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У Му зеі-ся дзі бе Фран ціш-

ка Ба гу шэ ві ча ў Куш ля нах — а 

му зе ем у 90-я га ды ста ла род ная 

ха та кла сі ка — па-ра ней ша му 

жы вуць паэ зія ды па дзвіж ніц-

кі дух. Тут мож на да кра нуц ца 

да спад чы ны ро ду Ба гу шэ ві чаў, 

ду хоў най спад чы ны паэ та-зма-

га ра. І да ве дац ца шмат пра тое, 

як жыў адзін з па чы наль ні каў 

но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

за што ся ля не лю бі лі ад ва ка та 

Ба гу шэ ві ча й ча му ён так лю біў 

род ную мо ву. Руп ныя на шчад кі 

са бра лі тут, у Куш ля нах, ка ля 

200 уні каль ных экс па на таў, ся-

род іх і аў тэн тыч ныя рэ чы сям’і 

Ба гу шэ вічаў: пісь мо вы стол, 

крэс лы, ру ка пі сы.

Месцасілы
Сі ні ве чар па во лі апус ка ец ца 

на Куш ля ны. Ма ляў ні ча, не за-

быў на-цёп ла све цяц ца вок ны 

на ся дзі бе, дзе прай шло дзя цін-

ства й апош нія га ды Фран ціш-

ка Ба гу шэ ві ча. Су стра кае нас 

гас цін ны гас па дар — за гад чык 

фі лі яла Дзяр жаў на га му зея гіс-

то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

па эт Алесь Жа мой цін. Гэ ты 

ўдум лі вы, та ле на ві ты ча ла век 

пры свя ціў жыц цё вы ву чэн ню 

спад чы ны Ба гу шэ ві чаў. Вяс ной 

1988-га ма ла дым ас пі ран там 

пры ехаў сю ды, каб ства раць 

экс па зі цыю — і за стаў ся на доў-

гія га ды. А ў чэр ве ні 1990-га тут 

ад крыў ся Лі та ра тур ны му зей.

— За ха ва ла ся ха та паэ та 

1896 го да па бу до вы й ка мен ная 

або ра, — рас па вя дае Алесь. — 

Ма ён так Куш ля ны, як свед чаць 

да ку мен ты, Ба гу шэ ві чы на бы лі 

ў 1749-м. Па бу до ва, без умоў на, 

па цяр пе ла ад ча су, і та му два 

вян кі ў зру бе да вя ло ся за мя ніць, 

ад бу да ваць па фо та здым ках ве-

ран ду. І по тым па ча лі на паў няць 

па коі рэ ча мі з роз ных ка лек-

цый: з Ма ла дзе чан ска га му зея, 

Ака дэ міі на вук, ад Мі ха ся Ла-

пе хі, які ўсё жыц цё збі раў ма тэ-

ры я лы пра Фран ціш ка Ба гу шэ-

ві ча. Паз ней на шчад кі род най 

сяст ры паэ та Ган ны да сла лі ў 

му зей так са ма іх ся мей ныя рэ-

чы: аб раз, фут ляр, ро да выя ме-

даль ё ны.Алесь за пра шае ў ха ту й пра-

во дзіць нас па тых па ко ях, што 

па мя та юць кро кі даў ней ша га 

гас па да ра: Фран ціш ка Бе не-

дык та Ка зі мі ра ві ча Ба гу шэ ві ча. 

Пра нік нё на рас па вя дае пра яго 

жыц цё й твор часць.

У кож ным з шас ці му зей ных 

па ко яў — асоб ная экс па зі цыя. 

Два з іх — ме ма ры яль ныя. Тут 

по бач са скрып кай і дуд кай бе-

ла рус кай экс па ну юц ца вы дан ні 

кла сі ка, у тым лі ку “Дуд ка бе-

ла рус кая” і “Смык бе ла рус кі”, 

што па ба чы лі свет у 1908 го дзе 

ў Пе цяр бург скім вы да вец тве 

“За гля не сон ца і ў на ша акон-

ца”, сцяг паў стан цаў 1863 го да 

(па эт жа быў ад ным з іх), парт-

рэ ты сяб роў ды па плеч ні каў, 

фо та здым кі, ко піі да ку мен таў, 

ра да вод Ба гу шэ ві чаў, пе ра кла-

ды паэ та.Ця пер на леж нае мес ца ў ха-

це за ня лі й ся мей ныя ро да выя 

ме даль ё ны сям’і. У іх да энер-

ге ты кі Ба гу шэ ві чаў да лу ча ец ца 

й моц час ці нак мо шчаў свя тых, 

якія пры ве зе ны з мес цаў па лом-

ніц тва ў роз ныя ча сы. Лі чы ла ся, 

што ме даль ё ны ахоў ва лі род на 

пра ця гу ста год дзяў ад хва роб і 

ня шчас цяў.
На жаль, аса біс ты ар хіў Ба-

гу шэ ві чаў згі нуў. Боль шасць 

ру ка пі саў 
зні шчы лі 

нем цы 

ў Пер шую су свет ную вай ну, 

бо ў 1915-м тут быў шпі таль.  

➔
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Нататкізукраінскагагорада

Нежына,уякімз1865годавучыўся

ўліцэіФранцішакБагушэвіч

Вось ён які: Не жын!.. Здзіў ляе, за ча-

роў вае мност вам цэрк ваў, со неч на га свят-

ла, зе ля ні ны ў цёп лую па ру го да. Ву лі цы 

з ат ры бу та мі сучаснасці й даў няе за мож-

нас ці… Са скульп ту рай Двор ні ка ў цэнт-

ры: эс тэ тыч ным на па мін кам не смя ціць.

Тыя ву лач кі ні бы та вы вод зяць нас у 

мі ну лае.Я пад’ еха ла ў Не жы не да рэ лік та-

ва га пар ку, за якім ха ва ла ся ве ліч насць 

ста ра даў ня га бу дын ка, — і ні бы су стрэ-

ла ся з ін шай эпо хай. Мяс ці на муд рас ці. 

Тут ад чу ва еш ня ўмоль ную ха ду ча су. 

12 бе ла снеж ных гран ды ёз ных ка лон, 

“12 ле бе дзяў” скі ра ва ныя ўверх, што 

вель мі сім ва ліч на: 12 муз, 12 апост алаў 

ахоў ва юць ува ход у свя ты ні. Бу ды нак 

уз ве дзе ны ў стро гім сты лі кла сі цыз му. 

Спра ек та ваў яго Лу і джы Рус ка, ува саб-

ляў ся пра ект у жыц цё пад кі раў ніц твам 

ар хі тэк та ра Іва на дэ Лу кі ні. (Лу і джы 

Рус ка (італ. Luіgі Rusca) (1762–1822) — 

ар хі тэк тар швей цар ска га па хо джан ня, 

пра ца ваў пе ра важ на ў сты ліс ты цы кла-

сі цыз му. З 1783 по 1818 год — у Ра сій-

скай ім пе рыі: як Ала і зій Іва на віч Рус ка. 

Іван дэ Лу кі ні (1784–1853) — ар хі тэк тар 

з Санкт-Пе цяр бур га, італь ян ска га па хо-

джан ня Іван Фран ца віч (Джа ва ні) Лу кі-

ні (італ.: Gіovannі Luchіnі). — Рэд.) “Яно 

не бу дзе ба яц ца ча су на пра ця гу мно гіх 

ста год дзяў!” — з го на рам ка заў ар хі-

тэк тар пра сваё ка мен нае дзе ці шча. Цар 

Аляк сандр І па да рыў та ле на ві та му дой-

лі ду брыль ян та вы пярс цё нак, кош там у 

1000 руб лёў: па тых ча сах не вы моў ная 

шчод расць!
Але ж хто фун да ваў ве ліч нае бу даў-

ніц тва? На фран то не ста ро га кор пу са ёсць 

і ця пер свое асаб лі вая пад каз ка — над піс 

на ла ці не: LABORE ET ZELO. Гэ та дэ віз, 

аказ ва ец ца, з фа міль на га гер ба Аляк санд-

ра Без ба родзь кі: “Пра цай ды ўпарт асцю”. 

А свят лей шы князь Аляк сандр Анд рэ е віч 

Без ба родзь ка (1747–1799) быў ча ла ве кам 

вя лі кім: канц ле рам ра сій скай ім пе ра тры-

цы Ка ця ры ны ІІ. Па лац у Не жы не — гэ та 

ма тэ ры я лі за цыя кня жац кай ма ры. Ад са-

ма га па чат ку, з 1805-га, Не жын ская гім-

на зія вы шэй шых на вук (паз ней — юры-

дыч ны лі цэй, гіс та рыч на-фі ла ла гіч ны 

ін сты тут, ця пер — Не жын скі дзярж уні-

вер сі тэт імя М. В. Го га ля) на сі ла імя кня-

зя. Ён жа ня ма ла пры клаў на ма ган няў і 

срод каў, каб у ле ва бя рэж най Укра і не з’я-

ві ла ся пер шая вы шэй шая на ву чаль ная 

ўста но ва. Каб дух асве ты кра нуў шмат-

лі кіх юна коў, а ве ды іх спры я лі роск ві ту 

ра дзі мы. Па эт Гаў ры ла Дзяр жа він так 

пі саў пра кня зя: “…и не на род ный шум, 

не пог ре баль ный блеск, не звук ему хва-

ла — де ла…”. Вя до мы гіс то рык Мі ка лай 

Ка рам зін па кі нуў нам та кое сваё важ кае 

мер ка ван не: “Вижу в нём ум го су дар-

ствен ный”.У Не жы не ад шу ме лі звон кі мі ліў ня-

мі га ды юнац тва й ста наў лен ня Мі ка лая 

Го га ля-Яноў ска га (па рус ку: Николай 

Го голь-Яновский). Ка лі з рус ка моў на-

га шэ ра гу вы бі ра еш ад ны лі та ры “о”, 

то ба чыш сэнс яго пер ша га псеў да ні ма: 

“ОО ОО”. З ча сам жа пісь мен нік па кі нуў 

са бе толь кі проз ві шча ка зац ка га ата ма на 

Го га ля.Сту дзень скі дзень, ка лі я на вед ва ла 

Не жын, вы даў ся на ра дасць со неч ным, 

утуль ным і яр кім. На ват у жоў та-сі ніх 

сва іх ка мі зэль ках сі ніч кі не сва ры лі ся 

па між са бой, а ні бы та гу ля лі ў хо ван кі з 

пра мен ьчы ка мі. Ва вер ча ня ты га рэ за ва лі 

ся род га лі нак во ла таў скіх сос наў. І под-

ых даў ні ны…
У Граф скім пар ку су стрэў мя не, як і 

да маў ля лі ся, укра ін скі па эт Аляк сандр 

Га дзін скі: ён кі руе Лі та ра тур най сту ды яй 

Не жын ска га дзярж уні вер сі тэ та. (У нэ це 

мы знай шлі тэкст пра тое, што ў аб лас ным 

цэнт ры, у Чар ні га ве, па бы ва лі сяб ры лі-

таб’ яд нан ня “Го го лев ка”, што прад стаў-

ляе Не жын скую шко лу паэ зіі. Не жын цы 

прэ зен та ва лі ў кні гар ні “Интермеццо” 

пра гра му Лі та ра тур на-мас тац ка га фес ты-

ва лю “Го го лев ка”, які пра хо дзіў у траў ні 

2019-га. То Аляк сандр Га дзін скі — так са-

ма і ў той літ су пол цы. — Рэд.) Аляк сандр 

па да рыў мне збор нік сва іх вер шаў. Ён жа 

й пе ра клаў на ўкра ін скую мо ву паэ тыч ны 

збор нік “Дуд ка бе ла рус кая” Фран ціш ка 

Ба гу шэ ві ча. ➔
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У стра ха, ка жуць, во чы вя
лі кія. І доб ра яшчэ, што мно
гія з сён няш ніх па ні кё раў, якія 
спра бу юць зма гац ца з ка ра на ві
ру сам бур ны мі вы кі да мі ў на ва
кол ле, сац сет кі сва іх пер ша быт
ных стра хаў, ні ко лі не гля дзе лі ў 
мік ра скоп… Ві ру сы ж увесь час 
міль яр да мі жы вуць ва кол нас, а 
на ват і ўнут ры. Толь кі мы да 
па ры да ча су та го не за ўва жа ем. 
Пра ві рус гры па ўсе ве да юць, 
пра ро та ві рус ныя ін фек цыі, пра 
гер пес на пэў на не толь кі чу лі — 
ме лі маг чы масць па зна ё міц ца. І 
не як “вый сці з сі ту а цыі”.

Ён вя до мы з 1965‑га
Пры гле дзім ся да мік ра іс тот, 

якія сён ня рап тоў на пад вод зяць 
лі ніі жыц цяў ты сяч лю дзей 
да крытычнай ры сы, за пус ці
лі ў све це гла баль ныя пра цэ
сы: аб руш ва юц ца най мац ней
шыя эка но мі кі све ту, буй ныя 
кам па ніі, тур фір мы, ра за ра
юц ца ты ся чы прад пры маль ні
каў. Ка ра на ві ру сы ж ва кол нас 
даў нымдаў но кру цяц ца. Гэ та 
“мік ра ар га ніз мы сфе рыч най 
фор мы, якія ўтрым лі ва юць ад
на лан цуж ко вую ма ле ку лу РНК 
(ры ба нук ле і на вай кіс ла ты). 
Яны ма юць аба лон ку з рэд кі
мі шы па мі ці вар сін ка мі, якія 
на гад ва юць ка ро ну пры за

цям нен ні сон ца. Вось ад сюль 
і наз ва: “ка ра на ві рус”. І яшчэ 
з гіс то рыі пы тан ня: “Ка ра на
ві рус ча ла ве ка быў упер шы
ню вы дзе ле ны ў 1965 го дзе ад 
хво ра га на вост рае рэ спі ра тор
нае за хвор ван не. (Рус ка моў ная 
аб рэ ві я ту ра ОРЗ — ка му ж не 
зна ё мая? — Аўт.) Роз ныя ві ды 
ка ра на ві ру саў шы ро ка рас паў
сю джа ны ў пры ро дзе, яны вы
клі ка юць раз на стай ную ін фек
цый ную па та ло гію ў жы вёл”.

Хто, ка лі тых ві ру саў асаб лі
ва ба яў ся! Пом ніц ца, на пры кан
цы 70х, у па ру ву чо бы ў Ле нін
гра дзе не ка то рыя з ма іх зна ё мых 
пад пра цоў ва лі “пад до след ны мі 
тру сі ка мі” ў Ін сты ту це гры па. 
Пад за ра жа юць ві ру сам ця бе, у 
лёг кай фор ме, по тым на зі ра юць, 
як ідзе пра цэс, і ле чаць. Дні праз 
тры пас ля “пра цэ ду ры” ха дзі лі на 
лек цыі. На ву коў цы рас пра цоў ва
лі вак цы ны, а сту дэн ты “на ву цы 
да па ма га лі”. Ка за лі й мне: ну ра

зік па сап ля еш, пе ра хва рэ еш — і 
бу дзеш з іму ні тэ там.

А га доў 15 та му быў я на між
на род най кан фе рэн цыі мік ра бі
ё ла гаў, па глы біў ся ў праб ле му 
ан ты мік роб най рэ зіс тэнт нас ці 
(АМР), на пі саў пра ве лі зар ную 
пры ха ва ную па гро зу ча ла вец
тву (“Вой на микромиров”. — 
СБ., 13.12.2005 https://www.
sb.by/artіcles/voynamіkromіrov.
html). Га вор ка там пра мік ро бы 
(бак тэ рыі). ➔ Стар. 3

Раз ме жа ва насць пла не ты 
на кра і ны васт рэй ад чу ва ец ца 
ў ча се ба раць бы з эпі дэ мі яй 
ка ра на ві ру са. Але ж для пту шак 
ме жы не іс ну юць: увес ну яны 
заў сё ды вяр та юц ца з вы раю да до му

А рап там з да лё кіх да ляў “неш та 
не бяс печ нае” пры ня суць тыя “кры ла тыя 
міг ран ты”? Та кія пы тан ні ча сам уз ні ка
юць у да пыт лі вых гра ма дзян. Мяр кую, з 
ча сам зной дуц ца й на іх ад ка зы. Бо й гэ
тыя міг ран ты, мож на ска заць, пад на гля
дам. За пры лё там пту шак што год со чаць 
у Бе ла ру сі на вед ні кі сай та Bіrdwatch.by 
(у пе ра кла дзе “Птуш кі што дня”). Свае 
на зі ран ні за но сяць у таб лі цу. Дзя ку ю

чы ёй вя до ма, што з вы раю да нас ужо 
вяр ну ла ся больш за 50 ві даў пе ра лёт ных 
пту шак. Ся род іх — кач кі, чай кары
бач ка, чор ны дрозд, бе ла бро вы дрозд, 
дроздспя вун, чап лябу гай, чор ны бу сел, 
бе лы бу сел, звы чай ны шпак, ма лі наў ка, 
вя лі кі бак лан, бе рас цян ка, ка нап лян ка, 
со калпус таль га, ба ра вы жаў рук, па ля
вы жаў рук, ку лікспу чок, ку лікчар няк, 
ляс ная за ві руш ка, лу га вы свірс тун ды 
ін шыя. Асоб ныя птуш кі па ле на ва лі ся 
да лё ка ля цець і пра вя лі сё лет нюю цёп
лую зі му ў Бе ла ру сі: у не ка то рых рэ гі
ё нах зі мой ба чы лі ле бе дзяклі ку на, шэ
рую гусь, кач куцы ран ку, вя лі кую бе лую 
чап лю, шэ ра га жу раў ля, чай куклы гу на і 
чай кура га ту ху.

“Па доб на, што са мая вяс но вая кра і на 
сён ня — гэ та Бе ла русь: ме на ві та тут на 
сён ня ад зна ча на больш за ўсё на зі ран няў 
пту шаквес ту ноў “Жы вой вяс ны”. Уся
го ў роз ных кра і нах ад зна ча на 500 та кіх 
на зі ран няў”, — па ве дам ля юць на сва
ім сай це https://ptushkі.org/tag/zhyvaya
vyasna ак ты віс ты Гра мад скай ар га ні

за цыі “Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны” 
(АПБ). Ма дэ ра та ры партала атры ма лі 
звыш 280 па ве дам лен няў пра вяр тан не 
ў Бе ла русь бе лых бус лоў, якія пер шы мі 
ня суць нам вяс ну. А вяс ко вых лас та вак, 
якія ў ад роз нен не ад га рад скіх лас та вак і 
лас та вакзям ля нак так са ма лі чац ца вес
ту на мі вяс ны, па куль за ўва жа на ма ла.

Вель мі рэд кі пе ра лёт ны від, які гняз
ду ец ца ў Бе ла ру сі, — вя лі кі ар лец. Пра 
яго пе ра лё ты на ву коў цыар ні то ла гі ве
да юць най больш пад ра бяз на. Шля хі міг
ра цыі, мес цы зі мо вак вя лі кіх ар ля цоў 
вы ву ча юц ца пры да па мо зе GSMтэ ле
мет рыі з 2017 го да. Пятнаццаць бе ла
рус кіх ар ля цоў пе ра сы ла юць ву чо ным 
сіг на лы пра сваё мес ца зна хо джан не 
праз GPSсістэму. Са чыць за іх пе ра мя
шчэн нем па све це ан лайн мо жа кож ны 
на сай це ptushkі.org. З да па мо гай су час
най апа ра ту ры ўда ло ся вы свет ліць, што 
гэ тыя птуш кі лю бяць зі ма ваць у Паўд
нё вай Азіі, на Ара вій скім паў вост ра ве, 
ва ўсход няй част цы Паў ноч най Аф ры кі 
(дэль та Ні ла). Не вя лі кая іх коль касць зі

муе ў Еў ро пе (на Бал ка нах, у Іта ліі, паўд
нё вай Фран цыі) ды ін шых мес цах.

Сё ле та вя лі кія ар ля цы па ча лі вяр тац
ца з зі моў кі 12 са ка ві ка. Пер шай мя жу 
Бе ла ру сі пе ра сяк ла Аль джу ся — пра ста
ва ла да свай го гняз да ў Бе ла веж скай пу
шчы. ➔ Стар. 8  

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 № 07 (3619) l   l аўторак, 14 красаВіка, 2020

На ва гру дак: 
го рад Адама 

Міцкевіча
 Стар. 7

Бе ла русь —  
у на шых  

сэр цах
Стар. 5

Новая сіла 
старой веры

Стар. 6

вясновы нАстРой

Ме жы — не для пту шак

светАпогляд Ад сэРцА дА сэРцА

Трымайся, 
Італія!
У Беларусі прайшлі 
акцыі салідарнасці 
з народам Італіі

З Ам ба са ды Іта ліі ў Бе ла ру
сі па сту пі ла ін фар ма цыя пра ак
цыю са лі дар нас ці бе ла рус ка га 
на ро да з на ро дам Іта ліі. “Бе ла
русь да лу ча ец ца да між на род
ных іні цы я тыў са лі дар нас ці з 
Іта лі яй у су вя зі з над звы чай най 
сі ту а цы яй, звя за най з но вым ка
ра на ві ру сам, — пра чы та лі мы ў 
да сла ным прэсрэ лі зе. — Уве ча
ры ко ле ра мі італь ян ска га сця га 
асвя ці ла ся ве лі зар ная шкля ная 
ве жа На цы я наль най біб лі я тэ кі 
ў Мін ску, адзін з бу дын каўсім
ва лаў кра і ны”.

Тое ад бы ва ла ся на пры кан
цы са ка ві ка. Гэ ты знак па ва гі, 
за ўва жым, быў так са ма пад
тры ма ны ў сац сет ках па ве дам
лен нем “Са лі дар насць з на ро
дам Іта ліі”. Ам ба са дар Іта ліі 
ў Бе ла ру сі Ма рыё Баль дзі так 
пра ка мен та ваў ак цыі: “Бе ла ру
сы па мя та юць, што Іта лія бы ла 
ад ной з пер шых кра ін, якія не
ад клад на прый шлі на да па мо гу 
Бе ла ру сі пас ля Чар но быль скай 
ядзер най ка та стро фы. Сот ні 
ты сяч бе ла рус кіх дзя цей ад чу
лі вя лі кую лю боў італь ян скіх 
сем’ яў, і для мно гіх з іх Іта лія 
ста ла дру гой ра дзі май. А ця пер 
вось бе ла ру сы да юць нам сі лы і 
над зею на леп шую бу ду чы ню”.

Іван Іванаў

Мік ра свет, які заўж ды з на мі
Раз ва гі пра тое, ча му ма лень кія пры чы ны мо гуць вы клі каць вя лі кія на ступ ствы

Покліч Радзімы — неадольны

Мінск, Палац Незалежнасці, 7 красавіка. Нарада ў Прэзідэнта. Без панікі.
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На першай старонцы вокладкі  
фота БелТА

4

Кан Ку рэнт ная біз нес-ма дэль

8 Калі супрацоўніцтва падмацавана 
сяброўствам 

З кітайскай падтрымкай у Беларусі рэалізу-
ецца нямала знакавых праектаў. У  ліку са-
мых вядомых  — індустрыяльны парк «Вя-
лікі камень» і сумесная вытворчасць 
аўтамабіляў Geely. Хутка да іх напэўна дада-
дуцца новыя. Такі вывад лёгка зрабіць па-
водле вынікаў сустрэчы Прэзідэнта Белару-
сі Аляксандра Лукашэнкі з Надзвычайным і 
Паўнамоцным Амбасадарам Кітая ў Белару-
сі Цуй Цымінам

10 Элект ра выглядае прывабна

Тэме экалогіі ды беражлівых адносін да на-
вакольнага асяроддзя апошнім часам у Бе-
ларусі надаецца шмат увагі

15 Інавацыі выходзяць на першы 
план 

Дзяржава гатова ўкладваць і ўжо ўкладвае 
грошы ў стварэнне сучасных інавацыйных 

30

вытворчасцяў. Час цяпер няпросты, лішніх 
сродкаў няма, але краіна працягвае інвес-
таваць у сваю будучыню

16 Пытанне пра самаадчуванне —  
лагічнае ў чарзе 

Як працуе прапускны пункт на беларуска-
польскай граніцы ў сувязі з  сусветнай 
праб лемай каранавіруса

17 Лінія асабістай абароны

Як захаваць у  здаровым целе здаровы 
дух, калі бушуе пандэмія? На  што звяр-
нуць увагу, каб не паддацца паніцы і рос-
пачы? Як дапамагчы сабе самому? Пра 
гэта і пра любоў да бліжняга — у гутарцы 
з  Уладзіславам Іваноўскім, папулярным 
псіхатэрапеўтам-нарколагам мінскага Га-
радскога клі ніч нага псіхіятрычнага дыс-
пан сэра

на тон Кай  
гра ні быц ця 
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«мы з сям’ёй жывём 
у Краіне, яКая перасягнула 
нашыя чаКанні»
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36 Мама і вайна

Пра Марыю Чаркашыну, удзельніцу Вялікай 
Айчыннай вайны, адну з тых, каго не стала

41 За пі са на му – ве рыць 

Сту дэнт БДУ са браў больш за сот ню ўспа мі-
наў удзель ні каў вай ны

56

46 Марк Ша гал як кніж ны гра фік

Творчасць нашага славутага земляка Мар-
ка Шагала найперш вядомая як творчасць 
геніяльнага жывапісца. Хаця ён займаўся і 
графікай, і сцэнаграфіяй. Яшчэ ўраджэнец 
Віцебска пісаў вершы, публіцыстычныя ар-
тыкулы і эсэ на ідыш. Марк Шагал размаля-
ваў у 1964 годзе плафон ў глядацкай зале 
аднаго з будынкаў парыжскай оперы — 
Оперы Гарн’е

50 Самы беларускі з усіх парыжскіх 
мастакоў 

Некалькі месяцаў, з канца мінулага года, 
у  Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі 
працавала выстава «Шрага Царфін. Вядучы 
да святла». У  экспазіцыі, якая распавядала 
пра творчасць мастака Парыжскай школы, 
ураджэнца беларускага мястэчка Смі-
лавічы, былі прадстаўлены дзясяткі най-
цікавейшых карцін

48

44 Лялькі з праграмным 
забеспячэннем

Таццяна Костусева па прафесіі інжынер-
праграміст, працуе ў адной з паспяховых 
фірмаў па вырабе пластыкавай прадукцыі. 
Вольнага часу ў яе не так і многа, аднак калі 
ўсё ж з’яўляецца некалькі хвілін, то думае 
Таццяна пра... лялькі. Маладая рамесніца 
ўжо некалькі гадоў стварае прыгожыя цацкі 
для сябе і для іншых ды лічыць, што гэты за-
нятак — на ўсё жыццё.

багатая Культура паКарае свет

брава, елізар’еў! доўгачаКаная 
прэм’ера 

я
ш

ч
э

  ў
  н

уМ
а

р
ы

1

42
Б

еЛ
ТА

z
v

ia
z

d
a

.b
y

2 беларусь.belarus
красавік   2020



3беларусь.belarus
красавік   2020

У свеце лют уе кара-
навірус… Як бы хацелася, 
каб гэтыя словы да моманту 
выхада красавіцкага нумара 
часопіса сталі неактуальны-
мі. Але баюся, што і ў самым 
канцы месяца, як і ў пачат-
ку наступнага, яны ўсё яшчэ 
будуць адлюстроўваць су-
ровую рэчаіснасць. Ёсць 
аб’ектыўная рэаль насць, 
якая, на  жаль, прымушае 
рабіць такога роду песімі-
стычны прагноз.

І адкуль толькі зваліла-
ся на  нашу галаву гэтая 
пандэмія?! Эмоцыі захлі-
стваюць многіх праз край. 

Так, пачыналася ўсё ў кітайскім Ухане. А потым пайшло-
паехала: Еўропу, Амерыку — уласна ды ўсе кантыненты 
акрамя Антарктыды накрыў COVID-19. Не проста асоб-
ныя гарады, цэлыя краіны на карантыне. Мільёны за-
хварэўшых, сотні тысяч тых, каго не ўдалося выратаваць. 
Жахлівая статыстыка.

Па-рознаму выбіралася тактыка барацьбы з каранавіру-
сам. У нас яна — зберагальная, без карантыну, але тым 
не менш запатрабавала гранічнай арганізаванасці, пры-
няцця прадуманых і адэкватных аператыўных рашэнняў, 
прафесіяналізму медыкаў. Само сабой, натуральным стала 
суперажыванне, адказнасць і разуменне ў грамадстве. Як 
свайго роду нармальная рэакцыя на сітуацыю.

Пакуль заўчасна рабіць нейкія адназначныя высновы. 
Адно відавочна: міжнародная супольнасць павінна разам 
вырашаць такія, па сутнасці глабальныя, праблемы. Але да 
гэтага, як бачна, яшчэ трэба прыйсці. А пакуль будзем суця-
шаць сябе меркаваннем спецыялістаў-вірусолагаў, што ка-
ранавірус па выніку стане звычайнай сезоннай інфекцыяй, 
як грып, — нам з ім жыць. Зрэшты, пазітыўнай падзеяй 
з’яўляецца тое, што пачата вытворчасць вакцын у розных 
краінах. Навукоўцы канчаткова разабраліся з генетычнай 
структурай віруса. Значыць, ідзем, хутчэй, наперад, а не на-
зад.

Дарэчы, калі, як не ў красавіку, ёсць нагода праводзіць 
паралелі. Так, у часу свой бег. І свой рахунак. Трыццаць ча-
тыры гады прайшло з моманту, як здарылася трагедыя ў 
Чарнобылі. Сёння ўжо няма сэнсу высвятляць прычыны 
таго, што адбылося ў красавіку 1986 года на атамнай стан-
цыі паблізу Беларусі. Але, вяртаючыся ў тыя часы, востра 
адчуваеш людскі боль, усведамляеш кошт самаахвярнасці 

«чарнобыльцаў»: ратавальнікаў, пажарных… — усіх, хто ў 
«зоне» выконваў доўг, нярэдка на шкоду свайму здароўю, 
а то і рызыкуючы жыццём.

Так, час — не сухая абстракцыя. Ён вельмі канкрэтны. 
Чарнобыль высвяціў многае. І тое, вядома, што тэхнаген-
ную катастрофу нельга лічыць лакальнай. Змагацца з ёй 
можна толькі ўсім светам.

Шкада, што Беларусі давялося вельмі доўга даказваць, 
што яна найбольш пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай 
АЭС. Здаецца, разуменне гэтага прыйшло, хоць і са спаз-
неннем, але ж важным было прызнанне першапачаткова. 
Зрэшты, краіна і сама зрабіла каласальна шмат, каб чарно-
быльскі сіндром стаў як мага менш адчувальным.

34 гады — гэта час значных дзяржаўных асігнаванняў 
на ліквідацыю наступстваў чарнобыльскай аварыі. Чаго 
толькі варты адзін Рэспубліканскі Цэнтр радыяцыйнай ме-
дыцыны і экалогіі чалавека, які знаходзіцца ў Гомелі. Там 
сканцэнтраваны інтэлектуальныя і тэхналагічныя рэсурсы, 
якія дазваляюць даследаваць, прагназаваць і пераадольваць 
наступствы радыяцыйнага заражэння. Беларускім навукоў-
цам ёсць чым падзяліцца: нездарма попыт на іх даследаван-
ні з кожным годам узрастае.

Усё даволі проста. Хочам мы гэтага ці не — ядзерныя 
тэхналогіі будуць развівацца. Ва ўмовах недахопу пры-
родных рэсурсаў чалавецтва ўсё актыўней звяртаецца да 
атамнай энергетыкі — у адной Францыі ўжо каля 60 атам-
ных станцый. Пры гэтым ніхто не застрахаваны ад тэх-
нагенных і прыродных катастроф. І досвед, хай ён горкі, 
тут неацэнны. Нездарма вядомы нямецкі вучоны Гайнс 
Пітэр Буцаў, які ў свой час пабываў у Гомельскім Цэнтры 
радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека, заявіў тады 
літаральна наступнае: «Беларусь у вырашэнні праблем па 
пераадоленні наступстваў аварыі на ЧАЭС ступіла далёка 
наперад».

Важкай, безумоўна, з’яўляецца такая ацэнка. Між тым, 
куды важней самі паспяховыя вынікі даследаванняў, іх пры-
кладны характар. І калі, дзякуючы навукоўцам, аграрныя 
прадпрыемствы ў непасрэднай блізкасці ад Чарнобыльскай 
станцыі навучыліся атрымліваць чыстую прадукцыю пры 
высокай рэнтабельнасці — такі факт дарагога варты.

Чарнобыль трыццаць чатыры гады назад прынёс бяду. 
Мы ведаем і павінны памятаць пра гэта. Але ён разбудзіў 
шмат неабыякавых людзей па ўсім свеце, якія прачулі тую 
бяду як сваю. Сёння, праз столькі гадоў пасля аварыі, гэтыя 
людзі па-ранейшаму вельмі блізкія Беларусі. І ім мы кажам: 
«Дзякуй».

А ўсім, хто цяпер жыве на нашай зямлі хочацца ска заць 
«Будзьце здаровыя!». Бо для добрых спраў заўсёды трэба 
шмат сіл і энергіі.

Будзьце здаровыя!
ад рэдакТара

ВіКтАр ХАрКоў,
галоўны рэдактар



— Мне спадабалася гэтая вытворчасць. Гэта будучыня. Не толькі таму, што добра 
робяць, выкарыстоўваюць мазгі. Яны займаюцца экспартам. Па ўсім свеце працуюць, 
валюту ў краіну прывозяць — гэта вельмі важна. А яшчэ гэта высокатэхналагічная 
вытворчасць, што падымае нас на больш высокі ўзровень развіцця, — такія ўражанні 
Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ад наведвання навукова-вытворчага 
прыватнага прадпрыемства «Адані», якое працуе ў свабоднай эканамічнай зоне «Мінск».

Кан Ку рэнт ная  
біз нес-ма дэль

Прэзідэнт Беларусі падчас наведвання прадпрыемства «Адані»
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На ву ка ё міс тыя, вы со ка тэх на ла-
гіч ныя вы твор час ці — той рэ-
сурс, без яко га сён ня не маг чы ма 

прадс та віць эфек тыў нае раз віц цё эка-
но мі кі. А ка лі га вор ка за хо дзіць пра 
кан крэт ную ка рысць, якую та кі па ды-
ход здоль ны пры нес ці кра і не, у якас ці 
пры кла ду час та пры во дзіц ца ме на ві та 
прад пры ем ства «Ада ні». Ство ра нае ў 
па чат ку 1990-х фі зі кам-ядзер шчы кам 
пра фе са рам Ула дзі мі рам Лі нё вым, яно 
вы рас ла ў буй ны іна ва цый ны цэнтр, 
чыя пра дук цыя за па тра ба ва ная без 
ма ло га ў сот ні кра ін. Зна ё ма з ёй, 
хоць ча сам пра гэ та і не зда гад ва ец ца, 
боль шасць з нас: на ство ра ных прад-
пры ем ствам рэнт ге на ды яг нас тыч ных 
ліч ба вых сіс тэ мах што год пра хо дзіць 
аб сле да ван не больш за ча ты ры міль ё-
ны бе ла ру саў.

— На на шым аб ста ля ван ні рэа-
лі зу юц ца дзве дзяр жаў ныя пра гра-
мы: па ран няй ды яг нос ты цы су хо таў 
і скры нін гу пух лін ма лоч най за ло-
зы. Ад на з апош ніх на шых рас пра цо-
вак — асва ен не се рый най вы твор час-
ці кам п’ю тар ных та мог ра фаў. Част ка 
па стаў ле на ў ра ён ныя баль ні цы, і гэ та 
ро біць су час ную ды яг нос ты ку больш 
да ступ най, да па ма гае ран ня му вы яў-
лен ню за хвор ван няў, па вы шае якасць 
ля чэн ня. Кошт та кіх апа ра таў амаль 
у два ра зы ні жэй шы, чым у за ход ніх 
ана ла гаў, пры больш вы со кай якас ці. 
Вы ра ша юц ца пы тан ні ім парт аза мя-
шчэн ня  — па ацэн цы ге не раль на га 
ды рэк та ра прад пры ем ства Ула дзі мі ра 
Лі нё ва, у Бе ла ру сі пра цу юць больш 
за ва сем сот адзі нак роз на га аб ста ля-
ван ня, ство ра на га «Ада ні». Яно ўста-
ноў ле на ў амаль пя ці стах клі ні ках.

Так, тут вы раб ля юць рэнт ге наў-
скае аб ста ля ван не для ме ды цын скай 
ды яг нос ты кі і кам плек та ван ня сіс тэм 
бяс пе кі. Вы твор часць шмат у  чым 
уні каль ная, эфек тыў на кан ку ры руе 
са зна ка мі ты мі су свет ны мі брэн да мі 
не толь кі ў Бе ла ру сі, але і на шы ро кіх 
знеш ніх рын ках. Кі раў ніц тва кам па-
ніі сме ла апе руе ка тэ го ры я мі сён няш-
ня га дня, ба чыць і перс пек ты вы раз-
віц ця.

За сна валь нік і ген ды рэк тар «Ада-
ні» Ула дзі мір Лі нёў су стра каў Кі раў-
ні ка дзяр жа вы ка ля ўва хо ду на прад-
пры ем ства. Бы лі ка рот кі эк скурс 
у  гіс то рыю кам па ніі, агляд узо раў 
пра дук цыі, эк скур сія на вы твор часць. 
Вя до ма ж, кі раў нік не без го на ру ін-
фар ма ваў, што боль шая част ка мін-

скіх вы ра баў ад праў ля ец ца на экс парт 
і што геа гра фія па ста вак на блі жа ец ца 
да сот ні кра ін. Біз нес не ма ла ды. Па чы-
наў ся яшчэ на па чат ку 1990-х з вы ра-
бу пры бо раў ра ды я цый на га кант ро-
лю. У пост чар но быль скай кра і не гэ та 
бы ло вель мі ак ту аль на. Да рэ чы, пер-
шыя ўзо ры та кой пра дук цыі так са ма 
бы лі прад стаў ле ны Прэ зі дэн ту. Тры 
дзя сят кі га доў прай шло, а яны пра-
цу юць як га дзін нік. Вы дат ная ілюст-
ра цыя на дзей нас ці, кры тэ рыю якой 
ад па вя дае і су час ная лі ней ка тэх ні кі: 
ад рэнт ге наў скіх апа ра таў і ліч ба вых 
флю а рог ра фаў да над гляд ных ска на-
раў і на він кі — апа ра та кам п’ю тар най 
та маг ра фіі.

