра.

Брава, 
вялікі!

сцэна са спектакля «стварэнне свету»
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я
све жае ды хан не 

Як вя до ма, ба лет «Ства рэн не све
ту» быў па стаў ле ны больш за со рак 
га доў та му, у кра са ві ку 1976 го да. З 
тых ча соў імя 28га до ва га Ва лян ці на 
Елі зар’ е ва ў пры хіль ні каў ба ле ту на
бы ло важ касць. Ува га да па ста ноў кі 
так са ма бы ла пры цяг ну та і імем кам
па зі та ра Анд рэя Пят ро ва, вя до ма га 
пуб лі цы як аў та ра вы дат най му зы кі да 
кі на філь маў «Служ бо вы ра ман» і «Во
сень скі ма ра фон». А да ба ле ту кам па
зі тар Анд рэй Пят роў на пі саў му зы ку 
па ма ты вах па пу ляр ных ма люн каў 
фран цуз ска га мас та ка Жа на Эф фе ля. 
У яго біб лей ская гіс то рыя Ада ма і Евы 
рас ка за на ў гу ма рыс тыч ным клю чы. 
Яшчэ вя до мы факт: для Вя лі ка га тэ
ат ра Анд рэй Пят роў спе цы яль на ства
рыў му зыч ную рэ дак цыю спек так ля. 
На тхніў шы ся за ду май Ва лян ці на Елі
зар’ е ва, ён, як нам рас па вя ла Але на 
Ба ла ба но віч, вя ду чы рэ дак тар??прэс
цэнт ра Вя лі ка га тэ ат ра, на ват да піс
ваў ней кія фраг мен ты. А на прэм’ е ры 
ў Мін ску ў 1976 го дзе, він шу ю чы ар
тыс таў і па ста ноў шчы каў, кам па зі тар 

не мог сха ваць сва іх эмо цый і ска заў, 
што гэ ты спек такль мож на на зваць, 
ба дай, са мым уда лым з усіх, што на 
той мо мант іс на ва лі ў Са вец кім Са ю зе 
і за мя жой. А вось што ка заў Ва лян цін 
Елі зар’ еў: «Ка лі я па зна ё міў ся з му зыч
ным ма тэ ры я лам, мне ён пад аў ся вель
мі глы бо кім. І я ду маў, як мож на рас
крыць гэ тую тэ му гла баль на, на даў шы 
ёй су свет ны ха рак тар. Як ад ва жыц ца і 
рас ка заць пра ча ла вец тва ў цэ лым, пра 
тое, што яго мо жа ча каць у бу ду чы ні «.

На шчас це, мне ў тыя га ды ўда ло ся 
па бы ваць на прэм’ е ры. І яна ад бі ла ся ў 
па мя ці як неш та гран ды ёз нае. За быць 
тое «Ства рэн не све ту» не маг чы ма. Так, 
вя до ма, дэ та лі не пом няц ца, але ад чу
ван не, што ты стаў свед кам на ра джэн
ня ча гось ці ге ні яль на га, за ста нец ца 
на ўсё жыц цё. Мас тац кія па лот ны на 
зад ні ку сцэ ны ў сты ліс ты цы Чур лё ні
са (укра ін скі мас так Яў ген Лысик) так
са ма пом няц ца. І аван гард ная па тых 
ча сах му зы ка так са ма. Ды ры жор — 
Ула дзі мір Ма шэн скі. «Ства рэн не све
ту»1 — гэ та, вя до ма, бы ла «бом ба». 
Ін шы мі сло ва мі, уз ру шэн не. У тыя 
ча сы тра ды цый на га атэ із му ад кры ты 

апо вед аб пры га жос ці не смя рот на га 
ка хан ня, якое ра туе свет, пра Бо га і 
Д’яб ла, рас ка за ны мо вай плас ты кі — 
гэ та бы ло больш, чым сме ла. І пры нес
ла ве лі зар ны пос пех тэ ат ру. Па мя таю, 
як гля дзе ла ба лет — уся ў сля зах — на 
ад ным ды хан ні. Мне ім па на ва ла тое, 
як вы ра ша на бы ла ў спек так лі тэ ма 
ка хан ня, якую ўва саб ля лі не па раў
наль ная Люд мі ла Бржа зоў скаяЕва 
і над звы чай пры го жы Юрый Тра ян
Адам. Тэ ма пра гу ча ла ў не тра ды цый
ным — не біб лес кім — ва ры ян це. Ева 
ў Елі зар’ е ва ра та ва ла Ада ма ад Д’яб ла 
(Вік тар Сар кісь ян) і яго пры спеш ні каў.

Па мя таю, як раз мо вы пра «Ства
рэн не све ту» доў гі час не сці ха лі. Ча го 
толь кі му зы ка знаў цыпра фе сі я на лы 
і ка за лі: і на ва тар скі спек такль, і ад
крыц цё ў ха рэа гра фіі, і но вая мо ва… 
Так са ма ў тыя ча сы пас ля спек так ля 
ха дзі лі чут кі, што спек такль за кры юць: 
тэ ма та кая да лі кат ная… Але ні чо га па
доб на га не зда ры ла ся. На ад ва рот: пас
ля тры ум фаль най прэм’ е ры Ва лян ці ну 
Елі зар’ е ву пры сво і лі зван не за слу жа на
га дзея ча мас тац тваў БССР і да лі ква
тэ ру. І Ва лян цін Мі ка ла е віч змог пе ра

У цэнтры балетнай дзеі — Адам і ева (Канстанцін Геронік і Ірына яромкіна)
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ехаць з сям’ ёй з Ле нін гра да ў Мінск. Так 
тэ атр на доў гія га ды на быў у яго асо бе 
ўні каль на га ха рэо гра фапа ста ноў шчы
ка. Спек такль пай шоў з анш ла га мі, стаў 
па спя хо ва пра кат вац ца на гаст ро лях…

Ці ка вая гіс то рыя ад бы ла ся пас ля 
гаст ро ляў у тыя даў нія га ды ў Поль
шчы. Пра тое ця пер на пе ра бой, спа
сы ла ю чы ся на Елі зар’ е ва, пас ля аб
ноў ле на га ба ле ту «Ства рэн не све ту» 
рас каз ва юць жур на ліс ты, у пры ват
нас ці, ча со піс Вя лі ка га тэ ат ра «Парт
ер». Пас ля па ка зу ба ле ту «Ства рэн не 
све ту» на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра ў 
Вар ша ве да Ва лян ці на Елі зар’ е ва з 
він ша ван ня мі па ды хо дзі лі шмат лі кія 
віппер со ны. Ад ной з іх быў поль
скі кар ды нал Ка раль Вай ты ла. Цёп ла 
ўсмі ха ю чы ся, ён па ды шоў да Елі зар’ е
ва, па ціс нуў яму ру ку і ко рат ка ска заў: 
«Дзя куй вам за Бо га». Лі та раль на праз 
не ка то ры час кар ды на ла та го аб ра лі 
Рым скім Па пам, яко га ўвесь свет ве дае 
як Яна Паў ла Дру го га.

— Су час на га ча ла ве ка заў сё ды бу
дзе хва ля ваць біб лей ская тэ ма, за кра
ну тая ў спек так лі, — ка заў Ва лян цін 
Елі зар’ еў у той час, як па чаў у ліс та па дзе 
сё ле та пра ца ваць над но вай вер сі яй ба
ле та. — Бог ства рыў ча ла вец тва, а ўжо 
яно, у сваю чар гу, ства рае су час ны свет, 
у якім па він на жыць на дзея, іс на ваць 
гар мо нія… Раб лю но вую аў тар скую 
рэ дак цыю ба ле та, та му што ра зу мею: 
па ста віць спек такль у тым вы гля дзе, у 
якім ён іс на ваў дзе ся ці год дзі, мне ўжо 
не ці ка ва. Ды і ў тэ ат ры змя ні лі ся па ка
лен ні ар тыс таў, вось ад іх ін ды ві ду аль
нас цяў і твор чых маг чы мас цяў і бу ду 
ад штур хоў вац ца, каб глы бей рас крыць 
тэ му ча ла ве ка і ча ла вец тва ў цэ лым. 

Вяр нуц ца да гэ тай пра цы мне ця пер 
не ве ра год на ці ка ва…

Так ён і зра біў. «Ства рэн не све ту» 
сён ня — гэ та моц і пры га жосць. Так і 
хо чац ца ска заць: бра ва, Елі зар’ еў! Бра
ва, Вя лі кі! Фі нал спек так ля гу чыць як 
рэ кві ем — тра гіч на і ўра чыс та, на гад ва
ю чы пра тое, што жа хаў і вой наў у су
час ным тэх на ген ным све це да стат ко ва. 
Што мо жа вы ра та ваць ад іх ча ла вец тва? 
На дзея, гар мо нія, яд нан не… І ка хан не 
як ве лі зар ная каш тоў насць у гэ тым 
тлен ным све це. Так, нас і ўжо з не ма лым 
з жыц цё вым до све дам, пара ней ша му 
за ча роў вае ка хан не Ада ма і Евы, (асаб
лі ва пры го жа яно пра гу ча ла ў пер шым 
ак це), і яго су праць ста ян не Су свет на му 
злу — Д’яб лу і яго па ма га тым.