Мно гія, вя до ма, су стра ка лі ся, 
прый шоў шы на  флю а раг ра-
фію, з пуль мас ка нам — ліч ба-

вым апа ра там для скры нін га груд ной 
клет кі. У тых, што ро бяць спе цы я ліс-
ты «Ада ні», яны аб ста ля ва ныя сіс тэ-
май для аў та ма тыч на га рас па зна ван-
ня па та ло гій. Ука ра ня юц ца сіс тэ мы 
штуч на га ін тэ ле кту і ў но вае па ка-
лен не ма ма экс пер таў — апа ра таў для 
ды яг нос ты кі пух лін ма лоч най за ло зы. 
Аца ніў шы вы ні кі ма маг ра фіі, гэ тая 
пры ла да па ка жа док та ру на праб лем-
ныя мес цы, пра ана лі за ваў шы атры ма-
ны ма лю нак. Ёсць у ар се на ле і апа ра ты 
для агуль на га рэнт ге на, і тэ ра пеў тыч-
ныя — для ля чэн ня ра ка ску ры. Так, 
у свой час ад ным з пер шых пра дук-
таў, з якім бе ла рус кае прад пры ем ства 
«стрэ лі ла», стаў га ма-ра дыё метр для 
хут ка га ана лі зу пра дук таў на на яў-
насць ра дыё нук лі даў, які за мя ніў са бой 
цэ лыя ла ба ра то рыі са шта там спе цы я-
ліс таў. Гэ тыя пры бо ры ак ту аль ныя і 
сён ня, яны ёсць, на прык лад, у ка ры-
стан ні Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях. Вы пус ка ец ца ўжо трэ цяе 
па ка лен не спект ро мет раў з шы ро кім 
дыя па зо нам пры мя нен ня. У Германіі, 
на прык лад, з іх да па мо гай тэс ту юць 
смак… пі ва. Асоб ным бло кам ідуць 
сіс тэ мы бяс пе кі. Для рын ку ЗША ство-
ра ны ска нар для пра вер кі змес ці ва су-
мак у на ву чаль ных уста но вах. До ступ 
да зброі ў гэ тай кра і не прос ты, і апа рат 
не толь кі вы явіць не бяс печ ны аб’ ект і 
бла куе яго, але і звя жац ца з эк стра ны-
мі служ ба мі. А рас пра ца ва ныя ў Бе ла-
ру сі рэнт ге наў скія ска на ры ча ла ве ка 
з сіс тэ май вы яў лен ня за ба ро не ных 
прад ме таў мож на су стрэць у аэ ра пор-
тах па ўсім све це, у тым лі ку ў лон дан-
скім Хіт роу.

Так што, пра дук цыя тут ства ра-
ец ца пад кан крэт на га па куп ні ка. Дэ-
ман стру ец ца пра та тып, ідуць вод гу кі 
ад па тэн цый ных спа жыў цоў, збі ра юц-
ца па пя рэд нія за ка зы. Ня дзіў на, што 
боль шасць пра дук цыі ў вы ні ку па-
стаў ля ец ца на знеш нія рын кі, у да лё-
кае за меж жа. На прык лад, за кан чва ец-
ца пра ца над ма біль ным комп лек сам 
па рэ пра дук тыў ным зда роўі, пры зна-
ча ным для Егіп та. Цэ лае ад дзя лен не 
па лі клі ні кі на ко лах з рэ гіст ра ту рай, 
УГД-ка бі не там і гі не ка ла гіч ным, ла-
ба ра то ры яй, маг чы мас цю пра вес ці 
ма маг ра фію. І гэ та не пер шы до свед 
пра цы з Егіп там. Пры ла ды «Ада ні» для 
ска на ван ня аў та ма бі ляў ужо за бяс печ-
ва юць бяс пе ку ўсёй ту рыс тыч най зо-
ны Шарм-эль-Шэй ха.

Уні каль насць гэ та га прад пры ем-
ства — у біз нес-ма дэ лі, згод на з 
якой яно не кан ку ры руе пра дук-

цы яй, а вы ра шае праб ле мы за каз чы-
каў. За кошт гэ та га і з’яў ля ец ца больш 
кан ку рэнт ным уво гу ле. Дру гая асаб-
лі васць у тым, што біз нес са цы яль-
на ары ен та ва ны. Іна ва цый ныя, вы-
со ка тэх на ла гіч ныя ра шэн ні «Ада ні»  

Кампанія «Адані» 
вырабляе рэнтгенаўскае 
абсталяванне 
для медыцынскай 
дыягностыкі 
і камплектавання 
сістэм бяспекі. 
Вытворчасць шмат 
у чым унікальная, 
эфектыўна канкурыруе 
са знакамітымі 
сусветнымі брэндамі 
не толькі ў Беларусі, 
але і на знешніх рынках. 
Кіраўніцтва кампаніі 
не толькі смела аперуе 
катэгорыямі 
сённяшняга дня, 
але і бачыць ясныя 
перспектывы развіцця.
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с кі ра ва ныя на за бес пя чэн не бяс пе-
кі, аба ро ну жыц ця і зда роўя лю дзей. І 
трэ цяе — гэ ты біз нес ды вер сі фі ка ва-
ны: тут рас пра цоў ва юць і вы раб ля юць 
ме ды цын скую рэнт ге на гра фіч ную 
тэх ні ку шы ро ка га пры мя нен ня, ана-
лі тыч нае аб ста ля ван не для на ву ко вых 
да сле да ван няў і сіс тэ мы кант ро лю 
якас ці пра дук цыі.

— Усё гэ та дае маг чы масць прад-
пры ем ству па спя хо ва раз ві вац ца, на-
ват ка лі ад на з га лін тар мо зіць — заў-
ва жае Ула дзі мір Лі нёў.

Вя до ма, не вар та за бы ваць, што 
га лоў ная асаб лі васць вы со ка тэх на ла-
гіч на га прад пры ем ства — ства рэн не 
пра дук цыі з вы со кай да баў ле най вар-
тас цю, якая фар мі ру ец ца за кошт улас-
ных но вых да сле да ван няў і рас пра-
цо вак. Толь кі на та кой асно ве і мо жа 
бу да вац ца прад пры ем ства бу ду чы ні.

Між тым, пры ват ны прык лад 
стаў на го дай для грун тоў най гу тар кі 
больш шы ро кай тэ ма ты кі. Кі раў нік 
дзяр жа вы ці ка віў ся ўмо ва мі ра бо ты 
рэ зі дэн таў СЭЗ у цэ лым. Усе яны, на-
яў ныя ў кра і не, на сён ня да юць пра-
цу амаль пя ці пра цэн там за ня тых 
у эка но мі цы. Фар мі ру юць пры клад на 
та кую ж до лю ВУП. У мі ну лым го дзе 
за пла ці лі ў бюд жэт больш за міль ярд 
руб лёў, што скла ла 3,5 пра цэн та яго 
да ход най част кі. Пры тым ска рыс-
та лі ся прэ фе рэн цы я мі на су му ка ля 
900 млн руб лёў. Эка на міч ны эфект 
у на яў нас ці, але не вы клю ча на, што 
сён ня мож на бы ло б ча каць і боль-
ша га.

Даў но ідзе дыс ку сія аб тым, што 
сва бод ныя эка на міч ныя зо ны да-
лі доб ры старт цэ лай пле я дзе эфек-
тыў ных прад пры ем стваў. Яны ўста лі 
на но гі, аду жа лі, раз ві лі ся, і ці не на-
сту піў той мо мант, ка лі іх па ра ўво-

дзіць у эка но мі ку з агуль ны мі для ўсіх 
умо ва мі пра цы?

Так, мно гія суб’ ек ты СЭЗ уні каль-
ныя, як «Ада ні». Але ін шы раз суб’-
ек ты гас па да ран ня, якія пра цу юць 
на  агуль ных пад ста вах, на ра ка юць 
на скла да насць кан ку рэн цыі з рэ зі дэн-
та мі СЭЗ, у тым лі ку і на знеш ніх рын-
ках. Прэ зі дэнт жа зра біў ак цэнт яшчэ 
і на тым, што ў гра шо вым вы ра жэн ні 
ўнёсак сва бод ных эка на міч ных зон 
у даб ра быт кра і ны мо жа быць больш 
важ кім. З гэ та га пунк ту гле джан ня, лі-
чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, мае сэнс 
пра ана лі за ваць дзе ю чае па дат ка вае 
за ка на даў ства. Ці ка васць дзяр жа вы, 
не пра мі нуў за ўва жыць Прэ зі дэнт, тут 
ві да воч ная і ма ты ва ва ная вы ключ на 
ка тэ го ры я мі эка на міч най мэ та згод-
нас ці:

— Га лоў нае, каб ва лю та па сту па ла, 
і па жа да на, каб яна тра ці ла ся тут.

Су час ная іна ва цый ная вы твор-
часць, зра зу ме ла, па тра буе і ад-
па вед най кад ра вай пад піт кі. 

За ці каў ле ных бу ду чых ма ла дых спе-
цы я ліс таў па жа да на яшчэ са сту дэнц-
кай ла вы ары ен та ваць на спе цы фі ку 
пра цы ў кам па ніі. Кі раў нік «Ада ні» 
рас па вёў, што спро ба вы бу да ваць та-
кую схе му су пра цоў ніц тва з ВНУ ра бі-
ла ся. Пры чым кам па нія га то вая бы ла 
не толь кі фі нан са ваць на ву чан не, але 
і пла ціць сты пен дыю сва ім бу ду чым 
су пра цоў ні кам. Атрым лі ва ец ца гэт кае 
пра мое ін вес та ван не ў ін тэ ле кту аль-
ны ка пі тал. Так, кам па нія, не ха ва ю чы 
свой ін та рэс, вы стаў ляе аба вяз ко вай 
умо вай пра цу ў ся бе вы пуск ні ка. Ка лі 
той пе ра ду мае — па ві нен кам пен са-
ваць вы дат кі. У прын цы пе, гэ та звы-
чай ная схе ма мэ та ва га на бо ру. Ад-
нак вы свет лі ла ся, што за ка на даў ства 
не да зва ляе пры ват ным суб’ ек там гас-

па да ран ня рых та ваць для ся бе пер са-
нал та кім чы нам. Прэ зі дэнт лі чыць гэ-
та ня пра віль ным і па абя цаў са дзеян не 
ў вы ра шэн ні пы тан ня.

Ці ка вая раз мо ва ад бы ла ся ка ля 
ўзо ру кам п’ю тар на га та мог ра фа бе ла-
рус кай вы твор час ці. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка на га даў, як на бы ва лі ся пер шыя 
та кія апа ра ты па ім пар це. Яму бы ло 
дак ла дзе на, што вя до мы ў све це вы-
твор ца про сіць за па стаў ку ад на го вы-
ра ба ка ля 4 міль ё наў до ла раў. Прэ зі-
дэнт рас па ра дзіў ся пра па на ваць удвая 
менш, але з аба вя за цель ствам ку піць 
не каль кі адзі нак. І гэ та спра ца ва ла. 
Сён ня «Ада ні» пра па нуе свае та мог ра-
фы тан ней яшчэ ў не каль кі ра зоў пры 
су па стаў ных тэх ніч ных ха рак та рыс-
ты ках. Вы бар ві да воч ны, і ўжо ле тась 
у бе ла рус кія рэ гі я наль ныя клі ні кі па-
стаў ле на сем та кіх апа ра таў. Кі раў нік 
дзяр жа вы рэ ка мен да ваў не толь кі пра-
доў жыць су пра цоў ніц тва, але і пра па-
на ваў кі раў ні ку «Ада ні»:

— Вазь мі на  кант роль за бес пя-
чэн не ме ду ста ноў апа ра та мі ана ла гіч-
на га кла са ўлас най вы твор час ці. Га-
лоў нае — ты свой, ты на мес цы і гэ та 
тан ней.

Ві да воч на, што мяс цо вы вы твор-
ца заў сё ды бу дзе больш уваж лі ва 
са чыць за пра ца здоль нас цю сва ёй 
тэх ні кі. Свое ча со ва яе аб слу гоў ваць, 
апе ра тыў на ра ман та ваць, ка лі вый-
дзе з ла ду. Ад сюль яшчэ адзін пра-
ект, пра які да ла жыў Мі ністр ахо вы 
зда роўя Ула дзі мір Ка ра нік. Кам па нія 
«Ада ні» возь ме пад цэнт ра лі за ва нае 
сэр віс нае аб слу гоў ван не ўсю сваю 
тэх ні ку, якая ця пер пра цуе ў ме д-
уста но вах. А толь кі рэнт ген-апа ра-
таў у кра і не ка ля 850, і па стаў кі тэх-
ні кі прадоўжацца. Поў ны ж сэр віс 
да зво ліць зэка но міць час і вы клю-
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чыць пра цяг лы пра стой аб ста ля ван-
ня.

Пра цы з су меж ні ка мі так са ма трэ-
ба на даць больш ўва гі. Аж да та-
го, каб узяць пад кі ра ван не тых 

з іх, ка му са ма стой на сён ня пра ца ваць 
ня прос та. Але, уліў шы ся ў адзі ную 
струк ту ру іна ва цый най кам па ніі, яны 
мо гуць рас крыць свой па тэн цы ял паў-
ней.

— Гэ та ўзор, гэ та вы со кі ін тэ
лект, вы со кі ўзро вень ім парт аза мя
шчэн ня, вя лі кія ам бі цыі, — пе ра лі чыў 
паз ней пе ра ва гі «Ада ні» Кі раў нік дзяр-
жа вы.

Зра зу ме ла, біз нес не мо жа да пус-
ціць не аб ду ма ных ра шэн няў. Усё трэ-
ба ста ран на пра лі чыць. Ад нак і з бо ку 
дзяр жа вы ро біц ца вы гад ная пра па-
но ва аб пад трым цы. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ад зна чыў:

— Каб здзейс ніць жа да ны ры вок, 
па трэб ныя ве лі зар ныя ін вес ты цыі, 
вя лі кія гро шы. У нас та кіх гро шай ня-
ма, ды і ма ла ў ка го ў све це ёсць. А тыя, 
у ка го ёсць, не заў сё ды да дуць (на раз-
віц цё прад пры ем стваў — Аўт.), та му 
што заўт ра гэ та бу дзе кан ку рэнт для іх.

У «Ада ні» на мер здзейс ніць ры вок 
даў но са спеў. У пла нах — бу даў ніц-
тва но ва га мо дуль на га за во да поў на га 
цык ла з усі мі не аб ход ны мі тэх на ла-
гіч ны мі пра цэ са мі. Пад яго па трэб-
на зям ля. Прэ зі дэнт і тут па абя цаў 
пад трым ку. Тым больш што но ва му 
за во ду ад во дзіц ца ў тым лі ку і ро ля 
ўзор на га пра ек та, які мо жа быць рэа-
лі за ва ны ў лю бой кра і не па жа дан ні 
за каз чы каў. І по пыт на та кі пра дукт 
ад чу ва ец ца.

Кам па нія сён ня прад стаў ле на 
на ўсіх кан ты нен тах. Яе пра дук-
цы яй ка рыс та юц ца ў 86 кра і нах. 

Па хо дзе эк скур сіі па прад пры ем стве 

Ула дзі мір Лі нёў з го на рам рас па вя даў 
пра да сяг нен ні:

— На шае аб ста  ля ван не на ват 
на акі ян скіх лай не рах пла вае. У нас 
пяць офі саў за  мя жой. Два ў ЗША, 
а так са ма ў Вя лі ка бры та ніі, Кі таі ды 
Ра сіі. Зай ма юц ца не толь кі про да жа мі, 
але і сэр віс ным аб слу гоў ван нем, бо без 
яго не маг чы ма пра даць аб ста ля ван не 
на краі зям лі.

У чым сак рэ ты пос пе ху? Іх шмат, 
але, ма быць, га лоў ны за клю ча ец-
ца ў эфек тыў най гнут кай сіс тэ ме кі-
ра ван ня. Тут вы дат на ра зу ме юць, 
што на пер шы план сён ня вы хо дзіць 
не коль касць, а якасць та ва ру, яго раз-
на стай насць, кан ку рэнт ная біз нес-ма-
дэль:

— Усё грун ту ец ца на на шых ідэ-
ях, — рас тлу ма чыў Ула дзі мір Лі нёў. — 
Мы ўсё ро бім вель мі хут ка. Сён ня пра-
дукт па ві нен ства рыц ца ды ім гнен на 
вы во дзіц ца на ры нак. Што год мы тра-
цім на но выя рас пра цоў кі міль ё ны до-
ла раў ад аба ро ту.

Вя до ма, не апош нюю ро лю ады гры-
вае пра фе сі я на лізм са міх су пра цоў-
ні каў. З ад ным з та кіх пра фе сі я на лаў 
у  Прэ зі дэн та ад быў ся ці ка вы дыя-
лог. Ле кар-кар ды ё лаг Ан то ніс Джо-
зэф ро дам з Шры-Лан кі. У Бе ла ру сі 
атры маў ме ды цын скую аду ка цыю, 
ажа ніў ся з бе ла рус кай і ўжо 23 га ды 
жы ве ў на шай кра і не. На «Ада ні» пра-
цуе ды рэк та рам па раз віц ці біз не су 
ме ды цын ска га рэнт ге на ла гіч на га аб-
ста ля ван ня. Але з лю бі май пра фе сі яй 
не расс та ец ца, пра цяг вае кан суль та-
ваць па цы ен таў у звы чай най мін скай 
па лі клі ні цы.

— У па лі клі ні цы ў ця бе свя ці ла 
пра цуе, — звяр нуў ся Аляк сандр Лу ка-
шэн ка да Мі ніст ра ахо вы зда роўя. — 
Не ў на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры. 

Гэ та раз ба зар ван не кад раў. Та кіх хлоп-
цаў трэ ба зна хо дзіць і пра соў ваць на-
верх.

Зра зу ме ла, у  раз мо ве з ле ка рам 
не маг ла за стац ца за кад рам тэ ма ка-
ра на ві ру са.

— Аказ ва ец ца, ка ра на ві ру сы даў-
но ў нас зна ё мыя, — за ўва жыў Прэ зі-
дэнт. — І ця пе раш ні, но вы, на 90 пра-
цэн таў па доб ны па струк ту ры з ты мі. 
А мы па чы на ем тут па ні ка ваць, кры-
чаць… Трэ ба пра ца ваць як у Бе ла ру сі.

У раз мо ве з прад стаў ні ка мі срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за кра нуў таксама ін-

шыя тэ мы. У пры ват нас ці, Прэ зі дэн та 
спы та лі, як бу дзе раз ві вац ца сі ту а цыя 
ў су свет най эка но мі цы. Ад каз атры-
маў ся воб раз ным:

— Не ха чу быць ба наль ным, прос-
та вы ка жу сваё мер ка ван не. Што ты-
чыц ца фі нан са ва-эка на міч на га кры зі-
су, мы ўжо ту ды ад ной на гой усту пі лі. 
А ця пер, па коль кі ва ла ціль насць, ва-
ган ні вель мі вы со кія па ўсіх на прам-
ках, спра бу ем на гу вяр нуць на мес ца. 
У чым га лоў нае пы тан не: ці ўдас ца 
нам на зад гэ тую на гу вяр нуць ці ж 
мы ту ды і дру гую на гу ўсу нем?

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 
па куль не зра зу ме ла, як бу дзе раз ві-
вац ца сі ту а цыя: ча кае нас гла баль ны 
кры зіс ці кра і нам атры ма ец ца вяр-
нуц ца да та го ўзроў ню раз віц ця, які 
быў учо ра:

— Трэ ба ана лі за ваць, што мы ця-
пер і ро бім. На пе ра дзе Па слан не Прэ-
зі дэн та на ро ду і Пар ла мен ту, та му 
пра пра цоў ва ем і ана лі зу ем не ка то рыя 
кі рун кі. Маг чы ма, да та го ча су аб ста-
ноў ка да зво ліць нам зра біць пэў ныя 
ад на знач ныя вы сновы.

Ула дзі мір Ве лі хаў.
Фота БелтА.
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Так, са праўд ная друж ба не ве дае пе ра шкод. І Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас ці 
звяр нуў на гэ ты мо мант асаб лі вую ўва гу, за явіў шы, 

што ні хто і ні што, у тым лі ку пра сла ву ты ка ра на ві рус, не пе-
ра шка джае сён ня вы бу доў ваць доб рыя ад но сі ны па між 
дзвю ма кра і на мі. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма звяр нуў ува гу 
на тое, што ця пер пра пра цоў ва ец ца ві зіт у Мінск Стар шы ні 
КНР Сі Цзінь пі на, і ска заў Амбасадару та кія сло вы:

— Пе ра дай це май му сяб ру, што мы яго ў Бе ла ру сі вель мі 
ча ка ем. У нас яшчэ ёсць час пад рых та вац ца да ві зі ту, каб ён 
быў на поў не ны па трэб ны мі для дзвюх дзяр жаў ме ра пры-
ем ства мі.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у Бе ла ру сі і Кі тая 
ёсць ці ка выя пра ек ты, у тым лі ку анан са ва ныя ра ней бу даў-
ніц тва на цы я наль на га фут боль на га ста ды ё на і ба сей на між-
на род на га стан дар ту:

— Я ха цеў бы, каб пад час ві зі ту Стар шы ні КНР мы да-
лі старт гэ тым бу доў лям. Гэ та бу дуць узо ры бу доў лі. Я ха-
цеў, каб у цэнт ры Еў ро пы бы лі гэ тыя два кі тай скія аб’ ек ты, 

на якіх бу дуць пра во дзіц ца (і мы ўжо ма ем па цвер джан ні 
між на род ных ар га ні за цый) буй ныя між на род ныя спа бор-
ніц твы.

На су стрэ чы аб мяр коў ва ла ся і тэ ма ба раць бы з ка-
ра на ві ру сам. Тым больш, што на фо не ўзмац нен ня 
аб ме жа ван няў у кра і нах Еў ро пы, з Кі тая пры хо дзі лі 

ап ты міс тыч ныя на ві ны. Як вя до ма, кі тай скія ўла ды ўжо 
ад мя ні лі аб ме жа ван ні на ўезд і вы езд на сель ніц тва з пра-
він цыі Ху бэй. У ад мі ніст ра цый ным цэнт ры пра він цыі — 
го ра дзе Ухань, дзе бы лі за фік са ва ныя пер шыя вы пад кі 
за ра жэн ня, аб ме жа ван ні так са ма зня тыя. Та кое ра шэн не 
пры ня та з улі кам па ляп шэн ня эпі дэ мі я ла гіч най аб ста ноў-
кі ў рэ гі ё не. Кі тай скі досвед ба раць бы з эпі дэ мі яй не за-
стаў ся не за ўва жа ным і стаў за па тра ба ва ным, у тым лі ку і 
ў на шай кра і не. Сё ле та Бе ла русь двой чы ад праў ля ла са ма-
лё ты з гу ма ні тар най да па мо гай у Кі тай. Цяпер жа з удзяч-
нас цю пры мае пад трым ку Кі тая. Аляк сандр Лу ка шэн ка з 
гэ тай на го ды ска заў:

— Не бы ло вы пад ку, каб мы за да лі пы тан не кі тай скім 
спе цы я ліс там, на шым сяб рам, і яны нам не ад ка за лі. Увесь 
гор кі досвед, які яны на за па сі лі за гэ тыя ме ся цы, яны 
шчод ра пе ра да юць бе ла рус кім эпі дэ мі ё ла гам, мік ра бі ё ла-
гам, ура чам. У нас гэ тая шко ла за ха ва ла ся. Пры клад на сіс-
тэ ма та кая, як і ў Кі таі, як бы ло ў Са вец кім Са ю зе. Та му 
ў нас ёсць ка му зай мац ца гэ ты мі праб ле ма мі. Дзя куй вам 
і ўся му кі тай ска му на ро ду за тую да па мо гу, якую вы нам 
ця пер аказ ва е це!

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на прын цы по вы мо-
мант: усе вы пад кі за хвор ван ня COVІD-19, за фік са ва ныя ў 
Бе ла ру сі, з’яў ля юц ца за ве зе ны мі з-за мя жы:

— У нас гэ ты ві рус не раз ві ваў ся, і, больш за тое, мы 
не з’яў ля лі ся і не з’яў ля ем ся ней кім пунктам, ад куль па чаў-
ся гэ ты ві рус.

У той жа час, ня гле дзя чы на вя лі кую коль касць гра ма-
дзян Кі тая, якія ву чац ца і пра цу юць у Бе ла ру сі, не бы ло ні-
вод на га фак ту, каб яны пры вез лі ў кра і ну ка ра на ві рус.

— Мы вель мі аку рат на ў гэ тых ад но сі нах пра ца ва лі і 
пра цу ем, — па крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Не та му, 
што ні чо га не ба ім ся. Не ў гэ тым спра ва. Мы спра бу ем дзей-
ні чаць пра фе сій на, зы хо дзя чы з досведу ва ша га і на ша га.

Калі супрацоўніцтва 
падмацавана 
сяброўствам 
З кітайскай падтрымкай у Беларусі рэалізуецца нямала знакавых праектаў. У ліку самых вядомых — індустрыяльны 
парк «Вялікі камень» і сумесная вытворчасць аўтамабіляў Geely. Хутка да іх напэўна дададуцца новыя. Такі вывад 
лёгка зрабіць паводле вынікаў сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Надзвычайным і Паўнамоцным 
Амбасадарам Кітая ў Беларусі Цуй Цымінам.

Амбасадар Кітая ў Беларусі Цуй Цымін
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Бе ла русь не за чы ня ла мя жу ні з ад ной дзяр жа вай. Але 
вель мі сур’ ёз на кант ра ля ва ла і кант ра люе сі ту а цыю з 
пунк ту гле джан ня пры ез ду гра ма дзян з эпі дэ мі я ла гіч-

на праб лем ных кра ін.
— Да нас пры яз джа юць роз ныя лю дзі, але ў аэ ра пор це 

(у асноў ным гэ та па вет ра ныя зно сі ны) мы вель мі сур’ ёз на 
кант ра лю ем тых, хто пры бы вае ў Бе ла русь, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Зрэш ты, ме ры за сця ро гі ў гэ ты пе ры яд звя за ны не толь кі 
з эпі дэ мі яй ка ра на ві ру са. У між се зон не ў Бе ла ру сі заў сё ды ад-
бы ва ец ца ўздым за хвор ван няў ві рус ны мі ін фек цы я мі. Па сло-
вах Прэ зі дэн та, пра та кіх па цы ен таў так са ма нель га за бы ваць:

— Нам трэ ба не ўпус ціць гэ тае пы тан не. Та му я па пя рэ-
дзіў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, каб ме ды кі не аслаб ля лі 
ўва гу да лю дзей з ін шы мі за хвор ван ня мі.

Як па каз вае прак ты ка, най больш схіль ныя да за ра жэн ня 
ўся ля ка га ро ду ві ру са мі ды трап ля юць у баль ні цу ў асноў-
ным лю дзі, якія ма юць не ад ну хва ро бу, а цэ лы бу кет: сар-
дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні, хва ро бы ор га наў ды хан ня, 
гі пер та нія, ліш няя ва га, цук ро вы дыя бет і ін шыя.

— Вя до ма, лю бы ві рус на та ко га ча ла ве ка на кід ва ец ца і 
па чы нае яго тар ма сіць. Ура чам на шым па куль атры моў ва-
ец ца спраў ляц ца, але рас слаб ляц ца мы не пла ну ем, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Без умоў на, у гру пе ры зы кі — па жы лыя лю дзі, якія най-
больш ад чу валь ныя да ві рус ных атак. Яны сён ня пад асаб лі-
вай апе кай. Са цы яль ныя служ бы, ва лан цёр скія ар га ні за цыі 
да па ма га юць па жы лым лю дзям з да стаў кай на дом ле каў, 
пра дук таў хар ча ван ня. Прэ зі дэнт да ру чыў усёй вер ты ка лі 
ўла ды пад лу чыц ца да ака зан ня да па мо гі тым, хто ў ёй мае 
па трэ бу. Пры чым для гэ та га зу сім не аба вяз ко ва ча каць 
прось бу аб да па мо зе. Трэ ба і са мім пра яў ляць іні цы я ты ву. 
Ні во дзін па жы лы ча ла век не па ві нен быць за бы ты — на та кі 
прын цып пра цы Кі раў нік дзяр жа вы ары ен туе ўсю мяс цо-
вую вер ты каль.

Пра тое, што ро біц ца ў Бе ла ру сі для пад трым кі най менш 
аба ро не ных ка тэ го рый гра ма дзян, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
рас ка заў кі тай ска му Амбасадару. Прэ зі дэнт пад крэс ліў:

— Ро бім гэ та зы хо дзя чы з жыц ця. Ўся ля кае ў жыц ці бы-
вае, але га лоў нае — не па ні ка ваць. Я больш за ўсё ба ю ся, 

што лю дзі за хва рэ юць псі хо зам ад та го, што ад бы ва ец ца ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Ад псі хо зу бу дуць усе ас тат-
нія хва ро бы. Так ка жуць і спе цы я ліс ты. Та му ваш досвед 
(кі тай ска га бо ку. — Аўт.), наш досвед мы вы ка рыс тоў ва ем, 
каб на гра ніч на да пу шчаль ным для нас уз роў ні прай сці пік.

На су стрэ чы з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Цуй Цы мін пе ра-
даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку цёп лае пры ві тан не і най-
леп шыя па жа дан ні ад Стар шы ні КНР Сі Цзінь пі на:

— Вы заў сё ды на да еце вя лі кую ўва гу раз віц цю ад но сін з 
Кі та ем, пра соў ва е це кі тай ска-бе ла рус кае су пра цоў ніц тва ў 
роз ных га лі нах. Кі тай скі бок вы со ка гэ та цэ ніць.

Раз маў ля ю чы з жур на ліс та мі пас ля су стрэ чы з Кі раў ні-
ком дзяр жа вы, Амбасадар КНР пад крэс ліў, што ў апош нія 
га ды пад аса біс тым кі раў ніц твам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі і Стар шы ні КНР Сі Цзінь пі на двух ба ко-
вае су пра цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі да сяг ну ла най-
леп ша га ўзроў ню за ўсю гіс то рыю дып ла ма тыч ных ад но сін:

— Кі тай мае на мер пра цяг ваць пра ца ваць з Бе ла рус сю 
для рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, да сяг ну тых на вы шэй шым 
уз роў ні, — пад крэс ліў Цуй Цы мін.

Ён так са ма па дзя ка ваў бе ла рус каму на роду за доб рае 
стаў лен не да гра ма дзян Кі тая, якія жы вуць у Бе ла ру сі:

— Яны не ад чу ва юць ні я кай дыс кры мі на цыі. Гэ та так са-
ма па цвяр джае тое, што Кі тай і Бе ла русь па бу да ва лі па-са-
праўд на му моц нае сяб роў ства.

Што ты чыц ца ба раць бы з ка ра на ві ру сам, дып ла мат заў-
ва жыў, што гэ тая праб ле ма не мае гра ма дзян ства, а ў эпі-
дэ міі ня ма ме жаў. Та му і зма гац ца з гэ тым злом трэ ба ўсім 
све там. Бе ла русь і Кі тай па каз ва юць доб ры прык лад згур та-
ва нас ці і ў гэ тым пы тан ні, ска заў Цуй Цы мін:

— Па да ру чэн ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі Бе ла русь двой-
чы на кі роў ва ла ў Кі тай гу ма ні тар ную да па мо гу. У сваю чар-
гу кі тай скі бок на кі ра ваў у Бе ла русь на бор рэ аген таў для вы-
зна чэн ня ві ру са, срод кі аба ро ны. У нас ка жуць, што ся бар 
па зна ец ца ў бя дзе. Кі тай і Бе ла русь ра зам зма га юц ца з эпі-
дэ мі яй, аказ ва ю чы адзін ад на му да па мо гу і пад трым ку, што 
ад люст роў вае вы со кі ўзро вень кі тай ска-бе ла рус кіх ад но сін 
і сяб роў ства па між на ро да мі.

Алег Багамазаў.
Фота БелтА.

Беларуска-кітайскі індустрыяльны парк «Вялікі камень»
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У 
шэ ра гу та кіх ме раў пад-
пі  са  ны Прэ з і  д эн там 
указ «Аб сты му ля ван ні 
вы ка ры стан ня элект ра-
ма бі ляў». Не бу дзе пе ра-
больш ван нем ска заць, 
што пры няц це гэ та га 

да ку мен та — важ ная ўмо ва не толь кі 
для зме ны ася род дзя раз віц ця аў та-
транс пар ту, але і для ства рэн ня зу сім 
но вай рэ аль нас ці, звя за най з фар мі ра-
ван нем но вай бу ду чы ні для Бе ла ру сі. У 
пры ват нас ці, ён пра ду гледж вае ме ры, 
якія за клі ка ны сты му ля ваць по пыт на 
элект ра ма бі лі, ства рэн не ў кра і не ад-
па вед най за рад най і сэр віс най інф ра-
струк ту ры.

У ад па вед нас ці з ука зам Прэ зі дэн-
та, ула даль ні кі элект ра ма бі ляў вы-
зва ля юц ца ад вы пла ты пош лі ны за 
вы да чу да зво лу на до пуск да ўдзе лу ў 
да рож ным ру ху. Фі зіч ным асо бам не 
прый дзец ца вы плач ваць па да так на 
да дат ко вую вар тасць пры ўво зе ў Бе-
ла русь элект ра ма бі ляў для аса біс та га 
ка ры стан ня. Акра мя та го, ула даль ні-
кі элект ра транс пар ту вы зва ля юц ца 
да 1 сту дзе ня 2026 го да ад пла ты за 
пар коў ку ў спе цы яль на аб ста ля ва ных 
мес цах на ка му наль ных аў та ма біль-
ных пар коў ках.

У сваю чар гу вы твор цы элект ра-
ма бі ляў і элект ра за рад ных стан цый, а 
так са ма ар га ні за цыі, якія іх экс плу а ту-

элект ра выглядае
прываБна

Тэме экалогіі ды 
беражлівых адносін 
да навакольнага 
асяроддзя апошнім 
часам у Беларусі 
надаецца шмат увагі. 
Для вырашэння 
гэтых надзённых 
пытанняў у краіне 
прадпрымаюцца 
рэальныя крокі.

10 беларусь.belarus
красавік   2020

прыярытэты



юць, атры ма лі пра ва ўжы ваць па вы ша ны ін вес-
ты цый ны вы лік у па рад ку, вы зна ча ным Пад атко-
вым ко дэк сам. Вы зва ле ныя так са ма ад па да тку 
на да дат ко вую вар тасць за рад ныя стан цыі ў 
вы пад ку іх вы ка ры стан ня ў Бе ла ру сі. Акра мя та-
го, вы твор ча му аб’ яд нан ню «Бе ла рус наф та» без 
пра вя дзен ня аў кцы ё ну бу дуць пра да стаў ле ны ў 
арэн ду зя мель ныя ўчаст кі для бу даў ніц тва і аб-
слу гоў ван ня элект ра за рад ных комп лек саў. Пры 
гэ тым вы дат кі на бу даў ніц тва за рад ных стан цый 
мо гуць бяз вы плат на пе ра да вац ца на ба ланс юры-
дыч най асо бы, на ўлі ку якой зна хо дзяц ца гэ тыя 
аб’ ек ты, і ўклю чац ца за каз чы кам (за бу доў шчы-
кам) у склад па за рэа лі за цый ных вы дат каў. Пры 
атры ман ні зго ды зем ле ка рыс таль ні ка зя мель ныя 
ўчаст кі для ўста ноў кі за рад ных стан цый бу дуць 
пра да стаў ляц ца без іх вы ман ня з зя мель агуль на-
га ка ры стан ня.

транс парт, без аль тэр на тыў ны 
на блі жэй шую бу ду чы ню 

Ві да воч на, што пра ду гле джа ныя ме ры з’яў-
ля юц ца пе ра да вы мі. Яны ка жуць пра тое, што 
ў кра і не ўліч ва юць трэн ды, якія бу дуць ак ту-
аль ныя праз 10–15 га доў. Спе цы я ліс ты ад зна-
ча юць, што элект рыч ны транс парт з’яў ля ец ца 
без аль тэр на тыў ным на блі жэй шую бу ду чы ню. 
Ва ўмо вах раз віц ця су час ных тэх на ло гій ён не 
толь кі эка на міч ны і эка ла гіч ны, але і ства рае 
ўмо вы для фар мі ра ван ня прын цы по ва но вай 
інф ра струк ту ры: сет кі но вых за пра вак, сіс тэ-
мы пе ра да чы элект ра энер гіі. З уво дам у экс-
плу а та цыю Бе лА ЭС для Бе ла ру сі ак ту аль ным 
пы тан нем ста но віц ца рэа лі за цыя атры ма най 
элект ра энер гіі. І ад ным з клю ча вых кі рун каў 
з’яў ля ец ца ў тым лі ку раз віц цё элект ра транс-
пар ту — як аса біс та га, гра мад ска га, так і гру-
за во га. Не здар ма ра зам з раз віц цём лег ка во-
га і гра мад ска га элект ра транс пар ту ў тых жа 
ЗША, на прык лад, вя дуц ца рас пра цоў кі ды ўжо 
ёсць пер шыя ўзо ры гру за во га элект ра транс-

пар ту. Гэ ты на пра мак там ба чыц ца най больш 
перс пек тыў ным, бо біз нес заў сё ды рэ агуе на 
са бе кошт пе ра во зак. А вы ка ры стан не элект ра-
транс пар ту бу дзе спры яць мі ні мі за цыі ўнут-
ра ных вы дат каў, та му ме на ві та біз нес бу дзе 
пад трым лі ваць яго нае ўка ра нен не. Да рэ чы, не 
ліш нім бу дзе на га даць, што і пер шы ў гіс то рыі 
ча ла вец тва аў та ма біль быў ме на ві та элект рыч-
ным.

Для су час най Бе ла ру сі з улі кам бу ду ча га за-
пус ку АЭС і сі ту а цыі з энер га рэ сур са мі но вы 
ўказ — вель мі даль на бач нае ра шэн не, якое ад-
па вя дае агуль най стра тэ гіі раз віц ця. І здоль нае 
яшчэ больш па леп шыць імідж краіны на між на-
род най арэ не. Да стат ко ва пры га даць Па рыж скае 
клі ма тыч нае па гад нен не аб ска ра чэн ні вы кі даў 
пар ні ко вых га заў, якое мы пад пі са лі ў 2015 го дзе. 
Фар мі ра ван не ў цэнт ры Еў ро пы эка ла гіч на чыс-
тай кра і ны — гэ та фар мі ра ван не цал кам но вай 
ідэа ло гіі жыц ця. Так што пры ня ты ўказ — пра-
дук тыў нае ра шэн не, якое ста ноў ча ада б’ец ца і 
на даб ра бы це лю дзей, на іх зда роўі. Бу ду чы ня за 
элект ра ма бі ля мі — гэ та су мнен няў не вы клі кае. 
Гэ та вы дат ная плат фор ма для перс пек тыў на га 
раз віц ця Бе ла ру сі.

вы бар вы зна чае мэ та згод насць 

Так, тэ ма раз віц ця элект ра транс пар ту ў кра і-
не атрым лі вае ў апош ні час пры кмет ны ім пульс.

— Гэ та не прос та да ні на мо дзе ці імк нен не 
не ад стаць ад пе ра да вых кра ін, хоць і гэ та так. 
Гэ та на дзён ная не аб ход насць ўжо сён ня, — пад-
крэс ліў на ад ной з ня даў ніх на рад з кі раў ніц твам 
Са ве та Мі ніст раў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Кра і ны, 
та кія як мы, экс парт на ары ен та ва ныя, якія не 
ма юць пад зям лёй ве лі зар ных за па саў, даў но за
ры ен та ва лі ся на элект ра транс парт. А нам і сам 
Бог за га даў. Мы заўт рапас ля заўт ра ўво дзім два 
бло кі атам най элект ра стан цыі. Дык ча му не ро
бім сён ня, з за па сам у ча се, ухіл да элект ра транс
пар ту, да боль ша га спа жы ван ня элект ра энер гіі? 
Гэ та ж за ме на вуг ле ва да ро даў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што аса-
біс та тэс та ваў па доб ныя на він кі:

— Не для та го, каб па ка заць ся бе ў аў та ма бі
лі або па ка заць но вы аў та ма біль. Не, я пад штур
хоў ваў вас і ўсё гра мад ства да та го, што на гэ та 
трэ ба ары ен та вац ца.

◆ «Бе ла рус наф та» пла нуе ад крыць 
180 хут кіх элект ра за рад ных стан цый 
у 2020 го дзе.
◆ Сён ня ў Бе ла ру сі 251 хут кая элект ра за
рад ная стан цыя (ЭЗС).
◆ На кож ны элект ра кар у кра і не пры па
дае 1,4 ЭЗС.