На ге не раль ным пра го не бліс ку ча 
тан ца ва лі вя ду чыя пар тыі Кан стан цін 
Ге ро нік — Адам, Іры на Яром кі на — 
Ева, Бог — Ан тон Краў чан ка, Д’я бал — 
Іван Са вян коў. Скла да ныя скач кі — 
пі ру э ты, каб ры о лі, рэ валь та ды, ін шыя 
тан ца валь ныя ру хі ў муж чын скіх пар
ты ях вы клі ка лі за хап лен не. Тэх ні ка 
вы ка наў цаў бы ла на вы шы ні. Зрэш ты, 
як і ар тыс тызм. Кож ны з іх нёс сваю 
дум ку, за кож ным вы ка нан нем — свая 
гіс то рыя. Грун тоў ны, са лід ны, поў ны 
год нас ці ды без умоў най лю бо ві да лю
дзей — Бог у Краў чан кі. Вя сё лы, лёг кі, 
га рэз лі вы, тро хі на іў ны і вель мі чыс ты 
ў сва ёй ад кры тас ці све ту Адам Ге ро
ні ка. Пер шы акт но ва га ба ле ту вы ра
ша ны Елі зар’ е вым у ду ху біб лей скай 
ле ген ды, як ка лі б гэ тую гіс то рыю за
ра джэн ня ча ла вец тва мы рас па вя да лі 
ма лень кім дзе цям — ледзьледзь з гу
ма рам, ледзьледзь не ўсур’ ёз, з до пус
кам кштал ту: я ве даю тое, што ні чо га 

не ве даю. Там му не страш ны і Д’я бал, 
які іс нуе як да дзе насць так са ма з спа
кон вя коў. Паак цёр ску пры ця галь ны 
ён у Са вян ко ва ў сва ёй яр кай ха рак
тар нас ці, які ча мусь ці вы клі каў у мя не 
ў пер шым ак це аса цы я цыі з фра зай 
Гё тэ, вы тлу ма ча най Мі ха і лам Бул га ка
вым у ра ма не «Май стар і Мар га ры та: я 
част ка той сі лы, што веч на хо ча зла, і 
веч на здзяйс няе да бро… У су тык нен
ні з ім муж ным ро біц ца ча ла вец тва. А 
Іры на Яром кі на — няй на чай як прос та 
са ма ўва соб ле ная аду хоў ле ная жа ноц
касць ужо з мо ман ту на ра джэн ня і да 
ўсве дам лен ня ёю сва ёй мі сіі вы ра та
валь ні цы све ту.

За ды ры жор скім пуль там — Вя ча
слаў Чар ну хаВо ліч, які з ня даў ніх ча
соў пра цуе га лоў ным ды ры жо рам Адэ
ска га тэ ат ра опе ры і ба ле та, ула даль нік 
ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны. Да рэ чы, 
вось што ска заў ма эст ра не за доў га пе
рад прэм’ е рай (https://bolshoіbelarus.
by/):

«Для та го каб аца ніць маш таб гэ тай 
па ста ноў кі, трэ ба вяр нуц ца ў тое гра
мад ства, у якім мы жы лі, у гра мад ства, 
у якім лю бая згад ка пра Бо га бы ла пад 
за ба ро най, у той час, ка лі бы лі за чы
не ныя хра мы ўсіх кан фе сій і рэ лі гій. 
Тэ ма Ства рэн ня све ту — з Бо гам, анё
ла мі, дэ ма на мі, пек лам і ра ем — бы ла 
вель мі сме лай. Гэ та быў не ве ра год ны 
крок, як з бо ку кам па зі та ра, так і з бо ку 
ха рэо гра фа. З’яў лен не гэ та га спек так
ля ста ла рэ ва лю цы яй, якая ад бы ла ся ў 
на шай свя до мас ці. Гэ та азна ме на ва ла 
ка нец эпо хі та та лі та рыз му і атэ із му 
і вяр тан не ўсіх нас да веч ных каш
тоў нас цяў — куль тур ных і тэ а ла гіч
ных. Не аб ход на ўсвя до міць, на коль кі  
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сме лыя бы лі та ды ма ла дыя мас та кі, 
якія ства ры лі гэ тае па лат но і вы нес лі 
яго на пад мост кі Мін ска, го ра да до
сыць спа кой на га і кан сер ва тыў на га. 
Гіс то рыя, апі са ная ў «Ства рэн ні…», 
да стат ко ва бун тар ская…

Чым каш тоў ная тая гіс то рыя для 
нас? На гэ тае пы тан не, без умоў на, кож
ны ад ка жа сам. Мне яна яшчэ на га дае, 
на коль кі да лі кат нае на ша ча ла ве чае 
жыц цё, якое пад па гро зай раз бу рэн
ня на бы вае ўсё боль шую знач насць, і 
на коль кі яно ма лое пе рад не па зна най 
та ям ні цай быц ця: ча му свет спа кон вя
коў не мо жа іс на ваць без су праць ва га
ва га лі ха… Як га во рыц ца, тое — пы
тан не пы тан няў. Але гэ та, вя до ма ж, 
тэ ма ўжо ін ша га спек так ля.

і зноў фо рум! Юбі лей ный!

Леп шыя вы ка наў цы з адзі нац ца ці 
кра ін — Грэ цыя, Із ра іль, Іта лія, ЗША, 
Сер бія, Эс то нія, Лат вія, Поль шча, Гру
зія, Бал га рыя, Укра і на — пад за сло ну 
ады хо дзя ча га го да ра да ва лі нас сва ім 
май стэр ствам пад час гран ды ёз на га 
га лакан цэр ту, які за вяр шыў Х Мін скі 
між на род ны опер ны фо рум. Ся род іх 
бы лі тыя, якіх мы, пры хіль ні кі гэ та га 
фе е рыч на га пра ек ту Вя лі ка га тэ ат ра, 
доб ра ве да ем. Зрэш ты, як і ды ры жо ра з 
Іта ліі — Джан лу ка Мар ча но мы ві та лі 
як ста ро га доб ра га зна ё ма га. Ну а спя
ва лі для нас На дзея Ку чар (Бе ла русь), 
Ган на Бан да рэн ка, Змі цер Гра боў скі 
(Укра і на), На на Дзіз дзі гу ры (Гру зія), 
Яніс Алей ніс (Лат вія), Хэ лен Лэ па ла
ан (Эс то нія), Агнэш ка Рэ хліс (Поль
шча), Лю бі ца Вра нэш (Сер бія), Ан ге
лас Са ма рцыс (Грэ цыя), Іва Стан чаў 

(Бал га рыя), Рык Фур ман, Адам Дзі
гель (ЗША), Ве ра ні ка Брук (Із ра іль), 
Він чэн ца Кан стан ца (Іта лія). Ра да ва лі 
сва і мі та лен та мі і на шы зор кі — Ак са
на Вол ка ва, Анас та сія Маск ві на, Анд
рэй Ва лен цій, Мар га ры та Ляў чук, Іл ля 
Сіль чу коў.

Да рэ чы, пе рад ад крыц цём Фо ру
му Вя лі кі тэ атр зла дзіў для ама та раў 
опер на га мас тац тва яшчэ адзін га
лакан цэрт — «Ма ла дыя га ла сы опе
ры». У ім пры ня лі ўдзел 15 са ліс таў, 
якія спя ва юць на вя до мых су свет ных 
опер ных пля цоў ках. У роз ныя га ды 
яны ста лі лаў рэ а та мі і пе ра мож ца мі 
на Мін скім між на род ным Ка ляд ным 
кон кур се ва ка ліс таў. Да рэ чы, на тра
ды цый най прэскан фе рэн цыі з на го
ды Х Фо ру му быў і ар мян скі бас Сар гіс 
Баж бе ук Ме лі кян, які стаў пе ра мож
цам у 2017 го дзе. А пе ра мог ён дзя
ку ю чы бліс ку ча вы ка на най арыі ха на 
Кан ча ка ў опе ры Аляк санд ра Ба ра дзі
на «Князь Ігар». І на гэ ты раз са ліст 
спя ваў вы дат на. Пуб лі ка пра во дзі ла 
яго ава цы я мі.

На прэскан фе рэн цыі Сар гіс га
ва рыў пра Вя лі кім тэ атр з асаб лі вай 
цеп лы нёй і ўдзяч нас цю. Маў ляў, гэ та 
тэ атр з цу доў най аў рай, у які хо чац ца 
вяр тац ца: «У вы ступ лен нях на ва шай 
сцэ не ад чу ваю да маш нюю ўтуль насць 
і не ве ра год ны пры ліў сіл». Сар гіс так
са ма ска заў, што ў снеж ні па ві нен быў 
ля цець у ЛосАн жэ лес з соль ным кан
цэр там, але ад мо віў ся ад вы год най пра
па но вы на ка рысць Мін ска. Тут, ка жа, 
пуб лі ка так цёп ла, так ду шэў на пры мае. 
Да та го ж, пры знаў ся, у ім ця чэ кроў яго 
пра дзе да бе ла ру са, та му яму так кам
форт на ў на шай кра і не. А што ты чыц ца 

мінск ага кон кур су, то, па сло вах Сар гі
са, ён вель мі ша ну ец ца тэ ат раль ны мі 
аген та мі і ды рэк та ра мі опер ных да моў 
па ўсім све це. Так і ёсць. Бо пас ля пе
ра мо гі на Ка ляд ным кон кур се ў Мін ску 
наш госць атры маў пра па но ву па пра
ца ваць у Ня мец кай опе ры ў Дзю сель
дор фе, за пра ша лі яго Мі лан, Цю рых, 
Па рыж. І гэ та не адзін ка вы прык лад: 
шмат хто са ліс таўпе ра мож цаў мі ну
лых га доў і лаў рэ а таў сён ня пра цу юць 
на вя ду чых опер ных пля цоў ках све ту. 
На кан фе рэн цыі пра гу ча ла так са ма, 
што Вя лі кі тэ атр, на гэ ты раз аб мя жоў
ва ю чы ся толь кі Фо ру мам, ад пра вя
дзен ня кон кур су ма ла дых ва ка ліс таў у 
бу ду чы ні ад маў ляц ца не збі ра ец ца.

І яшчэ ці ка вую вест ку па ве да міў 
жур на ліс там на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра тэ ат ра Ула дзі мір Ры лат ка: 
за доў га да па чат ку Фо ру му прад стаў
ні кі 17 кра ін ку пі лі квіт кі на спек так
лі. Так са ма ці ка вая на ві на з яго вус наў: 
ужо 40 квіт коў за моў ле ныя на опе ру 
«Ві лі» Джа ка ма Пу чы ні, прэм’ е ра якой 
ча ка ец ца ў маі. Як рэ жы сёрпа ста ноў
шчык фан тас тыч най ле ген ды вы сту
піць за слу жа ная ар тыст ка, лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі опер ная 
дзі ва Ак са на Вол ка ва. А за каз па сту піў 
ні мно га ні ма ла — з Аў стрыі! Больш 
за тое, за каз чы кі про сяц ца на су стрэ
чу з са ліс та мі пас ля спек так ля. Вось 
на коль кі наш Вя лі кі стаў тэ ат рам, за
па тра ба ва ным у све це ся род ама та раў 
опе ры. Да рэ чы, дзя ку ю чы і Фо ру му, і 
гаст ро лям.