 Кан крэ ты ка

У сту дзе ні на вы ста ве, пры све ча най Дню на ву кі, быў прад стаў ле ны айчынны  
элект ра ма біль, рас пра ца ва ны спе цы я ліс та мі Аб’ яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня
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Прэ зі дэнт так са ма на га даў аб да ру чэн ні На-
цы я наль най ака дэ міі на вук па ства рэн ні ай чын-
на га элект ра ма бі ля. Што ты чыц ца пы тан няў 
сты му ля ван ня вы ка ры стан ня элект ра транс пар-
ту, то, звяр нуў ува гу Кі раў нік дзяр жа вы, тут важ-
на на ступ нае:

— За да ча, якая вы ця кае з бу даў ніц тва атам
най элект ра стан цыі, — зра біць так, каб элект
рыч ная энер гія для аў та ма бі ляў бы ла тан ней 
кош ту бен зі ну і ды зель на га па лі ва. Та ды лю дзі 
бу дуць з за да валь нен нем куп ляць аў та ма бі лі на 
элект рыч най ця зе.

А не ўза ба ве ў кра і не прад пры ем ства «Бел-
Джы» пра дэ ман стра ва ла кі тай скія элект ра ма-
бі лі: уся го ча ты ры. Да іх ства рэн ня бе ла рус кая 
«дач ка» кі тай ска га аў та гі ган та не мае да чы нен ня. 
Пры нам сі, па куль. На він кі — для тэс та ван ня і 
вы ву чэн ня по пы ту, рас тлу ма чыў ды рэк тар аў та-
за во да Ге надзь Сві дзер скі:

— У нас за яў ка пра тэс та ваць элект ра ма біль 
тэх ніч на і ка мер цый на, каб по тым пры няць ра
шэн не аб да лей шых эта пах раз віц ця гэ та га кі
рун ку ў нас на за вод зе. Трэ ба пра вес ці ўсе ба ко выя 
экс плу а та цый ныя вы пра ба ван ні: ці за да валь няе 
спа жыў ца та кая ма шы на, кан ку рэн та здоль ная 
яна на рын ку ці не.

Но выя элект ра ма бі лі спа жы ва юць у ся рэд-
нім 13,5 кВт/г на 100 км шля ху. За па су хо ду ха пае 
на 500 кі ла мет раў. У іх ёсць сіс тэ ма адап тыў на га 
кру із-кант ро лю, сіс тэ мы рэ ага ван ня на пе ша хо да 
і ве ла сі пе дыс та, ін тэ ле кту аль ная сіс тэ ма аў та ма-
тыч най пар коў кі. Што ты чыц ца маг чы ма га кош-
ту ў кра і не на гэ тыя элект ра ма бі лі, то, на дум ку 
Ге на дзя Сві дзер ска га, пра кан крэт ную ліч бу па-
куль ка заць ра на:

— Трэ ба ба чыць са бе кошт ма шы ны і рын ка
вае ася род дзе. Акра мя та го, пры ўво зе элект ра
ма бі ля ў Бе ла русь прый шло ся вы пла ціць мыт
ную пош лі ну, па да так на да дат ко вую вар тасць, 
уты лі за цый ны збор — усё гэ та вя дзе да па да ра
жэн ня аў то. Та му для ма са ва га вы ка ры стан ня 
трэ ба ства раць больш кам форт ныя ўмо вы для 
элект ра ма бі ляў, і ад па вед ныя пра ек ты да ку мен
таў рых ту юц ца.

Адзін з прэ зен та ва ных элект ра ма бі ляў бу дзе 
тэс та вац ца на за вод зе ў Ба ры са ве, яшчэ тры па-
сту пяць у ды лер скія цэнт ры. Ра зам з тым не вы-
клю ча на, што іх збор ка так са ма бу дзе ажыц цяў-
ляц ца ў кра і не. Але для гэ та га трэ ба, каб сыш лі ся 
ра зам не каль кі фак та раў.

— З пунк ту гле джан ня стра тэ гіі, ка лі бу дзе 
ма са вы по пыт — дзесь ці ка ля 10.000 аў та ма бі
ляў у год, мэ та згод на вес ці пад рых тоў ку вы твор
час ці. На ват 5.000 элект ра ма бі ляў, на пэў на, ха
пі ла б, каб мы пры ня лі ста ноў чае ра шэн не.

Яшчэ адзін важ ны фак тар  — экс парт ныя 
рын кі. «Бел Джы» па стаў ляе аў то на рын кі Бе-
ла ру сі і Ра сіі, вя дуц ца пе ра мо вы з Ка зах ста нам, 
Уз бе кі ста нам, ін шы мі кра і на мі. Элект ра ма бі лі 
так са ма за па тра ба ва ны на еў ра пей скім рын ку. А 
па куль што прад пры ем ства ча кае паў на вар тас на-
га ад наў лен ня па ста вак кам плек ту ю чых з Кі тая 
для вы пус ку сва іх аў та ма бі ляў. Не ка то рыя зме-
ны ў пра цу ўнес ла сі ту а цыя з рас паў сюдж ван нем 
ка ра на ві ру са. На са мім жа за вод зе ў Ба ры са ве 
сі ту а цыя нар маль ная. З паў та ры ты сяч пра цу ю-
чых толь кі 20 — спе цы я ліс ты з Кі тая. Яны бы лі ў 
ад па чын ку з ас тат ні мі су пра цоў ні ка мі ў снеж ні і 
пад час па чат ку эпі дэ міі ка ра на ві ру са ў КНР кра-
і ну не на вед ва лі.

час уплы вае  
на пры няц це ра шэн ня 

Так, у апош нія га ды кра і на ак тыў на асвой вае 
та кія тэх ніч ныя на він кі, як элект ра- і бес пі лот-
ныя аў та ма бі лі. На прык лад, кі раў нік ай чын на-
га Мі ніс тэр ства за меж ных спра ваў Ула дзі мір 
Ма кей за яў ляў, што Бе ла русь вя дзе пе ра мо вы з 
кам па ні я мі з Гер ма ніі ды ЗША аб пе ра но се вы-
твор час ці элект ра ка раў ме на ві та да нас. «Мы 
звяз а лі ся з аме ры кан скай кам па ні яй, пра цу ем з 
ня мец кі мі кам па ні я мі ад нос на маг чы мас ці ар га-
ні за цыі вы твор час ці тут — у на шых сва бод ных 
эка на міч ных зо нах або ў Кі тай ска-бе ла рус кім 
ін дуст ры яль ным пар ку», — ад зна чаў Ула дзі мір 
Ма кей.

Да трэн ду пад клю чы лі ся і бе ла рус кія СМІ, 
якія ў апош ні год па ча лі ак тыў на пуб лі ка ваць 
агля ды элект ра ма бі ляў як ай чын най, так і за-
меж най вы твор час ці. І, вя до ма ж, гэ тая тэ ма 
зна хо дзіц ца на аса біс тым кант ро лі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі — ме на ві та па яго да ру чэн ні На цы я-
наль ная ака дэ мія на вук рас пра цоў ва ла Дзяр жаў-
ную пра гра му раз віц ця элект ра транс пар ту.

У са ка ві ку ў Бе ла ру сі прай шла прэ зен та цыя элект ра ма бі ля «Джы лі» 

Спецыялісты 
адзначаюць, 
што электрычны 
транспарт 
з’яўляецца 
безальтэр-
натыўным на 
бліжэйшую 
будучыню. Ва 
ўмовах развіцця 
сучасных 
тэхналогій 
ён не толькі 
эканамічны 
і экалагічны, 
але і стварае 
ўмовы для 
фарміравання 
прынцыпова 
новай 
інфраструктуры: 
сеткі новых 
заправак, 
сістэмы 
перадачы 
электраэнергіі.
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ча му элект ра ка ры такія па пу ляр ныя 

Па спра бу ем ад ка заць на пы тан не, ча му тэ май элект ра-
ма бі ляў зай ма юц ца на ўра да вым уз роў ні. Са мая ла гіч ная 
пры чы на — у хут кім увод зе ў экс плу а та цыю Бе лА ЭС. Лі-
шак элект ра энер гіі трэ ба бу дзе ку ды-не будзь па дзець, та му 
і пад ня тае пы тан не вы пус ку ай чын ных элект ра ка раў, а так-
са ма сты му ля ван ня по пы ту на іх ся род бе ла ру саў.

Вар та ад зна чыць асноў ныя плю сы элект ра ма бі ляў:
— Эка ла гіч насць. Та кія ма шы ны не вы ка рыс тоў ва юць 

па лі ва на асно ве наф та пра дук таў, а та му ня ма вы кі ду ў ат-
мас фе ру так січ ных вы хла паў.

— Бяс пе ка. У па раў на нні з кла січ ны мі аў та ма бі ля мі 
пры кмет на зні жа на па жа ра- і вы бу ха не бяс пе ка.

— Эка на міч насць. Бен зін і ды зель нае па лі ва каш ту юць 
да ра жэй элект рыч нас ці, а та му эка но мія для аў та ўла даль ні-
ка ві да воч ная.

— Ніз кі ўзро вень шу му з-за мен шай коль кас ці ру хо мых 
час так.

перс пек ты вы элект ра ма бі ляў у бе ла ру сі 

Ад ра зу вар та ска заць — перс пек ты вы вель мі і вель-
мі ня дрэн ныя. Па ап ты міс тыч ных пра гно зах, да 2025 го да 
коль касць элект ра ка раў у кра і не да сяг не 32 ты сяч, па пе-
сі міс тыч ных — 10 ты сяч. Але на ват для дру го га ва ры ян ту 
пра ду гле джа на вы дзя лен не амаль 70 млн долараў ЗША ў 
якас ці суб сі дый на на быц цё гэ тых ма шын.

Та кая вя лі кая коль касць элект ра ка раў за па тра буе і шы-
ро кай сет кі за рад ных стан цый, з які мі па куль на зі ра ец-
ца вы раз ная на пру жа насць. Мес цаў, дзе мож на за ра дзіць 
элект ра ма біль, ма ла на ват у Мін ску, не ка жу чы ўжо пра 

тра сы і аб лас ныя га ра ды. У асноў ным уста ноў кай та кіх 
стан цый зай ма ец ца «Бе ла рус наф та». Як га ва ры ла ся ра ней, 
пла ны ў кам па ніі да стат ко ва ам бі цый ныя. Да рэ чы, пры ем-
ная на ві на для ўла даль ні каў та кіх ма шын — па куль што ўсе 
стан цыі пра цу юць у тэс та вым рэ жы ме і пад за ра дзіц ца мож-
на цал кам бяс плат на.

Аб сур’ ёз ным на строі Ура да ка жа яшчэ і тое, што ў Бе-
ла ру сі спра бу юць на ла дзіць вы твор часць улас ных ма шын з 
элект рыч ным ма то рам. Але ка лі бе ла рус кі элект ра кар па-
сту піць у про даж — па куль дак лад на не зра зу ме ла.

у рэ чы шчы су свет на га трэн ду 

Пер шы элект ра ма біль быў ство ра ны ра ней, чым вы най-
шлі ру ха ві кі ўнут ра на га зга ран ня. Ён быў скан стру я ва ны ў 
1841 го дзе і меў вы гляд ка ляс кі. Ці ка ва, што, па да дзе ных 
Між на род на га энер ге тыч на га агенц тва, лік элект ра ка раў 
у све це пе ра вы сіў уз ро вень 1912 го да толь кі ў ліс та па дзе 
2011 го да. Ад нак за больш чым паў та ра ста год дзя элект ра-
ма бі лі па спе лі стаць са праў ды дас ка на лым і на дзей ным ві-
дам транс пар ту. Су час ныя элект ра ка ры ва ло да юць шэ ра гам 
ві да воч ных пе ра ваг. Клю ча вая для га рад ско га ася род дзя — 
эка ла гіч насць. Вы твор часць і аб слу гоў ван не элект ра ка раў 
спа жы ва юць іс тот на менш пры род ных рэ сур саў на ват з 
улі кам ра бо ты элект ра стан цый. Сю ды ж мож на ад нес ці 
і дру гую пе ра ва гу: элект рыч ны транс парт у ра зы больш 
эфек тыў ны. На прык лад, элект ра кар пе ра ўтво рыць у ме ха-
ніч ную энер гію ка ля 60% элект рыч най, та ды як ма шы на на 
бен зі не вы ка рыс тоў вае па лі ва з эфек тыў нас цю 17–20%. Гэ-
та ад на з пры чын, ча му кошт энер гіі на пе ра адо лен не ад ной 
і той жа ад лег лас ці бу дзе мен шым у вы пад ку вы ка ры стан ня 
элект ра ма бі ля.

Карта размяшчэння зарадных станцый для электрамабіляў у Мінску паводле сайту e-cars.by

13беларусь.belarus
красавік   2020

прыярытэты



Ка лі ка заць пра вы га ду, вар та па мя таць, што ў элект ра-
ма бі лі не па тра бу ец ца пе ра клю чэн не пе ра дач. Для кі ра ван-
ня та кім транс пар там да стат ко ва толь кі ру ля і двух пе да лёў. 
У кра і нах з раз ві той элект ра транс парт най га лі ной аб слу гоў-
ван не элект ра ка раў знач на тан ней, чым ма шын з ру ха ві ком 
унут ран ня га зга ран ня, ды і сэр віс ныя цэнт ры на вед ва юц ца 
ў ся рэд нім у 3–4 ра зы ра дзей. А ў вы пад ку ава рыі ў та кім аў-
та ма бі лі ні чо га не змо жа па да рвац ца або за га рэц ца. Апош-
нім па знач нас ці плю сам вар та па зна чыць ці хую пра цу ру-
ха ві ка, што ства рае да дат ко вы кам форт пры ру ху.

Але не абышло ся і без ад моў ных мо ман таў. Ма быць, у 
гэ тым вы пад ку най больш знач ным мі ну сам з’яў ля ец ца да лё-
касць па езд кі на ад ным за ра дзе. У су час ных элект ра ма бі лях 
гэ тая праб ле ма част ко ва вы ра ша на. На прык лад, Tesla Model S 
пра яз джае без пад за рад кі 270 міль (494 км), та ды як для боль-
шас ці ін шых ма дэ ляў мак сі маль ная дыс тан цыя не пе ра вы-
шае 300 км. Акра мя та го, су пер хут кія за рад кі Tesla за ра дзяць 
аку му ля тар элект ра ка ра на 80% за паў га дзі ны. Ад нак за рад-
ныя пры ла ды ўста ноў ле ны да лё ка не ўсю ды. Ка лі ў ЗША цал-
кам мож на ез дзіць па між шта та мі, не ба ю чы ся за стац ца без 
за ра да, то ў нас з гэ тым мо гуць уз нік нуць праб ле мы.

Яшчэ не каль кі га доў та му на Усе бе ла рус кім схо дзе 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў пра пла ны пе ра хо ду да элект-
ра транс парт: «Па гля дзі це на Аме ры ку, дзе чэр гі ста яць за 
элект ра ма бі ля мі». Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у на шай кра і не 
за па саў наф ты і га зу не вель мі шмат, та му не аб ход на ары-
ен та вац ца на элект рыч насць, якой бу дзе да стат ко ва, ка лі 
за пус цяць АЭС. Да рэ чы, та ды ж аб мяр коў ва лі ся пла ны па 
ства рэн ні ўлас най вы твор час ці элект ра ма бі ляў на ба зе за-
во да «Бел Джы».

Між тым, На цы я наль ная пра гра ма раз віц ця за рад най 
інф ра струк ту ры і элект ра ма біль на га транс пар ту пра ду-
гледж вае хут кае раз віц цё ў Бе ла ру сі сет кі за рад ных стан-
цый. Зараз ста ла зра зу ме ла, хто гэ тым бу дзе зай мац ца. 
Дзяр жаў ным апе ра та рам па ства рэн ні і раз віц ці за рад най 
сет кі для элект ра ма бі ляў вы сту піць «Бе ла рус наф та», аб вя-
шчае ўказ.

Сты му ля ван не про да жу і раз віц ця элект ра транс парт-
най га лі ны спра цоў вае ў досведзе ін шых кра ін, та му доб ра 
ілюст руе, што мо жа ча каць нас у да лей шым. На прык лад, у 
Вя лі ка бры та ніі, каб па вя лі чыць коль касць «зя лё ных» аў-
то, урад дае бры тан цам грант на куп лю элект ра ма бі ля ў 
па ме ры 35% ад кош ту ма шы ны і вы зва ляе ад па да тку на 
ўлас насць. У Фран цыі па куп ні кам та кіх аў то ўрад кам пен-
суе 10 тысяч еўра. Гэ тыя кра і ны ўжо за яві лі аб пе ра хо дзе 
на элект ра ка ры да 2040 го да. Да таго ча су там бу дзе ўве-
дзе на за ба ро на на аў та ма бі лі з ру ха ві ком унут ран а га зга-
ран ня. У Ні дэр лан дах абя ца юць пе ра ход на элект ра ка ры 
да 2025 го да. За мест ура да лю дзей сты му лю юць куп ляць 
элект ра ма бі лі мяс цо выя ўла ды. Па куп ні ка элект ра ка ра 
вы зва ля юць ад па да тку на рэ гіст ра цыю і па да тку на ўлас-
насць. Гер ма нія і зу сім пра па нуе ЕС уза ко ніць за ба ро ну на 
«старыя аўто» на ўзроў ні Са ю за з 2030 го да. Па куль кра і-
на ўвя ла сты му лы для куп лі элект ра караў: вы зва лен не на 
10 га доў ад па да тку на ўлас насць, грант на куп лю «зя лё-
най» ма шы ны ў па ме ры 4.000 еўра і ніз кія пра цэн ты па 
крэ ды це. Лі дарам тут па пра ве з’яў ля ец ца Нар ве гія. Кож-
ны трэ ці аў та ма біль у кра і не — элект рыч ны. Эка ла гіч ныя 
аў то не аб кла да юц ца ПДВ у 25% і па дат кам на аў та ма біль, 
а ўлас нік элект ра ма бі ля пла ціць па ні жа ны да рож ны збор. 
У 2025 годзе Нар ве гія мак сі маль на па вы сіць аб ме жа ван не 
вы кі даў вуг ля кіс ла га га зу аў та ма бі ля мі да 0%. Так са ма аб 
пе ра хо дзе на элект ра ка ры за яві лі Ін дыя і Кі тай. Імк нен не 
пе рай сці на элект ра ма бі лі ў Ін дыі тлу ма чаць вы со кім уз-
роў нем за брудж ван ня па вет ра. Па да дзе ных Greenpeace, 
у кра і не з-за вы кі даў што год па мі ра юць 2,3 млн ча ла век. 
Ін дыя пла нуе за ба ра ніць про даж но вых аў то на бен зіне 
і ды зелі да 2030 го да. Урад мае на мер суб сі да ваць куп лю 
элект ра караў два-тры га ды, па куль ма шы ны не ста нуць 
да ступ ны мі.

Элект ра ка ры ста нуць тан ней звы чай ных аў та ма бі ляў 
ужо праз дзе сяць га доў, праг на зуе Bloomberg New Energy 
Fіnance. Цяпер ба та рэя скла дае пры клад на па ло ву кош ту 
элект ра ка ра. Да 2030 го да кошт аку му ля та ра ўпад зе пры-
клад на на 70%. Праз во сем га доў кош ты на «зя лё ныя» аў-
то бу дуць на ўзроў ні ма шын на бен зіне і ды зелі. У 2030-м 
элект ра ка ры бу дуць на 10–20% тан ней і пра цяг нуць зні жац-
ца ў ца не. А да 2040 го да больш за па ло ву аў та ма бі ляў на 
рын ку но вых аў то бу дуць элект рыч ны мі, пад лі чы лі ана лі-
ты кі Bloomberg NEF.

Ва сіль Ха ры то наў

Час зарадкі электрамабіля ў сярэднім каля шасці гадзін
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п
Пра той факт, што трэцяя частка 

прадукцыі прадпрыемстваў Мінпрама 
мае дачыненне да інавацыйнай, нядаўна 
на прэс-канферэнцыі гаварыў начальнік 
аддзела навукова-тэхнічнага ўпраўлен-
ня Міністэрства прамысловасці Сяргей 
Кабішаў. Ён, у прыватнасці, адзначыў:

— Каля сямідзесяці працэнтаў 
прадукцыі прадпрыемстваў Мінпрама 
рэалізуецца за межамі краіны і забяс-
печвае паступленне валюты ў Беларусь. 
Пры гэтым менавіта трэць вырабаў 
можна смела аднесці да інавацыйных.

Так, сёння Мінпрам у прыярытэт-
ным парадку фінансуе праекты, якія 
скіраваныя на стварэнне прадукцыі 
новых тэхналагічных укладаў у галі-
не электроннага машынабудавання, 
мікра- і радыёэлектронікі, транспарт-
ных сродкаў з гібрыдным і электрыч-
ным прывадам, рабатызаваных і бес-
пілотных сельгасмашын, кар’ернай 
тэхнікі. Практычна ўсе карпаратыў-
ныя структуры Мінпрама вядуць су-
месныя даследаванні з інстытутамі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
ды ўніверсітэтамі Мінадукацыі.

— Глабальная мэта гэтых работ — 
павышэнне канкурэнтаздольнасці 
выпускаемай прадукцыі, стварэнне 
новых відаў машын і абсталявання 
за кошт укаранення навуковых рас-
працовак і перадавых тэхналогій, — 
падкрэсліў Сяргей Кабішаў. Па яго 
словах, лідзіруючыя пазіцыі ў сферы 
інавацыйных распрацовак традыцый-
на займаюць такія цяпер ужо акцыя-
нерныя таварыствы, як БМЗ, БЕЛАЗ, 
МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкадор».

Сярод найбольш значных распра-
цовак Мінпрама называліся кар’ерны 
самазвал БЕЛАЗа грузападымальнас-
цю 450 тон, а таксама рабатызаваны 

самазвал, выпрабаванні якога праход-
зяць у расійскай Хакасіі. Сюды ж мож-
на аднесці таксама электрагрузавік, 
збожжаўборачны камбайн на газавым 
паліве, трактары з газадызельнымі ру-
хавікамі.

Між тым у Кітайска-беларускім ін-
дустрыяльным парку «Вялікі камень» 
у якасці рэзідэнта літаральна ў канцы са-
кавіка зарэгістраваная кампанія кітай-
скай карпарацыі «Сінамач» з праектам 
па стварэнні зоны навукова-тэхнічнага 
супрацоўніцтва ды інавацыйных рас-
працовак. Паводле планаў рэзідэнта 
ў 2020–2021 гадах прадугледжана бу-
даўніцтва комплексу будынкаў для на-
вуковых даследаванняў, а таксама дапа-
можнай інфраструктуры. Што тычыцца 
практычных інавацыйных перспектыў, 
то  на  пачатковым этапе плануецца 
рэалізаваць чатыры навукова-даслед-
чыя праекты, якія звязаны з такімі 
распрацоўкамі, як аптычныя прыборы, 
аўтамабільныя датчыкі, паўправадніко-
выя прыборы і новыя матэрыялы.

Як вядома, кітайска-беларускі ін-
дустрыяльны парк — асаблівая экана-
мічная зона з адмысловым прававым 
рэжымам, размешчаная ў 25 кіламе-
трах ад Мінска. Там зарэгістраваныя 
рэзідэнты з 15 краін. Прыярытэтныя 
для парка напрамкі — машынабуда-
ванне, электроніка і тэлекамунікацыі, 
біятэхналогіі, фармацэўтыка, новыя 
матэрыялы, лагістыка. У нашым жа 
выпадку «Вялікі камень»  — пры-
клад актыўнага супрацоўніцтва, якое 
з’яўляецца рэальным складнікам іна-
вацыйных перспектыў.

Інавацыі  — безумоўна, штосьці 
вельмі смелае. Такое, што выклікае 
іншы раз сапраўднае захапленне. 
Гэта — калі спраўджваюцца мары.

…Серабрыстыя трубы на  бетон-
ных апорах у шасці метрах над зямлёй. 
Гэта вакуумны тунэль, унутры якога 
на велізарнай хуткасці перамяшчаюцца 
цягнікі на магнітнай падушцы. У на-
лежным месцы шлюзы адкрываюцца і 
выходзяць-заходзяць пасажыры. Пры 
неабходнасці цягнік «нырае» пад зямлю 
і зноў «вынырвае». З Брэста да Масквы 
ён даімчыць за 50 хвілін. На працу мож-
на будзе ездзіць штодня за 800, а то і 
1500 км. У дарозе пасажыры могуць 
атрымліваць асалоду ад таго, як хутка 
змяняюцца панарамы ў назіральным 
поясе на ўзроўні вокнаў цягніка.

Гэта не фантазія, а праект высака-
хуткаснай дарогі ў вакуум-тунэлі, якая 
дзейнічае па прынцыпе магнітнай 
левітацыі, які распрацавалі брэсцкія 
інжынеры-архітэктары  — бацька і 
сын Мікалай і Павел Каняевы. Ім на-
лежыць ідэя комплекснага вакзала — 
ХАБа — пад Брэстам, на мяжы ЕС і 
ЕАЭС, які аб’ядноўвае разам монарэй-
кавую дарогу, аэрапорт і водны шлях. 
Канструкцыя ўжо існуе ў выглядзе 
чарцяжоў і тэхнічных заданняў, уяўная 
фантастычнай ідэя знайшла разуменне 
ў сур’ёзных навуковых колах.

Якія шанцы ўвасобіць яе ў жыццё?
У 2007  годзе гэты праект вы-

стаўляўся на міжнародным конкурсе 
ў італьянскай Фларэнцыі. Было шмат 
водгукаў і просьбаў ад еўрапейскіх ар-
хітэктараў выкарыстоўваць тэхнало-
гію і саму ідэю комплекснага вакзала 
пад Брэстам. Дарэчы, аўтары праекта 
прапануюць размясціць яго ў раёне 
вёскі Навасады, у паўтара кіламетрах 
на поўнач ад трасы М1.

Такія вось ўжо не мары, а планы. 
Якім можна толькі пазайздросціць.

Аляксей Фядосаў

ІнАВАЦыІ 
ВыХоДЗяЦь 
нА ПеРшы ПЛАн 
Дзяржава гатова ўкладваць і ўжо ўкладвае грошы ў стварэнне  
сучасных інавацыйных вытворчасцяў. Час цяпер няпросты, лішніх 
сродкаў няма, але краіна працягвае інвеставаць у сваю будучыню.
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ункт пропуску «Бруз-
гі» на  беларуска-поль-
скай граніцы сустракае 
цішынёй. З-за каранавіру-
са суседзі забаранілі ўезд. 
Тут няма звыклых лег-

кавікоў. Актыўна рухаецца ў абодва 
бакі толькі паток фур, які, нягледзячы 
на ўсю сітуацыю ў Еўропе, практыч-
на не зменшыўся. «Мяжу прайшоў 
досыць хутка», — адзначае беларускі 
дальнабойшчык Дзмітрый, які едзе 
з грузам з Бельгіі. Кіроўца не здзіўля-
ецца таму, што пагранічнік на ўездзе 
ў краіну перш за ўсё пацікавіўся, як 
мужчына сябе адчувае. Гэта частка 
адпрацаванай працэдуры.

«Калі чалавек вяртаецца з эпі-
дэміялагічна небяспечнай краіны, 
то з ім працуем ужо мы»,  — рас-
казвае памочнік урача-эпідэміёлага 
Вераніка Пышко. Спецыялісты Гро-
дзенскага абласнога цэнтра гігіены, 
эпідэміялогіі ды грамадскага здароўя 
дзяжураць у пункце пропуску кру-
гласутачна.

Чалавека выводзяць з агульнай 
плыні пасажыраў, у яго мераюць тэм-
пературу, бяруць мазкі на аналіз. Аба-

вязкова запаўняецца спецыяльная 
анкета, дзе паведамляецца ўся неаб-
ходная кантактная інфармацыя.

Пры найменшых сімптомах, нап-
рыклад павышанай тэмпературы, 
кашлі або нават скаргах на недамаган-
не тых, хто прыехаў з іншых краін, у 
пункт пропуску выклікаюць хуткую 
дапамогу, пацыента шпіталізуюць. Та-
кія выпадкі былі нават у пункце про-
пуску «Брузгі». Напрыклад, у бальніцу 
даставілі аднаго з кіроўцаў вялікагру-
за. Цяпер мужчына на каранціне. Па-
дыход да бяспекі ў пункце пропуску 
сур’ёзны. Пагранічнікі сустракаюць 
падарожнікаў у масках і пальчатках. 
На кожным пасту — дазатары з ан-
тысептыкамі. Апрацоўка рук — пасля 
кожнага пашпарта.

«Пагранічнікі працягваюць узмоц-
нены санітарна-каранцінны кантроль. 
Усе супрацоўнікі ў дастатковай коль-
касці забяспечаны неабходнымі срод-
камі індывідуальнай абароны»,  — 
падкрэслівае афіцыйны прадстаўнік 
Гродзенскай пагранічнай групы На-
дзея Масевіч.

У Гродзенскім абласным цэнтры 
гігіены, эпідэміялогіі ды грамадскага 

здароўя расказваюць, што колькасць 
людзей, агляд якіх праводзіцца, па-
меншылася ў апошнія дні ў некалькі 
разоў. Звязана гэта з закрыццём су-
седзямі граніц. За адны суткі ў чаты-
рох пунктах пропуску (у «Брузгах» і 
«Бераставіцы» на польскім напрамку 
і ў «Прывалцы» і «Каменным Логу» на 
літоўскім) абследавана каля 550 чала-
век, з іх 116 з эпідэміялагічна небяс-
печных краін. Большасць з іх — даль-
набойшчыкі.

Мужчыну, як і многіх яго калег, 
турбуе, як адаб’ецца каранавірус на 
іх сферы, ці будзе работа. У яго поль-
скай фірме кажуць, што заказаў у 
найбліжэйшы час можа стаць менш. 
«З іншага боку, я цяпер вязу абсталя-
ванне для сельгастэхнікі з Германіі ў 
Расію. Ведаеце, вірус ці не, але сеяць 
трэба», — адзначае ён. А да таго, што 
на граніцы мераюць тэмпературу, 
ставіцца спакойна. Прафілактыка — 
важная справа. Праўда, мужчына з гу-
марам дзеліцца рэцэптам — тым, хто 
не за рулём, варта народныя метады 
выкарыстоўваць.

Сяргей Гаўрыцкі.
Фота БелтА.

ПыТАнне ПРА 
САМААДЧУВАнне — 
ЛАГІЧнАе ў ЧАРЗе 

Як працуе прапускны пункт на 
беларуска-польскай граніцы ў сувязі 
з сусветнай праблемай каранавіруса
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«Рост псі хіч ных за хвор ван няў — 

агуль на су свет ная тэн дэн цыя. Бе ла ру-
сы хва рэ юць імі не час цей і не ра дзей,  
чым жы ха ры ін шых кра ін, — ска заў 
у ад ным ін тэр в’ю ды рэк тар РНПЦ псі-
хіч на га зда роўя, га лоў ны па за штат ны 
псі хі ятр Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Аляк сандр Стар цаў. — Роз ні ца толь кі 
ў тым, што на За ха дзе аса біс ты псі ха-
тэ ра пеўт — стан дарт жыц ця, а ў нас 
толь кі пры хо дзяць да ра зу мен ня не аб-
ход нас ці псі ха ла гіч на га су пра ва джэн-
ня». 

Па га джу ся: не пры ня та ў на шым 
гра мад стве ды яг нас та ваць свае ду-
шэў ныя тур бо ты. З гэ тай на го ды ёсць 
на ват жар тоў ная ход кая фра за, якая 
ўжы ва ец ца да мен та лі тэ ту бе ла ру саў: 
«А мо жа так і трэ ба?». Тым не менш, 

паводле ста тыс тыкі, за апош нія 10–
12 га доў рост зва ро таў да спе цы я ліс таў 
у су вя зі з псі хіч ны мі хва ро ба мі вы рас 
на 14 %. Ад нак гэ та не звя за на на пра-

мую з па гар шэн нем ду шэў на га ста ну 
бе ла ру саў. Па вя лі чы ла ся пра цяг ласць 
жыц ця і, да пры кла ду, коль касць пен-
сі я не раў, якія маюць дэ мен цы ю. Да 
та го ж мно гія па чы на юць ра зу мець, 

што цяж кія ча сы ляг чэй пра жы ваць з 
пад трым кай ква лі фі ка ва на га спе цы я-
ліс та. А ця пер, у пе ры яд гла баль на га 
стрэ су, спа ро джа на га ка ра на ві ру сам, 
асаб лі ва важ на са чыць за сва ім і фі зіч-
ным, і ду шэў ным зда роў ем.

Як за ха ваць яго ў эпо ху ін фар-
ма цый най ін так сі ка цыі ды праз-
мер ных эма цый ных на гру зак  — 
пра гэ та гу та рым з да свед ча ным 
псі хі ят рам-нар ко ла гам мінск ага 
Га рад ско га псі хі ят рыч на га дыс пан-
сэ ра Ула дзі сла вам Іва наў скім. Спе-
цы я ліс там, які на пра ця гу 25 га доў 
па спя хо ва вы ка рыс тоў вае мност ва 
ме то дык у ля чэн ні псі хіч ных рас-
строй стваў. Ся род іх: ней ра-лінг-
віс тыч нае пра гра ма ван не, гіп ноз, 
гель штат-тэ ра пія, ця лес на-пра ва-

ЛіНія аСаБіСтай аБароНы
Як захаваць у здаровым целе здаровы дух , калі бушуе пандэмія? На што звярнуць увагу, 
каб не паддацца паніцы і роспачы? Як дапамагчы сабе самому? Пра гэта і пра любоў да 
бліжняга — у гутарцы з Уладзіславам Іваноўскім, папулярным псіхіятарам-нарколагам 
мінскага Гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансэра.
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ка тыў ная, ся мей ная і гру па вая тэ-
ра пія… А яшчэ Ула дзі сла ва лю бяць 
на шы СМІ: час та за пра ша юць да ся-
бе на ін тэр в’ю. Вост ры ро зум і тон-
кі гу мар псі ха тэ ра пеў та — важныя 
складнікі, каб атрымалася ці ка вая 
раз мо ва. І час, пра ве дзе ны з ім, пра-
ля тае не за ў важ на.

пра тур бо ты і стра хі 

— Ула дзі слаў Рыгоравіч, некато
рыя мае зна ё мыя, ка лі да ве да лі ся пра 
пан дэ мію но ва га ві ру са, усур’ ёз за па
ні ка ва лі. Ды і ў цэ лым, мяр ку ю чы па 
на ві нах, рэ ак цыя су свет най гра мад
скас ці апы ну ла ся не ча ка на бур най. 
Як лі чы це, ча му боль шасць лю дзей 
за па ла ў дэ прэ сію, іс тэ ры ку? Быц
цам на сту піў «ка нец све ту», су свет
ны ха ос, які ўла ды не ка то рых кра ін 
стрым лі ва юць з апош ніх сіл.

— У вер шы Мі ка лая Ня кра са ва 
«Мужичок с но го ток» ёсць та кія рад-
кі: «И шест вуя важ но в спокойствии 
чинном, ло шад ку ве дет под уз цы му-
жичок». Гэ ты «му жы чок» — шас ці га-
до вае дзі ця, вя зе гру жа ны галлём воз, 
які ідзе па за сне жа най да ро зе. Ад зін 
ня пра віль ны рух хлоп чы ка — і воз 
з’яз джае ў ка на ву, пе ра варочваец ца, 
ка лё сы ла ма юц ца. Та му ён кант ра-
люе кож ны крок, кож нае дзе ян не, 
ве да ю чы, што бу дзе ад каз ваць за на-
ступ ствы. Шэсць га доў дзі ця ці, а ён 
ужо да рос лы! У пят нац цаць год гэ-
та бу дзе са праўд ны муж чы на: сло ва 
ліш ня га не ска жа, усё пра ана лі зуе, 
бо ён — ас но ва сям’і, ас но ва гэ та га 
све ту.

Ка лі б ця пер так вы хоў ва лі дзя-
цей, не бы ло б ха о су, пра які вы ка жа-
це. Кож ны ўсве дам ляў бы ад каз насць 
за ска за нае сло ва і дзе ян не, за на ступ-
ствы, за ін ша га ча ла ве ка. Але ця пер 
гэ та му не ву чаць. Ва сем нац цаць га доў 
па паш пар це, а ўнут ры — яшчэ дзі-
ця, да ад каз нас ці не пры ву ча ны. На-
стаў ні ца тэ ле фа нуе ма ме і пы та ец ца: 
дзе ваш сын? І ма ма за мест та го, каб 
пра дук тыў на пра ца ваць, шу кае, дзе 
яе 16-га до вы сын. Бо лі чыц ца, у гэ тым 
уз рос це дзі ця за ся бе яшчэ не ад каз-
вае.

Ка лі мне бы ло 6 га доў, я ез дзіў сам 
на гра мад скім транс пар це праз увесь 
го рад на  трэ ні роў ку, спор там зай-
маў ся. З дзя цін ства куп ляў пра дук-
ты на ўсю сям’ю. Не куп лю — усе га-
лод ныя бу дуць, я гэ та доб ра ра зу меў. 

Кант ра ля ваў, каб сёст ры ўро кі зра бі-
лі. І каб ні я кіх кан флік таў у сям’і! Бо 
муж чы на ад каз вае за эмо цыі ўсіх жан-
чын у яго до ме. У іх псі хі ка ін шая — 
эма цый ныя, спы ніц ца ім скла да на… 
Ма ма, да рэ чы, так са ма — жан чы на. 
І раз маў ляць з сы нам ёй трэ ба, як з 
муж чы нам. А не дэ ман стра ваць, што 
яна бяз меж ныя пра вы на  яго мае. 
Інакш та кі сын вы рас це якім? Ні я кім. 
Ад сюль і бя рэц ца мар насць, тры вож-
насць і дур ныя ўчын кі да рос лых лю-
дзей.

— Гэ та зна чыць, да ад каз нас ці 
трэ ба прыву чваць з ма лен ства…

— Так, трэ ба ж мець упар тасць 
і звыч ку ана лі за ваць на ступ ствы, 
гэ та зна чыць, ду маць. А ця пер як: 
эмо цыі па ча лі бу ша ваць — і па не-
сла ся. Трэ ба на прак ты цы ву чыц ца, 
хто і што, ка му па ві нен і аба вя за ны, 
а не ў тэ о рыі. Праў да, ця пе раш нія 
пра ві лы не  да зва ля юць баць кам 
вы хоў ваць дзя цей так, як іх саміх 
у свой час вы хоў ва лі. І атрым лі ва-
ец ца тое, ад ча го, на прык лад, Фран-
цыя па ча ла па ку та ваць 15 га доў та-
му. Дзе ці там пры хо дзі лі ў шко лу і 
да 12 га дзін дня спа лі на пар тах. Іх 
не ме лі пра ва вы гнаць з уро ка, па-
ста віць двой ку. Ча му спа лі? Бо да 
3–4 га дзін ра ні цы ся дзе лі ў ін тэр-
нэ це. Та та з ма май не ме лі пра ва 
зай сці ў дзі ця чы па кой, ка лі дзве-
ры бы лі за чы не ныя. Але той, хто 
не мо жа ка раць, не з’яў ля ец ца аў-
та ры тэ там — гэ та за кон псі ха ло гіі. 
До свед та го, на ка го ты не гля дзіш 
зні зу ўверх, ні чо га не вар ты. То бок 
до свед усіх па пя рэд ніх па ка лен-
няў для но ва га па ка лен ня, на жаль, 
не мае ні я ка га гіс та рыч на га зна чэн-
ня. А як жа та ды ве ды пра вай ну, 
на якой, як ка заў Ула дзі мір Вы соц-
кі, вы яў ля юц ца лю дзі; дзе пры хо-
дзіць ра зу мен не, што ў жыц ці га-
лоў нае? На жаль, на шы ве тэ ра ны 
больш маў чаць. У мя не дзед-ма ёр 
усю вай ну прай шоў. Пас ля пе ра мо-
гі, ма ма рас каз ва ла, ка лі збі ра лі ся 
ра зам пал коў ні кі, пад пал коў ні кі, 
друж на га ла сі лі. Ус па мі на лі за гі ну-
лых...