Меў ра цыю Ула дзімір Ры лат ка, ка
лі ка заў жур на ліс там: гэ ты юбі лей ны 
фо рум — са мы «га ла сіс ты» з усіх па
пя рэд ніх. Са праў ды: аж но 30 са ліс таў 
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з роз ных кра ін ра да ва лі, на тхня лі нас. 
Не без го на ру паў та ру ся, і ўжо не раз 
пі са ла пра вы со кі ўзро вень куль ту ры ў 
мін скай пуб лі кі. Доб ра зыч лі вай, доб ра 
вы ха ва най на якас ных опер ных тво рах 
з удзе лам зо рак — Ак са ны Вол ка вай, 
Ула дзі мі ра Гро ма ва, Ка ця ры ны Га лаў
лё вай, Ста ні сла ва Тры фа на ва, Анд рэя 
Ва лен ція, Юрыя Га ра дзец ка га. Ад зна
чу і Мар га ры ту Ляў чук, Іры ну Ку чын
скую, а так са ма Мар ту Да ну се віч.

Ад кры ва ўся фо рум 12  снеж ня 
эпіч най опе рай Аляк санд ра Ба ра дзі на 
«Князь Ігар», прэм’ е рай ця пе раш ня га 
се зо ну. Па ста ві ла спек такль рэ жы сёр 
Га лі на Гал коў ская, ды ры жор Аляк
сандр Ані сі маў, мас таксцэ ног раф 
на род ны мас так Ра сіі Вя ча слаў Оку
неў. Га лоў ныя муж чын скія пар тыі вы
кон ва лі Сяр гей Мур за ев, за слу жа ны 
ар тыст Ра сіі, лаў рэ ат На цы я наль най 
тэ ат раль най прэ міі «За ла тая мас ка», 
у мі ну лым вя ду чы са ліст Вя лі ка га і 
Ма ры ін ска га тэ ат раў, у ця пе раш ні 
час — са ліст Па рыж скай опе ры і мас
коў ска га тэ ат ра «Но вая опе ра», а так
са ма Сар гіс Баж бе укМе лі кян. А вось 
як вы ка за ла ся Га лі на Гал коў ская пра 
сваю пра цу для «Парт ера» (№ 10): «У 
опе ры Ба ра дзі на ёсць шмат тэм — па
тры я тыз му, здра ды, лю бо ві і вер нас ці, 
хіт рась ці. У 90я, ка лі опе ра ста ві ла
ся ўпер шы ню, бы лі вы све че ны толь кі 
пэў ныя гра ні, а за раз на ды шоў ін шы 
час, і я як па ста ноў шчык вы свеч ваю 
ін шую грань… Опе ра за кан чва ец ца 
тым, што Ігар вяр та ец ца з па ло ну і 
га то вы са браць но вае вой ска. У кам
па зі та ра гу чыць най ма гут ны ма тыў 
пра тое, што сла вя не па він ны аб’ яд
нац ца…».

Да рэ чы, най леп шы прык лад, які 
ма цуе гэ ты тэ зіс  — удзел у Фо ру
ме На цы я наль най опе ры Укра і ны з 
іск ра мёт най опе рай Джа а кі на Ра сі
ні «Се віль скі цы руль нік». Гэ ты тэ атр 
упер шы ню на ве даў Мінск! Ды яшчэ са 
сва ім ар кест рам! Ды ры жы ра ва ла Ал
ла Куль ба ба, на род ная ар тыст ка Укра і
ны. А ды ры жорпа ста ноў шчык — Мі
ка лай Дзя дзю ра. Пры зна ю ся, 14га 
снеж ня мы ста лі свед ка мі ві до вішч
на га спек так ля, у якім гу ча лі са праў
ды вы дат ныя га ла сы вы ка наў цаў. Вір
ту оз ны мі ва каль ны мі пар ты я мі, якія 
су пра ва джа лі ся ава цы я мі, па ва ро та мі 
сю жэ ту ў ду ху тра ды цый най опер най 
сты ліс ты кі Іта ліі мы атрым лі ва лі аса
ло ду ад спек так ля. Што і ка заць: Укра
і на — кра і на спеў ная, тое ўсім вя до ма. 
На огул, на шы бра тысла вя не. А са ма
ка ты, плаз мен ныя ма ні то ры, свет ла
выя ме чы, су час ныя офіс ныя кас цю
мы!.. Ча го толь кі ні бы ло з ат ры бу ты кі, 
улас ці вай су час нас ці! Мож на ска заць 
на ват, што ка міч ная гіс то рыя раз горт
ва ла ся на сцэ не паза ча сам і пра сто
рай. Раз ста ра ўся рэ жы сёрпа ста ноў
шчык Ана толь Са лаў ‘я нен ка, на род ны 
ар тыст Укра і ны. Ра зам са сцэ ног ра фам 
спек так ля Анд рэ ем Зло бі ным і мас та
ком па кас цю мах Ган най Іпаць е вай 
пе ра нёс нас у ней кую ма дэр на вую ат
мас фе ру без якойне будзь кан крэ ты кі. 
І ўсё, што там ад бы ва ла ся ад бы ва ец ца 
і ў на шы дні: хто што вы бі рае — пры
твор ства, хан жаст ва, раз лік, або лю
боў, пя шчо ту і вер насць.

У пра гра ме Фо ру му яр ка гу ча лі 
опе ры з рэ пер ту а ру Вя лі ка га тэ ат ра 
«Прын цэ са Ту ран дот» Джа ка ма Пу
чы ні з удзе лам То ма са По ла з Аў стрыі 

(прынц Ка лаф) і Клаў дзіі Канг з Ка рэі 
(ра бы ня Ліу), «Ля ту чая мыш» Іа га на 
Штра у са і «Кар мэн» Жор жа Бі зэ. Пар
тыю Ха зэ вы ка наў са ліст «Мет ра по лі
тенопе ра» Адам Дзі гель, адзін з леп
шых тэ на раў ЗША. У ро лі та рэ а до ра 
Эс ка міл лі — са ліст Лат вій скай на цы я
наль най опе ры і Мі хай лаў ска га тэ ат ра 
Яніс Апей ніс, трой чы лаў рэ ат кон кур
су «Леп шы са ліст опе ры». Ну і бліс ку
ча ся бе ся род іх па ка за ла на ша Ак са на 
Вол ка ва ў ро лі Кар мэн, дзя ку ю чы якой 
гэ тыя са ліс ты ў Мінск і пры еха лі. Пра 
тое яна са ма рас па вя ла жур на ліс там 
пад час прэскан фе рэн цыі.

Ну, а гран ды ёз ны га лакан цэрт 
18 снеж ня, пе ра сяг нуў усе на шы ча
кан ні: прай шоў на ад ным ды хан ні. Бы
лі ава цыі, кры кі «бра ва», шы коў ныя 
бу ке ты… І на ша ве лі зар ная гля дац кая 
ўдзяч насць усім тым, хто ўклад ваў сі
лы, энер гію ў тое, каб гэ тае вы дат нае 
свя та ад бы ло ся.

Ва лян ці на Жда но віч.
Фота прадастаўлены Вялікім тэатрам Беларусі.

Гэты юбілейны 
форум — самы 

«галасісты» 
з усіх папярэдніх. 

30 салістаў 
з розных краін 

радавалі  
і натхнялі нас. 

Гала-канцэрт — 2018
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паэ ты  
пла не ты

«Да чыс ці ні бе ла снеж най...»: Ма цуа Ба сё гу чыць па-бе ла рус ку

Н
о вая кні га ў се рыі «Паэ ты пла не
ты» — збор нік вер шаў «Вы бра ныя 
хай ку» кла сі ка япон скай паэ зіі 
Ма цуа Ба сё. Пе ра клад чык — 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ
міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Алесь Ра за наў. Вы да вец
кая ана та цыя да збор
ні ка, які, не су мнен на, 

з’яў ля ец ца па дзе яй у бе ла рус кім мас тац кім 
пе ра кла дзе, до сыць ла ка ніч ная: «Ма цуа Ба
сё (1644–1694) — япон скі па эт, адзін са ства
раль ні каў хай ку, які зра біў не ацэн ны ўклад 
у раз віц цё эс тэ ты кі гэ та га паэ тыч на га жан
ру. Ад рас уец ца шы ро ка му ко лу чы та чоў».

Так, ха це ла ся б ве рыць, што і бе ла рус
кая кні га (зда ец ца, пер шая ў гіс то рыі на
шай на цы я наль най лі та ра ту ры) Ма цуа Ба сё 
са праў ды зной дзе шмат чы та чоў. Ка лі, зра
зу ме ла, чы та чы зной дуць кні гу, бо на клад 
збор ні ка ўся го толь кі 250 асоб ні каў. «Сю ды, 
ка лі лас ка!..» —/Знай шоў у га рах/мне ме сяц 
пры ту лак». «За тка ла ся не ба/даж джом — не 
спат кац ца/дзвюм зор кам ця пер».

Ле ген дар ны япон скі па эт за клаў тра ды цыі 
но вай япон скай паэ зіі бо лей як на 200 га доў. 
Меў шмат вуч няў пры жыц ці. Яго спа сці жэн ню 
су свет ных з’яў, са мой фі ла со фіі жыц ця пры
трымліваліся мно гія і мно гія мас та кі сло ва ў 
Япо ніі ды ін шых кра і нах пла не ты. Ма цуа Ба сё 
чы та юць і ця пер. Пра гэ та свед чаць так са ма і 
вы дан ні яго кніг на рус кай мо ве.