— Вя до ма, жа хі тых ча сін не апі
саць сло ва мі. Але рас па вя даць пра гэ
та ўсё ж не аб ход на, па га дзі це ся. Каб 
ве ды пра свет у су час на га па ка лен ня 
не бы лі «вы смак та ныя з паль ца». 
На шчас це, у нас кож ны год дзя цей 
пад клю ча юць да роз ных ак цый, пры

све ча ным Дню Пе ра мо гі. На прык лад, 
шко ла, дзе ву чац ца мае дзе ці, удзель
ні чае ў га рад скім кон кур се па тры я
тыч ных здым каў: вуч ні, апра ну тыя 
ў ва ен ную фор му, фа та гра фу юц ца 
ра зам з ве тэ ра нам вай ны. А яшчэ ў 
нас па ўсёй кра і не ўжо не пер шы год 
пра хо дзяць мо ла дзе выя флэш мо бы, 
у якіх пры ма юць удзел школь ні кі ды 
сту дэн ты. Да рэ чы, ве тэ ра ны да вас 
пры хо дзяць?

— Ма ла іх ужо за ста ло ся. Звяр-
та юц ца ў су вя зі з уз рос та вы мі праб-
ле ма мі, дэ мен цы яй. Псі ха траў мы, 
атры ма ныя на по лі боя, для іх ужо як 
нор ма жыц ця. А вось ма ла дыя, на-
прык лад, якія прай шлі Аф га ні стан, 

ёсць. Не ка то рым цяж ка вяр нуц ца да 
нар маль на га жыц ця, пас ля ўба ча на га 
на вай не.

— Хто і з які мі праб ле ма мі звяр
та ец ца да вас час цей за ўсё?

— У асноў ным, мін ча не, 80 % — 
гэ та жан чы ны ва ўзрос це 22–50 га доў. 
Яны час цей схіль ныя аб мяр коў ваць 
свае праб ле мы. Зо на моз га, якая ад-
каз вае за маў лен не, у жан чын на шмат 
больш. Праб ле мы ва ўсіх пры клад на 
ад ноль ка выя і ўза е ма звя за ны па між 
са бой: зні жа ны на строй, дэ прэ сіі, 
тры во га…

— Ка лі ча ла век у  дэ прэ сіі, ці 
мож на яму да па маг чы? Ве даю 
пры кла ды з жыц ця, ка лі двое ра
зы хо дзі лі ся зза та го, што адзін 
псі ха ла гіч на цяг нуў ін ша га на дно. 
Да па маг чы не заў сё ды атрым лі ва
ец ца: на дум лі васць пе ра шка джае, 
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сла басць ду ху — уся кае мо жа быць. 
За ста вац ца по бач так са ма не вы
нос на, ка лі ў до ме па нуе веч ная 
ханд ра…

— Мне гэ та на га да ла сі ту а цыю, 
якую рас па вя да ла зна ё мая псі хо-
лаг з ЗША. Ка лі там улад коў ва юц ца 
на пра цу ў вя лі кую кар па ра цыю, аба-
вяз ко ва трэ ба прай сці псі ха ла гіч нае 
тэс та ван не. У ан ке це ёсць пы тан не: 
кру шэн не суд на, вы з дзі цем на бор-
це. Ёсць толь кі ад но мес ца для вы-
ра та ван ня, ка го па са дзі це: ся бе ці 
дзі ця? Ка лі вы бя рэ це дзі ця, на пра цу 
не возь муць, бо вы не ра зу ме е це, што 
да рос лы вы жы ве і яшчэ на ро дзіць. 
Дзі ця ўсё роў на за гі не, а вы свя до-

ма ся бе гу бі це. Але, па ма ім глы бо-
кім пе ра ка нан ні, та кая ло гі ка вя дзе 
да са ма зні шчэн ня. Як по тым жыць, 
ве да ю чы, што вы жыў ца ной жыц ця 
свай го дзі ця ці? Ад сва іх ін стынк таў 
не ўця чэш, і жыц цё бу дзе ўжо не мі-
ла. Та ды які сэнс у  тва ім збаў лен-
ні? Так і тут. Ка лі ча ла век у дэ прэ-
сіі — зна чыць яму дрэн на. Ка лі яго 
«кам п’ю тар» за віс, а пра гра мы май го 
пра цу юць, як вы ду ма е це, у двух кам-
п’ю та раў ёсць шан цы ад на віць сіс тэ-
му пер ша га? «Але ка лі я не спраў-
лю ся, так са ма пад віс ну?»  — гэ та 
раз ва жан ні эга іс та. Не атрым лі ва ец-
ца вы цяг нуць са мо му, за вя дзі яго да 
псі хо ла га.

— Ця пер, у  су вя зі з вы му ша
най самаіза ля цы яй, мяр ку ю чы па 
шмат лі кіх па стах у сац сет ках, ага
лі ла ся яшчэ ад на праб ле ма і ся род 

бе ла рус кіх гра ма дзян — ад чу ван не 
адзі но ты. Як быць, ка лі ты лі чыш, 
што ні ко му не па трэб ны?

— Анек дот на гэ тую тэ му: ся дзіць 
жан чы на, ры дае. Па ды хо дзіць хлоп-
чык, пы та ец ца, ча го пла ча це? Яна, 
ус хліп ва ю чы, ад каз вае: «Я  ні ко му 
не па трэб на!». — «А вы ўсіх спы та лі?» 
Сха дзі це ў дзі ця чы дом, пра вя дзі це 
там час. Вы дат куй це свае ве ды і сі-
лы на ка гось ці. У вас раптам з’я віц ца 
ад чу ван не шчас ця ад жыц ця. Аме-
рыканскі псіхіятр Міл тан Эрык сан 
у ад ной са сва іх кніг апі саў вы па дак з 
яго па цы ент кай. Яна бы ла ў дэ прэ сіі, 
ад чу ва ла ся бе ні ко му не па трэб най. 
Звяр нуў шы ўва гу, што на вок нах ста-

яць пры го жыя квет кі, ле кар за га даў ёй 
ада слаць па кве тач цы ўсім зна ё мым. 
Праз ме сяц яго па слу гі ўжо бы лі не па-
трэб ныя: да ма ар га ні за ва ла квет ка вую 
фір му. Як так атры ма ла ся? Аказ ва ец-
ца, ка лі яна па сы ла ла квет кі, ёй да сы-
ла лі ў ад каз пры ем ныя кам плі мен ты. 
З’я віў ся круг зно сін. Ста лі ра іц ца, як 
вы рошч ваць квет кі — па цы ент ка бы-
ла доб рым фла рыс там. У вы ні ку яна 
ста ла па трэб на па ло ве кра і ны! І, як 
вы нік, ад чу ла ра дасць жыц ця.

— Ня даў на ба чы ла ві дэа, у якім 
рас па вя да ла ся пра тое, што італь
ян скія псі хі ят ры звяр та юц ца да 
гра мад зян з прось бай не па ні ка ваць, 
ка лі паў стае жа дан не па раз ва жаць 
з не аду шаў лё ны мі прад ме та мі ў ся
бе до ма. Маў ляў, у та кіх ма на ло гах 
ня ма ні чо га страш на га. Дрэн на, ка
лі прад ме ты ад каз ва юць… Смеш на, 

але ж праб ле ма да куч лі вых ду мак вя
до мая даў но. Як па зба віц ца ад унут
ра ных ма на ло гаў?

— Пе ра стаць ад іх уця каць. Унут-
ра ны ма на лог ад бы ва ец ца не  рап-
там. Мозг ра зум ны. Ка лі ён мар нуе 
сі лы на  пра круч ван не дум кі зноў і 
зноў, зна чыць, гэ та са праў ды важ на. 
Не бой це ся за зір нуць у ся бе, там ні-
чо га страш на га ня ма. Га лоў нае, не ва-
я ваць з са бой, а ўслу хац ца і пры няць. 
І та ды рап там зра зу ме еш, што шчас це 
бліз ка.

— А мож на заў сё ды быць ра дас
ным, як кажуць, без пры чы ны?

— Вя до ма! Па ку ты заў сё ды бу-
дуць, прос та не трэ ба на іх ак цэн та-
вац ца. Ап ты міст ба чыць ва кол шмат 
доб ра га. Пе сі міст зна хо дзіць у гэ тым 
жа ўсё брыд кае. Абод ва ма юць ра-
цыю. Але ў ад ной свя до мас ці не змя-
шча ец ца ўвесь свет, бо яна ма лень кая. 
Ін фар ма цыі ў ра зы больш. Пры хо-
дзіц ца вы бі раць. Мож на ра да вац ца 
ўся му, што ёсць у са праўд ны мо мант 
ча су. Гэ так, да рэ чы, з гель штат-тэ ра-
піі: на ву чыць ча ла ве ка ра да вац ца та-
му, што ўжо ёсць, а не фан та зі я ваць, 
як гэ та бу дзе, ці бяс кон ца ўс па мі наць, 
як гэ та бы ло. Ка лі быць мак сі маль на 
ўваж лі вым да та го, што за раз ад бы-
ва ец ца  — якое на сы ча нае жыц цё 
атрым лі ва ец ца! Та ды і мы не прос та 
з ва мі ся дзім, раз маў ля ем. Яшчэ і пад-
сіл коў ва емся адзін ад ад на го пры ем-
ны мі эмо цы я мі. Ка лі ў кож най дро бя-
зі ба чыць сэнс, та ды бяс кон цы кайф 
ад жыц ця атрым лі ва ец ца. А яшчэ — 
ні ко лі са бе не хлусь це. Хра ніч ны пад-
ман усім нам на вяз ва ец ца на кож ным 
кро ку.

— Да рэ чы, пра пад ман…Рэ клам
шчы кі, мар ке то ла гі цу доў на ве да
юць, як пры цяг нуць ува гу. Ча сам 
ча ла век на ват не ўсве дам ляе, ча му 
на бы вае тую ці ін шую рэч, па слу гу. 
Не за ўва жае, як «за лі пае» ў ін тэр
нэ це, у сац сет ках. Што гэ та: вы бар 
без вы ба ру? Атрым лі ва ец ца, ча ла
век — бяз воль ная іс то та?

— Ка неш не, не. Прос та ў яго 
свае за ка на мер нас ці мыс лен ня. 
Або шаб ло ны, як ска заў Зіг мунд 
Фрэйд. Мы не ду ма ем, якую цяг лі-
цу на пруж ваць, каб вы ма віць гук, 
і ка лі ру ха ем ся. Гэ так жа па шаб-
ло не мы пры вы ка ем і ду маць. Ка лі 
па ру ра зоў зра біць ад ноль ка вы вы-
бар, на вош та зноў і зноў ана лі за-
ваць, да пус цім, яго эфек тыў насць?  
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Вы ка рыс тоў ваць шаб лон ус пры ман-
ня, зна чыць эка но міць энер гію. Але 
ра зам з тым па вы ша юц ца і шан цы 
на па мыл ку. Ці дрэн на гэ та? Зу сім 
не. Гэ та аса біс ты до свед. Ні хто ні ко-
лі не ву чыц ца на чу жых па мыл ках. 
Толь кі ка лі за па ло хаць ча ла ве ка на-
столь кі, каб ён ба яў ся са ма стой на 
крок сту піць. Але та кая асо ба ўжо, 
пра бач це, дэ фек тыў ная. Ёй не да-
зво лі лі быць жы вой, ду маць, ад чу-
ваць усё і ад ра зу… Ка лі я гавару пра 
гэ та з па цы ен та мі, яны бян тэ жац ца: 
хі ба маг чы ма — ад чу ваць усё і ад-
ра зу? Каб скрозь усю ску ру, цяг лі-
цы, кос ці, су ста вы слу хаць і чуць… 
Так! Усве дам ляць улас ныя ад чу-
ван ні, зна чыць ўлоў лі ваць пад каз кі 
пад свя до мас ці, ба за да дзе ных якой 
шмат кроць, у ты ся чы ра зоў пе ра-
ўзы хо дзіць ба зу да дзе ных свя до мас-
ці. Яно ж, це ла — ва ша род нае, яно 
да па маг чы вам хо ча. На  жаль, лю дзі 
раз вуч ва юц ца ад чу ваць ся бе яшчэ з 
дзя цін ства.

— Ма е це на  ўва зе ўсвя дом ле
насць?

— Вя до ма! Свядомае ўспрыманне 
сябе і ўсяго, што з намі адбываецца. 
І дзя цей на зі раль нас ці трэ ба ву чыць. 
Каб уме лі звяр таць ува гу на свае ад-
чу ван ні, на жыц цё ўнут ры сябе. Ка лі 
на ву чыш ся кож най сва ёй клет кай ус-
пры маць на ва кол ле, па-ін ша му ста-
неш ацэнь ваць тое, што ад бы ва ец ца 
ў све це. І шан цаў на па мыл ку бу дзе 
менш.

— Чу ла, што псі хіч ныя за хвор
ван ні вый шлі на пер шае мес ца, аба
гнаў шы сар дэч наса су дзіс тыя і 
ан ка ла гіч ныя. Гэ та су свет ная ста
тыс ты ка. Ча му лю дзі пра цяг ва юць 
па ку та ваць, нягле дзя чы на  тое, 
што жыц цё ста ла кам форт ней і 
ўся ля кае за да валь нен не мож на ку
піць, на ват не вы хо дзя чы з до му?

— Ка лі ця бе шчы ра лю бяць — та-
кое не ку піш. За гро шы не па бу ду еш 
да вер ныя, кла пат лі выя, са праўд ныя 
ад но сі ны. На жаль, ба гац це не ро біць 
ча ла ве ка гар ма ніч ным.

пра ка хан не 

— Док тар, кажуць, што зака
ханыя людзі менш хварэюць. Можа 
такіх нават і каранавірус баіцца! 
(Смяемся.) Хацелася б даведацца ад 
вас, як псіхіятра, што гэта за сіла 
такая...

— Гэ та бес ка рыс лі вае жа дан не 
даб ра. Ка лі я не ча каю ўдзяч нас ці ў 
ад каз. Мне прос та хо чац ца, каб вам 
бы ло доб ра.

— Але  ж «па куль жы вы ча ла
век — жы ве і яго эга»?

— Эга з эгам роз ніцца. Ёсць па-
няц це зда ро ва га эга із му. Ка лі мне 
доб ра та му, што вам доб ра. Я раб лю 
гэ та для ся бе. Але ў та кой схе ме ня ма 
яў на га су праць пас таў лен ня: «ты — 
мне, я — та бе». І каб ад га даць, як жа 
зра біць вам доб ра, мне трэ ба да вас 
пры гле дзец ца, зра зу мець вас. Ча му 
яна гля дзіць на мя не ва ўпор, ледзь 
на хі ліў шы га ла ву на бок? Што ад чу-
вае? Вось я ўжо тро хі — гэ та вы. А, 

зна чыць, я не зма гу зра біць вам — і 
са бе ад на ча со ва — ба лю ча. Ка лі кож-
ны на ву чыц ца ра зу мець ін ша га, 
то апы нец ца, што ня год ні каў і ня ма: 
усе доб рыя. Але гэ та цяж кі на вык — 
ад чу ваць ін ша га, яго асвой ваць трэ ба 
з дзя цін ства.

— Я разважала над гэтым. І 
сапраўды: навык любові, кахан
ня будучага ў дзяцінстве ў нас за
кладваецца. Не навучыўся — і ўсё 
жыццё будзеш мучыцца: сам і той, 
хто побач... Зрэшты яшчэ кажуць: 
ка хан не жы ве ча ты ры га ды. Ці так 
гэ та?

— Ка лі вы пра гар мо ны, то гэ та 
на ват шмат! Але тут ёсць ню анс. Кла-
січ ны прык лад: жан чы на ка жа, што 
вы бра ла парт нё ра з-за яго пры го жай 
пры чос кі. «Якая ду рная я бы ла! Хто 

ве даў, што ён та кі-ся кі по тым бу дзе!» 
Але яго па хі, жэс ты, ха да, ма не ра 
апра на ц ца, гуч насць го ла су і паў зы ў 
раз мо ве, як ён бу дуе ска зы — гэ та ўсё 
ве лі зар ны пласт за ка да ва най ін фар-
ма цыі бія ла гіч най, псі ха ла гіч най і ге-
не тыч най! Яе пад свя до масць усё гэ та 
імгненна пра лі чы ла, пра ана лі за ва ла: 
ці па ды хо дзіць, якія ва ры ян ты яшчэ 
по бач ёсць і мо гуць быць у  све це. 
У кан цы вы да ла: трэ ба браць! А свя-
до масць рас шыф ра ва ла: у яго пры-
го жая пры чос ка. Вы бар вы пад ко вым 
не бы вае, ня ма ні я кай уяў най спан-
тан нас ці.

— А ча му та ды по тым ёй ужо 
не па да ба ец ца яго пры чос ка?

— Та му што на 100 % па ды ход ных 
пар не бы вае. Яны заў сё ды ў чымсь ці 
не ста су юц ца. Але для яе пад свя до-
мас ці гэ та бы ло менш важ на, чым усё 
ас тат няе. І вось яны жы вуць ра зам, 
яна ча гось ці ад яго не да атры моў вае. 
Што ра біць? А трэ ба ся бе так па во-
дзіць, каб гэ та да атры маць! Трэба 
змень ваць свае звыч кі, на бы ваць но-
выя на вы кі — шмат уся го ў са бе мя-
няць, а ў ім пры няць. А гэ та ж пра ца! 
Ды хто хо ча пра ца ваць? Ні хто! Прас-
цей яго аб ві на ва ціць ва ўсім: тра-
піў ся «дэ фект ны». Ся мей нае жыц цё 
пра ва куе мност ва сі ту а цый, з-за якіх 
ты аль бо ста но віш ся леп шым, аль бо 
гор шым. А мы  прос та мя ня ем «гэ та-
га» на «дру го га», бо «я не пры вык ла 
пад ладж вац ца». З на ступ ным так са ма 
праб ле мы бу дуць. А по тым на ступ ны 

Фота носіць ілюстрацыйны характар
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ці на ступ ная… А трэ ба бы ло да сут-
нас ці ча ла ве ка пры гле дзец ца, да яго 
ду шы: што там унут ры ро біц ца? Ка лі 
з та кой па зі цыі па ды хо дзіць да ад но-
сін, то ста но віц ца вель мі ці ка ва. Бо ў 
душы яе, аказ ва ец ца, — не паў тор ны 
су свет. Ня ма ко піі яе! Ка лі ўкла да еш 
у парт нё ра свае сі лы, час, пе ра жы ван-
ні, гро шы, то ён ста но віц ца са мым 
род ным. Мя жу па між на мі не пра-
вес ці. Фі зіч на нібыта яна ёсць, а ду-
шэў на — не. Па мру, але не ад дам: маё! 
Пры хо дзіў да мя не на  пры ём не як 
муж чы на. Ка жа: столь кі бы ло, столь-
кіх пе ра каш та ваў, усё ёсць, а неш та 
не як не так… Па чы на ем вы свят ляць, 
ча го не ха пае. Аказ ва ец ца — глы бі ні. 

Аказ ва ец ца, трэ ба бы ло не за раз на-
стай нас цю гнац ца, а ўглыб ка паць! 
І не вы пад ко ва зусім у яго на да ро зе 
тра піў ся ме на ві та гэ ты ча ла век, а ін-
ша му — ін шы.

— Вы пра дас ка на лае, біб лей скае 
ка хан не гаворыце. Калі з абодвух ба
коў ёсць рух адно да другога. Але ў жыц
ці бывае, што адзін ча ла век трап ляе 
ў за леж насць ад ін ша га, ка лі ад но сі ны 
бу ду юц ца па раз лі ку… Праў да, раз лік, 
ві даць, не дак лад ны: у Бе ла ру сі на два 
шлю бы — адзін раз вод.

— Ка хан не  — гэ та на вык. Яму 
мож на на ву чыц ца. Але гэ та ка ла саль-
ная пра ца! Асаб лі ва, ка лі па тэн цы ял 
асобы ніз кі: уя ві це дзі ця, яко е ма ці ад-
да ла ў дзі ця чы дом… Мы без ка хан ня 
не мо жам. Гэ та да ка за лі аме ры кан цы. 
Пра вя лі экс пе ры мент: ідэа льна кар-
мі лі гру пу мал па чак, ства ра лі ім гі гі-
е ніч ныя ўмо вы, за баў ля лі. Усё бы ло, 

акра мя да кра нан няў, лас кі. У дру гой 
гру пе — тыя ж умо вы, толь кі мал па-
чак гла дзі лі. У  пер шай гру пе боль-
шасць вы мер ла. Тыя, хто выжы лі, вы-
шэй за ся рэд ні ўзро вень па раз віц цю 
не пад ня лі ся. А дру гія ма ла хва рэ лі, 
доб ра на бі ра лі ва гу, уз ро вень раз віц ця 
ў іх быў вы со кі. Усім важ ная ўва га: каб 
у во чы гля дзе лі ды ўсмі ха лі ся. На ін-
стынк тыў ным уз роў ні гэ та зна чыць: 
я важ ны, мне ёсць мес ца пад сон цам. 
Гэ та бія ла гіч ныя рэ чы, дак лад ней, 
эта ла гіч ная (эта ло гія — на ву ка пра ге-
не тыч ныя па во дзі ны жы вёл — Аўт.). 
А праз за леж насць спра бу юць кам-
пен са ваць тое, ча го не да атрым лі ва-
юць. І пры вяз ва юц ца да ка гось ці, каб 
да атры маць. Але гэ та не адзі ны спо саб, 
на ад ва рот — су ра гат. Ста неш гар ма-
ніч ным сам па са бе — лю бая за леж-
насць знік не.

— Ка лі кож ны ста не са ма да
стат ко вым, то ці не  ад пад зе жа
дан не ўза е ма дзей ні чаць адзін з ад
ным?

— Не. Бо адзі ноч ка не  вы жы ве! 
Дрэн на нам у адзі ноч ку, як бы мы ся-
бе не пад ман ва лі.

пра зда ро вы лад жыц ця 

— Ула дзі слаў Рыгоравіч, давайце 
яшчэ пра імунітэт пагаварым — 
найгалоўную лінію нашай асабістай 
абароны ў барацьбе з каранавіру
сам. Вядома, каб імунітэт быў моц
ны, важна пра віль на хар ча вац ца, 
вы сы пац ца, зай мац ца фі зіч ны мі 
на груз ка мі. Але мно гія пара ней ша
му ма ла спяць, шмат пра цу юць і 
лянуцца ха ця б ва кол до ма прай сці
ся — ста мі лі ся. Гра мад ская думка 
такіх не асу джа е. Але ка лі я пе ра
ня су су стрэ чу зза та го, што не вы
спа ла ся на пя рэ дад ні, мя не на ўрад ці 
зра зу ме юць…

— Лю бы со цы ум ары ен та ва ны, 
перш за ўсё, на функ цы я ван не сіс тэ-
мы, а не на зда роўе асоб най яе «шруб-
кі». Ка лі мы па во дзім ся бе больш ак-
тыў на — гэ та плюс для со цы у ма. Мэ та 
якая? Быць эфек тыў ным. Вя до ма, гэ та 
за ах воч ва ец ца! А тое, што член гра-
мад ства плюе на сваё зда роўе — дык 
гэ та яго аса біс тая спра ва. І яго аса біс-
тая за да ча — са чыць за са бой. Мо жаш 
не спаць, не ес ці… Але та ды, і я пра  
тое ўжо ты сяч ны раз ка жу, па тэн цы-
ял моз га зні жа ец ца, шан цы на па мыл-
ку па вы ша юц ца. У рэш це рэшт, гэ та 

не вы гад на! Вось і па чы на еш за дум-
вац ца… Так што, як у пес ні спя ва ец ца: 
ду май це са мі, вы ра шай це са мі, мець ці 
не мець.

— Ці падкажаце: як мож на спаць 
ма ла, за ста ю чы ся пры  тым эфек
тыў ным?

— Па гіс та рыч ных да ку мен тах На-
па ле он Бана парт, які ні бы та ма ла спаў 
і асу джаў тых, хто спіць шмат, па куль 
пе ра яз джаў з ад на го мес ца на ін шае, 
спаў у ка рэ це. Та му дак лад на не вя до-
ма, коль кі ўсё ж та кі га дзін у су ме ён 
спаў. Па трэ ба ў сне час цей за ўсё — 
ка ля 8 га дзін. Але агуль ная коль касць 
сну ў ідэа ле па він на быць раз бі тая 
на тры част кі. Га дзін шэсць трэ ба спа-
ць ноч чу. Ка ля 11.00 — яшчэ паў га дзі-
ны-га дзі ну. І ка ля 16.00 — яшчэ тро хі. 
У гэ тым вы пад ку па тэн цы ял нер во-
вай сіс тэ мы мак сі маль ны: элект ра-
маг ніт ныя па каз чы кі га лаў но га моз га 
та кія ж, як у жы вёл. І фі зі я ла гіч ныя 
пра цэ сы так са ма бу дуць лепш пра ца-
ваць. Ню анс: да 24.00 трэ ба па спаць 
хоць бы га дзі ну! Лепш дзве. Кож ную 
ноч нер во вая сіс тэ ма пе раза гру жа-
ец ца. Ка лі ча ла век не спіць да паў но-
чы, аб наў ля ец ца толь кі част ка, якая 
ты чыц ца це ла. Як бы ні быў за ня ты, 
ляж ды па спі. По тым устань у га дзі-
ну но чы і пра цуй хоць да ра ні цы. Ка лі 
па ча лі ся нач ныя зме ны на ткац кіх вы-
твор час цях, па ча ло ма са ва «квіт нець» 
бяс плод дзе, пай шлі гар ма наль ныя 
па ру шэн ні. Не да сып — ка та стро фа 
для ар га ніз ма: два з па ло вай ме ся-
цы рэ гу ляр на трэ ба вы сы пац ца, каб 
кам пен са ваць ад на разовы не да сып 
у 30 мінут!

— Ча му ўсё ж, бы вае, нам не спіц
ца?

— Час цей за  ўсё гэ та з-за пе ра-
ваўз буж дэн ня нер во вай сіс тэ мы. Са-
мае пер шае, што я рэ ка мен да ваў бы 
ў та кім вы пад ку, — «на кар міць» яе 
ві та мі на мі, мік ра эле мен та мі. Яна са-
ма ся бе гар ма ні зуе, на ла дзіць пра цэ-
сы тар ма жэн ня, не аб ход ныя для сну. 
Бяс сон не мо жа быць звя за на і з праб-
ле ма мі це ла: скажам, за па лен чы пра-
цэс у ЖКТ. Яно мо жа і не хва рэць, але 
сіг на лы ў мозг пра не па лад кі па сту па-
юць.

— Які від фі зіч най на груз кі най
лепш для моз га?

— Зай май це ся тым, што па да ба ец-
ца. Ка рысць бу дзе, бо эн да рфі ны вы-
пра цоў ва юц ца.

Гу та ры ла Алі са Гюнгер 

Каханне — гэта 
бескарыслівае 
жаданне дабра. 
Калі я не чакаю 
ўдзячнасці 
ў адказ. Мне 
проста хочацца,  
каб вам было 
добра.
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Гутарка наша з Надзвычайным і 

Паўнамоцным Амбасадарам Турэц-
кай Рэспублікі спадаром Мустафой 
Азджанам праходзіла нефармальна, 
па-сяброўску. Мы адхіляліся ад «ма-
гістральных тэмаў», гаварылі пра 
жыццё, пра дзяцей, захапленні, кух-
ню, асаблівасці турэцкага і беларуска-
га менталітэту. Пілі духмяны чай па-
турэцку, з традыцыйных шкляначак, 
да якога прыахвоціліся на адпачынку 
ў Турцыі. Нам цікава было даведацца: 
што за  чалавек у  Беларусь прыехаў. 
А спадару Амбасадару, пэўна ж, такса-
ма было важна і цікава зразумець: хто 
перад ім?

«Вельмі цікавая ў нас атрымліва-
ецца з вамі гутарка: я ніколькі не ста-

міўся за гэты час!», — ён сказаў нам 
гэта неяк па-свойску, задаволена ўсмі-
хаючыся, напрыканцы двухга дзіннай 
размовы. Вядома ж, прыемна пачуць 
такія словы. Бо і нам было цікава з 
ім гутарыць, услухоўвацца ў музыку 
турэцкай мовы. А як радаваўся спадар 
Амбасадар, калі даведаўся, што летам 
пабывалі мы ў Алюдэнізе, на паўд-
нёвым захадзе краіны, непадалёк ад 
горада-курорта Фетхіе. Заўважыў: 
«Сотні цікавых, дзівосных месцаў 
ёсць у Турцыі, вы з іх выбралі адно з 
самых правільных. Годнае месца, дзе 
захоўваецца высокая культура, у тым 
ліку і побытавая». Прызнаўся, што 
таксама любіць той рэгіён, дзе жы вуць 
яго сябры.

Размаўляючы са спадаром Амбаса-
дарам, заўважалі мы яго непадробны 
інтарэс да краіны, куды ён атрымаў 
прызначэнне: хочацца ведаць госцю 
пра Беларусь як мага больш.

— Віншуем, спадар Амбасадар, з 
прыбыццём у нашу краіну! Мы вельмі 
спадзяемся, што вам тут спадаба
ецца, і потым не захочацца адсюль 
з’язджаць.

— Я нават упэўнены, што так і бу-
дзе. Абсалютна ўпэўнены!

— Мы ведаем, што да прызна
чэння вы працавалі ў апараце МЗС 
Турцыі, раней — дыпламатам у Азер
байджане, Германіі ды Ірландыі, пас
таянным прадстаўніком Турцыі ў 
Сусветнай гандлёвай арганізацыі. 

 Мустафа азджан: 

«Мы  
З сяМ’ёй  
жыВёМ  
у КрАіне,  
яКАя 
ПерАсяГнулА 
нАшыя  
чАКАнні»
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Што, на ваш погляд, спадар Амбаса
дар, самае важнае ў дыпламатыі ва
шага ўзроўню?

— У сваім класічным разуменні ды-
пламатыя, як мяркуецца, гэта выбудоў-
ванне і развіццё адносін паміж дзяржа-
вамі, паміж народамі гэтых дзяржаваў, 
а таксама ўладжванне магчымых роз-
нагалоссяў, канфліктаў мірным споса-
бам. У той жа час у дыпламатыі ёсць 
і прадстаўніцкая функцыя. На  мой 
погляд, дыпламатыя ёсць мастацтва, 
якое змяшчае ў сабе і шэраг поглядаў, 
пазіцый палітычнага, юрыдычнага, гу-
манітарнага кшталту. Мяркуецца, што 
дыпламаты маюць пэўны багаж ведаў і 
досведу ў кожнай з гэтых сфер. Дыпла-
матыя зноў жа, падобна мастацтву, дае 
свой плён, мае вынікі: добрыя ці не та-
кія, як чакалася. І калі ўжо мы гаворым 
пра класічную дыпламатыю, як пра 
выбудоўванне стасункаў паміж дзяр-
жавамі, то нам не варта забываць, што 
ў цэнтры ўвагі, у фокусе ўвагі дыплама-
тыі ўсё ж знаходзіцца чалавек. І я хачу 
сказаць, што для мяне гэта якраз так. 
Бо ўсе нашы ініцыятывы, дамоўленасці 
або немагчымасць дамовіцца, усе нашы 
поспехі ці няўдачы на гэтай ніве вя дуць 
да таго, што карысць альбо шкоду ад 
такой дзейнасці адчуе на сабе звычай-
ны чалавек. Таму Турцыя як дзяржава 
ўзяла за аснову такі падыход, такое ба-
чанне, як гуманістычная дыпламатыя. І 
калі даваць канкрэтны прыклад такога 
падыходу, гуманістычнай дыпламатыі, 
то прывяду найбольш яркі. Цягам мно-
гіх гадоў Турцыя прымае каля 4 мільё-
наў перамешчаных асоб на сваёй тэры-
торыі. А гэта ж вялікі груз, які Турэцкая 
Рэспубліка ўзяла на сябе! Выдаткі ў 
сувязі са знаходжаннем у краіне такой 
колькасці перамешчаных асоб штогод 
перавышаюць 40 мільярдаў долараў 
ЗША, прычым Турэцкая Рэспубліка іх 
знаходзіць за кошт уласных рэсурсаў. 
Якой-небудзь значнай дапамогі звонку 
ў гэтым пытанні нам не аказваецца. І 
галоўным прынцыпам турэцкай ды-
пламатыі, якая не зменьваецца ўвесь 
гэты час, з’яўляецца вядомае выслоўе 
«Мір у краіне — мір ва ўсім свеце». З 
тае пары, як гэтую фразу прамовіў 
у  якасці асноватворнага прынцыпу 
для сябе і для створанай ім рэспублікі 
вялікі лідар і стваральнік Турэцкай 
Рэспублікі Мустафа Кемаль Атацюрк, 
нашым прыярытэтам пры ўладжванні 
ўсіх канфліктаў, рознагалоссяў заўсёды 
з’яўляецца менавіта гэты, мірны прын-

цып. Мы заўсёды стараемся вырашыць 
супярэчнасці за сталом перамоваў. І да 
таго часу, пакуль знешнія выклікі, якія 
тычацца нашай нацыянальнай бяспекі, 
не паставяць нас у бязвыхаднае стано-
вішча, мы аддаем перавагу таму, каб 
не апеляваць да грубай сілы.

— Скажыце, спадар Амбасадар, 
што для вас пры кантактах з людзь
мі з’яўляецца галоўным ва ўспрыман
ні чалавека: інтуіцыя альбо логіка?

— І тое, і  другое. Безумоўна, 
я  імкнуся лагічна зразумець і спас-
цігнуць, што кажа мне суразмоўца. 
Але і да пачуццяў, вядома, звяртаюся. 
Бо ёсць жа і такое паняцце: мова цела. 
Невербальныя зносіны. І для нас, і 
для роднасных туркам народаў, якія 
актыўна мову цела выкарыстоўваюць, 
гэта важны сродак устанаўлення кан-
такту і зносін. Дарэчы, я заўважыў па 
прыбыцці ў Беларусь, што і тут людзі 
актыўна карыстаюцца такой мовай. 
Тое мяне парадавала, дазволіла хутка 
адаптавацца. Ні ў адной краіне раней, 
акрамя, мабыць, Азербайджана, дзе 
культура, у тым ліку і моўная, у гэтым 
сэнсе, падобная да турэцкай, так хутка 
мне адаптавацца не ўдавалася. А тут 
усё прайшло за кароткі час. Я ў вас пра-
цую з 15 студзеня.

— Напэўна ж, некаторыя планы 
ў сувязі з каранавірусам прыходзіцца 
карэктаваць?

— На жаль, апошні месяц прайшоў 
на фоне гэтых падзей з каранавірусам, 
што не дае ў поўнай меры сфакусавацца 
на развіцці адносін. Скажам, прыйшло-
ся перанесці візіты некаторых дэлега-
цый з Турцыі. Адмяніць або перанесці 
шэраг запланаваных тут мерапрыемст-
ваў. Нягледзячы на досыць дынамічны 
старт у справах, прыйшлося трошкі за-
паволіцца. Затое назіраю, як Беларусь 
вядзе сваю барацьбу з каранавіруснай ін-
фекцыяй. Хачу выказаць сваё адабрэнне 
дзеянням, якія тут прадпрымаюцца. Усё 
робіцца зладжана, ніякім чынам людзі 
не паддаюцца паніцы, не перабольшва-
юцца падзеі. Разам з тым прымаюцца ўсе 
неабходныя меры. Тым Беларусь вельмі 
выгадна адрозніваецца ад шэрага іншых 
краін. І ўсе важныя, значныя меры ўла-
дамі прынятыя, што таксама адзначае, 
даючы ім высокую ацэнку, Сусветная 
арганізацыя аховы здароўя.

— Раскажыце, калі ласка, пра той 
час, дзе вы былі ў поўнай бяспецы, 
былі акружаны клопатам сваіх баць
коў. Пра сваю сям’ю.

— Дзякуй за такое пытанне! Яно 
падахвочвае мяне пагрузіцца ў шча-
слівае мінулае, успомніць сваё дзя-
цінства. Я нарадзіўся ў Стамбуле і да 
10 гадоў жыў у тым раёне, назва якога 
паходзіць ад імя аднаго з кіраўнікоў 
Асманскай імперыі: вялікага падзіша-
ха Фаціха Султана Мехмета. Гэта раён 
Фаціх. Маё дзяцінства прайшло сярод 
спадчыны Візантыйскай імперыі: па-
блізу Ая Сафіі — Сабора Святой Сафіі, 
а таксама непадалёк ад шэдэўра эпохі 
Асманскай імперыі — цудоўнага музея 
Топканы. Мне вельмі пашанцавала і з 
месцам нараджэння, і з бацькамі! Мой 
бацька займаўся гандлем. Яго праца, 
офіс у районе Бешыкташ былі на ўз-
бярэжжы Басфора, у еўрапейскай част-
цы Стамбула. Магчыма, вы чулі, што 
ёсць у нас і футбольны клуб з такой 
назвай: Бешыкташ. І я вельмі адданы 
прыхільнік гэтай каманды.

— Так, мы той раён Стамбула 
трохі ведаем па мастацкіх фільмах 
турэцкага кінематографа, але ўба
чыць ужывую горад пакуль не давя
лося. Сябры мінулым летам вярнулі
ся адтуль адданымі прыхільнікамі 
Стамбула…

— О, гэта горад-гісторыя! І я там 
рос. Маршруты маіх шпацыраў праля-
галі побач з палацамі, мячэцямі, якія 
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захоўваюць у сабе памяць пра вялікія 
падзеі. Яшчэ хачу заўважыць, што 
пасля сваёй жонкі, сваёй сям’і больш 
за ўсё я люблю рыбную лоўлю. Прычым 
гэтае маё хобі ўзыходзіць да тых самых 
рыбакоў, якія на ўзбярэжжы Басфора 
ловяць рыбу. Такія карціны я шмат-
кроць сузіраў у дзяцінстве.

— На спінінг ловіце? З набярэж
най?

— Так, на спінінг. І з набярэжнай, і 
з лодкі — усе магчымыя спосабы вы-
прабаваў.

— У Беларусі для рыбалкі вельмі 
шмат магчымасцяў!

— Знаю! (Гэтае слова прамаўляе 
весела паруску, усе смяёмся.) Калі ехаў 
у Беларусь, то збіраўся пабываць на зі-
мовай рыбалцы: палавіць рыбу з лёду, 
праз лунку. Але сёлета з лёдам тут 
не склалася (смяецца). У наступным 
годзе, спадзяюся, зіма ў Беларусі мае 
надзеі апраўдае.

— Наш сын і нявестка — таксама 
рыбакі, дзеці іх раслі з вудаміспінін
гамі ў руках. А яшчэ Багдан  — та
ленавіты рамеснік і мастак у адной 
асобе. Робіць унікальныя прызы да 
спаборніцтваў па рыбнай лоўлі — 
якраз на спінінг. Так што рыхтуйце
ся! Басфорскі досвед вам спатрэбіц
ца, і плюс трошкі рыбацкай удачы… 
А наша любоў да Турцыі ўмацаваная 
і роднаснымі сувязямі: у Мінску пад
растаюць прыгожыя дзеці — Ясэмін 
і Дамір, нашы пляменнікі, у  якіх 
тата — зпад Аданы.

— Як добра! Спадзяюся, дзеці ўжо 
бывалі ў Турцыі?

— Вядома! Прывезлі адтуль масу 
найлепшых уражанняў! Прычым па
бывалі ў глыбінцы, у турэцкай вёс
цы — там жывуць іх бабуля і дзядуля, 
іншыя родзічы.

— Уражанні ў дзяцінстве самыя 
яркія. Мне помніцца, напрыклад, што 
мае браты балелі за футбольны клуб 
«Фенербахчэ» — гэта ў районе Кады-
кёй, азіяцкі бок Стамбула: з другога 
боку Басфора. А я — за «Бешыкташ». І 
з-за такіх розных футбольных пераваг 
мы часта ў дзяцінстве сварыліся.

— А колькі ў вас братоў?
— Усіх нас трое. І мама наша не пра-

цавала  — гадавала сыноў. З гадамі 
я зразумеў, што гэта ж вельмі сур’ёзная 
і адказная праца! Уявіце сабе: мы з 
братамі так любілі футбол, што часам 
ладзілі матчы прама ў зале. У гасцінай! 
Колькі ў выніку прыйшлося шкла за-

мяніць, рамак розных… Па гэты час 
у доме ўспамінаюць тыя свавольствы, 
цяпер ужо з гумарам. Але паколькі 
я быў старэйшым, то наш бацька, каб 
трошкі разгрузіць маці, зняць напру-
жанне ў «тройцы», у  часе вакацый 
браў мяне з сабой на працу. Вось чаму 
з ранніх гадоў я набыў і досвед у гандлі, 
і, што важна, у кіраўніцкай дзейнасці. 
З бацькам працавалі ж іншыя супра-
цоўнікі. А яны, кліенты, былі з розных 
слаёў грамадства. Мне ўжо тады да-
водзілася вучыцца дыялогу: пра нешта 
дамаўляцца, выбудоўваць стасункі. Па 
гэты час бачу вялікія плюсы ад досве-
ду, атрыманага ў дзяцінстве: не ўся-
му ж навучышся за школьнай партай. І 
я па гэты час маю прыхільнасць да тае 
даўняе звычкі. Для мяне гэта — стыль 
жыцця: мець гарманічныя зносіны з 
людзь мі. Гэта падобна на тое, як я не 
па дзя ляю іх на малых і дарослых, калі 
вы хо джу на вуліцу.

— Вашы бацька ды маці — абодва 
з Стамбула родам?

— Мая сям’я стварылася на стыку 
дзвюх розных культур. Мама пахо дзіць 
з сям’і, якая ў свой час пры распадзе 
Асманскай імперыі пераехала з Крыма 
ў Стамбул. І чатыры пакаленні гэтай 
сям’і жы вуць у Стамбуле. А бацька — з 
Анатоліі родам, з сярэдняй яе часткі: з 
горада Нігдэ. Яго, дарэчы, адрознівае 
багатая культурная спадчына. Так што 
я ўбіраў у сям’і культуру і традыцыі 
як Стамбула, так і Анатоліі. І гэта вы-
явілася ва ўсім: у кухні, музыцы, у тым, 

як складваюцца стасункі ў сям’і ды з 
навакольнымі ў сацыяльных зносінах, 
стыле жыцця. Я нейкія долі таго вяліз-
нага досведу продкаў у нейкай прапор-
цыі засвоіў, прыняў для сябе як аснову.

— Якая любімая страва была ў 
вас ў бацькоўскай сям’і?

— Вельмі складанае пытанне! 
Асабліва калі гаворка заходзіць пра 
турэцкую кухню. Бо ў ёй столькі ўсяго 
смачнага! Пачну з таго, што рыбныя і 
мясныя стравы для мяне заўсёды любі-
мыя. Цяпер якую б я ні назваў — сотні 
астатніх страваў, калі б маглі гаварыць, 
спыталі б: а чаму не я? (Смяемся). Рыба  
цюрбо з камбалападобных, мясная 
страва гювеч, многія віды кёфтэ… 
А жонка мая Эльвіра родам з Азер-
байджана, і шэраг страваў з азербайд-
жанскай кухні таксама прыйшлі ў дом, 
у сям’ю. І ёсць сярод іх тройка, якім 
я аддаю перавагу. Гэта розныя стравы 
з баклажанаў. Ёсць, напрыклад, карны-
ярык: баклажан з фаршам. Потым да 
яго падаецца плоў і джаджык — напой 
на аснове айрана з дробна нарэзаным 
гурком. І калі гэта ўсё, у камплекце з 
трох страваў, падаецца, то я не ў сілах 
выстаяць. Люблю сухую фасолю, сухія 
тэфтэлі, гювеч. Вельмі падабаецца 
дёнэр-кебаб. О, калі я далей буду пе-
ралічваць, вы не ў сілах будзеце мяне 
спыніць (смяецца). Таму сам спынюся. 
А тым больш, што справа набліжаецца 
да абеду (смяемся).

— Людзі, якія з такім захаплен
нем гавораць пра ежу, — сапраўдныя 

Спадар Амбасадар: «Вось тут, у Магілёве, я пабываў на форуме “Магілёў–Амасья”» 
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жыццялюбы. Падобна да таго, вы 
такі… Любіце жыццё…

— Дзякуй. Жыццё  — гэта пада-
рунак! Я з вамі падзялюся адным са-
крэтам, калі ўжо мы з вамі зайшлі 
на  такую цікавую тэрыторыю. Я  ж 
не толькі есці — яшчэ і гатаваць люб-
лю.

— Кажуць, у турэцкіх мужчын 
тое атрымліваецца вельмі добра…

— Бывае, калі дазваляе час, імкну-
ся ні кухара, ні жонку маю на кухню 
не падпускаць. Толькі б знайшоўся час, 
каб прыгатаваць для дарагіх людзей, 
для блізкіх смачную ежу. Гэты працэс 
мяне заўсёды вельмі супакойвае. Ула-
годжвае, можна сказаць.

— А для каго, акрамя жонкі, гату
еце?

— У мяне яшчэ два сыны: Кемаль і 
Эмір, 14 і 9 гадоў.

— Дзе вучацца?
— Каб яны хутчэй адаптаваліся, 

пазнаёміліся з мясцовай культурай, 
мы не сталі аддаваць іх у школу для за-
межнікаў. Яны ходзяць у адну з мінскіх 
школ, дзе адукацыя вядзецца на рус-
кай мове. А разам з рускай выкладаец-
ца беларуская і англійская.

— Прыемна чуць! Гэта можа быць 
добрым прыкладам для тых грамадзян 
Беларусі, якім цяжка даецца белару
ская мова. А вы, напэўна, ужо ведаеце: 
Беларусь — краіна шматнацыяналь
ная. У  тым ліку і нашчадкі крым
скіх татараў тут жывуць — больш 

за 600 гадоў, з часоў вялікага князя 
Вітаўта. Асабліва шмат іх асела тут 
пасля таго, як у 1506 годзе была пад 
Клецкам вялікая бітва з крымскімі 
татарамі, тысячы крымскіх воінаў 
былі ўзятыя ў палон. З часам яны тут 
рассяліліся, адаптаваліся. Прыўнеслі 
сюды сваю культуру — і ў той жа час 
увабралі ў сябе мясцовую. Так у вашай 
жонкі, мабыць, савецкае выхаванне 
было? Мову беларускую добра ведае?

— Так і ёсць. Руская — яе родная 
мова. Крыху пазней я пра гэта і хацеў 
сказаць. Але, акрамя таго: так склалі-
ся жыццёвыя абставіны, што мая бу-
дучая жонка ў 1984–85 гадах хадзіла ў 
дзіцячы садок у Беларусі, у Калінкаві-
чах (апошняе слова выразна прамаўляе 
паруску).

— Мабыць, сам лёс вёў сюды вас 
абодвух! А як вы сталі дыпламатам? 
Што паўплывала на выбар?

— З вярнуся зноў да дзяцінства. 
Я тады вельмі любіў глядзець замеж-
ныя фільмы, мне вельмі падабалася 
бачыць у іх розныя краіны. А ў той час 
мой дзядзька — а ён быў партнёрам ба-
цькі па бізнесе — паехаў у працяглую 
камандзіроўку па краінах Еўропы. І па-
сля паездкі шмат чаго цікавага раска-
заў мне пра тое, што ўбачыў і перажыў. 
У сярэдняй школе, асабліва ў старэй-
шых класах, мае сябры бачылі ўва 
мне задаткі дыпламата. Калі мы рых-
таваліся да выпуску, сябры ў выпуск-
ным альбоме на памяць мне напісалі: 

«Жадаем поспехаў нашаму аднаклас-
ніку Мустафе Азджану, які збіраецца 
стаць дыпламатам». З моманту закан-
чэння пачатковай школы я быў гатовы 
выбраць гэтую прафесію, выбіраю яе і 
цяпер. Хацеў прадстаўляць сваю краі-
ну за мяжой, а таксама знаёміцца з ін-
шымі краінамі, іх культурамі, людзьмі. 
Вядома, свет таго часу адрозніваецца 
ад сучаснага. Каб пазнаваць іншыя 
краіны, сёння ўжо не абавязкова ста-
навіцца дыпламатам. А ў той час яшчэ 
не было мабільных тэлефонаў, мала 
было і тэлевізараў. У нас, напрыклад, 
быў чорна-белы, наладжаны на адзіны 
канал. Яшчэ наперадзе былі таксама 
інтэрнэт, сацыяльныя сеткі.

Былі яшчэ і глыбінныя прычыны 
для выбару дыпламатычнага шляху. 
Я на самой справе быў дзіцем-ідэалі-
стам, і па гэты дзень ідэалістам заста-
юся. Вельмі хацеў далейшага развіцця 
сяброўскіх, мірных адносінаў паміж 
краінамі, народамі. Верыў, што змагу ў 
прыдатнай абстаноўцы дамагчыся, да-
сягнуць маіх ідэалаў. Аднак з часам пе-
раканаўся: пагоня за ідэалам — вельмі 
складаны занятак. І ўсё ж для мяне 
вельмі важна не здавацца, праяўляць 
належнае цярпенне на шляху да мэты. 
Працаваць усё ж такі для дасягнення 
ідэалаў. Імкнуся рабіць так па гэты 
дзень. І гэта для мяне з’яўляецца па-
ранейшаму вельмі важным.

— Ці лёгка ў  Ту рцыі стаць 
кар’ерным дыпламатам?

— Вельмі складана! І зусім няпро-
ста паступіць на працу ў міністэрст-
ва — трэба гадамі, цярпліва і з высокай 
самааддачай для таго працаваць. Я ад-
чуваю сябе шчаслівым! Мне ўдалося 
дасягнуць мэты, якую пасля закан-
чэння пачатковай школы перад сабой 
паставіў. Вядома ж, дапамагаў і досвед, 
які я набыў дзякуючы датычнасці да 
бізнесу бацькі: я з ім працаваў да 24 га-
доў. А потым паступіў на дзяржаўную 
службу: у Міністэрства гандлю. Зай-
маўся гандлёвай дыпламатыяй пяць 
гадоў. Мне і ў тым пашанцавала. Бо 
якраз эканамічная і гандлёвая дыпла-
матыя як структурныя часткі вялікай 
дыпламатыі вельмі важныя сёння. 
А я вялікае значэнне надаваў якраз эка-
намічнай, гандлёвай дыпламатыі. Для 
мяне тое заўсёды было прыярытэтам. 
З часам з Мінгандлю я сышоў: паступіў 
на службу ў Міністэрства замежных 
справаў. І мая праца на дзяржслужбе 
налічвае ўжо 27 гадоў.

Спадар Мустафа Азджан разам з старшынёй камітэта эканомікі  
Магілёўскага аблвыканкама Дзмітрыем Мудрагелавым
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— Як атрымалася, што вас прыз
начылі Амбасадарам у Беларусь?

— Летась мяне праінфармавалі, 
што я змагу паехаць на працу ў замеж-
ную камандзіроўку на пасадзе Амба-
садара. У мяне была магчымасць выбі-
раць з амаль 20 краін: на канец 2019-га 
вызвалялася столькі пасад амбасада-
раў! І калі я ўбачыў спіс, то падумаў: 
вось бы трапіць у Беларусь! У Маскве 
я быў па службовай неабходнасці — 
прыватным чынам ездзіў, у Азербайд-
жане працаваў. Постсавецкія краіны — 
той рэгіён свету, да якога я адчуваю 
цікавасць. У тым ліку і дзякуючы жон-
цы мне было вядома, што Беларусь — 
цудоўная краіна, а  беларускі народ 
вельмі шчыры, адкрыты. Мы таксама 
ведаем пра багатую гісторыю Бела-
русі, пра подзвіг беларускага народа 
ў часе Другой сусветнай вайны. І пра 
тое, што адну траціну насельніцтва ў 
гады вайны Беларусь страціла. У гады 
стварэння Турэцкай Рэспублікі ў нас 
таксама была Нацыянальна-вызвален-
чая вайна, яна таксама прынесла шмат 
гора, чалавечых ахвяраў. Наш народ, 
як і беларускі, праявіў гераізм, муж-
насць і вялікую самааддачу. І з гэтага 
пункту гледжання мы бачым шмат 
агульнага паміж нашымі народамі. Да 
таго ж Беларусь сёння — гэта чыстая, 
бяспечная і развітая краіна. Асабіста 
маім прыярытэтам нумар адзін, і маёй 
сям’і таксама, у тым спісе была Бела-
русь. У адпаведнасці з традыцыяй, што 
ёсць у нашым Міністэрстве, паважа-
ны спадар Міністр Меўлют Чавуша-
глу сам патэлефанаваў мне, абвясціў 
краіну, у якой трэба будзе працаваць: 
Беларусь. Чым мяне вельмі парадаваў.

— Гэта лёс!
— Так, без сумневу! Мы ўсе ха-

целі — так яно і стала. Гэта вельмі до-
бры паварот лёсу. Дзякуем за тое Ала-
ху. Прайшло крыху больш за 2 месяцы 
з дня майго прыбыцця ў Беларусь — і 
цяпер я ра зумею, што недастаткова 
парадаваўся, калі спадар Міністр мне 
патэлефанаваў (смяёмся). На самой 
справе мы з сям’ёй жывём у краіне, 
якая перасягнула нашы чаканні. Усё 
цудоўна! Вось нават шукаю, што б та-
кое пакрытыкаваць, і не знаходжу.

— Якая ў вас базавая вышэйшая 
адукацыя?

— У 1990-м я закончыў Стамбуль-
скі ўніверсітэт, факультэт эканомікі, 
аддзяленне міжнародных адносінаў. 
Затым таксама ў Стамбуле вучыўся ва 

Універсітэце Мармара — у Інстытуце 
еўрапейскай супольнасці, наведваў 
заняткі паслядыпломнай адукацыі. 
Дарэчы, да таго, як пачалася мая пра-
фесійная дзейнасць, бацька мяне ад-
праўляў на  два гады ў Лондан: каб 
я вывучыў мову. Вось такая ў мяне 
была падрыхтоўка да прафесіі.

— На якія пытанні ў супра
цоўніцтве з Беларуссю вас арыента
валі ў Міністэрстве, калі прызна
чалі на пасаду?

— Як вы ведаеце, палітычныя 
адносіны паміж нашымі краінамі 
на  добрым узроўні. Але мы, варта 
прызнаць, некалькі запазніліся з па-
глыбленнем супрацы адзін з адным. І 

вельмі важны, паваротны пункт у на-
шых стасунках — гэта візіт паважанага 
спадара Прэзідэнта Турэцкай Рэспу-
блікі Рэджэпа Тайіпа Эрдагана ў Бела-
русь у 2016 годзе. А ў 2019-м у Турцыі 
з афіцыйным візітам пабываў паважа-
ны спадар Прэзідэнт Аляксандр Лука-
шэнка. За перыяд часу паміж гэтымі 
візітамі шмат чаго ўдалося дасягнуць. 
Нешта папоўніць, што раней зрабіць 
не ўдавалася. У прыватнасці, можна 
лічыць, што дагаворна-прававая база, 
неабходная для далейшага развіцця 
нашых адносін, цалкам гатовая. Тава-
разварот паміж краінамі штогод павя-
лічваецца. Абедзве краіны рэалізавалі 
важныя інвестпраекты на тэрыторыі 
адна адной — пра тое скажу пазней. 

Аднак мы можам і больш цікавыя пра-
екты рэалізоўваць. Гатовыя да таго. 
Перад прыездам у Беларусь я правёў 
сустрэчы з кіраўніцтвам ключавых 
ведамстваў на тэрыторыі Турцыі, якія 
адказныя за эканоміку, культуру, ма-
стацтва і турызм. І на сустрэчах з усімі 
кіраўнікамі я ўбачыў сур’ёзныя намеры 
і волю для далейшага развіцця адносі-
наў з Беларуссю па гэтых напрамках. 
І аналагічную зацікаўленасць і волю 
да развіцця ўбачыў я ў ходзе тых кан-
тактаў і сустрэч, якія ўжо тут правёў. 
Нашы лідары зрабілі ўсё, што было ў 
іх сілах — цяпер неабходна ўключацца 
ў работу нам. Закасваць рукавы ды-
пламатам і кіраўнікам. Хачу дадаць: 

у нас выдатныя адносіны, скаардына-
ваная праца як з дзеючым Амбасада-
рам Беларусі ў Турцыі — паважаным 
Віктарам Рыбаком, так і з ранейшым 
Амбасадарам, цяпер паважаным пар-
ламентарыем Андрэем Савіных. Ёсць 
сяброўства, паразуменне і каардына-
цыя ў працы.

— У якіх сферах эканомікі, на ваш 
погляд, узаемна выгадна для абед
звюх краін развіваць, паглыбляць 
супрацоўніцтва?

— Эканомікі нашых краін маюць 
ўзаемадапаўняльны характар. І адна 
для адной у  іх ёсць шэраг цікавых 
магчымасцяў. Міністэрства гандлю 
Турцыі цяпер праводзіць шырокую 
працу для таго, каб забяспечыць да-

У еўрапейскай частцы Стамбула — Бешыкташы Мустафа Азджан у офісе бацькі асвойваў 
першыя ўрокі гандлю
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лейшае развіццё эканамічных сувязяў 
з Беларуссю. Мы ў хуткім часе чакаем 
вынікаў той даследчай працы, якую 
Міністэрства праводзіць. А  задача 
стаіць: выйсці на новыя ўзроўні ўзае-
мадзеяння. Вельмі важна, каб не толь-
кі дзяржсектар, але і прыватны бізнес 
быў далучаны ў гэтую працу. Адна з та-
кіх арганізацый, уцягненая ў гандлёва-
эканамічную супрацу паміж краінамі з 
боку прыватнага сектара — гэта савет 
па знешнеэканамічных сувязях. Гэтая 
структура вядомая як ДЕІК. Кіраўнік 
звяна ў ёй, якое адказвае за развіццё 
адносін Турцыі з Беларуссю, — пра-
яўны бізнесмен, старшыня праўлення 
лагістычнай кампаніі Йылмаз Сайд-

жан. З моманту майго прызначэння 
на пасаду Амбасадара ён рэгулярна са 
мной на сувязі. Мы ўжо праводзім су-
месную працу.

— Калі не сакрэт, у чым канкрэт
на яна заключаецца?

— Мы працуем над тым, каб вы-
вучыць: як прадстаўнікі прыватнага 
сектара, прадпрыемствы дзвюх краін 
змогуць эфектыўна займацца інвес-
тыцыйнай дзейнасцю на тэрыторыях 
адзін аднаго. У Беларусі я ўжо правёў 
некалькі сустрэч, наведаў мерапрыем-
ствы, пабываў на некаторых прадпры-
емствах. Гэтыя кантакты мяне нават 
здзівілі ў добрым сэнсе. Напрыклад, 
я  наведаў Парк высокіх тэхналогій, 
Кітайска-Беларускі індустрыяльны 

парк «Вялікі камень», адзін з турэцка-
беларускіх форумаў для бізнесу ў Магі-
лёве. На мой погляд, стварыўшы ПВТ, 
Беларусь мае сваю Крамянёвую даліну. 
Турэцкія фірмы павінны, безумоўна, 
ведаць пра магчымасці, якія фірмамі 
ПВТ прапануюцца. Развіццё гандлё-
ва-эканамічных стасункаў — адзін з 
галоўных нашых прыярытэтаў. І мы 
зацікаўленыя ў тым, каб развіваць 
не толькі гандаль, але і ўзаемныя сумес-
ныя інвестыцыі: як больш стабільную 
форму такіх стасункаў. Мы нацэлены 
развіваць такую супрацу, якая будзе 
грунтавацца на прынцыпах узаемнай 
выгады (win-win). Паколькі верым, 
што такая менавіта праца прыносіць 

доўгатэрміновы вынік. Супрацоўніцт-
ва, у якім толькі адзін бок з’яўляецца 
бенефіцыярам, не мае будучыні. Мы за-
цікаўлены і ў тым, каб разам працаваць 
для выхада на рынкі трэціх краін. Тур-
цыя мае 250 замежных прадстаўніцт-
ваў, яна па гэтаму паказчыку — пя-
тая ў свеце. Ледзь не ў кожнай краіне 
ёсць нашы прадстаўніцтвы! У якасці 
прыкладу магу прывесці такі. У гора-
дзе Кырыккале, непадалёк ад Анкары, 
рэалізаваны сумесны інвестыцыйны 
праект Турцыі, Беларусі, Азербайджа-
на: створана вытворчасць трактароў 
«Беларусь». Пры чым гэтая вытвор-
часць арыен та вана на экспарт і мае пер-
спектыву вы хаду на рынкі трэціх краін. 
Гэта вы дат ны прыклад супрацоўніцт-

ва, і мы хацелі б павялічыць колькасць 
падобных праектаў. Я бачу цэлы шэраг 
каштоўных магчымасцяў для супрацы 
з Беларуссю ў такіх сферах як ІТ, наф-
тахімія, абаронная прамысловасць. І 
сельская гаспадарка — таксама вель-
мі важная сфера: у вас найвышэйшай 
якасці прадукцыя. Назапашаны вялікі 
багаж ведаў, тэхналогій, кампетэнцый 
арганізацыйнага кшталту. Нам шмат 
чаму трэба будзе яшчэ ў вас павучыцца.

— Турцыя, вядома ж, для многіх 
беларусаў цікавая як «краіна чаты
рох мораў», паколькі марскіх курор
таў у нас няма. Што мяркуеце вы 
зрабіць, каб для нашых грамадзян 
адпачынак у Турцыі быў яшчэ больш 
прывабным?

— Безумоўна, і культура, і турызм 
таксама — прыярытэтныя для нас на-
прамкі для супрацы. Асабліва вялікае 
значэнне я надаю турызму. Бо дзякую-
чы гэтай сферы і туркі, і беларусы ўза-
емадзейнічаюць непасрэдна, пры тым 
лепш пазнаюць адзін аднаго…

— І нават ствараюць сем’і …
— (усміхаецца) Так, ёсць і змеша-

ныя турэцка-беларускія шлюбы. Нам 
вельмі прыемна, што ў беларусаў столь-
кі рознабаковай цікавасці да Турцыі! 
Пры тым наша ўзаемадзеянне ў сферы 
турызму можа быць і больш эфектыў-
ным. Я ўжо бачу, што сітуацыя можа 
быць палепшана ў тым ліку і дзякую-
чы патанненню авіязносін непасрэдна 
паміж Беларуссю і Турцыяй. Пакуль 
што шмат пералётаў пры праездзе з 
Беларусі ажыццяўляецца праз аэра-
порты суседніх дзяржаў, яны больш 
прывабныя па цане. І шмат скаргаў 
паступіла ўжо за час майго знаход-
жання тут на высокі кошт авіябілетаў. 
Скардзіліся і беларусы, і туркі. Пры-
водзяць прыклады, што праз Кіеў, 
Варшаву, Вільнюс атрымліваецца ля-
цець у Турцыю ці з Турцыі танней. Так 
што пытанне квіткоў — важнае ва ўяз-
ным турызме ў Беларусь з Турцыі. Пе-
ралёт доўжыцца 2–2,5 гадзіны, і мно-
гія грамадзяне Турцыі маглі б сабе 
спланаваць цікавае, спачатку азнаям-
ленчае падарожжа проста на выхад-
ныя. А нехта потым абавязкова вер-
нецца і на большы час. У Турцыі ёсць 
цікавасць да Беларусі, але яе павінна 
быць больш. Бо такая прыгожая краі-
на, у якой ёсць парадак і чысціня, і 
якая бяспечная ды такая непаўтор-
ная, мае ўнікальныя рысы — не можа 
не  цікавіць замежных т урыстаў.  

Хобі спадара Амбасадара — рыбалка — «узыходзіць да тых самых рыбакоў,  
якія на ўзбярэжжы Басфора ловяць рыбу»
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Будзе ўзрастаць цікавасць да яе і ў 
Турцыі. Як Амбасадар я зраблю ўсё, 
што ў маіх сілах: паспрабую адпраца-
ваць гэтае пытанне з прафесіяналамі 
з турсферы, з іншымі зацікаўлены-
мі асобамі, каб кошты на авіябілеты 
знізіліся. Так, Турцыя мае выдатныя 
ўзбярэжжы  — Міжземнаморскае, 
Эгейскае, а таксама Мармуровае ды 
Чорнае моры з вядомымі курортамі. 
Але Турцыя — гэта ж і краіна з ба-
гатай гісторыяй, вялікай колькасцю 
іншых прывабных для турыстаў мес-
цаў. Я сам здолеў пабачыць пакуль, 
невялікую частку яе славутасцяў. І 
хоць Беларусь тэрытарыяльна мен-
шая за Турцыю, але прапануе туры-
стам шмат усяго цікавага паглядзець, 
атрымаць свежыя эмоцыі, уражанні. 
Каб лепш у тым арыентавацца, я пла-
ную з часам наведваць розныя месцы 
Беларусі, уключаючы самыя дробныя 
вёсачкі. Думаю, і маёй сям’і гэта будзе 
вельмі цікава.

— Спадзяемся, вы ўсе атрымаеце 
ад такіх падарожжаў моцныя ўра
жанні.

— Усё, што належыць зрабіць, па-
куль што стрымліваецца распаўсюдж-
ваннем каранавіруса. З-за таго давяд-
зецца трохі пачакаць. Але я паставіў 
сабе задачу: у сферы турызму акрэсле-
ныя тут прыярытэты рэалізаваць. Як 
вядома, у Турцыі больш за 80 мільё-
наў жыхароў. Беларусь для нас — гэта 
сяброўская краіна, і важна даць турэц-
кім турыстам магчымасць з ёй бліжэй 
пазнаёміцца.

Ёсць яшчэ адзін важны кірунак 
супрацы: медыцынскі турызм. У Тур-
цыі за  апошні час адбылося істот-
нае развіццё гэтай індустрыі. Людзі з 
еўрапейскіх дзяржаў, з Амерыкі пры-
язджаюць, каб атрымаць неабходнае 
лячэнне, і можа, зрабіць аперацыю, 
а заадно адпачыць. У той жа час тур-
кам, якія хацелі б палепшыць сваё зда-
роўе, будзе карысна і нават неабходна 
прыехаць у Беларусь. Паколькі гэта 
«лёгкія Еўропы», тут шмат рэк і азёр з 
чыстай вадой, чыстым паветрам. Лю-
дзі тут могуць, змяніўшы звыклую для 
іх абстаноўку, напоўніцца энергіяй, 
абнавіцца. Вашу краіну проста трэба 
лепш прадставіць у Турцыі, глыбей 
пазнаёміць з ёй маіх суайчыннікаў.

— Мы ведаем, што турэцкія 
кампаніі рэканструявалі некаторыя 
гатэлі ў Мінску, у тым ліку Crowne 
Plaza Minsk 5* каля Нацыянальнага 

алімпійскага стадыёна «Дынама», 
пяцізоркавы ПрэзідэнтГатэль. Як 
лічыце: магчымыя турэцкія інвесты
цыі ў далейшае развіццё турсферы ў 
Беларусі? Або для вашых інвестараў 
больш прывабныя іншыя сферы?

— Час пакажа. А пакуль, я ведаю 
дакладна, турэцкія прадпрыемствы 
зацікаўлены ў інвестыцыях у  такія 
сферы, як энергетыка, будаўніцтва 
аўтадарог, ачышчальных збудаван-
няў. Гэта значыць: у рэалізацыю ін-
фраструктурных праектаў. Турэцкія 
будаўнікі-падрадчыкі добра вядомыя 
ў свеце, яны — на другім месцы пасля 
кітайскіх. Са справаздач Сусветна-
га банка, Еўрапейскага банка рэкан-
струкцыі ды развіцця бачна: турэц-

кія кампаніі на міжнародных рынках 
і аб’ектах пастаянна пацвяр джаюць 
сваю кампетэнцыю. Як вы ведаеце, 
турэцкі бізнес інвеставаў сродкі ў ад-
наго з мабільных аператараў Беларусі: 
кампанію сотавай сувязі Life:). У Бела-
русі працуе адна з фармацэўтычных 
кампаній Nobel. Ёсць дзве фірмы, якія 
наведаў я ў часе паездкі ў Магілёў, іх 
можна ўжо наз ваць турэцка-белару-
скімі. Яны створаны дзякуючы турэц-
кім інвестыцыям і шмат гадоў тут 
працуюць. Гэта фірма «БелЭмса» па 
вытворчасці падгузнікаў і сродкаў аса-
бістай гігіены (пад маркай Senso Baby) 
ды вытворчасць кампаніі «Сечиль Кау-
чук», на якой вырабляюць розныя ўш-

чыльняльнікі, пракладкі з гумы. Там 
жа я наведаў прадпрыемства «Магі-
лёўхімвалакно» і ўпэўнены: з калегамі 
ў Турцыі, якія занятыя вытворчасцю 
аналагічнай прадукцыі, у яго можа 
скласціся выдатная супраца. Не сум-
няваюся, што, падарожнічаючы па Бе-
ларусі, наведваючы яе гарады, я ўбачу 
іншыя аб’екты, якім будзе выгаднай 
супраца з турэцкімі партнёрамі. Я ўжо 
казаў пра зборачную вытворчасць 
у горадзе Кырыккале, як паспяховы ін-
вестпраект беларусаў у Турцыі. Яшчэ 
дапоўню, што ў горадзе Сіноп, на Чар-
наморскім узбярэжжы, быў рэалізава-
ны сумесны інвестпраект па выпуску 
дзіцячых цацак «Палессе». І колькасць 
паспяховых сумесных праектаў будзе 
расці. А, як гаварыў у свой час мой 
баць ка, дзе развіваецца гандаль — там 
непазбежныя і нейкія рознагалоссі. 
У нас таксама ёсць некаторыя цяж-
касці, звязаныя з дзейнасцю гэтых 
фірмаў і кампаній. Але я перакананы, 
што менавіта ў дыялогу і дзякуючы 
канструктыўнаму падыходу, жаданню 
зразумець адзін аднаго мы ўсе тыя пы-
танні зможам вырашыць.

— Спадзяемся, паспяховая праца 
ўжо існуючых прадпрыемстваў будзе 
спрыяць з’яўленню і новых сумесных 
праектаў…

— Несумненна, гэта так. Інвестары 
ва ўсім свеце дастаткова асцярожныя, 
нават баязлівыя. І, бачачы гісторыі 
поспеху ў Беларусі — як з кампаніяй 
Лайф, так і з іншымі, — турэцкія інве-
стары будуць смялей выходзіць на бе-
ларускі рынак са сваімі праектамі.

— Як вы ставіцеся да серыялаў? 
У  Беларусі, дарэчы, да турэцкіх 
ставяцца паважліва. Сярод іх ёсць і 
высокамастацкія. Мы чулі ад знаё
мых не раз, што такім чынам, калі 
не маеш магчымасці пазнаёміцца з 
культурай Турцыі ўжывую, можна 
больш даведацца пра гісторыю, аса
блівасці менталітэту вашага на
рода з гістарычных фільмаў. Такіх, 
напрыклад, як маштабны фільм кі
настудыі «Tekden Film» «Уваскрослы 
Эртугрул», які апавядае пра далёкую 
гісторыю Турцыі. Як вы ведаеце, Эр
тугрул быў бацькам заснавальніка 
Асманскай імперыі, Асмана Першага. 

— Смела і адкрыта вам прызнаю-
ся: вы закранулі такую тэму, у якой 
я і мая сям’я слабейшыя за ўсё. Я лю-
блю адкрытасць і шчырасць у гутар-
цы, а таму скажу: мы не тая сям’я, 

Эканомікі нашых краін 
маюць 
ўзаемадапаўняльны 
характар. І адна для 
адной у іх ёсць шэраг 
цікавых магчымасцяў. 
Міністэрства гандлю 
Турцыі цяпер праводзіць 
шырокую працу для 
таго, каб забяспечыць 
далейшае развіццё 
эканамічных сувязяў 
з Беларуссю. І мы чакаем 
у хуткім часе вынікаў 
той даследчай працы, 
якую гэтае 
Міністэрства 
праводзіць.

дыпламатыя супрацоўніцтва

28 беларусь.belarus
красавік   2020



што любіць бавіць час перад тэлеві-
зарам. І ўсё ж стараемся адсочваць 
выхад нейкіх тэлефільмаў, тэлесеры-
ялаў. Безумоўна, фільмы карысныя, 
яны граюць сваю важную ролю, бо, 
сапраўды, знаё мяць з турэцкай куль-
турай, гісторыяй, ладам жыцця, мен-
тальнасцю народа. Турэцкія серыялы 
спрыяюць умацаванню адносін паміж 
людзьмі. Два гады таму мне па працы 
давялося быць у краінах Лацінскай 
Амерыкі. Я наведаў Бразілію, Балівію, 
Парагвай, Аргенціну. І вельмі зд-
зівіла мяне, што людзі ў тых краінах, 
аказваецца, добра знаёмыя з навін-
камі турэцкай тэле- і кінаіндустрыі. 
Шпацыруючы па Сан-Паула, сталіцы 
Бразіліі, я раптам усвядоміў сябе ў 
асяроддзі афішаў, якія інфармавалі 
пра новы турэцкі кінасерыял! І я тады 
задумаўся: ці праўда, што я ў Бразіліі? 
А можа ў Анкары? (Смяёмся). Пасля 
той паездкі я стаў больш уважліва ад-
сочваць, што ж адбываецца ў нашай 
кінаіндустрыі.

— Якія крокі вамі зроблены па 
развіцці супрацоўніцтва ў сферы 
культуры?

— Адны з першых маіх кантак-
таў у Беларусі былі якраз па частцы 
развіцця супрацы ў сферы культуры, 
мастацтва. У нас ёсць планы, праекты 
на будучыню, звязаныя з прадстаўлен-
нем дакументальных турэцкіх фільмаў 
у Беларусі. Мы пачалі прапрацоўку 
пытання: кантактуем з зацікаўлены-
мі ведамствамі. Я перакананы, што 
неабходна знаёміць турэцкіх гледачоў 
з беларускімі кінапрацамі. Асабліва 
з фільмамі, якія здымаліся ў Беларусі 
пра Беларусь, у тым ліку датычна па-
дзей Другой сусветнай вайны. Частку з 
тых фільмаў я паспеў паглядзець, хачу 
пабачыць іншыя. Іх таксама трэба па-
казваць у Турцыі.

— Ці ўваходзіць у планы Амба
сады наладжванне «літаратурных 
мастоў» паміж Турцыяй і Беларуссю, 
кантактаў з беларускімі выдаўцамі, 
перакладчыкамі?

— Асабіста я надаю вялікае зна-
чэнне літаратуры. Вельмі люблю кнігі, 
чытанне. І хоць у наш час на першы 
план выходзяць сацыяльныя сеткі, 
я ўсё ж хачу верыць, што кніга сваю 
важнасць, значэнне захавае, не стра-
ціць. Неўзабаве пасля майго прыбыц-
ця ў Беларусь тут праходзіла чарговая 
Мінская міжнародная выстава-кір-
маш. Мы ў ёй прынялі ўдзел. А ў буду-

чыні хочам разгарнуцца шырэй, па-
лепшыць змест сваёй работы ў гэтым 
кірунку. Вось чаму адной з першых 
маіх сустрэч стала знаёмства і зносі-
ны з Міністрам інфармацыі, паважа-
ным Алесем Карлюкевічам. На мой 
погляд, народы абедзвюх краін па-
куль недастаткова праінфармаваныя 
пра літаратуру адзін аднаго. Мала пе-
ра клад ных кніг было апублікавана. 
У 2021-м мы маем намер паўдзельні-
чаць у выставе-кірмашы як з больш 
буйным стэндам, так і з удзелам за-
прошаных паэтаў, празаікаў з Турцыі. 
А ў 2022-м хацелі б паўдзельнічаць 
у выставе ў якасці ганаровага госця. 
Для таго пачалі адпаведную працу. 
Безумоўна, у гэтай сферы дзейнасці 
вельмі важная роля выдавецтваў, пе-
ракладчыкаў, пісьменнікаў, для якіх 
дзверы маёй Амбасады адчыненыя. 
Мы адкрытыя да дыялогу, каб рэалі-
зоўваць сумесныя праекты.

— Ці вялікая ў Беларусі турэцкая 
дыяспара? Ці ёсць у Амбасады з яе 
прадстаўнікамі сумесныя культур
наадукацыйныя праекты?

— Раней я працаваў у консульст-
ве ў нямецкім горадзе Гамбургу. Там 
колькасць турэцкіх грамадзян у краі-
не — 120 тысяч. Тут па нашых запі-
сах — каля 625 чалавек. Але туркаў 
становіцца ўсё больш, і асабліва таму 
спрыяюць змешаныя шлюбы, а так-
сама дзеці, якія нараджаюцца ў такіх 
сем’ях. Так што жыццё падштурхоўвае 
нас, каб мы развівалі ўзаемадзеянне 
ў сферы культуры, адукацыі. У Мін-

ску ёсць дзіцячая дашкольная ўста-
нова — яслі-сад, на базе адной з груп 
там вядзецца навучанне на турэцкай 
мове. Але мы бачым, што адной групы 
недастаткова. Трэба адкрываць яшчэ. І 
патрэбен клас у пачатковай школе, дзе 
навучанне будзе весціся на турэцкай і 
рускай мовах.

— Што кажуць вашы тутэйшыя 
суайчыннікі пра жыццё ў Беларусі?

— Дыяспара тут нешматлікая. 
Людзі нашы добра інтэграваліся ў 
беларускае грамадства, паважаюць і 
любяць яго — і ў адказ карыстаюц-
ца любоўю і павагай. І мне як Ам-
басадару пашанцавала ў тым сэнсе, 
што няма нейкіх цяжкасцяў, пытан-
няў, звязаных з жыццём дыяспары, 
якія патрабавалі б майго ўмяшання. 
А калі ўспомніць усе цяжкасці, пы-
танні, якія мне ў іншых краінах да-
водзілася вырашаць — гэта заняло б 
нямала часу. Тут дыяспара ўдзельні-
чае ў культурнай дзейнасці. Не так 
даўно на базе Мінскага лінгвістыч-
нага дзяржуніверсітэта праходзіла 
памятнае мерапрыемства, прысве-
чанае важным падзеям у Турэцкай 
Рэспубліцы. І дыяспара таксама ак-
тыўна ўдзельнічала. Запланаваны 
шэраг іншых праектаў, мэта якіх — 
знаёміць беларусаў з нашай краінай. 
Карыстаючыся выпадкам, я загадзя і 
вас на гэтыя імпрэзы  запрашаю. Буду 
рады вас там бачыць.

— Дзякуем вам, шаноўны спадар 
Амбасадар, за цікавую гутарку!