Да рэ чы, сё ле та, ка лі мож на бы ло б ад
зна чыць 375 га доў з дня на ра джэн ня Ма
цуа Ба сё, вар та бы ло б зга даць і на шу зям

ляч ку — Ве ру Мар ка ву (1907–1995), якая 
на ра дзі ла ся ў Мін ску. Ве ра Мі ка ла еў на 
Мар ка ва — рус кая паэ тэ са і пе ра клад
чы ца, да след чы ца япон скай кла січ най 
лі та ра ту ры. У 1931  го дзе скон чы ла 
япон скае ад дзя лен не ўсход ня га фа куль
тэ та Ле нін град ска га ўні вер сі тэ та. Пас ля 
Вя лі кай Ай чын най вай ны пе ра еха ла ў 
Маск ву. У 1950я га ды па ча ла пе ра клад
чыц кую пра цу. Боль шая част ка пе ра кла
даў Ве ры Мар ка вай звя за на з япон скай 
лі та ра ту рай. У 1987 го дзе на дру ка ва ла 

збор нік япон скіх вер шаў «Зі мо вы ме сяц», 
ку ды ўвай шлі і пе ра ўва саб лен ні Ма цуа  
Ба сё.

«Зня мог ся ў да ро зе:/блу каю ў снах/спя
кот наю пуст кай». «Змаг ла — ра за гна ла/сяб
роў ская га ма на/ім глу над вя чор ка». «Ства
рай це ся, на мой ста ры твар/не па доб ныя 
вер шы!../Пер шы са ку ры цвет».

Ма цуа Ба сё — адзі ны япон скі па эт, чыя 
твор часць прад стаў ле на ў се рыі вы даў ца 

Змі це ра Ко ла са «Паэ ты пла не ты». Мо з ча
сам мы па ба чым кні гі вер шаў Ары ва рына 

На ры хі ра, Ёса Бу со на, Ісі ка вы Та ку бо ку, Іто 
Са ціо, Ку ра са вы Акі на ма ро ды ін шых япон
скіх паэ таў у пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву? 
Бу дзем спа дзя вац ца. Па ча так жа па кла дзе ны.

Сяргей шычко
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З
бі ра ю чы ма тэ ры я лы для кні
гі «Да ро гі да Пад ня бес най» 
(вый шла ў Мін ску на пры кан
цы 2019 го да), пры све ча най 
усе маг чы мым фак там яд нан

ня Бе ла ру сі ды Кі тая, я аб мі нуў та ко га 
ча ла ве ка, як Мі ха іл На ву ма віч Паў
лоў скі. А між тым, да рэм на...

з бія гра фіі  
на ша га су ро дзі ча

Баць ка Мі ха і ла — На вум Паў лоў
скі меў ура чэб ную прак ты ку ў Ма гі
лё ве. Ха ця і бы ла за пля чы ма ўся го 
толь кі фельд шар ская аду ка цыя. Сын 
з юнац тва за ха піў ся рэ ва лю цый ны
мі ідэ я мі, быў ак тыў ным удзель ні кам 
пар тыі эсэ раў. Ма ла до га ча ла ве ка вы
сла лі ў Сі бір, ад куль ён здо леў у 1911 
го дзе ўця чы. Па тра піў у Фран цыю. 
Атры маў вы шэй шую ін жэ нер ную аду
ка цыю. Па ад ных да дзе ных — у Лье жэ 
(Бель гія), па дру гіх — у Фран цыі. Пас
ля Лю таў скай рэ ва лю цыі Мі ха іл Паў
лоў скі вяр нуў ся ў Ра сію.

Слу  жыў пе ра клад чы кам пры 
фран цуз кім мі ніст ры Аль бес це То
ме, які быў ка ман дзі ра ва ны з Па ры жа 
для пе ра моў з Ча со вым ура дам. Пас ля 
наш зям ляк уз на ча ліў Вы шэй шы са вет 
за бес пя чэн ня са юз ных ар мій пры Ча
со вым Сі бір скім ура дзе. 29 ліс та па да 
1918 го да эк стран ным цяг ні ком ге не
ра ла Бол ды ра ва ад пра віў ся з Ом ска 
на ўсход. У кан цы ліс та па да 1918 го да 
па за га ду ад мі ра ла Кал ча ка быў арыш
та ва ны. Пас ля вы зва лен ня, 6 са ка ві
ка 1919 го да, вы ехаў ва Ула дзі вас ток. 
Увай шоў у склад рэ дак цый най ка ле гіі 
па за пар тый най што дзён най дэ ма кра
тыч най га зе ты «Ве чер».

Пас ля лік ві да цыі Да лё каў сход няй 
рэс пуб лі кі эміг ра ваў у Кі тай. Жыў у 
Шан хаі. Зай маў ся прад пры маль ніц
твам. Па стаў ляў у Кі тай чы гу нач нае 
аб ста ля ван не і тэх ні ку. У кні зе эміг
ран та Мар ка Віш ня ка наш су ай чын
нік згад ва ец ца як іні цы я тар уста ля
ван ня пом ні ка А. С. Пуш кі ну ў Кі таі. 
Вось што ён пі ша (наз ва кні гі — «Га ды 
эміг ра цыі. 1919–1969»): «Вы му ша ны 
ады сці ад па лі тыч най дзей нас ці, ён 
не згу біў ці каў нас ці да па лі ты кі, але 
стаў зай мац ца ў асноў ным гра мад
скі мі ды фі лант ра піч ны мі спра ва мі і 
на быў над звы чай ную па пу ляр насць 
ся род «рус кіх кі тай цаў» у звяз ку, у 
пры ват нас ці, з уста ля ван нем пом
ні ка Пуш кі ну ў 1937 го дзе». Раз мо
ва — пра пом нік кла сі ку рус кай 
паэ зіі, які ўста ля ва ны ў Шан хаі ў 
1937 го дзе.

У 1930я га ды Мі ха іл На ву
ма віч пе ра яз джае ў Фран цыю. 
У 1937–1939 гг. вы дае ча со піс 

«Русскія записки». Праў да, рэ да гу юць 
яго ін шыя дзея чы эміг ра цыі. У вы
хад ных да дзе ных ча мусь ці па зна ча
на: «Па рыж–Шан хай». Той са мы Марк 
Віш няк свед чыць, што Паў лоў скі быў 
іні цы я та рам і вы даў цом ча со пі са, але 
за ба ра няў на вок лад цы, у вы хад ных да
дзе ных ста віць яго проз ві шча. Мі ха іл 
Паў лоў скі так са ма па спры яў вы дан ню 
кніг не ка то рых рус кіх эміг ра цый ных 
пісь мен ні каў — у пры ват нас ці, Над зеі 
Тэ фі, Ба ры са Зай ца ва. Да рэ чы, ці ка вым 
па да ец ца і та кі факт: у 1890я га ды На
дзея Тэ фі жы ла са сва ім пер шым му
жам у ма ёнт ку пад Ма гі лё вам. Ся род яе 
тво раў ёсць верш «З Міц ке ві ча».

У 1949 го дзе Мі ха іл Паў лоў скі вы
даў ма на гра фію «Кі тай скарус кія ад
но сі ны». Вя до ма, што пра цу над тво
рам ён па чаў яшчэ ў час жыц ця ў Кі таі. 
Па мёр Мі ха іл На ву ма віч у 1963 го дзе.

Алесь Кар лю ке віч

Магілёў —  
яго радзіМа
Вя до мы ў свой час у эміг ранцкім ася род дзі рус кай ін тэ лі ген цыі 
Мі ха іл На ву ма віч Паў лоў скі (на ра дзіў ся ў 1885 го дзе ў Ма гі лё ве) у 
1920-1930-я га ды жыў у Кі таі.

Помнік А.С. Пушкіну ў шанхаі
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Т
ак, у  гэ тым го дзе споў ні ла ся 
115 га доў з дня на ра джэн ня вя до
май мас тач кі, ура джэн кі Бе ла ру сі 
Над зеі Ха да се вічЛе жэ, чыя ро ля 
ў мас тац тве двац ца та га ста год
дзя і куль тур ных уза е ма ад но сі нах 
у эпо ху жа лез най за сло ны не ацэн
ная. З’яў ля ю чы ся свое асаб лі вым, 

роз на ба ко ва пра явіў шым ся бе аў та рам — стан
ко вы жы ва піс, гра фі ка, ма за і ка, — яна ка ла саль
ную ўва гу на да ва ла пы тан ням па пу ля ры за цыі 
твор чай спад чы ны ад на го з най буй ней шых 
фран цуз кіх мас та коў пер шай па ло вы ХХ ста
год дзя Фер на на Ле жэ, вы сту па ла іні цы я та рам і 
ар га ні за та рам вы стаў са вец кіх мас та коў у Фран
цыі, аказ ва ла пад трым ку су ай чын ні кам. Пас ля 
ві зі ту ў кан цы 1960х — па чат ку 1970х га доў 

Міжнародны выставачны праект «Надзя. 
Да 115-годдзя з дня нараджэння Надзеі 
Хадасевіч» — з прыватных збораў 
Францыі і калекцыі Нацыянальнага 
мастацкага музея Беларусі, — які быў 
прадстаўлены ў Мінску, стаў не толькі 
прыкметнай культурнай падзеяй сталіцы, 
але і нагадаў ісціну пра тое, што сапраўднае 
мастацтва не мае межаў, па сутнасці сваёй 
яно інтэрнацыянальнае.

Убачыць парыж.  
і... скарыць яго.
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у Са вец кі Са юз і, у пры ват нас ці, у Бе ла русь, На
дзея Ха да се вічЛе жэ зра бі ла не каль кі най каш
тоў ней шых па да рун каў ра сій скім і бе ла рус кім 
му зе ям. На прык лад, На цы я наль ны мас тац кі 
му зей Бе ла ру сі атры маў у дар фак сі міль ныя рэ
пра дук цыі з кар цін вя до мых еў ра пей скіх май
строў — уся го 360 прад ме таў. Яшчэ праз ней кі 
час тут так са ма пры ма лі ўні каль ную ка лек цыю 
злеп каў скульп тур і рэ лье фаў — 173 экс па на ты, 
а так са ма ке ра мі ку Па бла Пі ка са. Паз ней На дзея 
Ха да се вічЛе жэ пад нес ла ў дар му зею свае гра
фіч ныя тво ры і пра цы Фер на на Ле жэ.