Іван і Валянціна ждановічы

Спадар Мустафа Азджан з сям'ёй

дыпламатыя супрацоўніцтва
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З 
яго ўспа мі наў пра баць-
ку-фран та ві ка, гвар дыі 
ма ё ра Фё да ра Сме я-
но ві ча, пра бу дзён нае 
жыц цё ў аку па цыі, пра 
ро да выя ка ра ні ды ма-
лую ра дзі му па ча лі мы 
гу тар ку, якая з’я ві ла ся 

на ту раль ным пра ця гам змяс тоў най 
раз мо вы пра та ям ні цы моз га, ро лю 
псі ха са ма ты кі ў на шым жыц ці (№ 11, 
2018). На гэ ты раз мы па глы бім зна ём-
ства з уні каль ным ча ла ве кам, што за-
ста ец ца прак ты ку ю чым ле ка рам у свае 
82 га ды. Да та го ж Ар нольд Фё да ра віч 
пра даў жае ку ры ра ваць ней ра хі рур-
гіч нае ад дзя лен не ў Рэс пуб лі кан скім 
на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры не ўра-
ло гіі і ней ра хі рур гіі ў Мін ску. У яго па-
ра ней ша му яс ны ро зум і ўзру ша ю чая 
доб ра зыч лі васць у зно сі нах. Га ва рыць 
з ім — ве лі зар нае за да валь нен не. Бо 
ўсё, пра што б ні ка заў, афар ба ва на па-
зі ты вам. Хі ба ж не цуд?

пра баць ку, 
пра вай ну і ма лую ра дзі му 

✓ Мой баць ка, Фё дар Аляк се е віч 
Сме я но віч, у вай ну быў дэ сант ні кам. 
Ка ман да ваў 31-м па ра шут на-дэ сант-
ным пал ком. На Ма лую зям лю вы са-

дзіў ся, там ор дэн за подз ві гі атры маў. 
А по тым пры дэ сан та ван ні ў біт ве за 
Дняп ро, ка ля Ка не ва, за гі нуў. Зда ец-
ца, у ве рас ні 1943-га. Ён ужо на чаль ні-
кам шта ба бры га ды быў. Фо та зды мак 
баць кі на ма ім ста ле пад шклом  — 
кож ны дзень на ва чах. Мне 5 га доў бы-
ло, ка лі яго не ста ла. А фо та зроб ле на 
незадоўга да гі бе лі. На фо та баць ка ў 
цэнт ры, а по бач та ва ры шы, ад’ ютан ты 
яго. Яны вы жы лі. Я з імі су стра каў ся 
га доў 15–20 та му.

✓ Ці быў я на ма гі ле баць кі? Быў. 
Там агуль ная брац кая ма гі ла. Пас ля гі-
бе лі на шых у тых мес цах яшчэ ме сяц 
нем цы ста я лі: аба ро ну іх не пра рва лі. 
На шых скі ну лі з са ма лё та, але ня ўда ла 
дэ сан та ван не прай шло: за вы со ка. Та му 
яны не змаг лі хут ка пры зям ліц ца. Па-
ра шу тыс таў плын ню па вет ра пад ня ло 
яшчэ вы шэй — іх і рас стра ля лі. Баць ка 
па спеў пры зям ліц ца. У яго з са бой маў-
зер быў: яшчэ з 1939-га, з ча су Хал хін-
Го ла, дзе ён ва я ваў. То ад’ ютан ты чу лі, 
што стра ляе баць ка. А по тым — ці шы-
ня. І нем цы стра ля юць з аў та ма таў. А 
пас ля па чуў ся адзі ны стрэл, і зноў ці-
шы ня. На шых, хто вы жыў, там у па лон 
узя лі. Ка за лі: дэ сант ні каў усіх рас стра-
ля юць. Та му адзін ад на па лча нін баць кі, 
які ра зам з ім дэ сан та ваў ся, па ду маў: 
лепш ма гі ла тут, пад корч ней кі за лез 

і там за мас кі ра ваў ся. Та ва ры шаў яго 
за бра лі, а ён су ткі пад кар чом пра ля-
жаў. Вы паўз уно чы і ўба чыў це ла баць-
кі. Пра тое ён і рас па вёў ма ёй ма ме. На 
жаль, імя яго не па мя таю.

✓ Са слоў ма мы ве даю, што баць-
ка мой, кад ра вы ва ен ны, пе рад вай ной 

на тон кай 
гра ні  
Быц ця
У жыц ці ча ла ве ка заў сё ды ёсць мес ца цу ду, пе ра ка на ны 
та ле на ві ты ней ра хі рург Ар нольд Сме я но віч. Яго багаты 
жыц цё вы до свед да зва ляе пра тое га ва рыць. А цуд ужо 
ў тым, што ён, дзі ця Вя лі кай Ай чын най вай ны, жы вы  
ў яе пек ле за стаў ся.
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ву чыў ся ў Маск ве, у Ва ен най ака дэ міі 
імя Фрун зэ. Ле там 41-га мы пры еха лі ў 
мяс тэч ка Пу ха ві чы, гэ та ра дзі ма баць-
коў, да дзя ду лі-ба бу лі на ад па чы нак. 
А за 10–15 дзён да вай ны баць ку тэр-
мі но ва вы клі ка лі ў ака дэ мію. Ён та ды 
ска заў ма ме: «Га ля, за ста вай це ся тут, 
бу дзе вай на».

✓ Па мя таю, як ма му арыш тоў ва лі. 
Нем цы та ды нас усіх са бра лі — пе рад 
са мым на ды хо дам на шых вой скаў у 
44-м, ка лі вы зва ля лі Бе ла русь. Муж-
чын сха ва лі ў па мяш кан не. Жан чы ны 
за ста ва лі ся на ву лі цы, за дро там. Дзя-
цей ад пус ці лі. Вы ку пі лі нас не як. Дзя-
ду ля прый шоў, та му мя не з сяст рой 
ад пус ці лі. На ступ лен не на шых бы ло з 
бо ку Асі по ві чаў, Ла пі чаў. Нем цы знік-
лі, а нас па лі цэй скія ахоў ва лі. Ста рэй-
шыя з іх свае сем’і вы во зі лі, а мо ладзь 
за ста ла ся, якая не ве да ла, ку ды бег чы. 
Бы ла там ад на муд рая жан чы на, якая 
ска за ла: да вай це бег чы, ча го ча каць? 
Яна і ча ла век 10 з ёй сыш лі ў жы та, 
якое бы ло не па да лёк, там і сха ва лі ся. 
І мая ма ма пай шла, і цёт ка, ма мі на-
га бра та жон ка. А тых, што за ста лі ся, 
па лі цаі зні шчы лі. Спа чат ку прый шла 
ней кая па лі цэй ская бры га да. Муж чын 
за бра лі, жан чын. Пра вя лі кі ла мет ра 
2–3 у Лю бін, там за вя лі ў хлеў і спа лі лі. 
Ся род іх быў і мой дзядзь ка.

✓ Пра лёс баць кі ў вай ну ма ма ні-
чо га не ве да ла: мы жы лі на аку па ва най 
нем ца мі тэ ры то рыі. А ў 1947-м яна 

па ве дам лен не атры ма ла, што баць ка 
за гі нуў, ці то пра паў без вес так. Ма ма 
та ды ж ад пра ві ла ся ў Мар’ і ну Гор ку: 
каб больш ча го да ве дац ца. Па да ро зе 
су стрэ ла двух афі цэ раў. Яна ў іх і пы-
та ец ца: а та кую част ку вы не ве да е це? 
Яны ёй: «А ад куль вы яе ве да е це?» Як 
ака за ла ся, афі цэ ры бы лі як раз з баць-
ка вай част кі, пра якую не зна ё мая жан-
чы на пы тае! Ча го рап там? Па ду ма лі, 
ма быць, не вя до ма што. Але так скла-
ла ся, што част ка баць кі дыс ла ка ва ла-
ся та ды ме на ві та ў Мар’ і най Гор цы. І 
сяб ры баць кі — ужо ге ро я мі бы лі. Ге-
не рал адзін і да нас пры яз джаў, да ба-
бу лі. Пры во зі лі сал да ці ка, які рас ка заў, 
што ба чыў. Я та ды спра ба ваў знай сці 
ма гі лу баць кі, але як зной дзеш? Ме сяц 
яшчэ нем цы там ста я лі, яны тру пы за-
коп ва лі. По тым, як вы зва лі лі тэ ры то-
рыю, агуль ную ма гі лу зра бі лі. А сал дат, 
афі цэ раў, пэў на, ні хто там не ідэн ты фі-
ка ваў. Я па клаў квет кі да пом ні ка.

✓ Баць ка мой мне час та сніў ся. І я 
пра чы наў ся з ад чу ван нем, што ён ра-
ду ец ца: сын стаў ле ка рам, здо леў шмат 
ча го да сяг нуць. Я ж баць ку ма ла па мя-
таю: ма лы быў. Яр ка ў па мя ці ад бі ла ся, 
як яго ў Мар’ і ну Гор ку пра во дзі лі, на 
цяг нік. Мне зда ец ца, бы ло ўжо цём на, 
ве чар. А ма ма рас па вя да ла, што та ды 
дзень быў со неч ны. Маг чы ма, ней кі 
адзін ус па мін на клаў ся на ін шы. Я тат-
ку не ад пус каў, уча піў ся моц на за яго, 
дык ней кая су сед ка кра пі вой па мне… 
Так мя не ад яго і за бра лі. А яны з ма-
май пай шлі да лей пеш шу. Пра вя ла яна 
свай го му жа на цяг нік, і ён па ехаў ад 
нас на заў сё ды.

✓ Вай ну па мя таю фраг мен та мі.  
Адзін з іх: у 41-м ка ло ну яў рэ яў вя лі 
па ву лі цы. А ўсе ж там зна ё мыя. Пу ха-
ві чы — мяс тэч кам да вай ны бы ло: іх 
шмат жы ло. Мы з ба бу ляй вы ска чы лі 
на ву лі цу — па гля дзець. Дык і нас нем-
цы ў тую ка ло ну за штур ха лі. А су се дзі 
кры чаць: не юдэн, не юдэн!.. Ба бу лю 
ўда ры лі па спі не пры кла дам і вы гна лі з 
ка ло ны. І мы за ста лі ся. Як га во рыц ца, 
на ва ла сок ад смер ці бы лі. Тых па кут-
ні каў усіх рас стра ля лі. А ў той ка ло не 
іш лі ся род ін шых дзя ду ля, ба бу ля, ін-
шыя бліз кія ро дзі чы Мі ха і ла Ту рэц ка-
га, на род на га ар тыс та Ра сіі: гэ та ён кі-
руе «Хо рам Ту рэц ка га». Яго ма ма, Бэ ла 
Ся мё наў на Ту рэц кая, з Пу ха віч ро дам 

бы ла. І Мі ха іл Ба ры са віч гэ та ў па мяць 
пра яе проз ві шча ро да вае збя рог.

✓ Бы лі ў ба бу лі ма ёй бра ты — мы 
з імі сяб ра ва лі. У мя не сяст ра ста рэй-
шая бы ла, ужо ня ма яе. Ма ма по тым, 
пас ля вай ны, вый шла за муж за мяс цо-
ва га ча ла ве ка: гэ та быў Пётр Фё да ра віч 
Лін скі, фран та вік. І ў мя не на ра дзіў ся 

Помнік ахвярам Халакоста ў Пухавічах, усталяваны фондам Саймана Лазаруса ля будынка 
сельсавета ў 2018 г. Фота Леаніда Смілавіцкага, 6 жніўня 2019 г.

Фёдар Смеяновіч на фота — у цэнтры. Ліпень, 1943 г.
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Мой баць ка Фё дар 
Аляк се е віч Сме я но віч, у 
вай ну быў дэ сант ні кам. 
Ка ман да ваў 31м па ра
шут надэ сант ным 
пал ком. На Ма лую 
зям лю вы са дзіў ся, там 
ор дэн за подз ві гі атра
маў. А по тым пры 
дэ сан та ван ні ў біт ве за 
Дняп ро, ка ля Ка не ва, 
за гі нуў: зда ец ца, у ве
рас ні 1943га. 



брат, ён на 10 га доў ма ла дзей шы за 
мя не, у Пу ха ві чах жы ве. Пер шая жон-
ка ў Пят ра Фё да ра ві ча бы ла яў рэй ка. 
Дык у вай ну іх су сед стаў па лі ца ем — і 
дзя цей ай чы ма рас стра ля лі.

✓ Мая су вязь з ма лой ра дзі май 
моц ная, хоць на ра дзіў ся не ў Пу ха-
ві чах, а ў Бран ску ў 1938-м: баць ка 
ж ва ен ны. Але я ўспры маю ме на ві та 
Пу ха ві чы як ра дзі му. Мае род ныя ўсе 
ад туль. Ба бу ля і дзед па ма ме, Воль-
га Іва наў на і Лу ка Ся мё на віч Ду най, 
удзель ні ча лі ў вы ха ван ні. Дуб цом так-
са ма мне да ста ва ла ся. А баць кі та та-
вы па мер лі ра на: яшчэ да та го, як ма ма 
вый шла за муж за баць ку. Яна іх і не 
ба чы ла ні ко лі.

✓ У ма мы, Га лі ны Лу кі ніч ны, бы-
ла ся рэд няя аду ка цыя. Су вя зіс там 
пра ца ва ла на по шце. А ў вай ну яна, 
жон ка ка му ніс та і афі цэ ра Чыр во най 
ар міі, бы ла пар ты зан скай су вяз ной. 
Па мя таю, да нас у ха ту пры хо дзі ла ма-
ла дая на стаў ні ца з вёс кі Глуш ка, так-
са ма бы ла су вяз ной. Мы не як з ака-
дэ мі кам Ула дзі мі рам Куль чыц кім за 
жыц цё раз маў ля лі, дык ён ска заў: яго 
ма ма бы ла на стаў ні цай, і жы ла ў вёс-
цы Глуш ка. Я сваю ўжо не мог рас пы-
таць, але хут чэй за ўсё гэ та як раз ма ма 
Куль чыц ка га і бы ла. Та ды нем цы аб ла-
ву ра бі лі, то мы ха ва лі яе ў нас. А вось 
трэ ба ж: мы з Куль чыц кім у жыц ці пе-
ра сек лі ся…

✓ Мне на доб рых на стаў ні каў шан-
ца ва ла. Га лі на Фе а фа наў на вы кла да ла 
ня мец кую мо ву. Леў Іва на віч Пі ла то-
віч — бе ла рус кую мо ву. Я па мя таю, 
як пра яз джаў па на шай вёс цы Якуб 
Ко лас: у яго ў Ба ла чан цы бы ло ле ці-
шча. На «По бе де» вёз яго кі роў ца. У 
гры бы кла сік ха дзіў. І да нас пры хо-
дзіў, раз маў ляў на род най мо ве. Так, і 
яшчэ школь ныя мае сяб ры — са мыя 
леп шыя. Усе ма юць вы шэй шую аду-
ка цыю, сён ня — пен сі я не ры. Мэ та ў 
нас бы ла ў жыц ці: ву чыц ца. Са шко лы 
яшчэ я шмат чы таў. Усё, што трап ля-
ла ся ў школь най біб лі я тэ цы. Да рэ чы, 
у нас у шко ле мо ва бе ла рус кая бы ла. 
Тут, у Мін ску, да вя ло ся рус кую шлі-
фа ваць: ужо та ды, у 50-я, усе па-рус ку 
га ва ры лі. А чы таць я і ця пер люб лю. 
Па да ба юц ца мне і вы каз ван ні вя лі кіх 
лю дзей — вунь пад шклом, по бач з фо-
та баць кі, ля жаць муд рыя вы слоўі.

✓ Ха цеў быць як баць ка: лёт чы кам 
ці дэ сант ні кам. Я ж ду маў, баць ка лёт-
чы кам быў. Ма ма пра тое дак лад на не 
ве да ла: на са ма лё це, ка за ла, лё тае. А 

ў 8 кла се я над зеў аку ля ры. Які ўжо з 
мя не лёт чык? Ды яшчэ ба бу ля з дзя-
цін ства паў та ра ла: ле ка рам, ле ка рам 
бу дзеш. Хлоп цы пай шлі ў па лі тэх ніч-
ны, а я — у ме ды цын скі: ба бу ля на ка-
на ва ла. Ішоў мэ та на кі ра ва на: стаць 
хі рур гам. Ка лі мы за кон чы лі ін сты тут, 
то бы лі ле ка ра мі шы ро ка га про фі лю, 
у тым лі ку і са ні тар ны мі. Ку ды трэ-
ба — бя ры нас. Ні я кай спе цы я лі за цыі! 
У май го ад на курс ні ка з Дры бі на бы ло 
воль нае мес ца хі рур га. Мы з Та ма рай 
па жа ні лі ся на 6 кур се, і я на раз мер-
ка ван ні ў Ма гі лёў скі аб лздраў ад дзел 
па пра сіў ся. У Дры бі не ад пра ца ва лі 
3 га ды.

✓ Мая ма лая ра дзі ма заў сё ды са 
мной. І з род ны мі людзь мі я ўвесь час 
у кан так це. Род ная ха та ў Пу ха ві чах 
яшчэ ста іць. Я ад даў яе сяст ры. Мет-
рах у двац ца ці там і мой до мік. Яшчэ 
ма ма, ка лі бы ла жы вая, ка за ла: па бу-
дуй са бе ха ту, Пе ця доб ры лес 
да па мо жа вы браць. Гэ та 
мой ад на клас нік, ён 
ды рэк та рам 
к а р -
дон-
н а й 
ф а б -
р ы  к і 
п р а  ц а -
в аў.  Пе-
ця на маю 
п р о с ь  б у 
а д  г у к  н у ў -
с я .  Х лоп  ц ы 
друж на вы ка-
па лі яму, зра бі лі 
пад му рак. Вось 
так ра зам і па ста-
ві лі до мік. А по бач 
там жы ла су сед ка 
адзі но кая, у хат цы-
ха луп цы. Ка лі яе не 
ста ла, ма ма ка жа: ку пі-
це ўчас так пад ле ці шча. 
Ку пі лі. Там так са ма до мік 
па бу да ва лі: гэ та сён ня до- ччы на 
мес ца. Вось та кая ў нас ма лая ра дзі ма! 
Жон ка мая лю біць квет кі раз во дзіць. 
Мы, я ча сам жар тую, пры яз джа ем у 
Мінск з Пу ха ві чаў ад па чы ваць. Бо ў 
вёс цы столь кі ра бо ты! У яб лыч ныя га-
ды, бы вае, па 20 та чак яб лы каў ад во жу 
ў ба лот ца не вя лі кае — дзя ваць ня ма 
ку ды. І доб ры апад. Ка лі не звез ці, то 
гле ба ж кіс лая бу дзе.

✓ Ма ма ро дам бы ла з вёс кі Пу-
ха ві чы, а та та — з су сед няй вёс кі Ту-

рын. Проз ві шча ро ду на ша га ра ней 
бы ла: Се мя но віч. А ў 20-х га дах баць-
ка і брат стры еч ны па мя ня лі яго на 
Сме я но віч. Ча му? Пас ля рэ ва лю цыі 
ў СССР бы лі пе ра сле да ван ні лю дзей 
вы шэй шых са слоў яў: іх лі чы лі кла-
са вы мі во ра га мі. У 20-я га ды вы сы-
ла лі «за па хо джан не». Та кім чы нам 
не ка то рыя, з’е хаў шы ў ін шую мяс цо-
васць, сы хо дзі лі ад пе ра сле да ван няў, 
па мя няў шы проз ві шчы. Быў та кі, вы 
ж ве да е це, ва ен ны ін жы нер Ка зі мір 
Се мя но віч, аў тар зна ка мі тай кні гі 
«Ба я вое мас тац тва ар ты ле рыі». Дык 
вось, ёсць звест кі, што Ка зі мір Се-
мя но віч быў са збяд не ла га княс ка га 
ро ду з Ві цеб шчы ны. А ма ме 
баць ка ка заў, што род 
яго ны, наш — ад-
туль.

✓ Па 
лі ніі мат чы най 

род мой — укра ін скі. 
Баць ка ма мін, мой дзед Лу ка, 

быў укра і нец. З Су мской воб лас ці. 
Ба бу ля — з Бе ла ру сі, з мя шчан. Дзед у 
1914 го дзе ў Пер шую су свет ную ва я-
ваў, тра піў у па лон да нем цаў. Ён быў 
ма лод шым афі цэ рам. Мож на ска заць, 
па шан ца ва ла, што да рэ ва лю цыі у па-
ло не быў. Пра сваё жыц цё мне шмат 
ча го дзед рас па вя даў. Як пра ца ваў у 
гас па да ра. Той не мец, ка заў, быў пры-
стой ны ча ла век. Пра па ноў ваў: ты, Лу-
ка, едзь, бя ры сям’ю — пры возь сю ды. 
Ка ва лак зям лі дам. Бу дзеш у Гер ма ніі 
жыць. Дзед па ехаў, а тут ці то нем цы, 
ці то па ля кі бы лі. Ка ра цей, аку пан ты. 
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Яму ха вац ца прый шло ся. А не ўза ба-
ве са ве ты прый шлі. Ужо ў са вец кі час 
дзед быў па збаў ле ны не ка то рых гра-
ма дзян скіх пра воў. Але жыц ця яго, на 
шчас це, не па зба ві лі. На Су мшчы не 
знай шлі мы ро дзі чаў. Дзя ду лін брат 
пры яз джаў, стры еч ныя ма мі ны сёст-
ры, бра ты. З га да мі, на жаль, тыя 
су вя зі не ўма цоў ва юц ца, 
сла бе юць.

стаў ле ка рам — 
слу жы лю дзям. 
у пра цяг раз мо вы.

— Ці да во дзі ла ся вам, Ар нольд 
Фё да ра віч, на зі раць, як пас ля хва ро
бы змень ва ец ца ха рак тар ча ла ве ка, 
яго звыч кі?

— Хва ро бы на клад ва юць ад бі так 
на ха рак тар ча ла ве ка, пра тое ўсе ве-
да юць. Але мы ж і ця пер шмат ча го 
яшчэ не ве да ем пра за хвор ван ні моз-
гу. Мож на ска заць: толь кі спаз на ем 
пры ха ва ныя пры чы ны, якія пры во-
дзяць да та кіх за хвор ван няў. Пры чым 
гэ та яшчэ не тыя па знан ні, якія да па-
мо гуць вы ра шыць праб ле мы ў хут кім 
ча се. Бо раз на від нас цяў пух лін га лаў-
но га моз га так шмат! Ад даб ра якас ных 
да зла я кас ных. Цэ лая вя лі кая лі ней ка 
раз на від нас цяў: ка ля 200. У нас адзін 
ін сты тут зай ма ец ца та кі мі праб ле ма-
мі, а ў ЗША, на прык лад, іх ка ля 20. Ве-

лі зар ная ар мія спе цы я ліс таў пра цуе па 
ўсім све це, але па сён ня ў гэ тай га лі не 
вель мі шмат пы тан няў. Ка лі я быў сту-
дэн там, нам ка за лі: да кан ца ХХ ста-
год дзя праб ле ма ля чэн ня зла я кас ных 
пух лін бу дзе вы ра ша на цал кам. А вось 
ужо і ХХІ ста год дзе, і хут ка чвэрць яго 
прой дзе… Чы та ю чы пра цы, да сле да-
ван ні ка ле гаў, мы прый шлі да ці ка вай 
ідэі. Вя лі кую да след чую пра цу, рэа лі-
зу ю чы за дум ку, вы ка на ла мая ды сер-
тант ка Тац ця на Жу ка ва. На ват док-
тар скую ў вы ні ку аба ра ні ла. Яна са ма 
ней ра мар фо лаг. І ка лі вы ву ча ла зла я-
кас ныя пух лі ны га лаў но га моз га, то 

звяр ну ла ўва гу, што ў іх пры сут ні чае 
ві рус прос та га гер пе су. Ну той, які ў 
нас ча сам на вус нах пра яў ля ец ца. 

Яна ўба чы ла ўза е ма су вязь: там, дзе ві-
рус ёсць, са су ды рас туць асаб лі ва хут-
ка. А ка лі так, то за імі рас це і пух лі на. І 
мы, раз ва жа ю чы над ты мі ўза е ма су вя-
зя мі, прый шлі да вы сно вы: ка лі пры-
гня таць, ду шыць гэ ты ві рус, які ёсць, 
як пра ві ла, у кож на га ча ла ве ка, і амаль 
у кож на га, хто мае зла я кас ную пух лі-
ну га лаў но га моз га, то ў вы ні ку спы-
ніц ца рост са су даў. Дык вось та ды і не 
рас це, не па вя ліч ва ец ца пух лі на: ідзе 
тар ма жэн не гэ та га пра цэ су. Па ча лі мы 
ля чыць та кіх хво рых су праць ві рус ны-
мі прэ па ра та мі — і ба чым ня дрэн ныя 
вы ні кі. Па цы ен ты ра ней пас ля вы да-
лен ня зла я кас най пух лі ны рэ цы дывы 
мелі праз ме ся цаў 7–8, ну мак сі мум 
год. А сён ня па не каль кі га доў пра хо-
дзіць — і рэ цы ды ву ня ма. Гэ та, вя до-
ма, не гла баль нае ра шэн не праб ле мы, 
але адзін з перс пек тыў ных ва ры ян таў.

— Да зволь це не вя лі кае раз ва
жан не ў тэ му ві ру саў, сён ня вель мі 
ак ту аль ную. У Пі це ры ёсць фір ма 
«Ал ло фарм», яе за сна валь ні кі  — 
док тар бія ла гіч ных на вук Сяр гей 
Чар ныш і яго дач кабі ё лаг На тал ля 
Чар ныш, на ша су пля мен ні ца: у яе 
дзя ду ля Ягор, па ма ці, ро дам з Бе ла
ру сі (http://allopharm.ru/). На сай це 
чы та ем: «Кам па нія зай ма ец ца по
шу кам, рас пра цоў кай і ка мер цы я
лі за цы яй но вых ле ка вых рэ чы ваў, 
пра та ты па мі якіх слу жаць ак тыў
ныя кам па не нты імун най сіс тэ мы 
на ся ко мых з су праць ві рус ным, про
ці пух лін ным і ан ты бак тэ рый ным 
дзе ян нем». Сяр гей Іва на віч, яко га 
сё ле та не ста ла, да та го ж за гад ваў 
ла ба ра то рыяй бія фар ма ка ло гіі ды 
іму на ло гіі на ся ко мых СПБДУ. Да сле
да ваў і так зва ны эфект «хі рур гіч
ных лі чы нак» — а ён вя до мы з ча соў 
Крым скай вай ны, На па ле о на і Мі
ка лая Пі ра го ва. Як ака за ла ся, пры 
ля чэн ні скла да ных ран «хі рур гіч ныя 
лі чын кі» да зва ля юць абы хо дзіц ца 
на огул без ан ты бі ё ты каў. У эпо
ху су пер бак тэ рый цяж ка пе ра аца
ніць гэ тую асаб лі васць лі чы нак! А ў 
2011м фран цуз кі бі ё лаг Жуль Хоф
ман быў уга на ра ва ны Но бе леў скай 
прэ мі яй па фі зі я ло гіі ды ме ды цы не 
за «пра цы па вы ву чэн ні ак ты ва цыі 
пры ро джа на га іму ні тэ ту». Ас но
вай яго да сле да ван няў ста ла як раз 
вы ву чэн не імун най сіс тэ мы на ся
ко мых. І вось ужо ў Пі це ры ро бяць 
уні каль ныя, за па тэн та ва ныя прэ
па ра ты. Там на ву коў цы змаг лі рас
шыф ра ваць склад ан ты мік роб на га 
комп лек су «хі рур гіч ных лі чы нак» і 
рас пра ца ваць тэх на ло гію яго атры
ман ня. Ін шыя да след чы кі так са ма 
схіль ныя ба чыць уза е ма су вязь па
між ан ка зах вор ван ня мі ды па слаб
лен нем іму ні тэ ту. Мож на са бе ўя
віць на ват: ней кае мес ца, ці ор ган у 
ар га ніз ме аслаб ле ны энер ге тыч на — 
і ў ім па чы на ец ца ха ос… Як у до ме, 
дзе гас па да ры не пад трым лі ва юць 
па ра дак…

— Дзя куй, ці ка вая ін фар ма цыя, 
ана ло гіі. Ма быць, вы па гэ тых пы тан-
нях з ан ко ла га мі ўжо гу та ры лі. А ім 
вя до ма, што зла я кас ныя клет кі — гэ та 
клет кі са мо га ар га ніз ма. І ў нас яны заў-
сё ды ёсць. Бо што гэ та та кое? Уя вім са-
бе: ёсць ма ла дая не аформ ле ная клет ка, 
якая мо жа па чаць раз мна жац ца. Ка лі 
ад жы вае свой тэр мін, на яе мес ца пры-
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хо дзяць ін шыя. Але ча сам па ру ша ец ца 
гэ ты ме ха нізм, які ў ма ла дыя га ды ў 
на шым ар га ніз ме пра ца ваў без збо яў. І 
ма ла дая клет ка па чы нае раз мна жац ца 
бес кант роль на, і яе на шчад ства рас це 
як снеж ны ка мяк…

— …Анар хія ней кая… Рост без 
улі ку знеш ніх аб ста ві наў, без агляд кі 
на па трэ бы ар га ніз ма ў цэ лым — гэ
та ж са ма ўпраў ства… Ней кі эга ізм 
на клет ка вым уз роў ні…

— Так і ёсць. Ча сам ар га нізм уклю-
чае ней кія свае ме ха ніз мы і раз бу рае 
гэ тыя не па трэб ныя яму ін ша род ныя 
клет кі. Та кім чы нам мы са ма па збаў-
ля ем ся ад зла я кас ных пух лін. Ёсць 
у нас і даб ра якас ныя пух лі ны, яны 
тро хі па-ін ша му раз ві ва юц ца. Усё гэ-
та трэ ба вы ву чаць. Ёсць асаб лі вас ці 
ў па бу до ве, функ цы я ван ні нер во вай 
сіс тэ мы ў кож на га з нас. Пры чым у 
лю дзей роз ных псі ха ла гіч ных ты паў 
яны роз ныя. Зрэш ты, гэ та больш пы-
тан не да фі зі ё ла гаў, чым да ней ра хі-
рур гаў. Я не як ужо ка заў: гле дзя чы 
на ад кры ты мозг, ка лі ўсё ас тат няе 
це ла ча ла ве ка пры кры та, не маг чы ма 
зра біць за клю чэн не, хто пе рад та бой 
ля жыць: ра зум ны ці ду рань. Прад-
стаў ні ка ад ной ра сы ад прад стаў ні ка 
ін шай мож на хоць па ко ле ры ску ры 
ад роз ніць, па раз рэ зе ва чэй. А па моз-
гу — ні як.

— Як вы лі чы це: што най больш 
час та аб умоў лі вае праб ле мы ва ша
га про фі лю ў лю дзей? Спад чын насць? 

Ася род дзе? Вы ха ван не? Эка ло гія? 
Што ме на ві та да іх пры во дзіць?

— Цяж ка ска заць. Роз ныя за хвор-
ван ні. Ёсць і спад чын ныя праб ле мы. 
Вось ця пер іду на апе ра цыю — там са-
су дзіс тая пух лі на у маз жач ку жан чы-
ны. Мы па доб нае ба чы лі і ў яе баць кі, і 
ў сяст ры. Бы ва лі вы пад кі: ёсць пух лі на 
па доб ная ў баць кі або ма ці, а по тым і ў 
дзя цей яны ўзні ка юць.

— А па на се ле ных пунк тах ёсць 
ней кія «па та ген ныя зо ны», най
больш не спры яль ныя?

— Ска жу як ёсць: на ват пас ля 
Чар но бы ля мы та ко га не за ўва жы лі. 
Я маю на ўва зе, каб пас ля Чар но бы-
ля ў ней кіх пры чар но быль скіх ра ё нах 
бы ла ла ка лі за цыя, най больш час тае 
ўзнік нен не праб лем на ша га про фі лю. 
Та кое зда ра ла ся і да та го. Але ця пер 
у нас знач на больш маг чы мас цяў вы-
явіць праб ле му. Ска жам, кам п’ю тар-
ныя та мог ра фы — гэ та вя лі кая да па-
мо га. І ядзер ны та мог раф — у кож най 
клі ні цы амаль ёсць. У нас іх два. На ту-
раль на, дрэн нае эка а ся род дзе ад бі ва-
ец ца на на шым зда роўі, але і не гэ та, 
зда ец ца мне, асноў ная пры чы на. Як і 
не ней кае пэў нае са цы яль нае ася род-
дзе…

— Гэ та зна чыць, і сын ака дэ мі ка, 
і сын ма ла аду ка ва на га бам жа ў роў
най сту пе ні ры зы ку юць атры маць 
пух лі ну моз гу?

— Так, сва яц тва з ака дэ мі кам ні я-
кіх у гэ тым пла не пе ра ваг іх на шчад-

кам не дае. Так, ка мусь ці па шан ца ва ла, 
а ка мусь ці — не…

— Як уплы ва юць не га тыў ныя 
эмо цыі на зда роўе ча ла ве ка?

— Аба пі ра ю чы ся на муд расць на-
ро да і свой жыц цё вы до свед, ма гу ска-
заць і без на ву ко вых экс пе ры мен таў: 
га нар лі васць, злосць, крыў длі васць — 
гэ та ад на знач на дрэн ныя якас ці. Для 
ўсіх. Я ду маю, што ў лю бым вы пад ку 
гэ та звя за на з раз ла дам, не паў на вар-
тас ным, не эфек тыў ным функ цы я-
ван нем нер во вай сіс тэ мы, што вель мі 
не га тыў на ўплы вае на ўвесь наш ар га-
нізм. Па гра жае як фі зіч на му зда роўю, 
так і жыц цю. Увесь не га тыў, які мы 
но сім у са бе, а тым больш вы плюх ва ем 
з ся бе, зні жае на шы шан цы на вы жы-
ван не. Хто пе ра поў не ны та кі мі «так-
сі на мі», той больш схіль ны да роз ных 
хва роб. Доб ры ча ла век ме ней схіль ны 
да хва роб, чым злы, усім не за да во ле-
ны, яко му ўсё ча гось ці не ха пае, і ён 
па крыў джа ны на ўсіх. На ся бе толь кі 
мож на крыў дзіц ца, ды і тое ня доў га. 
Лепш і на ся бе не мець крыў даў.

— Што ёсць, пава ша му, ду ша? 
Ча сам ка жуць: ду ша ба ліць…

— Цяж ка зра зу мець. У яе, па-мой-
му, ня ма ла ка лі за цыі ў ад ным мес цы, 
і ўжо са праў ды яна — не ў моз гу. Хі ба 
што мо жа з сэр цам гэ та не як звя за на… 
Хоць і сэр ца — гэ та больш пом па, якая 
ка чае кроў…

— Ці дзе ляц ца ва шы па цы ен ты 
тым, што ба чы лі ў ін шым све це?

— Так, ча сам рас каз ва юць, бы лі 
та кія вы пад кі. Апіс ва юць па лёт праз 
чор ны ту нэль. І по тым праз не ка то-
ры час вяр таў ся ча ла век, і лёг ка, лёг ка 
яму ста на ві ла ся… І я, да рэ чы, у ней-
кай сту пе ні ад чуў, што гэ та та кое, ка лі 
хва рэў. Яшчэ ў дзя цін стве тое бы ло: я 
вы со ка лё таў. Праў да, у той час ні чо-
га не ра зу меў, толь кі паз ней, з га да мі 
асэн са ваў. У мя не вы со кая тэм пе ра-
ту ра бы ла, і як быц цам ада рваў ся ад 
це ла — і ба чу ся бе ўні зе. А сам увер-
се лё таю. Та кое ад чу ван не за ста ло ся. 
Мне тое не зра зу ме ла бы ло. Я рас ка заў 
ма ме, пы таў ся: ча му я лё таў? Яна мне: у 
ця бе тэм пе ра ту ра бы ла вы со кая.

— Ёсць мес ца ў ва шай прак ты цы 
цу ду?

— А як жа! Я чуў на ват та кі ап-
ты міс тыч ны вы раз: у жыц ці кож на-
га па зі тыў на га ча ла ве ка заў сё ды ёсць 
мес ца для цу ду. Бы ва лі, вя до ма, у нас 
і вы пад кі цяж кія. Ты ча ла ве ку ну ні-
чым не да па мо жаш, і зда ец ца ўжо ўсё, 

дзеці вайны

Арнольд Смеяновіч у свой час з санавіацыяй пабываў у многіх кутках Беларусі,  
ратуючы хворых. Верасень 1966 года.
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а ён возь ме — і вый дзе з та го ста ну. А 
там, дзе быў упэў не ны, што ўсё доб-
ра — гля дзіш, і не так пра цэс пай шоў, 
як уяў ля ла ся, як ха це ла ся. За ўва жыў 
яшчэ: ка лі па цы ент ка жа «я не пе ра ня-
су апе ра цыю», трэ ба да гэ та га пры слу-
хац ца. Вя до ма, я пад ба дзёр ваю, ні чо-
га, маў ляў, страш на га, у вас не вя лі кая 
апе ра цыя. А ён усё роў на на мой па зі-
тыў ны па сыл не ад гу ка ец ца. І са праў-
ды… Ці то ад чу вае ча ла век свой лёс, 
ці то сам са бе ўста ноў ку дае. Апе ра цыя 
прай шла ні бы та доб ра, а ён, ба чу, сла-
бее. І сы хо дзіць. А бы вае, што сам мя не 
су ця шае: вы не хва люй це ся, док тар, я 
жыць бу ду. А ў яго ж як раз усё вель-
мі скла да на. Пух лі ну вы да ляць, ду ма-
еш — усё дар ма. А по тым гля дзіш — ён 
пай шоў на па праў ку.

— Мы ве да ем, што і сын ваш Ві
таль тут пра цуе. А як так скла ла
ся? Не заў сё ды ж дзе ці па сля дах баць
коў скіх ідуць…

— Ды і мой сын так са ма не збі раў-
ся. Хоць у ме ду ні вер сі тэ це ву чыў ся. 
Ка жу, ідзі ку ды хо чаш. Пас ля раз мер-
ка ван ня на кі ра ва лі яго ў 5-ю баль ні-
цу. А мы ж у 5-й бы лі, так і зблі зі лі ся. 
І ўнук ту ды ж: Ста ні слаў Сме я но віч. 
Ста рэй шая дач ка, Воль га, так са ма ле-
кар: ста ма то лаг. Ды рэк тар ста ма та ла-
гіч най па лі клі ні кі на ву лі цы За ха ра ва. 
Яна там 20 га доў пра ца ва ла. Ка лек тыў 
за яе ўча піў ся. Во ля на ро да пе ра маг ла.

— Жон ка пра цуе?
— Не. Та ма ра Іва наў на бы ла ота ла-

рын го ла гам. Я ця пер жар тую з уну кам: 
я муж тва ёй ба бу лі.

— Як у Вас у РНПЦ з тэх аб ста
ля ван нем?

— Тут аб са лют на ўсё змя ні ла ся. Я 
не як аб мо віў ся Прэ зі дэн ту: ха чу па-
пра ца ваць у но вай клі ні цы, ка лі бу дзе 
ўсё аб ста ля ван не су час нае. З ча сам 
нам гэ ты бу ды нак пе рад алі, бу да ва лі 
тут апе ра цый ны мо дуль 5 га доў та-
му, і аб ста ля ван не ста ві лі на той час 
най су час нае. Пры яз джа лі фран цу зы, 
нем цы да нас — зайз дрос ці лі… МРТ 
не да лё ка… Ска жам, ідзеш на апе ра-
цыю — пух лі на не бач ная. На ка тал цы 
ту ды — і па гля дзе лі. Ужо не на воб ма-
цак. Рух ёсць. У ча се апе ра цыі мож на 
да сле да ваць: у якім кі рун ку пух лі на 
ля жыць. Ёсць маг чы масць тэ ле транс-
ля цыі: мож на кан суль та вац ца на ад-
лег лас ці. Эн да вас ку ляр ная хі рур гія 
ёсць — гэ та праз сцег на вую ар тэ рыю 
трэ ба ўва хо дзіць, не ўскры ва ю чы чэ-
ра па, да анеў рыз мы. І ад кры тая апе ра-
цыя не па трэб на. Сту дэн ты ба чаць на 
эк ра не, як усё ро біц ца. Плас ты ка вую 
ра ней плас ці ну ста ві лі пас ля апе ра-
цыі — ця пер з ты та ну. Яе ма дэ лю ем з 
да па мо гай 3D, и дру ку ец ца на 3D-дру-
кар цы…

— Што яшчэ но ва га чу ваць у бе
ла рус кай хі рур гіі?

— Ды шмат ча го! Вы ж ба чы це рэ-
парт ажы па ТБ. Най скла да ныя апера-
цыі мае ка ле гі ро бяць. І не толь кі ка ле гі! 
Ска жам, у бу дын ку леч ка мі сіі ў Жда-
но ві чах з’явіўся ро бат-хі рург. Апа рат 
пра цуе, а хі рург со чыць за яго пра цай. 
За на шай за ход няй мя жой, ка жуць, 
гэ та ўжо так са ма ёсць. Але мне ха це-

ла ся б па куль са мо му быць за па тра ба-
ва ным. Зрэш ты, пра грэс не спы ніш… 
Га доў праз 10, ду маю, ро ба ты бу дуць 
апе ры ра ваць. Але гэ та — да ра гія тэх-
на ло гіі.

— З Ін сты ту там фі зі я ло гіі НАН 
Бе ла ру сі су пра цоў ні ча е це?

— Так, і з вуч нем Куль чыц ка га 
Юры ем Шань ко. Ёсць у нас та кая тэ-
ма: аба ро на моз га ад ішэ міі. Гэ та зна-
чыць ля чэн не ства ла вы мі клет ка мі 
ішэ міч на га па ра жэн ня моз га. На ўсіх 
участ ках моз га, якія па цяр пе лі ў ча-
се за кар ка ван ня са су даў, — ішэ мія, 
інфаркт — гі нуць клет кі. Трэ ба тыя 
функ цыі ад на віць. Рас пра ца ваў ме то-
ды ку Юры Ге ор гі е віч Шань ко, ён у нас 
на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра-
бо це. Гэ та і мой ву чань. А сын — за гад-
вае 1-м ад дзя лен нем, я ж ку ра тар у 2-м. 
Па пят ні цах абы ход ро бім агуль ны, су-
мес ны, ра зам гля дзім хво рых 1-га і 2-га 
ад дзя лен няў.

— Зем ля кі да вас па да па мо гу 
звяр та юц ца?

— Заў сё ды, ка лі трэ ба ка му. Та му 
што ўсе ве да юць: я ні ко му не ад маў-
ляю. І лі чу гэ та пра віль ным. Ужо ка лі 
ты стаў ле ка рам, вы браў гэ ты шлях у 
жыц ці, то і вы кон вай гэ тую функ цыю 
доб ра сум лен на.

— За меж ных па цы ен таў так са
ма ле чы це?

— Вя до ма. Мы ад кры тыя для та кіх 
кан так таў, га то выя пры маць і больш. 
Да нас звяр та юц ца гра ма дзя не Ра сіі, 
Ка зах ста на — усіх кра ін СНД, Пры-
бал ты кі. Гля дзяць цэ ны, вы бі ра юць 
медпа слу гі, як га во рыц ца, па кі шэ ні. 
Ну а дзе лепш прой дзе апе ра цыя — гэ-
та, вя до ма ж, і ад яго на га ўнут ра на га 
на строю пацыента за ле жыць. Та му ка-
лі нех та га во рыць, што ней чы лёс у ру-
ках ме ды каў — ус пры мі це гэ та з ап ты-
міс тыч най усмеш кай. Бо мы ж ве да ем, 
без чы ёй во лі ані во дзін во лас з га ла вы 
на шай не ўпад зе…

Гу та ры лі Іван і Ва лян ці на Жда но ві чы

дзеці вайны

Арнольд Смеяновіч перад аперацыяй

sp
u

tn
ik

.b
y

35беларусь.belarus
красавік   2020

У жыц ці кож на га 
па зі тыў на га  
ча ла ве ка заў сё ды 
ёсць мес ца для 
цу ду. 



М
Ма мы, удзель ні цы Вя лі кай Ай чын най вай ны, якая 

пра жы ла з на мі ў Мін ску больш за дзе сяць га доў, ня ма 
на гэ тым све це дзе вя ты год. Ка лі ду маю пра яе, на эк ра не 
ўнут ра на га зро ку ўсплы ва юць воб ра зы. Не ка то рыя з іх 
сфар ма ва ны на пад ста ве ма мі ных пра ся бе апо ве даў. 

Вось, ба чыц ца, Ма рыя зу сім яшчэ пад ле так — ве се ла 
ся дзіць на во зе ў бе лай су кен цы, па шы тай з мар лі, 

у шкар пэт ках з сі няй аб ля моў кай. Ёй га доў не дзе 
ка ля 14. І клі чуць дзяў чын ку па мян шаль-

на-лас каль ны мі ім ёна мі: Ма ша-Ма неч ка-
Ма ру ся і Ма рый ка. А ка лё сы ко цяць і 

ко цяць, вя зуць яе ў ім гліс тую бу ду-
чы ню…

Украіна, Хар каў шчы на… Па-
ча так га лод ных трыц ца тых га доў… 

Сям’я Фаль чан каў — су жон кі Пётр і 
Аг ра фе на з доч ка мі і сы нам — пе ра еха ла 

ўжо з ся ла Бла га дат нае ў Ру беж нае: баць ку 
Ма ру сі, Ва ні ды ма лод шай Зі нач кі, ша-

фё ра, пры зна чы лі на па са ду стар шы-
ні мяс цо ва га сель са ве та ў тым жа 

Ваў чан скім ра ё не. І не ўза ба ве рэ-
прэ са ва лі: за тое, што «не як там 
ня пра віль на з гра мад скай пша-
ні цай абы шоў ся». Уво гу ле, за 
ха лат насць па са дзі лі. А як яно 

бы ло на са май спра ве, рас ка заць 
пра тое сён ня, на жаль, ня ма ка му. Свет-

лая ўсім ма ім род ным лю дзям, якія пай шлі з 
жыц ця, па мяць.
А ка лё сы ко цяць і ко цяць… Ма ру ся, хіс та ю чы 

на га мі, лю бу ец ца сва і мі па ру сі на вы мі туф ля мі. Яны 
чыс та вы пра са ва ныя і зуб ным па раш ком па бе ле ныя. Не 

ве дае яна, што га доў у 15 ад на па е дзе на цяг ні ку ў да лё-
кую Ка рэ лію баць ку на ве даць. Ад яго доў га не бы ло вес так. 
Баць ку по тым вы зва ляць, і Пётр Ула са віч, мой дзед, бу дзе 
зноў пра ца ваць кал гас ным ша фё рам. А па куль у Ма рый кі 
на пе ра дзе — зна ём ства з даб ра душ най жан чы най з ве ліч-
ным імем Ве ра Мі ка ла еў на, два ран кай па па хо джан ні. Яна 
не толь кі на ву чыць дзяў чын ку пра муд рас цям бан каў скай 
спра вы, але і пра ві лам доб ра га то ну, ра за ўе ў ёй доб ры густ 
і па чуц цё пры го жа га. Так са ма не ве дае па куль Ма ру ся і пра 
тое, што ў 17 га доў вый дзе яна за муж за двац ца ці пя ці га до-
ва га Мі ха і ла Чар ка шы на. Вяр нуў шы ся з ча ты рох га до вай 

МаМа  і  вайна
Пра Марыю Чаркашыну, удзельніцу Вялікай Айчыннай вайны, адну з тых, каго не стала

Лёс маёй мамачкі, як і сотні тысяч лёсаў савецкіх жанчын, прыпаў 
на гады ваеннага ліхалецця. Ёй пашчасціла выжыць, парадавацца 
жыццю і ў роднай Украіне разам з мужам, МІхаілам Чаркашыным, 
ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Пажыла таксама і пад мірным 
небам Беларусі сярод дзяцей і ўнукаў.
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служ бы на Ці ха акі ян скім фло це, на Да-
лё кім Ус хо дзе, зой дзе зу ха ва ты ма рак, 
мой бу ду чы баць ка, у Ваў чан скі Дом 
куль ту ры, каб улад каў вац ца ў мяс цо-
вы ду ха вы ар кестр. І пры кме ціць ка ра-
во кую дзяў чы ну-пры га жу ню з тон кім 
ста нам. Акруж насць та ліі ў той юнай 
ар тыст кі са ма дзей на га на род на га тэ ат-
ра — ну аку рат у аб хоп яго муж чын скіх 
да ло няў бу дзе. А тая, бы за ча ра ва ная, 
ча мусь ці за ўва жыць не пры ваб ную 
знеш насць баць кі, а ба га тае фут ра з 
нер пы, фран та ва та на кі ну тае на «мат-
рос ку»… Тое фут ра, якое ён пры вёз з 
Ула дзі вас то ка, яна по тым вель мі лю-
бі ла ўспа мі наць. Ні ў ка го, га ва ры ла, 
ў Ваў чан ску та кой рас ко шы не бы ло…

Так, ма ма мая, еду чы на вяс ко вым 
во зе і не зда гад ва ец ца, што не ўза ба ве, 
у 1938-м, на ро дзіць сы на, май го ста-
рэй ша га бра та Юрыя. І на ват не ўяў ляе 
са бе та го жу дас на га дня, ка лі пач нец ца 
вай на…

І баць ка мой так са ма па куль не ве-
дае пра шмат сва іх да рог ва ен ных… 
Пра тое, як прой дзе іх ва ен ным му-
зы кан там. І са ні та рам-на сіль шчы кам 
яму, як і дру гім му зы кан там, быць да вя-
дзец ца, і тэ ле фа ніс там па во зач ным… І 
як з по ля бою вы цяг не ён 450 па ра не-
ных сал дат і афі цэ раў… І да до му вер-
нец ца пас ля цяж ка га ра нен ня, з ор дэ-
нам на гім нас цёр цы «Ай чын ная вай на 
2-й сту пе ні». Ім яго ўзна га ро дзяць за 
тое, што за 25 мінут пад ар ты ле рый-
скім агнем лік ві дуе 8 па шко джан няў 
лі ніі су вя зі і тым са мым за бяс пе чыць 
без пе ра бой най ба я вой су вяз зю ка ман-
да ван не. (Пад ра бяз ней пра тое ў ар ты-
ку ле «Баць ка ва вай на» ў № 5–2015).

Яшчэ фраг мент з ма мі ных ус па мі-
наў. У Ваў чанск, рай цэнтр Хар каў скай 
воб лас ці, з ся ла Ру беж нае вя зе дач ку 
мая ба бу ля Аг ра фе на. Му жаў ся бар — 
а сам жа Пётр у ла ге ры  — бя рэц ца 
ўлад ка ваць яе да чуш ку ў банк. Ра ду ец-
ца Аг ра фе на Ці ма фе еў на, што ляг чэй 
ёй бу дзе вы жы ваць, ад ным ро там у 
сям’і менш.

Го лад ва Укра і не быў стра шэн ны. 
Ах вя рам га ла да мо ру ця пер у Ваў-
чан скім цэнт раль ным пар ку на ват 
пом нік ёсць. Я па мя таю, ма ма рас па-
вя да ла, а ра ней і ба бу ля, як та ды гі-
ну лі лю дзі… Са ма Аг ра фе на і дзе ці яе 
вы жы лі дзя ку ю чы па скрэб кам цес та, 
якое вы но сі лі, пры хоў ва ю чы на це-
ле, жан чы ны з сель скай пя кар ні: па-
чыс цяць там якую ёміс тасць, дзе яно 
вы меш ва ла ся, вось і па ра ту нак для 

га лод ных ра тоў. Тое цес та пры муд-
ра лі ся ха ваць так, што мож на бы ло 
прай сці мі ма вар таў ні ка з пус ты мі 
ру ка мі. Іду чы са зме ны, ка за ла ба бу-
ля, яе ку ма на хві лін ку за тры ма ец ца 
ля ад кры та га акна, ні бы та сяб роў кі 
раз маў ля юць, а тым ча сам з-пад коф-
тач кі цес та з це ла са скра бе і не пры-
кмет на пе рад асць ба бу лі. А зда ра ла ся, 
іш ла мі ма ха ты і кі да ла ка мя чок ку ды 
ўбок, пра ма на зям лю. Ба бу ля па ды ме, 
ад смец ця-тра ві нак ачыс ціць, і пой-
дзе суп ва рыць з клёц ка мі. Але з тым 
цес там усё роў на бы ло го лад на. Та му 
Ма ру сю, бу ду чую ма му маю, у го рад і 
ад пра ві лі. Дзед Пётр неза доў га да ла-
ге раў па спеў да мо віц ца з сяб рам, які 
ў бан ку пра ца ваў за гад чы кам, каб той 
пра дач ку па кла па ціў ся, у ву ча ні цы 
ўзяў. Так ма ма і ста ла пас ля бух гал та-
рам. І ве да лі яе па пра цы прак тыч на 
ўсе кі раў ні кі Ваў чан ска га ра ё на.

Дзе да, Пят ра Ула са ві ча, я ні ко лі не 
ба чы ла, на ват фо та не за ха ва ла ся. З 
па чат ку вай ны пры зва лі яго ў ар мію, 
по тым, ка за лі, ён пар ты за ніў у гус тых 
ля сах пры Се вер скім Дан цы. Ка лі па-
ча ло ся на ступ лен не на шых вой скаў на 
Дан ба се, да лу чыў ся да дзе ю чай ар міі ды 
за гі нуў на фрон це 21 са ка ві ка 1942 го-
да. У аб агу леным бан ку да дзе ных ОБД 
«Мемориал» ёсць звест кі і пра мес ца па-
ха ван ня май го дзе ла: Укра ін ская ССР, 
Ста лін ская вобл., Ям скі р-н, с. Ні кі фа-
раў ка, 1 км, ка ля да ро гі. Ця пер гэ та Да-
не цкая воб ласць, Бах муц кі ра ён. Ма ці 

стры еч най ма ёй сяст ры Люд мі лы, цёт ка 
Зі на, рас каз ва ла, што ма гі ла баць кі там 
ёсць. Так што на пе ра дзе ў нас мэ та — 
па кла ніц ца зямлі, што прыняла дзеда 
Пятра, ускласці кветкі на яго магілу.

А яшчэ, ве да ю чы ца ну цяж кай вяс-
ко вай пра цы, ба бу ля, вя до ма ж, ха це ла, 
каб усе яе дзе ці — тры дач кі і сын, якія 
на ра дзі лі ся да вай ны, — вы ву чы лі ся, і, 
як ка жуць, вы бі лі ся ў лю дзі. Так яно і ад-

Пятнадцацігадовая Марыя Чаркашына  
(злева) — разам з калегамі па рабоце ў 

Ваўчанскім дзяржбанку, 1935 год

Запіс у працоўнай кніжцы маёй мамы сведчыць, што яна, працуючы на тэрыторыі баявых 
дзеянняў, у Батальёне аэрадромнага абслугоўвання, кожны дзень рызыкавала жыццём
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бы ло ся. У ма мы і цёт кі Зі ны аду ка цыя 
бы ла ся рэд няй спе цы яль най, у цёт кі 
Све ты — вы шэй шая. Дзядзь ка Ва ня, 
1922 го да на ра джэн ня, стаў ва ен ным 
лёт чы кам, ва я ваў, як і мой баць ка. Ме-
на ві та ён вы ка наў ро лю май го су вяз но-
га з Бе ла рус сю, дзе пас ля вай ны жыў з 
сям’ ёй. Доб ра па мя таю, як ён пры ехаў 
да нас у гос ці, а ў па да ру нак пры вёз 
ве лі зар ную ка роб ку цу ке рак, на якой 
бы ло на пі са на сло ва: Го мель. Яно для 
мя не бы ло зу сім не зра зу ме лым. Гэ та 
што, так цу кер кі на зы ва юц ца, пы та ла-
ся. Ды не, смя яў ся дзядзь ка-лёт чык, 
гэ та го рад та кі ёсць у Бе ла ру сі… У 
пры го жым го ра дзе на шым Го ме-
лі з яго ве ліч най рэч кай Сажом 
бы ва ла не раз. І ў На ва по лац ку, 
дзе жы ве сын дзядзь кі Ва ні, мой 
стры еч ны брат,  з сям'ёй хо чац ца 
па бы ваць. Ма ма мая бра там сва ім, 
гвар дыі ма лод шым лей тэ нан там, 
га на ры ла ся, і та та яго па ва жаў. 
Дзядзь ка Ва ня ўсю вай ну ў 197-м 
гвар дзей скім бам бар дзі ро вач ным 
авія пал ку пра слу жыў. І да Бер лі-
на да ля цеў на сва ім са ма лё це Лі-2. 
Доб ра па мя таю яго доб рую ўсмеш-
ку і вель мі цёп лыя ру кі. Толь кі, ка-
за лі потым і ма ма мая, і яе сёст ры, 
што ха рак тар у Ва ні над та ж мяк кі.

Ад нак вяр ну ся ў Ру беж нае. Я 
доб ра па мя таю вя ліз ную та по лю з 
арэ ля мі ў два ры не вя ліч кай ба бу-
лі най хат кі, дзе мы з стры еч ны мі 
сёст ра мі, доч ка мі дзя дзі Ва ні, га-
рэ за ва лі ле там. Ба бу ля час та ва ла 
нас пыш ны мі ўкра ін скі мі ва рэ-
ні ка мі з віш ня мі і тва ра гом, а мы 
ве се ла спа бор ні ча лі, хто ж больш іх 
з’есць. Не за быць і страш ную на валь-
ні цу з ма лан ка мі, ад якіх нач ныя вок-
ны ра бі лі ся бе лы мі: та кой яна бы ла 
яр кай. А гром гры меў так, што шы бы 
дры жа лі. І спаць бы ло не маг чы ма: зда-
ва ла ся, хат ка ба бу лі на аб ры нец ца. «Не 
бій те ся, дітки, я по мо лю ся, і гро за нас 
не за че піць», — су па кой ва ла ба бу ля. І 
да да ва ла: «То не страш но, грім від нім-
ців більш страшни». І ці ха ма лі ла ся.

Яшчэ мы бе га лі за ся ло, дзе ста я лі 
ня мец кія аба рон чыя збу да ван ні, так 
зва ныя до ты. У тых мес цах, за Ру беж-
нае ў са ка ві ку 1942 го да іш лі жорст кія 
баі. У іх за гі ну ла амаль 10 000 са вец-
кіх сал дат і афі цэ раў. Сён ня на мес цы, 
дзе па ха ва ны астан кі ге ро яў, якія ад-
да лі жыц цё за вы зва лен не ся ла, ёсць 
і па мят ны знак Не вя до ма му сал да ту. 
Ён быў ад кры ты ў дні 75-й га да ві ны 

вы зва лен ня Ру беж на га ад на цыс таў. 
А па рэшт кі за гі ну лых знай шлі по шу-
ка ві кі ў мяс цо вых ля сах. Ме ма ры ял 
сла вы ў ся ле Ру беж нае — ад но з са мых 
ша на ва ных мес цаў Ваў чан ска га ра ё на. 
Пра страш ны час ва ен на га лі ха лец ця 
рас каз ваў (у ін тэр нэ це ёсць ві дэа) у 
2018-м Ва сіль Ма мо нен ка, адзі ны жы-
вы на той час фран та вік ў ся ле. Для 
ўсіх ён ча ла век-эпо ха, бо ўсю вай ну 
прай шоў.

А ў бан ку, расказвала ма ма, пра ца-
ваць ёй спа да ба ла ся. Хоць бы ло цяж ка 
і го лад на, і ліч бы па на чах ад пе ра на-
пру жан ня сні лі ся, ды ра та ва лі зно сі-
ны з доб ра зыч лі вы мі людзь мі. Яны і 
пад корм лі ва лі дзяў чын ку, здоль ную 
да ву чо бы: хто акра ец хле ба дасць, 
хто блі нец або ка ва ла чак цук ру. Ма ма 
час та пра тое ўспа мі на ла са сля за мі на 

ва чах. І з гу ма рам ад ной чы рас ка за ла, 
як Ве ра Мі ка ла еў на за пра сі ла яе ў вы-
хад ны дзень на абед. Юную па да печ-
ную па са дзі лі за круг лы стол з бе лым 
аб ру сам. На ста ле зі ха це лі ві дэль цы і 
лыж кі. Яны ля жа лі по бач з та лер ка мі 
з за ла той аб ля моў кай, по бач — на-
крух ма ле ныя бе ла снеж ныя сур вэт кі. 
Спа чат ку па да лі фа со ле вы суп, яго на-
лі ва лі з су пні цы, а по тым — не вя лі кія 
тон кія блін цы. Ма ма як за ча ра ва ная 

гля дзе ла, як Ве ра Мі ка ла еў на ві дэль-
цам скруч ва ла блін і ма ча ла яго ў 
мёд. І са ма спра ба ва ла зра біць тое 
ж са мае. Але блін не слу хаў ся, не 
за круч ваў ся так, як у гас па ды ні. 
Больш за тое, са скок ваў з ві дэль-
ца на та лер ку, як быц цам быў 
жы вым. А брат Ве ры Мі ка ла еў-
ны гля дзеў-гля дзеў, ды і ска заў: 
«Дзі цят ка, вазь мі ты яго ў руч ку 
і па еш нар маль на. І не хва люй-
ся». Той абед ма ма за пом ні ла 
на ўсё жыц цё. Ад ной чы мы з ёй 
на пяк лі блі ноў і па спра ба ва лі на 
ві дэль цы на круч ваць. Не атры-
ма ла ся! Сме ху бы ло!

Ах, ма мач ка мая, коль кі пе-
ра жыць та бе прый шло ся, коль кі 
вы тры ваць…

«Усе га ра ва лі і цяр пе лі…», — 
ка за ла ма ма, ка лі па чы на ла ся 
гу тар ка пра го лад і пра вай ну.

Вай на бяз лі тас на аб ры ну-
ла ся на Ваў чанск, як і на ін шыя 
га ра ды СССР, ка лі ма ме ледзь 
споў ніў ся 21 год. Яе сло вы гу-
чаць у па мя ці: «Мы, як і ўсе, 
быц цам здранц ве лі: што ра-
біць, ку ды бег чы, як ра та вац-
ца?..».

Баць ку прызвалі ад ра зу ж, 
на дру гі дзень вай ны, і на кі ра-

ва лі пад Ва луй кі, рай цэнтр Бел га рад-
скай воб лас ці, у 100 км ад Ваў чан ска, 
у ба таль ён аэ ра дром на га аб слу гоў ван-
ня: 690-ы БАА. І па ста ві лі за гад ваць 
пра дук то вым скла дам, бо да вай ны ж 
та та пра ца ваў бух гал та рам, ра хаў ні-
ком. А ка лі зі мой 1942-га яму да вя ло ся 
пра яз джаць праз Ваў чанск на паў та-
ра тон цы, ён пры муд рыў ся… за браць з 
са бой ма ла дую жон ку з 3-га до вым сы-
нам і пры вез ці на тэ ры то рыю ба таль-
ё на. Нем цы на сту па лі, усё ру шы ла ся, і 
Ма рыя ўпра сі ла: за бя ры! Але жыць з 
сям’ ёй, вя до ма ж, яму не да зво лі лі… 
«Вы са дзіў ён мя не з сы нам, — рас каз-
ва ла, — пася род ся ла пра ма на ву лі цы, 
ма роз за 25 гра ду саў… Я ў рос па чы! 

Мама з пяцігадовым сынам Юрыем.  
Здымак зроблены адразу ж пасля таго, як 
Харкаўшчына была вызвалена ад 
гітлераўцаў у лютым 1943-га, і адасланы 
мужу на фронт. на звароце  ледзь чытаецца: 
«Любімаму мужу і бацьку ад жонкі і сына». З 
гэтым здымкам тата і вярнуўся дадому ў 
красавіку 1945-га.
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Ку ды іс ці — не ве даю, і што ра біць так-
са ма… На зад жа не вер неш ся…».

Афор мі ла ся ма ма на заўт ра на пра-
цу ў БАА ра хаў ні ком. Брат Юр ка за ста-
ваў ся з вяс ко вай жан чы най, да якой 
воль на на ём ную Чар ка шы ну вы зна чы-
лі на па стой. «Страш ны быў час, лю ты, 
хо лад жу дас ны, а коль кі лёт чы каў гі-
ну ла, — рас па вя да ла ма ма, — дзень за 
днём…». Па вод ле яе сло ваў, некаторыя 
жон кі з дзець мі та ды па еха лі з Ваў чан-
ска ўслед за муж чы на мі ў Ва луй кі: усе 
ду ма лі, што вай на хут ка скон чыц ца…

Але, як вя до ма, вай на за цяг ну ла-
ся на доў га. Баць ка мой ва я ваў тры з 
па ло вай га ды, быў двой чы па ра не ны. 
Больш за ты ся чу трыс та дзён і на чэй 
ма ма, як і боль шасць жо нак тых, хто 
пай шоў на вай ну, бы ла без яго.

У лю тым 1942-га баць ку з БАА 
пе ра вя лі ў 51-ю гвар дзей скую страл-
ко вую ды ві зію і за лі чы лі ў ды ві зій ны 
му зы каль ны ўзвод. Ме ся цы тры па-
пра ца ваў шы, на му чыў шы ся з сы нам 
уда ле чы ні ад до ма, ма ма та кі вяр ну ла-
ся ў Ваў чанск. Пас ля та го, як па бы ва ла 
«на ва ла сок ад смер ці», ма ма, як пры-
зна ва ла ся, ужо ні чо га не ба я ла ся.

Га ра док наш быў аку па ва ны двой-
чы: з 31 каст рыч ні ка па 12 ліс та па-
да 1941-га го да, а по тым з 10 чэр ве ня 
1942-га па 9 лю та га 1943-га. Кан чат-
ко ва пад час Хар каў скай на сту паль най 
апе ра цыі быў вы зва ле ны са вец кі мі 
вой ска мі Ва ро неж ска га фрон ту. Так 
што і ма ма мая па бы ва ла ў аку па цыі 
больш чым паў го да. Мно гія ваў чан-
скія жан чы ны, ся род іх і з на шай ву-
лі цы Пад гор най — што на ўскра і не 
га рад ка — пра ца ва лі, дзе прый дзец ца, 
што маг лі пра да ва лі. Ма ла дых і пры го-
жых, як ма ма, нем цы бра лі пры бі раць 
ста ло вую — за пра дук ты, якія бы лі 
пра тэр мі на ва ныя, аль бо ежу, якая за-
ста ва ла ся на та лер ках. І чым больш 
бы ло аб’ ед каў, тым больш шчас лі вай 
вяр та ла ся да до му ма ма. Бо там яе ча-
ка лі свяк ру ха Ка ця ры на Мак сі маў на і 
сын. Мне цяж ка ўя віць, што яны елі ў 
тыя дні, як раз мя шча лі ся ў ма лю сень-
кай хат цы-ма зан цы пад са ла мя ным 
да хам: адзін па кой чык і кух ня. Ма-
быць, з-за тае цес на ты адзін з нем цаў, 
як ма ма ска за ла, з тоў стых на чаль ні-
каў, не за тры маў ся ў іх: пра быў толь кі 
па ру дзён. Але па спеў на па ло хаць яе 
да смер ці. Ма ма не як бя ліз ну су шыц-
ца раз веш ва ла, і праз дзір кі ў пло це 
ўба чы ла, як таў стун, шчыль на па па-
луд на ваў шы, вый шаў на двор і на кі-

ра ваў ся да яе. Яна па бег ла ў сад, які 
рас па сці раў ся пад га ру. Уба чыў шы ба-
ка вым зро кам, што не мец па ско рыў ся, 
рва ну ла па кру тым схі ле яра, за рос ла га 
віш ня ком. І ўя віць не маг ла, што той 
ад шу кае сцеж ку і ўзле зе на га ру. Мет-
рах у двац ца ці ад краю яра — по ле з 
вы со кай ку ку ру зай бы ло, якое ма му 
і ўра та ва ла. Ныр ну ла ту ды, пра бег-
ла па між ства ла мі ку ку ру зы, да зям лі 
пры ціс ну ла ся. Сэр ца, га ва ры ла, вы-
скок ва ла, зда ва ла ся, што яго стук той 
не мец па чуе. Але ён па ста яў пе рад по-
лем і па вяр нуў на зад. Пра се дзе ла ў ку-
ку ру зе ма ма да цям на, а ка лі вяр ну ла ся 
да до му, да ве да ла ся: не мец, са браў шы 
свае рэ чы, з’е хаў на ма та цык ле. Пас ля 
яго на па стой пры быў тан ка вы экі паж, 
ці то бы ла ней кая ін шая бро не ма шы-
на. Тры ма ла дыя венг ры (ма ма ка за ла: 
мадзь я ры) шко ды ім не чы ні лі.

Ма мі на вай на ў аку па цыі ў пер шую 
чар гу вя ла ся за вы жы ван не. Ле там бы-
ло ляг чэй: ага род, у са дзе спе лі па рэч-
кі, агрэст, яб лы кі, аб ры ко сы, слі вы і 
віш ні. Праў да, ад іх ес ці ха це ла ся яшчэ 
больш. Хлеб быў рэд кас цю. У жніў ні 
пад коп ва лі буль бу, морк ву. З бу рач на-
га бац він ня з буль бай і морк вай ва ры лі 
бар шчы. На га ры па спя ва ла ку ку ру за. 
Хоць ір ваць яе бы ло за ба ро не на, лю-
дзі ўсё ж пры муд ра лі ся хоць тро хі па-
чат каў для ся бе ўзяць. Дзе ці яе сы рой 
грыз лі. Ес ці ж ха це ла ся ад чай на. Ма ма 
рас каз ва ла, як Юра і пас ля вай ны бе-
гаў да стры еч на га бра та баць кі, дзядзь-

кі Ці ха на, ста на віў ся ў дзвя рах і ча каў: 
мо жа што да дуць. А ка лі паў за за цяг-
ва ла ся, па чы наў дып ла ма тыч на ен-
чыць: а бунь ка (зна чыць ба бу ля) яшчэ 
не па лі ла, а бунь ка яшчэ не ва ры ла…

Ка лі пас ля вы зва лен ня Хар каў-
шчы ны ў лю тым 1943-га з эва ку а цыі 
вяр нуў ся банк, ма ма зноў пай шла ту-
ды пра ца ваць. Су пра цоў ні кі, ка за ла, 
адзін ад на го су стра ка лі як род ныя… 
У хут кім ча се з эва ку а цыі вяр ну ла ся ў 
Ваўчанск сяст ра май го баць кі Воль га з 
дву ма дзець мі — Алі кам і Ва ляй. Вось 
як пра тое ўспа мі наў Алік Лу гаў скі, 
мой стры еч ны брат:

 якімі прыгожымі былі супрацоўніцы  
банка пасля вайны. Мама (справа)  

з сяброўкай, 1946 год.

У складзе аркестра пры Ваўчанскім Доме культуры былі амаль усе франтавікі.  
Тата ў белай кашулі з барытонам (злева), 1946 год. 
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«Па мя таю, іш лі па Ваў чан ску праз 
увесь го рад, ху дыя, за му ча ныя… Але 
жы выя! І ў цэнт ры су стрэ лі цёт ку 
Ма ру сю, якая бег ла ў банк на пра цу. 
Прый шлі на ву лі цу Пад гор ную і ста-
лі жыць. Усе ў ад ным ма лень кім па-
кой чы ку ўпя ця рох: я і сяст ра з ма ці, і 
цёт ка Ма ру ся з ма ім бра там Юр кам. А 
ба ба Ка ця спа ла на кух ні…

З Юр кам мы бе га лі ў яр, да яко га 
пры мы каў сад сям’і Чар ка шы ных, там 
бы ло два блін да жы, дзе зна хо дзі лі ўся-
кую ўся чы ну, што за ста ла ся ад нем цаў. 
Знай шлі на ват гра на ты, па ра бэ лум, які 
дзядзь ка Мі ша (мой баць ка — Аўт.) 
здаў у мі лі цыю.

Жы лі ў той час бед на, над га ладзь. У 
46-м у Ваў чан ску го лад быў страш ны: 
пту шач кі на ват не цвыр ка лі. Па мя-
таю, мне ўвесь час ха це ла ся ес ці. А ка-
лі дзядзь ка Мі ша стаў на мас ла за вод зе 
пра ца ваць, гру зіць ма ку ху (пра дукт, 
які атрым лі ва ец ца з се мак сла неч ні-
ка пас ля ад ціс ку рас лін на га алею. — 
Аўт.), мы ўсе па ве ся ле лі. Ма ку ха для 
мя не бы ла смач ней ша ка ла ду. А Юр ка 
ка заў, што на ват са ла дзей «бры ке ці ка» 
ка ка ва, які ён ад ной чы сцяг нуў з тан-
ка і згрыз за ад ры най». На тую пра він-
насць бра та ву, да рэ чы, мадзь я ры ма ме 
га ва ры лі: «Нель га! Бу дзе паф-паф!». 
Доб ра, што гэ та не нем цы бы лі.

Мой баць ка вяр нуў ся да до му ў 
кра са ві ку 1945-га. У шпі та лі ў Ека-
ця рын бур зе, та га час ным Свярд лоў-
ску, ён ля чыў ся больш за тры ме ся-
цы. Та та ва вай на па ча ла ся 23 чэр ве ня 
41-га і скон чы ла ся ў кра са ві ку 45-га. 
Да ты я знай шла ў яго чыр во на ар мей-
скай кніж цы і ў ва ен ным бі ле це пас ля 
та го, як ён пай шоў з жыц ця ў 1993-м. 
І пра тое, што ля чы лі баць ку ме на ві та 
ў 414-м шпі та лі, з да ку мен таў яго 
да ве да ла ся. У Ека ця-
рын бур зе, на ву лі цы 
Ма мі на-Сі бі ра ка, 
145, на бу дын ку 
До ма пра мыс ло-
вас ці ўста ноў ле-
на ме ма ры яль ная 
дош ка з  шэ ра  га 
мар му ру ў па мяць 
аб шпі та лі № 414 …

Ва я ваў та та і на Кур скай 
ду зе, і пад Ста лін гра дам. Вы-
зва ляў і га ра ды Бе ла ру сі. На 
слы ху ў мя не і апе ра цыя 
«Баг ра ці ён», і По лацк, і Ві-
цебск… У скла дзе 49-га 
асоб на га пал ка су вя зі, які, 

да рэ чы, меў га на ро вае зван не По лац ка-
га, прай шоў з ба я мі паў ноч на-за ход нія 
рэ гі ё ны Бе ла ру сі. 6-я ар мія ру ха ла ся ў 
бок Даў гаў піл са. Усё гэ та я ве даю з ску-
пых яго апо ве даў пра вай ну, пра якую 
ён га ва рыць не лю біў, як ні спра ба ва лі 
мы неш та з яго вы цяг нуць. І, вя до ма 
ж, з чыр во на ар мей скай кніж кі пра ўсе 
ўзна га ро ды баць кі ве даю. Іх бе раж лі-
ва за хоў ва ла ма ма. Яна ж пры му сі ла 
фран та ві ка на дзець пін жак з ар дэ на-
мі і ме да ля мі ды так сфа та гра фа вац ца. 
На па мяць: для дзя цей і ўну каў. Дзя-
ку ю чы ма ме гэ ты зды мак за хоў ва ец ца 
ў ся мей ным ар хі ве. І на Кур скую ду гу 
баць ка па яе па ра дзе з’ез дзіў у ад ну з 
юбі лей ных дат Пе ра мо гі. Ад Ваў чан-
ска га ва ен ка ма та ва зі лі ве тэ ра наў на 
ме ма ры яль ны комп лекс, які ад крыў-
ся 3 жніў ня 1973 го да ў го нар ге ро яў 
біт вы. Па мя таю, як рас па вя да ла ма ма: 
та та быў вель мі за да во ле ны. А які ён 
быў шчас лі вы, ка лі я, жы ву чы ўжо ў 
Мін ску, па да ры ла яму ўну ка Баг да на! 

І толь кі та ды, праз га ды пас ля вай ны, 
як мне па да ло ся, па мяк чэ ла крыху яго 
сэр ца. Мне не за быць та та ву ўсмеш ку, 
ка лі тры маў ён трох га до ва га Баг дан-
чы ка на ка ле нах. І як жа ён га на рыў ся 
ўну кам, ка лі той па сту піў ву чыц ца на 
«ўра ча». Ка заў: ча ла ве кам бу дзе!

Ба бу ля Аг ра фе на з Зі най і Све тай 
так са ма вы жы лі ў ва ен ным лі ха лец ці. 
Пе рад ба я мі за Ру беж нае Пётр Ула-
са віч па спеў іх пе ра пра віць да сва іх 
баць коў — у ся ло Бла га дат нае. А пас ля 
ба бу ля зноў вяр ну ла ся ў Ру беж нае, яе 
хат ка на ўскра і не вёс кі аца ле ла. Цёт кі 
мае вы ву чы лі ся, за муж па вы хо дзі лі. 
Свят ла на з ча сам за бра ла сваю ма му 
ў го рад Жоў тыя Во ды, што ў Днеп ра-
пят роў скай воб лас ці.

Ма мі на вай на хра на ла гіч на скон-
чы ла ся з вяр тан нем баць кі. Як і ў лю-
бой ін шай са вец кай сям’і, ку ды пас ля 
вай ны вяр нуў ся кар мі цель. З’я ві ла ся 
на дзея, што не ўза ба ве жыць ста не ляг-
чэй. На пе ра дзе быў но вы досвед пас-
ля ва ен на га жыц ця, у якім яшчэ мя не 
не бы ло…

Але тая пра кля тая вай на ня бач-
на пра цяг ва ла быць по бач. Ка лі мы з 
му жам за бра лі ма му да ся бе ў Мінск, 
акру жы лі ўва гай і кло па там, то па мяць 
пра яе і пра го лад вы яў ля ла ся ў ма мі-
ным хва ля ван ні аб пра дук тах. Яна 
на стой ва ла, каб у до ме заў сё ды бы лі 
з за па сам соль, цу кар, кру пы… Як 
жа ма ма ра да ва ла ся, ка лі за тар ваў-
ся ха ла дзіль нік. І вель мі ёй не па да-
ба ла ся, ка лі не бы ло ані ка ва лач ка 
хле ба. А як бе раж лі ва тры ма ла яго 
ў ру ках! Пры тым час та ўспа мі на-
ла, як хле ба не ста ва ла і ў БАА, як не 
бы ло яго і ў аку па цыі, а по тым пас ля 
вай ны.