Ад ным сло вам, да лё ка не вы пад ко ва, што 
ця пе раш няя вы ста ва пра хо дзі ла ме на ві та ў На
цы я наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, дзе гле
да чы здо ле лі па зна ё міц ца не толь кі з твор час цю 
Над зеі Ха да се вічЛе жэ, але і з яе дзей нас цю ў 
сфе ры па пу ля ры за цыі су свет на га мас тац тва. 
У экс па зі цыі бы ло прад стаў ле на больш за пяць 
дзя сят каў тво раў — жы ва піс, ма люн кі, лі таг ра
фія і шаў ка гра фія — як з фран цуз кіх пры ват ных 
збо раў, у тым лі ку спад чын ні каў мас тач кі, так і, 
на ту раль на, з ка лек цыі са мо га На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея. Экс па на ты да зва ля лі ўсе ба
ко ва прад ста віць твор часць Над зеі Ха да се віч, 
уя віць яе роз ныя сты ліс тыч ныя эта пы і жан
ра вую раз на стай насць, ад чуць гра ма дзян скую 
па зі цыю мас тач кі. Част ку экс па зі цыі скла да лі 
тво ры Фер на на Ле жэ і Па бла Пі ка са, па до ра ныя 
му зею.

Вар та ад зна чыць, што вы ста ва ла дзі ла ся На
цы я наль ным мас тац кім му зе ем пры пад трым цы 
амбасады Фран цыі ў Бе ла ру сі. Пра ект так са ма 
стаў маг чы мы, дзя ку ю чы пра гра ме Еў ра пей ска
га са ю за МОST.

Та кім чы нам, у На цы я наль ным мас тац кім — 
зліц цё су прэ ма тыз му і ку біз му ў фар ма це кар цін 
На дзі Ха да се вічЛе жэ. Акра мя та го, сён ня яе 
на зва лі б вы дат ным пі яр шчы кам і дып ла ма там 
у сфе ры мас тац тва. Для дзяў чы ны з вёс кі пад 
Док шы ца мі, што ў Ві цеб скай воб лас ці, не іс на ва
ла жа лез най за сло ны пад час ста наў лен ня кра і ны 
Са ве таў. На ват пе ра ехаў шы за ідэ я мі ў Па рыж 

у 20х га дах, На дзя за ста ва ла ся ка му ніст кай. І ў 
да лей шым з тра пя тан нем ста ві ла ся да СССР.?Та
му пе рад ала ў На цы я наль ны мас тац кі му зей Бе
ла ру сі ке ра мі ку свай го сяб ра Пі ка са. А яшчэ 
ад пра ві ла сю ды ж ча ты ры сот ні фак сі міль ных 
рэ пра дук цый су свет на га жы ва пі су. Ма ры ла ад
крыць у Ві цеб ску Му зей му зе яў.

Ні ка ля Ценье, унук мас тач кі На дзі Ха да се
вічЛе жэ: «На дзя час та рас па вя да ла пра Бе ла
русь, ка за ла, што лю біць і ша нуе сваю род ную 
кра і ну. Аса біс та мне па да ба ец ца тое, як яна праз 
су прэ ма тызм ад люст роў ва ла і рэ ва лю цый ны, і 
са вец кі час. Асаб лі ва здзіў ля юць спа лу чэн ні ко
ле ру».

Вось і на вы ста ве тое, што да ры ла му зею са
ма На дзя, раз ба ві лі су прэ ма тыз мам. Да рэ чы, 
на та кую геа мет рыю яе на тхняў бе ла рус кі ар
на мент.

Яшчэ пры жыц ці ў На дзі Ле жэ бы ла ўся го ад
на пер са наль ная вы ста ва ў Мін ску. 15 ма за іч ных 
па но — ноўхаў для са вец ка га мас тац тва — экс
па на ва лі ў Па ла цы спор ту. Да рэ чы, му рал яе му
жа, Фер на на Ле жэ, меў усе шан цы быць на фа
са дзе Па ла ца. Але ад ідэі ад мо ві лі ся: за над та 
аб стракт на вы гля даў спорт. Ха ця прад стаў ніц
тва са вец ка га Аэ ра фло та ў Фран цыі ўпры го жы лі 
та кой ма за і кай.

Да рэ чы, па но са мой На дзі ёсць на фа са дзе 
На цы я наль на га му зея Фер на на Ле жэ. Ідэя ка
му ніз му толь кі зблі зі ла яе з мэт рам фран цуз кай 
Ака дэ міі су час ных мас тац тваў. Яны пра жы лі ў 
шлю бе тры га ды, а ўжо пас ля смер ці Фер на на 
Ле жэ На дзя кі ра ва ла ўзвя дзен нем яго пер са
наль на га му зея і, да рэ чы, за пра сі ла на ад крыц
цё ды рэк та ра На цы я наль на га мас тац ка га му зея 
Бе ла ру сі Але ну Ала да ву. Вар та за ўва жыць, што 
яны час та пе ра піс ва лі ся з на го ды ма ю чых ад
быц ца вы стаў і заў сё ды він ша ва лі ад на ад ну з 
Но вым го дам.

Жан Дзес куб Дю Ша тэ нэ, ка лек цы я нер: «Сён
ня ў Фран цыі мно гія пра цяг ва юць ад кры ваць 
для ся бе На дзю Ле жэ. Лю дзей на тхняе тое, як 
яна змаг ла стаць па спя хо вай у ка пі та ліс тыч най 
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выстаў савецкіх 
мастакоў 
у Францыі, 
аказвала 
падтрымку 
суайчыннікам. 
Наведаўшы 
Савецкі Саюз, 
падарыла 
музеям розныя 
прадметы 
мастацтва. 
Нацыянальны 
мастацкі 
музей Беларусі 
атрымаў ад яе 
ў якасці дару 
факсімільныя 
рэпрадукцыі 
з карцін вядомых 
еўрапейскіх 
майстроў, 
унікальную 
калекцыю 
злепкаў 
скульптур 
і рэльефаў, 
кераміку Пабла 
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кра і не. На дзя — дзіў ная мас тач ка: яна 
ства ры ла попарт у пас ля ва ен ныя га
ды. І ця пер у Еў ро пе яе пра цы толь кі 
на бі ра юць па пу ляр насць».

Так, на ця пе раш няй вы ста ве ў кам
па ніі яе кар цін бы ла і гра фі ка му жа. 
Упер шы ню экс па на ва ла ся шпа ле ра, 
ство ра ная па эс кі зах Фер на на Ле
жэ. «Мая вы ста ва бу дзе вель мі хут
ка…» — пі са ла На дзя яшчэ ў 1960х 
у Мінск. Але на Ала да ва вель мі ха це ла 
па ве сіць та кую афі шу ля ўва хо ду ў му
зей. І вось ужо ў ХХІ ста год дзі тут экс
па на ва лі ся 52 пра цы зям ляч кі, якая 
ўба чы ла Па рыж і… ска ры ла яго.

Свят ла на Пра коп’ е ва, за гад чы
ца ад дзе ла На цы я наль на га мас тац
ка га му зея Бе ла ру сі: «Мак сі маль на 
на  вы ста ве быў прад стаў ле ны і су
прэ ма тызм, і «но вы рэа лізм», які 
рас пра цоў ваў Фер нан Ле жэ, і які як 
ад люст ра ван не на ту раль на ўвай шоў 
у твор часць На дзі Ле жэ» 

Між ін шым, пад гэ ты маш таб ны 
пер са наль ны па каз у му зеі на ват дэ
ман ці ра ва лі экс па зі цыю за ход ня га 
мас тац тва. Па кі ну лі толь кі віт ры ны з 
ке ра мі кай та ва ры ша На дзі — Па бла 
Пі ка са.

Ні ка ля Ценье, унук На дзі Ха да се
вічЛе жэ: «Тут у Мін ску я ад чуў, што 
бе ла рус кі та кія ж, як На дзя — ва ля
выя, энер гіч ныя і па зі тыў ныя».

Да вер ні са жу пра мы на шча дак па
рыж скай му зы ро дам з бе ла рус ка га 
Зем бі на за зір нуў «да до му». У мяс тэч
ку ка ля Ба ры са ва — ба бу лі на імян ная 
га ле рэя з невы ваз ны мі ма за і ка мі. Ва
ры янт ад ной з іх — гу аш шу — парт рэт 
Мар ка Ша га ла, да ра го га сэр цу На дзі 
ча ла ве ка.

Ва ўсіх ён быў пер шы на стаў нік. 
Ха да се віч лі чы ла сва ім ку мі рам Ка зі
мі ра Ма ле ві ча з яго «Чор ным квад ра
там». Ад нак ро да па чы наль нік но ва га 
мас тац тва рас ча ра ваў На дзю, ска заў
шы ад ной чы, што яно — мас тац тва — 
«скон чы ла ся»…

Жан Дзес куб Дзю Ша тэ нэ: «Доў гі 
час На дзя Ле жэ не за слу жа на за ста
ва ла ся ў це ні му жа. Ця пер мы яе ад
кры ва ем на на ва. На дзя Ле жэ — гэ та 
Бе ла русь. Асаб лі ва яе твор часць па да
ба ец ца жан чы нам».

Так, сён ня на ша су ай чын ні ца, 
ура джэн ка Ві цеб шчы ны На дзея Ха
да се вічЛе жэ вя до мая не толь кі як 
жон ка ад на го са зна ка мі тых мас та коў 

Фран цыі — Фер на на Ле жэ. Яна і са ма 
бы ла роз на ба ко ва адо ра най асо бай.

Ку ра тар вы ста вы ў Мін ску Свят ла
на Пра коп’ е ва ад зна чы ла, што за да ча 
гэ та га між на род на га пра ек та — мак
сі маль на поў на і шы ро ка прад ста віць 
твор часць мас тач кі гле да чам.

— На дзея Пят роў на звяр та ла ся да 
роз ных сты ля вых на прам каў. Мож на 
пра са чыць яе твор чы шлях ад ран ніх 
ра бот, звя за ных з су прэ ма тыз мам, 
праз ку бізм, пу рызм, сац рэ а лізм… Па 
свед чан ні на шчад каў, ёю бы ло ство
ра на і пе ра да дзе на ў СССР 82 ма за
іч ных па но. Спе цы яль на да на шай 
вы ста вы мной пра ве дзе на да след чая 
пра ца і вы яў ле на мес ца зна хо джан ня 
толь кі 29 ма за ік, шэсць з іх — у Зем
бі не. На жаль, не ка то рых ма за ік ужо 
не іс нуе. Гэ тая вы ста ва па він на бы ла 
стаць — і ста ла — ад крыц цём. Бо яна 
ўпер шы ню прад ста ві ла жы ва піс і гра
фі ку мас тач кі ад 20х да 80х га доў ХХ 
ста год дзя.

За ха ва лі ся звест кі пра тое, што 
звяз ва ла Над зею Ха да се вічЛе жэ 
і Па бла Пі ка са. Яна апіс ва ла, што 
кан суль та ва ла ся ў яго, а ён кан суль
та ваў ся ў яе. Вя до ма, што Пі ка са 
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прад ста віў свае тво ры на зна ка мі тую 
вы ста вупро даж, якую На дзея ар га
ні за ва ла ў 1945 го дзе ў да па мо гу ва
ен на па лон ным і па цяр пе лым у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны са вец кім 
гра ма дзя нам. Май стар бяз вы плат на 
пра да ста віў свае тво ры, і яны бы лі 
пра да дзе ныя. Ці ка вы і той факт, што 
па эс кі зах Над зеі Ха да се вічЛе жэ вя
до мы ку цюр’е П’ер Кар дэн ства рыў 
брош кі з каш тоў ных ме та лаў.

На дзея спра ба ва ла свае сі лы ў роз
ных на прам ках твор час ці, та му кож ны 
на вед нік вы ста вы ў Мін ску мог знай
сці тут пра цу, якая вы клі ка ла вод гук 
у яго ду шы.

у тэ Му 

Ма ры здзяйс ня юц ца 

У 1904 го дзе ў вёс цы Ася ціш ша Ві
цеб скай воб лас ці ў шмат дзет най сям’і 
Ха да се віч на ра дзі ла ся дзяў чын ка, 
якую на зва лі На дзе яй. У дзя цін стве, 
да ве даў шы ся, што Па рыж — гэ та мес
ца, дзе ро бяць са праўд ныя мас та кі, 
ма ры ла пра тое, што ста не ме на ві та 
та кой мас тач кай і бу дзе жыць у го ра
дзе сва ёй ма ры. Су сед скія дзе ці, якія 
ве да лі пра На дзі ны ма ры, смя я лі ся 
над ёй, але дзяў чын ка ха це ла, каб ма
ра ажыц ця ві ла ся: на ват не каль кі ра
зоў уця ка ла з до му, але яе зды ма лі з 
цяг ні ка.

Ка лі па ча ла ся Пер шая су свет ная 
вай на, сям’я пе ра еха ла ў ра сій скі га
ра док Бя лёў Туль скай гу бер ні, дзе 
На дзя па ча ла зай мац ца ба ле там і ма
ля ван нем. У 15га до вым уз рос це яна 
да ве да ла ся, што ў Сма лен ску ад кры
лі ся мас тац кія май стэр ні, ку ды з’е ха
ла, ні ко га не па пя рэ дзіў шы. Там яна 
ву чы ла ся жы ва пі су ў вя до мых су прэ
ма тыс таў Ула дзі сла ва Стржа мін ска га і 
Ка ця ры ны Каб ро. Там жа ад бы ло ся яе 
зна ём ства з Ка зі мі рам Ма ле ві чам.

Але праз два га ды На дзея вы ка
рыс та ла маг чы масць стаць блі жэй да 
Па ры жа і з’е ха ла ў Вар ша ву са зна ё май 
сям’ ёй, у якой пер шы час пра ца ва ла 
гу вер нант кай. Ёй да вя ло ся жыць пры 
кляш та ры, по тым яна ста ла ма дыст
кай. Але вось цуд: дзя ку ю чы та лен ту, 
дзяў чы ну за лі чы лі ў Ака дэ мію мас
тац тваў. Там яна па зна ё мі ла ся са Ста
ні сла вам Гра боў скім, за яко га вый шла 
за муж. Але ў яе пара ней ша му бы ла 
мэ та: Па рыж! Уга ва рыў шы му жа пе
ра ехаць ту ды, яна, на рэш це, вы ка на ла 
сваю ма ру.

Хро ні ка бія гра фіі 

На дзя, ска ро ная сты лем Фер на
на Ле жэ, ха це ла ву чыц ца ме на ві та ў 
яго — у Ака дэ міі су час ных мас тац
тваў. І гэ та му бы ло на ка на ва на спраў
дзіц ца. А вось шлюб сы шоў на ні
што: пас ля раз во ду Ста ні слаў з’е хаў 
з Фран цыі. Жан чы на за ста ла ся ад на 
з дач кой на ру ках. Каб мець срод кі, 

пад за раб ля ла ў пан сі ё не прыбіраль
шчыцай. На жы ва піс ча су за ста ва
ла ся вель мі ма ла, тым не менш, яна, 
толь кі вы зва ліў шы ся ад кло па таў, ад
ра зу бег ла ў сту дыю.

Ка лі па ча ла ся Дру гая су свет ная 
вай на, Фер нан Ле жэ з’е хаў з жон кай 
у ЗША.?На дзя не па кі ну ла Фран цыю, 
удзель ні ча ла ў ру ху Су пра ці ву: збі
ра ла воп рат ку для ва ен на па лон ных, 
пры ту лі ла ан глій скую дзяў чын ку.

Пас ля вай ны Фер нан Ле жэ вяр
нуў ся на ра дзі му, і На дзя пра цяг ну
ла пра ца ваць яго асіс тэнт кай. Ка лі 
ма эст ра аў да веў, ён пра па на ваў па
плеч ні цы ру ку і сэр ца. Но ва спе ча
ная спа да ры ня Ле жэ ад ра зу ж за ня
ла ся улад ка ван нем ся мей на га кут ка: 
на бы ла ў пры га ра дзе Па ры жа дом, 
ства ры ла там май стэр ні для ся бе і 
му жа. На жаль, шчас це бы ло ня доў
гім: у 1955 го ду пас ля пе ра не се на га 
ін фарк ту вя до мы мас так па мёр, па кі
нуў шы ўсе свае гро шы жон цы. У па
мяць пра му жа На дзя вы ра шы ла па
бу да ваць пер са наль ны му зей мас та ка 
Фер на на Ле жэ ў Бьо. Ка лі яна па да ры
ла яго Фран цыі, яе ўзна га ро дзі лі Ор
дэ нам Га на ро ва га ле гі ё на.

А ў Зем бін На дзя Ле жэ ўпер шы ню 
пры еха ла ў 1959 го дзе. Ад сюль ро дам 
яе ма ці, з якой фран цуз кай мас тач цы
ка му ніст цы не за ба ра ня лі вес ці пе ра
піс ку. Але да та го ча су ма ці ўжо па мер
ла. Спы ня ла ся мас тач ка ў до ме ў сва ёй 
сяст ры Яў ге ніі Ваш ке віч.

Ве ні я мін мі хе еў
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кацярына кавалЁва:

«я толькІ 
пачынаю 

свой 
шлях  

у Боксе»
Размова пра 

жорсткасць 
жаночага 

спорту і працу 
з каралеўскай 

сям’ёй у Бахрэйне 

Н
а сё лет нім чэм пі я на це све ту па бок се 
ва УланУдэ Ка ця ры на Ка ва лё ва ста
ла брон за вым пры зё рам. Яна адзі ная з 
бе ла рус кай ка ман ды за ва я ва ла ме даль 
на гэ тым тур ні ры. Хоць трэ ні ра ва ла ся 
Ка ця пе рад стар там толь кі па ру ме ся
цаў, та му што да гэ та га зай ма ла ся кік
бок сін гам, дзе ста на ві ла ся чэм пі ён кай 
све ту. Ка ва лё ва ме ла пос пех і пры знан

не і ў ММА (змешаныя баявыя мастацтвы. — Аўт.), а па чы
на ла сваю кар’ е ру ў спор це на огул з ка ра тэ і таэквандо. Яе 
жыц цё вая гіс то рыя ці ка вая не толь кі з пунк ту гле джан ня 
спор ту. У дзя цін стве Ка ці ча сам да во дзі ла ся ха дзіць на трэ
ні роў кі пеш шу па во сем кі ла мет раў у адзін бок, з 14 га доў 
яна па ча ла пад пра цоў ваць, каб фі нан са ва да па ма гаць сва ёй 
сям’і. У 18 дзяў чы на ахоў ва ла га ра жы ў ад ным з не са мых 
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спа кой ных ра ё наў Ма гі лё ва, по тым пра ца ва ла 
ахоў ні кам у роз ных мін скіх уста но вах, а паз ней 
з’е ха ла ў Бах рэйн і трэ ні ра ва ла там чле наў ка ра
леў скай сям’і. Пра гэ тыя пе ры пе тыі свай го жыц
ця Ка ця ры на Ка ва лё ва рас ка за ла ў ін тэр в’ю.

«дзяў ча ты вель мі агрэ сіў ныя,  
па чуц ця спа га ды ня ма»

— Ка ця ры на, пер шы чэм пі я нат све ту па 
бок се ад ра зу стаў для вас ме даль ным. За да во‑
ле ныя са бой?

— Я лі чу, што за ка рот кі пе ры яд пад рых
тоў кі па ка за ла мак сі мум та го, што ма гу зра
біць на сён няш ні мо мант. Але гэ та не мя жа, я 
толь кі ву чу ся. У ней кай сту пе ні за да во ле ная 
тур ні рам, бо ста ла больш кам форт на ад чу
ваць ся бе на рын гу, для мя не гэ та важ на. Ні ко
га на га мі ўжо не б’ю (усмі ха ец ца), пры вы каю 
да пра ві лаў.

Пас ля чэм пі я на ту све ту да ве да ла ся, што ў 
мя не пе ра лом ру кі, ад чу ла хруст яшчэ пад час 
па ядын ку, по тым з’я віў ся боль. Ака за ла ся, што 
траў му атры ма ла яшчэ за два тыд ні да чэм пі я
на ту све ту на збо рах у Стай ках. Та ды док тар па
гля дзеў ру ку, усё бы ло нар маль на, але ака за ла ся, 
што гэ та быў сур’ ёз ны пе ра лом, кос ці не ра зы
шлі ся, а ўпі лі ся ад на ў ад ну і зру шы лі ся пад вуг
лом. Ура чы ка жуць, што ця пер ужо поз на штось
ці ра біць, у тым лі ку ла маць кос ці зноў, ней кі час 
да вя дзец ца па ха дзіць з лан гет кай, а за тым зноў 
пры сту пім да трэ ні ро вак.

— Ме даль на чэм пі я на це све ту ў пе рад‑
алім пій скі год заў сё ды дае пэў ныя над зеі. Ці не 
крыўд на, што ва га, у якой вы сту па е це, па куль 
не ўва хо дзіць у алім пій скую пра гра му?

— Я час та ду маю на конт алім пій скай ва гі. 
Чыс та тэ а рэ тыч на ма гу схуд нець да па трэб ных 
73 кі ла гра маў і тра піць на Гуль ні, але што ад мя
не за ста нец ца... Бу ду на рын гу за мест ка на таў 
(смя ец ца). Хто со чыць за ма ёй кар’ е рай, ве дае, 
што доў гі час я ва жы ла ка ля 107 кі ла гра маў, на 
ця пе раш нім чэм пі я на це све ту бы ла ўжо 9192, і 
так скі ну ла да во лі шмат.

— Пас ля ва ша га пе ра хо ду з кік бок сін га і 
ММА ў бокс прай шло не так шмат ча су...

— Я за вя за ла з кік бок сін гам і зме ша ны мі 
адзі на бор ства мі ў 2017 го дзе, у 2018м не трэ ні
ра ва ла ся, ад наў ля ла ся пас ля траў мы. За тым тры 
ме ся цы трэ ні ра ва ла ся ўжо ў бок се ў Тур цыі, у 
вя до мым клу бе «Фе нер бах чэ». Пас ля пры ез
ду ў Бе ла русь па пра ца ва ла яшчэ па ру ме ся цаў 
і па еха ла на чэм пі я нат све ту. Га лоў най пры чы
най пе ра хо ду з кік бок сін га ў бокс бы ла траў ма  
ка ле на.

Два га ды та му ўра чы па ра і лі мне за вяз ваць 
са спор там, пас ля ча го прак тыч на на год я па
гру зі ла ся ў сур’ ёз ную дэ прэ сію. Я бы ла на пі ку 
сва ёй кар’ е ры, мя не ўсю ды за пра ша лі, ці ка ві лі ся 
мной, я вый гра ла чэм пі я нат све ту, трэ ні ра ва

ла ся з вя до мы мі бай ца мі, і тут увесь гэ ты свет 
раз бу рыў ся.

Дзесь ці ў глы бі ні ся бе я знай шла сі лы і на 
чар го вым пры ёме ў док та ра за да ла пы тан не: «А 
што на конт бок са? Там жа на га мі біць нель га, 
гэ та зна чыць, па ка ле не мя не ні хто не ўда рыць». 
Ён ска заў, што я са мая дзіў ная спарт смен ка, 
якую ба чыў. Бы ло скла да на, бо ма і мі асноў ны мі 
ві да мі спор ту бы лі ка ра тэ і таэквандо, на ват у 
кік бок сін гу я вель мі час та вы ка рыс тоў ва ла свае 
но гі, а вось ру кі ў мя не заў сё ды бы лі ні я кія. А 
тут атрым лі ва ец ца, што ў 28 га доў я ста ла зай
мац ца ін шым ві дам спор ту. Шчы ра ска жу, што 
са мым скла да ным у гэ тым пе ра хо дзе бы ло пра
пус каць уда ры на трэ ні роў ках, пры хо дзі ла ся 
больш за ста вац ца ў за ле, штось ці ўвесь час ад
пра цоў ваць. Але пра свой пе ра ход не шка дую, 
усё так ці ка ва склад ва ец ца, я вы дат на ра зу мею, 
што толь кі па чы наю свой шлях у бок се. У ка
ман дзе ба чаць, што я пра грэ сі рую вель мі хут ка, 
цяпер пе ра яз джаю ў Мінск, каб трэ ні ра вац ца 
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тут ужо на па ста ян най асно ве ў Сяр гея Аляк санд ра ві ча 
Пы та ле ва.

— Мно гія ад зна ча юць, што жа но чы спорт больш 
жорст кі, чым муж чын скі, гэ та ад но сіц ца да бок са?

— Вя до ма, гэ та каш мар. Я ча ка ла ўба чыць ра зум ны, 
тэх ніч ны бокс, а там прос та мя са руб ка. Ка лі дзяў ча ты па
чы на юць псі ха ваць на рын гу, ужо не на но сяць уда ры, а кі
да юц ца, як кош кі. Вель мі агрэ сіў ныя, па чуц ця спа га ды ня
ма. У ад роз нен не ад муж чын ска га бок са, дзяў ча ты лю бяць 
па ру шаць пра ві лы, я бы ла ў шо ку, але не ка то рыя спраба
валі на ват біць па па ты лі цы. Мне зда ец ца, ка лі б у нас не 
бы ло шле маў, то і ва ла сы б вы дзі ра лі ад на ад ной.

— Бо ле вы па рог у вас ужо, вя до ма, па ні жа ны?
— Так, я ж бак сі ра ва ла з пе ра ло мам. На рын гу вы пра

цоў ва ец ца ад рэ на лін і боль ад чу ва еш не так. За кар’ е ру ў 
мя не па ку та ва лі не толь кі ру кі, но гі, але і твар, вяс ной бы
ла сур’ ёз ная апе ра цыя — вы пад ко ва зла ма лі нос. Ад уда ру 
ён сы шоў уніз, та му ўзды ма лі кост кі, за ад но зла ма лі ста ры 
пе ра лом. Гэ та мя не, вя до ма ж, не спы няе, ды і род ныя ўжо 
пры вык лі, змі ры лі ся. У сям’і мой вы бар і маё ра шэн не заў
сё ды па ва жа юць.

«я і вы во дзі ла лю дзей,  
і раз ні ма ла, і вы но сі ла»

— Не як вы пры зна ва лі ся, што ха це лі біц ца з са ма га 
дзя цін ства, ад куль та кое жа дан не мо жа ўзнік нуць у дзі‑
ця ці?

— Ка лі мне бы ло сем га доў, бра та ад да лі на бокс, я 
кры ча ла: «Та та, я так са ма ха чу!» Та му што ў бра та бы лі та
кія клас ныя паль чат кі, гру ша, пры го жы шлем, пры го жыя 
фот кі на рын гу. А мя не ва дзі лі на акра ба ты ку, якую я ўсё 
жыц цё ці ха не на ві дзе ла. Та та ка заў, што дзяў чын ка па він
на зай мац ца аль бо акра ба ты кай, аль бо тан ца мі. Я пла ка ла, 
ма лі ла. А по тым баць кі раз вя лі ся, і ў мя не бы ла сур’ ёз ная 
раз мо ва з ма май, яна мя не па чу ла і ад вя ла не на бокс, вя
до ма, але хоць бы на ка ра тэ.

Доў гі час я ім зай ма ла ся, але заў сё ды ха це ла па спра ба
ваць штоне будзь больш жорст кае: кік бок сінг або тай скі 
бокс. Мне ска за лі, што гэ та не алім пій скія ві ды спор ту, 
маў ляў, па спра буй таэквандо. Па спра ба ва ла і на ват па
він на бы ла па ехаць на ад бо рач ны тур нір да Алім пі я ды ў 
Лон да не ў 2012 го дзе, але ў мя не та ды зда ры ла ся сур’ ёз ная 
траў ма. Гэ ты тур нір, да рэ чы, вый гра ла ўкра ін ка, якую я 
пе ра ма га ла лі та раль на за не каль кі тыд няў да гэ та га ад бо ру.

— У сва ім мі ну лым ін тэр в’ю вы ад зна ча лі, што ў дзя‑
цін стве ча сам да во дзі ла ся ха дзіць на трэ ні роў кі пеш шу...

— Мя не і бра та ма ма вы хоў ва ла ад на, гро шай не ха па
ла, у ней кія пе ры я ды іх не бы ло на ват на пра езд, та му і ў 
дождж, і ў снег ха дзі ла на трэ ні роў ку пеш шу. У ней кі мо
мант не бы ло маг чы мас ці пла ціць за за ня ткі ка ра тэ, пра 
гэ та ве даў мой трэ нер Ула дзі мір Ана то ле віч Та ра сен ка. Ён 
мне як баць ка, та му ўсё роў на да зва ляў трэ ні ра вац ца. З 
14 га доў я па ча ла пад пра цоў ваць, каб да па ма гаць сям’і. 
У той час у Ма гі лё ве дзесь ці на пуст цы за мос там бы ла 
не асвет ле ная тэ ры то рыя га ра жоў, і я яе ахоў ва ла. Маё 
жыц цё та ды вы гля да ла так: тры дні і тры но чы я бы ла ў 
Ма гі лё ве. У 19.00 пры хо дзі ла на га ра жы, у сем ра ні цы сы
хо дзі ла на трэ ні роў ку. По тым вяр та ла ся да до му ці за ста
ва ла ся ў за ле спаць на ма тах, бо ў 16.00 у мя не бы ла дру гая 
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трэ ні роў ка. Пас ля яе іш ла на зад на га ра жы. Ас тат нія тры 
дні я ез дзі ла ў Мінск, дзе трэ ні ра ва ла ся тры га дзі ны ра ні
цай і тры га дзі ны ўве ча ры. Так жы ла ме ся цаў семво сем, 
по тым ма тац ца ту дысю ды на да ку чы ла, та му за ста ла ся ў 
Мін ску, мне пра па на ва лі ра бо ту ў ахо ве вя до май уста но
вы «Жу ра він ка», трэ ба бы ло кант ра ля ваць пра хад ны рэ
жым, паз ней па ста ві лі мя не на па са ду на чаль ні ка ахо вы. 
Там я і вы во дзі ла лю дзей, і раз ні ма ла, і вы но сі ла.

«лю дзі іг на ра ва лі, не да зва ля лі  
доч кам трэ ні ра вац ца ў мя не»

— Пад час траў мы, ка лі нель га бы ло трэ ні ра вац ца, вы 
па еха лі пра ца ваць у Бах рэйн?

— У той мо мант у Мін ску быў кры зіс, аб ру шы ла ся ва
лю та. Сяб ры па клі ка лі ў Бах рэйн па пра ца ваць трэ не рам, 
але ду ма лі, што я не па еду, бо там та ды бы лі ва ен ныя дзе
ян ні. А ў мя не да іх бы ло толь кі ад но пы тан не: «Мо ра там 
ёсць?» Бо док тар па ра іў для май го ка ле на і га лён кі соль і 
ва ду. Пра ца ва ла там трэ не рам у прэ стыж ным фіт несцэнт
ры, трэ ні ра ва ла вы со ка па стаў ле ных лю дзей. Гэ ты вост раў 
вель мі ма лень кі, а ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў не так 
ужо шмат, та му да мя не пры хо дзі лі чле ны ка ра леў скай 
сям’і, уклю ча ю чы ўну чак і дач ку ка ра ля, гэ та зна чыць, са
му прын цэ су. Яны трэ ні ра ва лі ся не тры ра зы на ты дзень, 
вя до ма, але па ру ра зоў у ме сяц пры хо дзі лі.

— У жан чын там ёсць ці ка васць да ба я вых ві даў  
спор ту?

— Фіт несцэнтр, у якім я пра ца ва ла, меў ста тус між
на род на га, там трэ ні ра ва лі ся лю дзі роз ных на цы я наль нас
цяў, та му ў мя не бы лі зме ша ныя кла сы, дзе ра зам зай ма лі
ся муж чы ны і жан чы ны, а так са ма толь кі жа но чыя гру пы. 
Ка лі пры хо дзі лі ве ру ю чыя жан чы ны, цал кам за кры ва ўся 
ўвесь па верх, апус ка лі ся спе цы яль ныя жа лю зі, каб ні адзін 
муж чы на не мог уба чыць маю ву ча ні цу без му суль ман ска
га ўбо ру.

Ка лі я трэ ні ра ва ла зме ша ныя кла сы, ду ма ла, бо жа, ча
му вы та кія сла быя, муж чы ны веч на скар дзі лі ся, што ім 
цяж ка, пра пус ка лі за ня ткі. А вось жа но чыя кла сы, як у ар
міі, вы кон ва лі ўсе мае за дан ні, пра ца ва лі да апош ня га.

— Як да вас, еў ра пей скай дзяў чы ны, ста ві лі ся ў Бах‑
рэй не?

— З гэ тым бы ло скла да на, асаб лі ва пер шыя не каль
кі ме ся цаў. Бы лі мо ман ты, што лю дзі мя не іг на ра ва лі або 
не да зва ля лі сва ім доч кам трэ ні ра вац ца ў мя не. Гэ та бы ло 
крыўд на. Спат рэ бі ла ся не каль кі ме ся цаў, каб за рэ ка мен да
ваць ся бе як доб ра га трэ не ра.

— Што вас больш за ўсё здзіў ля ла ў араб скім све це?
— Я та ле рант ны ча ла век і ра зу мею, што ў іх кра і не трэ

ба жыць па іх пра ві лах. У мя не там бы ла на ват свая абая, 
та кая спе цы яль ная шаў ко вая на кід ка, бо ха дзіць з аго ле
ны мі на га мі не пры стой на. У араб скіх кра і нах вель мі шмат 
пры ез джых з глы бі нак, у якіх яны і жан чын асаб лі ва не ба
чы лі, та му рэ ак цыя мо жа быць вель мі роз ная, мо гуць пе
ра сле да ваць, на прык лад. Та му на сі ла абаю ў мэ тах улас най 
бяс пе кі. Уз ру ша ла мя не там толь кі ад но, што дзяў ча ты з 
тра ды цый ных сем’ яў не ба чаць свет. ХХІ ста год дзе, маг чы
мас цяў шмат, а зза ней кіх ста рых пе ра ка нан няў лю дзі са мі 
ся бе аб мя жоў ва юць.

Да р’я Ла ба жэ віч.
Фота з асабістага архіва Кацярыны Кавалёвай
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А
сновай экспазіцыі,  зла
джанай па прынцыпе ма
гічнага лабірынта гісторыі 
шкляных ёлачных цацак ад 
сярэдзіны ХІХ стагоддзя 

да нашых дзён, стала прыватная ка
лекцыя сталічнага прадпрымальніка. 
Сярод экспанатаў ёсць сапраўдныя ра
рытэты — напрыклад, дакладная копія 
цацкі, падоранай Папу Рымскаму Іаа
ну Паўлу ІІ і занесенай у Кнігу рэкор
даў Гінеса як самая вялікая зробленая 
ўручную ёлачная цацка, альбо вялізны 
сярэбраны шар з Венскага балю ў Бу

дапешце. На кожным стэндзе — свае 
сюрпрызы: вось цацкі шклянога прад
прыемства з Польшчы; а вось парца
лянавыя цацкі з Нідэрландаў у стылі 
славутай дэлфцкай парцаляны, вытан
чаныя калядныя ўпрыгажэнні з Чэхіі і 
мануфактурныя цацкі з Германіі; а вось 
12санты метровыя шары «СантаЭр
мітажа», на кожным — рэпрадукцыя 
славутага палатна: Ван Гог, Далі, Шыш
кін, ёсць і «Зялёны скрыпач» Шагала, і 
«Чорны квадрат» Малевіча. Што ціка
ва, мастак, які робіць тыя рэпрадукцыі, 
дае пісьмовае абяцанне не паўтараць 
ніводнай з іх на працягу 10 гадоў.

З другога боку — суцэльная экзо
тыка: керамічныя статуэткі вешчу
ноў, саламяныя і сплеценыя з пацерак 
упрыгажэнні з Афрыкі і Аўстраліі, 
кідкія чырвоныя з золатам ліхтарыкі і 
стужкі з Паўночнай Карэі, амерыкан
скія СантаКлаусы і цукровыя палач
кітрысцінкі, скандынаўскія дабра
душныя алені, традыцыйныя цацкі з 
Ірана, Егіпта, Перу, Новай Зеландыі, 
Антыгуа і Барбуда. Напрыканцы — на
вагоднія віншаванні на беларускай, як 
з паштовак і газет 1970х, так і з сучас
ных ёлачных упрыгажэнняў, зробле
ных рукамі беларускіх майстроў.

— Некалькі гадоў таму, калі мы 
ўпершыню выстаўлялі калекцыю, 
якраз тут, у гістарычным музеі, яна 
мела вялікі поспех  — было каля 30 
тысяч наведнікаў. І ў многіх лагічна 
ўзнікала пытанне: а дзе ж нашы, бела
рускія ёлачныя цацкі? Таму давялося 
заняцца не толькі іх збіраннем, але і вы

творчасцю, — кажа арганізатар праек
та, калекцыянер і дырэктар айчыннай 
фабрыкі навагодніх цацак «Грай» Ан
дрэй Бягун. Агулам ягоная калекцыя 
ёлачных цацак налічвае каля дзвюх 
тысяч упрыгажэнняў, але дакладную 
лічбу назваць немагчыма, бо збор што
год як папаўняецца новымі экспаната
мі, так і пазбаўляецца некалькіх выпад
кова разбітых цацак. Уладальніка часта 
распытваюць пра самы дарагі экспанат, 
але ён задае сустрэчнае пытанне: з чым 
параўноўваць? «Я імкнуся прывозіць 
новыя цацкі з кожнага падарожжа, і 
ўсе яны парознаму каштуюць». Самы
мі дарагімі ў душэўным сэнсе называе 
цацкі з дзяцінства.

— З чаго раіце пачаць экскурсію?
— Перш за ўсё, як ствараюцца на

вагоднія цацкі: хто і як выдзімае шары, 
чым іх фарбуюць, хто прыдумляе ма
люнкі. Маленькім, думаю, прыйдзец
ца цікавы калядны гарадок, дзе шмат 
што рухаецца і грае музыка, старэй
шым будзе даспадобы навагодняя фо
тазона, дарослых могуць прывабіць 
успаміны дзяцінства — фотакопіі са
вецкіх навагодніх паштовак, старыя 
цацкі альбо калекцыя Дзядоў Маро
заў — вось гэты цёмнаскуры Санта
Клаус, напрыклад, прывезены з Ганы, 
а таго, які нагадвае Буду, памойму, я 
сустрэў у Інданезіі. Некаторыя з «дзя
доў» ужо ва ўзросце, і мы стараемся па 
магчымасці іх не рэканструяваць, каб 
захаваць дух эпохі».

Вікторыя целяшук.
Фота Ганны Занкавіч.

цуДы ПАД ноВы ГоД
у адной з залаў нацыянальнага 
гістарычнага музея распушылі 
штучныя лапы розныя 
ёлкі: у стрыманых белых і 
класічных чырвона-залатых 
колерах, у сціплых белых 
і блакітных шарыках і ў 
стракатым савецкім рэтра-
стылі. А яшчэ тут некалькі 
соцень ёлачных цацак з усіх 
куткоў свету, галерэя Дзядоў 
марозаў, інтэрактыўны 
калядны гарадок, міні-кірмаш 
і майстар-клас па роспісе 
навагодніх цацак. усё гэта — 
часткі выставачнага праекта 
«музей ёлачных цацак», якім 
нас парадаваў музей.
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