Я доб ра па мя таю вя лі кі мех з 
су ха ра мі. Ён быў пад ве ша-

ны на цвік у кла доў цы, і 
час ад ча су па паў ня-

ўся. Мех ві сеў і ў 
ста рой на шай 
х а  це ,  і  по-
тым — пас ля 

1965-га  — у 
но вай. Су ха-

ры су шы лі ся ў 
ду хоў цы, убу да ва-

най у печ. Доб ра так-
са ма па мя таю той во дар і 

яск ра вы іх смак. Ча сам 
ма ма з баць кам ла ма лі 

іх на ка ва лач кі ды кі-
да лі ў суп…
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І як жа Ма рыя Пят роў на Чар ка-
шы на га на ры ла ся, ка лі ў 2002-м го дзе 
ў Са вец кім рай ва ен ка ма це Мінска ёй 
уру чы лі па свед чан не ўдзель ні цы Вя-
лі кай Ай чын най вай ны! Усё па за ко не, 
на пад ста ве звес так з ва ен ных ар хі-
ваў — вы піс кі з аса біс тай спра вы, якая 
па цвяр джа ла: ма ма мая бы ла ўдзель ні-
цай ба я вых дзе ян няў. Ка лі мы ў ад па-
чы нак ез дзі лі на ра дзі му, то ўзя лі тую 
вы піс ку ў Ваў чан скім рай ва ен ка ма це. 
Скеп тыч на та ды па ста ві ла ся су пра-
цоў ні ца да на шай прось бы: маў ляў, на-
вош та гэ та ва шай ба бу лі, якая яна там 
удзель ні ца… Зу сім інакш, па важ лі ва, 
па ста ві лі ся да на шых дзе ян няў у Мін-
ску. «Пра віль на, што та кія лю дзі, як 
ва ша ма ма, ад зна ча ны, не за бы тыя, — 
ка за ла ад на з жан чын, уру ча ю чы ёй па-
свед чан не. — Бо ў лю бы ж мо мант ба я-
вы аэ ра дром, дзе яна пра ца ва ла, маг лі 
раз бам біць, кож ную хві лі ну жыц цём 
сва ім і сы на ры зы ка ва ла».

Дзя ку ю чы ста ту су ўдзель ні цы Вя-
лі кай Ай чын най вай ны і ма мі на пен-
сія ста ла вы шэй шай. Яна тым вель мі 
га на ры ла ся, з ра ней шай па раў ноў ва ла. 
А як ра да ва ла ся, ка лі што год да свя та 
Пе ра мо гі ёй пры хо дзі лі він ша валь ныя 
трох кут ныя паш тоў кі з под пі сам Прэ-
зі дэн та Бе ла ру сі! І з го на рам, слу ха ю чы 
вы ступ лен не Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
ся дзе ла ў за ле Па ла ца Рэс пуб лі кі, ку-
ды бы ла за про ша ная на свя точ ны кан-
цэрт, пры све ча ны 60-год дзю Пе ра мо гі.

Не за быў ным для ма мы ста ла ся і 
не звы чай нае він ша ван не з на го ды яе 
90-год дзя. 25 кра са ві ка 2010 го да на 
зя лё ным га зо не пад вок на мі до ма на 
Ла гой скім трак це ў Мін ску са праўд ны 
ва ен ны ар кестр іграў ме ло дыі ва ен ных 
га доў. Ма мач ка мая, ужо ў ін ва лід най 
ка ляс цы, з квет ка мі ў ру ках, пла ка ла. 
Пэў на, згад ва ла му жа, ва ен на га му зы-
кан та… І сваю вай ну.

75-га доў Пе ра мо гі мы бу дзем свят-
ка ваць без ма мы, ад ной з тых, якіх не 
ста ла. Па тра ды цыі, за ве дзе най баць ка-
мі яшчэ ў Ваў чан ску, збя рэц ца мін ская 
част ка на ша га ро ду. Муж чы ны па ды-
муць па сто гра маў за памяць Перамож-
цаў. Мы аба вяз ко ва пры га да ем, што 
мой та та ні ко лі не піў больш. Ён быў 
пе ра ка на ны, што гэ та па-муж чын ску.

А яшчэ ку пім яр ка-чыр во ныя 
цюль па ны, па ста вім іх ля парт рэ таў 
да ра гіх лю дзей. І за па лім свеч ку ў ста-
рым ры бац кім та та вым ліх та ры…

Ва лян ці на чар ка шы на-жда но віч.
Фота з асабістага архіва аўтара.

да 75-годдзя перамогі

У до ме ад на го з ве тэ ра наў Вя лі-
кай Ай чын най вай ны лёс звёў 
мя не са сту дэн там-пер ша курс-

ні кам гіс та рыч на га фа куль тэ та Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
Ра ма нам Зін чан кам. Чац вёр ты год 
ён — ва лан цёр, пра цуе з ве тэ ра на мі, 
за пі саў ус па мі ны ўжо 120 удзель ні каў 
вай ны, якія жы вуць у Мін ску і Мін-
скай воб лас ці. Для Ра ма на са мо па 
са бе гэ та бяс цэн на.

— У ма ёй сям’і ве тэ ран — пра ба-
бу ля Чуп рыс Ма рыя Фё да раў на. Яна 
на ра дзі ла ся ў вёс цы Ба рыс кі Мін скай 
воб лас ці. У 15 га доў сыш ла ў го рад, 
а ў па чат ку вай ны ўжо пра ца ва ла ў 
шпі та лі ў Клу ма ва асіс тэн там хі рур-
га. Та го са ма га зна ка мі та га Яў ге на 
Клу ма ва, яко га фа шыс ты ў са ка ві ку 
1944-га ў га за вую ка ме ру ад пра ві-
лі, — Ге роя Са вец ка га Са ю за.

З 42 па 44 год пра ба бу ля ўдзель ні ча-
ла ў пар ты зан скім ру ху, бы ла су вяз ной 
у атра дах «Дзі ма» і «Гра мы ка». У на шай 
сям’і час та ўспа мі на юць вось пра та кі 
эпі зод. Ма рыя Фё да раў на ў пры го жым 
па лі то з лі сі ным каў ня ром іш ла па Ка-
ма роў скім рын ку ў Мін ску. Зі ма. Хо лад. 
Ідзе яна са бе, спя ша ец ца: за дан не. Ліс-
тоў кі і да ня сен не з ад ной явач най ква тэ-
ры на ін шую пе ра но сіць. І тут на су страч 
ёй — уз бро е ны па труль. За ўва жы лі, пад-
зы ва юць. Пра ба бу ля па ды хо дзіць, но гі 
не слу ха юц ца. А нем цам так са ма хо лад-
на, зі ма ж лю тая! Яны па чы на юць каў-
нер лі сі ны з пра ба бу лі на га па лі то ад дзі-
раць, каб са бе пры май стра ваць яго, ад 
ма ро зу аба ра ніц ца. Каў нер не ад ры ва-
ец ца. Пра ба бу ля ні жы вая ні мёрт вая. Бо 
ліс тоў кі пад каў ня ром сха ва ныя. Яшчэ 
тро хі — ада рвец ца лі сі ная скур ка... Але 
рап там по бач з’я ві ла ся ганд ляр ка га ра-
чы мі пі раж ка мі, ста ла гуч на за зы ваць 
па куп ні коў, і нем цы пра Ма рыю Фё да-
раў ну на не ка то ры час за бы лі ся. Па куль 
пі раж кі елі, яна і па спе ла ўця чы. 

За хоў ваю яе ме да лі, па свед чан ні, 
фа та гра фіі, уз на га род ныя да ку мен ты 
і ор дэн.

У пра ба бу лі быў ста рэй шы брат 
Чуп рыс Дзміт рый Фё да ра віч, кад ра-

вы ва ен ны 1910 го да на ра джэн ня. Ён 
удзель ні чаў у поль скім па хо дзе Чыр-
во най Ар міі, у вай не з Фін лян ды яй, 
у Ай чын най, аба ра няў Маск ву. А ў 
1942 го дзе яго пе ра кі ну лі дэ сан там на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі, дзе ў ды вер сій-
ным атра дзе «Дзі ма» ён стаў на чаль-
ні кам шта ба. Ве даю, што Дзміт рый 
Фё да ра віч пры маў удзел у пад рых-
тоў цы за ма ху на гаў ляй тэ ра Віль гель-
ма Ку бэ. По тым вы зва ляў Бе ла русь, 
Поль шчу, ва я ваў пад Ке нігс бер гам, а 
пе ра мо гу су стрэў на Эль бе...

Але на вош та сён ня маладому 
хлопцу ўсё гэ та ве даць?

— Мне ці ка выя лё сы лю дзей, як 
яны вы жы ва лі, зма га лі ся з во ра гам 
у эк стрэ маль ных умо вах. У на шай 
сям’і шмат ка за лі пра вай ну, але сва-
я коў, якія ўдзель ні ча лі ў той вай не, я 
не за спеў. Маг чы ма, гэ та і пад штурх-
ну ла мя не да ва лан цёр скай пра цы з 
ве тэ ра на мі, да та го, каб за піс ваць іх 
ус па мі ны...

Ра ман Зін чан ка бе раж лі ва са браў 
са ста ла ста рыя фа та гра фіі з парт рэ-
та мі ўдзель ні каў вай ны, па тра па ныя 
да ку мен ты, уз на га ро ды сва іх пра дзе-
даў. Ён спя шаў ся, яго ча ка лі ў шпі та лі 
ве тэ ра ны.

Ула дзі мір сце па нен ка

Сту дэнт БДУ са браў больш за сот ню ўспа мі наў удзель ні каў вай ны

За пі са на му – ве рыць

раман 
Зінчанка

sb
.b

y

41беларусь.belarus
красавік   2020



Н
я ма ла да след чы каў 
і мас та коў у спро бе 
раз га  даць код Бе-
ла ру сі ня стом на пі-
шуць пра на шу кра-
і ну, апя ва ю чы яе ў 
тво рах мас тац тва. 
Аляк сандр Аляк се еў 

і Алег Лу ка шэ віч ства ры лі адзін з са-
мых ад мет ных і знач ных у гіс то рыі су-
час най бе ла рус кай куль ту ры мас тац-
кіх пра ек таў — «Спад чы на Бе ла ру сі». 
Аў та ры з да па мо гай трох склад ні каў 
(прэ зен та цый ных кніг-аль бо маў, да-
ку мен таль ных філь маў і фо та вы стаў) 
здо ле лі зра біць вя до мы брэнд «Спад-
чы на Бе ла ру сі» і на но ва ад крыць кра-
і ну не толь кі для са міх бе ла ру саў, але і 
для за меж най пуб лі кі.

Рас пра цоў ва ю чы кан цэп цыю свай-
го пра ек та ў 2001  го дзе, Аляк се еў і 
Лу ка шэ віч, так вый шла, шмат у чым 
апя рэдж ва лі час: яны пер шы мі з фо-
та мас та коў па ча лі сіс тэм на раз бу раць 
стэ рэа тып «сяр мяж ной» Бе ла ру сі:

— Мы на ват не мер ка ва лі, што наш 
аль бом «Спад чы на Бе ла ру сі» бу дзе та-
кі за па тра ба ва ны, — пры зна ец ца Алег 
Лу ка шэ віч. — Тым не менш з 2004 го да 
кні га пе ра вы да дзе на 18 ра зоў. Ужо вы-
пу шча на 46 500 асоб ні каў, і жур на ліс-
ты на зва лі яе бэст сэ ле рам пра Ра дзі му. 
А на па чат ку шля ху нас вя ла лю боў 
да сва ёй кра і ны, ад чу ван не, што та-
кая кні га не аб ход ная Бе ла ру сі, што 
мы не мо жам, рас па вя да ю чы пра яе, 
увесь час экс плу а та ваць тэ му фальк-
ло ру і пры ро ды. Ка лі ча ла век упер-
шы ню пры яз джае ў не зна ё мую кра і ну, 
ён звяр тае ўва гу ў пер шую чар гу на 
ма тэ ры яль ную спад чы ну: ар хі тэк ту-
ру, тво ры мас тац тва, тое, што ства ра-
ла ся па пя рэд ні мі па ка лен ня мі. Нам 
бы ло вель мі важ на са браць пад ад ной 
вок лад кай наш на цы я наль ны зда бы-
так, каб па ка заць: Бе ла русь з’я ві ла ся 
не ўчо ра, кра і на мае ты ся ча га до вую 
гіс то рыю, тут бы ло шмат адукаваных 
лю дзей, ву чо ных, май строў, мас та коў, 
ме цэ на таў.

Па чы на ю чы з 2004 го да кні гі-аль-
бо мы «Спад чы на Бе ла ру сі» прад стаў-
ле ны ў па да рун ка вых фон дах боль-
шас ці кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў, у 
буй ней шых біб лі я тэ ках све ту, у прэ-
стыж ных уні вер сі тэ тах, куль тур ных і 
дып ла ма тыч ных уста но вах, у пры ват-
ных ка лек цы ях вя до мых лю дзей  — 
ад ка ра ле вы Вя лі ка бры та ніі да Па пы 
Рым ска га.

Дзя ку ю чы кар пат лі вай і та ле на ві-
тай ра бо це Лу ка шэ ві ча і Аляк се е ва на 
ста рон ках іх вы дан няў мы ад кры ва ем 
для ся бе асляп ляль на пры го жы край з 
ба га тай гіс то ры яй.

— Ця пер пай шла доб рая хва ля 
ад ра джэн ня: мно гія бе ла ру сы, асаб лі-
ва мо ладзь, ці ка вяц ца род най мо вай, 
гіс то ры яй, ах вот на ез дзяць па кра і-
не, — ад зна чае Аляк сандр Аляк се еў. — 
Ду маю, наш пра ект шмат у чым  та му 
 спры яў. Бо ка лі мы па чы на лі, вя до мыя 
ця пер пом ні кі ар хі тэк ту ры і ту рыс-
тыч ныя марш ру ты бы лі ў ця ні. Але 
нам уда ло ся іх прад ста віць у вы гад-
ным свят ле.

пер шыя ва ўсім 

У кні гах-аль бо мах «Спад чы на Бе-
ла ру сі» аў та ры пер шы мі (у прэ зен-
та цый ным вы дан ні) мэ та на кі ра ва-
на ства ры лі кан цэп цыю мас тац ка га 
прад стаў лен ня гіс та рыч най ве лі чы, 
уні каль нас ці і раз на стай нас ці ар хі-
тэк тур ных пом ні каў і прад ме таў дэ-
ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва 

багатая Культура  
паКарае свет 

Мастацкі праект «Спадчына 
Беларусi» прадстаўлены 
на суісканне Дзяржаўнай 
прэміі 
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ІХ — пач. XX ста год дзя ўсіх рэ гі ё наў 
кра і ны. У кож ным пе ра вы дан ні аб наў-
ля юц ца да дзе ныя пра на цы я наль ную 
спад чы ну. І ка лі па раў наць вы дан ні 
2004-га і 2017 го да, то ме на ві та па іх 
мож на ўба чыць вя лі кі шлях Бе ла ру сі 
па ад наў лен ні гіс та рыч ных пом ні каў.

Дзя ку ю чы пра ек ту бе ла рус кая спад-
чы на і куль ту ра бы лі прад стаў ле ны на 
прэ стыж ных вы ста вач ных пля цоў ках 
све ту: ад штаб-ква тэ ры ЮНЭС КА да 
Бры тан ска га му зея. У Па ры жы, Лон-
да не, Бер лі не, Ве не, Пра зе, Бу да пеш це, 
Ры ме, Вар ша ве, Пе кі не, Нью-Ёр ку, Ва-
шынг то не ды ін шых га ра дах да ве да-
лі ся пра ба га тую гіс то рыю Бе ла ру сі. У 
Па ры жы пра ект «Спад чы на Бе ла ру сі» 
экс па на ваў ся больш за два га ды (ад-
мыс ло ва бы лі вы раб ле ныя ра бо ты па-
ме рам больш за два мет ры). А ў Мін ску 
на пра ця гу пя ці га доў фа та гра фі я мі з 
кні гі-аль бо ма лю ба ва лі ся ўсе, хто апы-
наў ся ў ра ё не пар ку імя Ча люс кін цаў, 
на ага ро джы яко га раз мя шча лі ся пей-
за жы, ад якіх захоплівае дух. Гэ та бы ла 
са мая маш таб ная вы ста ва ў гіс то рыі: 
амаль кі ла метр вы ста вач най пра сто-
ры, 150 трох мят ро вых ра бот. А сён ня, 
да пры кла ду, па ста ян ная вы ста ва пра-
ек та «Спад чы на Бе ла ру сі» ўпры гож вае 
Па лац Не за леж нас ці. Па чы на ю чы з 
2003 го да аў та ры пра вя лі 30 маш таб-
ных на цы я наль ных і між на род ных фо-
та вы стаў.

Маг чы ма, пос пе ху спры яў той 
факт, што мас тац кі пра ект зноў жа 
ўпер шы ню ў гіс то рыі атры маў даб ра-
сла вен не дзвюх буй ных кан фе сій Бе-
ла ру сі: пра ва слаў най і ка та ліц кай.

Пер шая кні га вый шла ў ве рас ні 
2004 го да, і трох ты сяч ны на клад быў 
пра да дзе ны за 29 (!) дзён. Усё ас тат няе, 
як га во рыц ца, — ужо гіс то рыя. Аў та-
раў ча каў гран ды ёз ны пос-
пех, шмат лі кае 
п е  р а  в ы  д а н  н е 
аль бо ма і яго 
ў н і  к а л ь  н а я 
прад стаў ніц-
к а я  ф у н к -
ц ы я ,  я к а я 
б ы  л а  з а -
ўв а жа  на на 
са мым вы со-
кім уз роў ні: 
7   ст у дзе ня 
2 0 0 5   г о  д а 
Прэ зі  дэнт 
Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 

ўру чыў Аляк санд ру Аляк се е ву і Але гу 
Лу ка шэ ві чу прэ мію «За ду хоў нае ад-
ра джэн не».

— Та кая вы со кая ацэн ка нас вель-
мі пад тры ма ла на па чат ку шля ху, мы 
зра зу ме лі, што трэ ба ру хац ца да лей, — 
ад зна ча юць аў та ры.

Кож ная кні га-аль бом «Спад чы на 
Бе ла ру сі» — гэ та 320 ста ро нак, больш 
за 400 мас тац кіх фа та гра фій, на якіх 
прад стаў ле ны кож ны рэ гі ён кра і ны і 
да ец ца важ ная ін фар ма цыя пра най-
больш знач ныя фак ты ў гіс то рыі на 
трох мо вах: бе ла рус кай, рус кай і анг-
лій скай.

Кні га — са праўд ная 
каш тоў насць 

У ліс це з Бу кін гем ска га па ла ца, ад-
праў ле ным па рас па ра джэн ні Лі за ве-
ты ІІ, бы лі такія рад кі: «Яе Вя лі касць 
ад зна чы ла: гэ тае вы дан не — цу доў ны 
го лас Бе ла ру сі. Кні га — са праўд ная 
каш тоў насць, якая не ад клад на па поў-
ніць ка ра леў скую біб лі я тэ ку».

Лу ка шэ віч і Аляк се еў ме лі го нар 
пе ра даць аль бом «Спад чы на Бе ла ру-
сі» ў 2004 го дзе ў дар Па пе Рым ска-
му Яну Паў лу ІІ. У пад зяч ным ліс це з 
Дзяр жаў на га сак ра та ры я та Ва ты ка на 
бы ло ад зна ча на: «Дзя кую за вы са ка-
род ны жэст пе ра да чы ў дар Свя то га 
Ай ца вель мі ці ка вай кні гі «Спад чы на 
Бе ла ру сі», у якой змя шча ец ца ін фар-
ма цыя пра гіс та рыч ныя, мас тац кія і 
рэ лі гій ныя пом ні кі роз ных рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі, ілюст ра ва ныя вы дат ны мі 
фа та гра фі я мі».

Ар га  ніч на ўвай шлі ў  пра ект 
«Спад чы на Бе ла ру сі» цык лы да ку-
мен таль ных сту жак «Эпо ха», «Мас-
та кі Па рыж скай шко лы. Ура джэн цы  

Б е  л а  р у  с і » ,  

«Су час нае мас тац тва Бе ла ру сі» (уся го 
31 фільм). Аў та ры пер шы мі ў да ку мен-
таль ных філь мах дэ та лё ва і маш таб на 
да сле да ва лі бія гра фіі Еў фра сін ні По-
лац кай, Мар ка Ша га ла, Іг на та Да мей кі, 
Та дэ ву ша Кас цюш кі, Ада ма Міц ке ві ча 
ды ін шых.

Да след чыя ма тэ ры я лы, фа та гра-
фіі, да ку мен ты пра ек та «Спад чы на 
Бе ла ру сі» па ста ян на вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў аду ка цый ных мэ тах у роз-
ных на ву чаль ных уста но вах, му зе ях, 
про філь ных ар га ні за цы ях, у рам ках 
дзяр жаў ных пра грам па ўклю чэн ні 
гіс та рыч ных аб’ ек таў Бе ла ру сі ў Спіс 
су свет най спад чы ны ЮНЭС КА.

Для са міх бе ла ру саў гэ ты пра ект не 
толь кі рас кры вае вы то кі, уні каль насць 
і ба гац це на цы я наль най гіс то рыі ды 
куль ту ры, але абу джае па чуц цё го на ру 
за сваю кра і ну, пры му шае за ду мац ца 
пра асця рож нае стаў лен не да свай го 
на быт ку, ад ра джэн не стра ча на га, бу-
ду чае эфек тыў нае раз віц цё.

◆◆◆ 
Па вел Са по цька, ды рэк тар На цы-

я наль на га гіс та рыч на га му зея:
— У на цы я наль ным кні га вы даў-

ніц тве ня ма ін шай прэ зен та цый най 
кні гі-аль бо ма, якая ме ла б та кі пос пех 
і ты раж. Каш тоў насць пра ек та за клю-
ча ец ца ў тым, што аў та ры за асно ву 
сва ёй пра цы ўзя лі на ву ко ва-да след чы 
ас пект. Ме на ві та гэ та да зво лі ла пра-
ек ту вый сці на між на род ны ўзро вень.

Сяр гей Клі маў, ды рэк тар На цы я-
наль на га гіс та рыч на-куль тур на га му-
зея-за па вед ні ка «Ня свіж»:

— Пра ект за няў год нае мес ца ў на-
цы я наль най куль ту ры. Аў та рам Аляк-
санд ру Аляк се е ву і Але гу Лу ка шэ ві чу 
ўда ло ся не толь кі ства рыць улас ную 
кан цэп цыю па пра соў ван ні і па пу ля-

ры за цыі гіс та рыч най і куль-
тур най спад чы ны Бе ла ру сі, 
але і аб’ яд наць су час ныя 
па ды хо ды ў вы да вец кай, 
вы ста вач най дзей нас-
ці і ві дэа вы твор час ці. 

Да  дзе ны пра ект 
ад кры вае шы ро-

кія маг чы мас ці 
па прад стаў-

л е н  н і  г і с -
т а  р ы ч  н а й 
спа д  чы ны 
Бе ла ру сі на 
між на род-
най арэ не.

Вікторыя Папова
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т
— Твор часць су пра ва джа ла мя не з ран-

ня га дзя цін ства ва ўся кіх сва іх раз на стай-
ных фор мах, але больш за ўсё па да ба ла ся 
ра біць неш та сва і мі ру ка мі, — расказвае 
Таццяна, — Ад нак нель га ска заць, што баць-
кі мя не ў  тым пад трым лі ва лі. На ад ва рот, лі-
чы лі, што мас так асу джа ны на га ле чу, лепш 
за ся ро дзіць ува гу на не чым ін шым. Та му 
па сту пі ла ў Бе ла рус кі ганд лё ва-эка на міч ны 
ўні вер сі тэт спа жы вец кай ка а пе ра цыі ў Го ме-
лі, там атры ма ла доб рую спе цы яль насць, па 
якой ця пер і пра цую. Ад ной чы, ка лі «шпа-
цы ра ва ла» па пра сто рах ін тэр нэ ту, знай шла 
ін фар ма цыю пра ляль кі — яны кра ну лі да 
глы бі ні ду шы. Унут ры неш та пра чну ла ся, 
за ва ру шы ла ся, і я зра зу ме ла: мая твор чая 
энер гія, па тэн цы ял збі ра лі ся доў гія га ды, і 
прый шоў час, каб іх рэа лі за ваць.

Тац ця на лі чыць, што та кія за дат кі ў яе 
ад сва я коў — дзядзь ка быў мас та ком, увесь 
яго вяс ко вы дом на гад ваў кар цін ную га ле-
рэю. Ды і та та — на ўсе ру кі май стар.

— Я чэр па ла па трэб ную ін фар ма цыю з 
се ці ва або да вед ва ла ся ад ін шых за хоп ле-
ных. Чы та ла, як ро бяць ляль кі, не вы хо-
дзя чы з до му, і за га рэ ла ся ідэ яй так са ма іх 
ства раць. Га лоў нае, каб род ныя не бы лі су-
праць экс пе ры мен таў, у тым лі ку з вы ка ры-
стан нем роз ных хі міч ных рэ чы ваў. Увесь 
пра цэс па чы на ец ца з вы ба ру ма тэ ры я лу. 

Для бу ду ар ных ля лек я вы бра ла па лі мер-
ную глі ну — яна доб ра па ды хо дзіць, бо па 
сва іх улас ці вас цях па доб ная на плас ты лін. 
Гэ тую глі ну трэ ба вы пя каць у пе чы. Ча сам 
муж за хо дзіць да до му са сло ва мі: «О, неш-
та смач нае га ту ец ца… А-а-а, зноў там твае 
га ло вы» (усмі ха ец ца). Ка лі дэ та лі зроб ле-
ны, ідзе іх шлі фоў ка, по тым пад рых тоў ка 
да рос пі су, па крыц цё спе цы яль ным по лі-
ўрэ та на вым ла кам, а пас ля — раз ма лёў ка 
час так це ла: дзесь ці акры лам, дзесь ці — 
аква рэл лю. І зноў па крыц цё ла кам. Ка лі ўсё 
га то ва, пе ра хо джу да збо ру ляль кі. У на гах 
і ту ла ве — шплін ты (гнут кія ма ца ван ні). 
Дзя ку ю чы ім вы ра бы атрым лі ва юц ца вель-
мі плас тыч ныя, быц цам жы выя.

На ляль ках Таццяны ві даць усе ча ла-
ве чыя асаб лі вас ці: ра дзім кі, вяс нуш кі або 
не вя лі кія мар шчын кі. Ме на ві та гэ та і пры-
цяг вае да ца цак. Што ці ка ва, ва ла сы на іх — 
гэ та ка зі ная шэрсць, яе да сы ла юць з Ра сіі, 
дзе зна ё мая су раз моў ні цы зай ма ец ца раз вя-
дзен нем гэ тых жы вёл і пра дае не звы чай ную 
сы ра ві ну ля леч ні кам. Тац ця на пры во дзіць 
яе ў па трэб ны вы гляд: рас чэс вае, аб стры гае 
як трэ ба і фар буе, ма цуе на маг ні ты да га-
ла вы.

— На ства рэн не бу ду ар най ляль кі тра-
ціц ца ме сяц-два. На пачатку шляху да во дзіц-
ца па пса ваць шмат ма тэ ры я лу: я за хоў ваю 

ЛяЛьКІ  
З ПРАГРАМныМ 
ЗАБеСПяЧэннеМ

Таццяна Костусева 
па прафесіі 
інжынер-
праграміст, працуе  
ў адной з 
паспяховых 
фірмаў па вырабе 
пластыкавай 
прадукцыі. 
Вольнага часу  
ў яе не так і многа, 
аднак калі ўсё ж 
з’яўляецца некалькі 
хвілін, то думае 
Таццяна пра... 
лялькі. Маладая 
рамесніца ўжо 
некалькі гадоў 
стварае прыгожыя 
цацкі для сябе і для 
іншых ды лічыць, 
што гэты занятак — 
на ўсё жыццё.
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до ма па кет з не па трэб ны мі дэ та ля-
мі — гэ та мая па мяць і досвед. Па няц це 
«ля леч нік» аб’ яд ноў вае шмат на вы каў 
з роз ных пра фе сій. Гэ та і мас так (су-
раз моў ні ца на не ка то рых цац ках вы-
ка рыс тоў вае рос піс хной — ме хен дзі), і 
цы руль нік, і ды зай нер (мод нае адзен не 
ге ра і ня ства рае цал кам са ма стой на), і 
ме ха нік. А яшчэ… фізіёлаг. Каб пра-
віль на раз лі чыць пра пор цыі це ла, трэ-
ба ве даць ча ла ве чую ана то мію.

Са мыя па пу ляр ныя ляль кі ў ка лек-
цыі — шар нір ныя. Яны мо гуць пры-
маць лю быя ча ла ве чыя по зы.

— На ства рэн не ме на ві та та-
кой ад ной мо жа пай сці да го да, яны 
вель мі да лі кат ныя ў ра бо це. Ле піц ца 
май стар-ма дэль, з якой пас ля зды-
ма юц ца фор мы для вы ра бу ко пій-
ад лі вак з да па мо гай роз ных тэх на ло-
гій. На пра ця гу ме ся ца ства ра юц ца 
і фор мы для роз ных дэ та ляў. З імі 
так са ма трэ ба шмат пра ца ваць  — 
пе ра раб ляць, пад га няць. Пра хо дзіць 
не каль кі па пя рэд ніх збо рак, перш 
чым усе яны ідэа льна ста нуць на свае 
мес цы. Да лей — раз ма лёў ка. Гэ та той 
мо мант, ка лі ляль ка «ажы вае» і ўжо 
гля дзіць на вас ма лень кі мі воч ка мі. 
Апош ні этап — збор ка, адзен не і за-
ма ца ван не па ры ка. «Кож на му твор-
цу зна ё мыя ду шэў ныя па ку ты: сён ня 
атры ма ла ся доб ра — ад чу ва еш ся бе 
та ле на ві тай, на заўт ра ні чо га не вы-
хо дзіць...» 

Су раз моў ні ца ўдзяч ная сва ім цац-
кам за тое, што яны ад кры лі ёй но вы 
свет з ці ка вы мі людзь мі: «Ка лі мы з 
імі су стра ка ем ся, пры сут ныя звы чай-
на за па мі на юць нас, бо ўсе ста лы хут-

ка пе ра тва ра юц ца ў вы ставу на шых 
ра бот. Ды і са мі пе ры я дыч на іх ладзім 
у го ра дзе».

Та ццяна рас ка за ла, што пра ца ваць 
над ляль ка мі ёй знач на ляг чэй на ча мі. 
Тут важ на вы кон ваць толь кі ад но пра-
ві ла — не са дзіц ца за спра ву без доб-
ра га на строю.

— Гэ та ча роў ны час, ка лі ўся сям’я 
ўжо спіць, ні хто не  пе ра шка джае 
атрым лі ваць аса ло ду ад пра цэ су. Ка лі 
ёсць жа дан не штосьці ўва со біць, ма-
гу зай мац ца гэ тым су тка мі. Але пас-
ля аба вяз ко ва па трэб ны пе ра пы нак 
на ты дзень ці ме сяц. Ства рэн не ца цак 
ма гу па раў наць з на ра джэн нем дзі ця-
ці: не ад га да еш ні ко лі, які ў яго бу дзе 
ха рак тар, але дак лад на ве да еш, што бу-
дзеш яго лю біць. У кож най — пэў ныя 
эмо цыі, у не ка то рых ёсць імя. Ча сам 
ляль кам не па да ба юц ца су кен кі, якія 
па шы ла для іх, ко лер ва ла соў і гэ так 
да лей. Гля джу і ра зу мею: трэ ба неш та 
ін шае, та му імк ну ся «да га дзіць» сва ім 
цац кам, — ці то жар там, ці то ўсур’ ёз 
ка жа Тац ця на. — Усе яны ства ра юц ца 
ў адзі ным эк зэмп ля ры, не ка то рыя з 
іх — пад уплы вам на тхнен ня ад кні гі 
ці філь ма. Ёсць не маў лят кі, прын цэ-
сы, да рос лыя да мы, а вось хлоп чы каў 
па куль што ня ма.

Ра мес ні ца пры зна ец ца: на  па чат ку 
за хап лен ня ляль ка мі ні я кіх пла наў 
на конт за роб ку яна не  ра бі ла, бо ў 
пер шую чар гу бы ла мэ та ства раць, 
а не пра да ваць. Ад нак ця пер пе ра да-
ваць пры га жосць, на ват у доб рыя ру-
кі, тан на не мо жа — па куп нік па ві нен 
ра зу мець яе каш тоў насць, тое, коль кі 
сіл, ча су бы ло ўкла дзе на.

— У глы бі ні ду шы ха це ла ся б, каб 
хо бі ста ла ма ёй асноў най ра бо тай, але 
па куль што гэ та толь кі ма ры. Ця пер та-
кая спра ва най перш для ду шы. Пры ем-
на ба чыць, што мае ляль кі вы клі ка юць 
ці ка васць у роз най аў ды то рыі. У пла-
нах — па чаць ра біць цац кі з парцаляны. 
Гэ та скла да на і за трат на, але ў той жа 
час вель мі пры го жа. Да рэ чы, да кры ты-
кі ад нос на свай го за хап лен ня стаў лю ся 
ста ноў ча, бо га лоў нае, каб твор часць 
вы клі ка ла эмо цыі ў ча ла ве ка.

Да р’я шла па ко ва.
Фота з асабістага архіва Таццяны Костусевай.

Так нараджаюцца лялькі
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В
я до мыя і пра цы Мар ка 
Ша га ла ў кніж най гра-
фі цы. Нядаўна мас коў-
скае вы да вец тва АСТ 
у се рыі «Ка лек цый ная 
кні га» па да ра ва ла чы-
та чу ўні каль ную маг-
чы масць раз гле дзець 

Мар ка Ша га ла ў но вым аб ліч чы. Гэ тая 
кні га — пе ра вы дан не «Мёрт вых душ» 
Мі ка лая Го га ля ў афарм лен ні вя лі ка-
га мас та ка. На клад кні гі — 2000 асоб-
ні каў. Пе рад гіс то рыя, па тлу ма ча на 
ў вы да вец кай ана та цыі, та кая: «На 
па чат ку  XX ста год дзя ме цэ на ту ад 
мас тац тва і ка лек цы я не ру Амб ру а-
зу Ва ла ру пры хо дзіць у га ла ву дум ка 
вы да ваць вы со ка мас тац кія кні гі, пры-
цяг ва ю чы да ілюст ра ван ня жы ва піс-
цаў, а не кніж ных гра фі каў. Так з’яў-
ля ец ца кі ру нак «Lіvre d’artіste», што 
ў пе ра кла дзе з фран цуз кай зна чыць 
«кні га мас та ка».

Вы ні кам та ко га па ды хо ду ста но-
віц ца паэ ма Мі ка лая Го га ля «Пры-
го ды Чы чы ка ва, ці Мёрт выя ду шы» 
з 96  афор та мі Мар ка Ша га ла. Яна 
выйшла ў 1948  го дзе лі мі та ва ным 
тыражом. На дру ка ва ныя на па пе ры 

руч но га вы ра бу з ва дзя ны мі зна ка мі 
ў коль кас ці 368 штук,  тыя кні гі бы лі 
аса біс та пад пі са ны вя лі кім жы ва піс-
цам і прад вы зна ча лі ся для вуз ка га 

ко ла вы бра ных асоб. Сён ня, амаль 
праз 70 га доў з мо ман ту вы ха ду гэ-
тай уні каль най кні гі, у вас ёсць маг-
чы масць аса біс та па ба чыць жы ва на-

Марк Ша гал  
як кніж ны гра фік

Творчасць нашага славутага земляка Марка Шагала 
(1887–1985) найперш вядомая як творчасць 
геніяльнага жывапісца. Хаця ён займаўся і графікай, 
і сцэнаграфіяй. Яшчэ ўраджэнец Віцебска пісаў 
вершы, публіцыстычныя артыкулы і эсэ на ідыш. 
Марк Шагал размаляваў у 1964 годзе плафон  
ў глядацкай зале аднаго з будынкаў парыжскай 
оперы — Оперы Гарн’е. Над тым праектам мастак 
працаваў каля года.

Марк шагал. Уезд Чычыкава ў горад n. Афорт, 1927.
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ма ля ва ны ка мен та рый. Бліз кі па ду ху  
са ты рыч ны апо вед Го га ля зна хо дзіць 
сваё вы кла дан не ў не ча ка ных для 
пры звы ч на га да алею і яр кіх фар баў 
мас та ка чор на-бе лых афор тах: «Мне 
зда ец ца, што не ча га не ха па ла б, ка лі 
б я, па кі нуў шы ў ба ку ко лер, не за ня-
ўся ў пэў ны мо мант жыц ця гра вю рай 
і лі таг ра фі яй».

У да дзе ным вы дан ні зме не на пас-
ля доў насць афор таў, уста ля ва ная 
Мар кам Ша га лам і Эжэ нам Тэр’ я дам. 
Ды зайн ма ке та кні гі АСТ зроб ле ны 
Ган най Яку ні най. Вя ду чы рэ дак тар 
пра ек та — Мар га ры та Гум ская. Афор-
ты пад пі са ны, што так са ма са мо па 
са бе ці ка ва і спы няе ўва гу. Зра зу ме ла, 
і ў ілюст ра цы ях Мар ка Ша га ла га лоў-
ны ге рой — не ўмі ру чы Чы чы каў. Яго 
воб раз па да ец ца раз на пла на вым, на-
поў не ным дэ та ля мі, якія, не су мнен на, 
па шы ра юць чы тац кае ўяў лен не пра 
па дзеі, вя до мыя, зда ва ла ся б, ва ўсіх 
дэ та лях, ва ўсіх ад мет нас цях. Афор ты 
пад штур хоў ва юць пе ра чы таць кла-
січ ны твор. Кож ная з ілюст ра цый не-
ўпры кмет ро біць чы та ча фі ло са фам. 
І ча сам па да ец ца, што Го галь і Ша-
гал — су час ні кі. І на ват не толь кі па-
між са бою, у звяз ку з XІX ста год дзем. 
Але і су час ні кі ў да чы нен ні да на ша га 
XXІ ста год дзя…

Яшчэ ў 1999 го дзе ў Ві цеб ску па-
ба чы ла свет не вя лі кае да сле да ван не 
А. С. Шац кіх «Го га леў скі свет ва чы ма 
Мар ка Ша га ла» (уся го ў ім 27 ста ро-
нак). У 2002 го дзе — з 7 лі пе ня па 7 ве-
рас ня — у Ві цеб ску прай шла вы стаў ка 
«Марк Ша гал — ілюст ра тар кніг». У 
му зеі Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску іс нуе 
ка лек цыя гра фіч ных ра бот з не каль-
кіх сот няў гра фіч ных ліс тоў. Пер шы 
на бы так — ары гі наль ная ка ля ро вая 
лі таг ра фія «Да но ва га све ту», якую аў-
тар вы ка наў не за доў га пе рад смер цю ў 
са ка ві ку 1985 го да…

Вар та на га даць, што пер шы до свед 
у тэх ні цы гра ві ра ван ня Марк Ша-
гал на быў у 1922 го дзе, ілюст ру ю чы 
сваю кні гу «Маё жыц цё». У 1925 го дзе 
бы ла вы да дзе ная ілюст ра ва ная Мар-
кам Ша га лам кні га вер шаў Клер ды 
Іва на Голь. У 1927 го дзе мас так пра-
ілюст ра ваў «Пра він цый ную сю і ту» 
Гюс та ва Ка кійо. Мас тацт ва знаў цы 
сцвяр джа юць, што ў не ка то рых ма-
люн ках па зна ец ца сам Марк Ша гал. 
1934 год за стаў ся ў лё се мас та ка як 
год вы ка нан ня 34 ма люн каў туш шу 
да трох том ні ка «Вер шы і паэ мы» Аб-
ра ха ма Вал та. Кні га вый шла ў Нью-
Ёр ку. У 1956 г. з’я ві лі ся ка ля ро выя 
лі таг ра фіі Мар ка Ша га ла да Біб ліі. 
Яны дру ка ва лі ся ў ча со пі се «Verve». 
Мас та ку на ле жаць так са ма ілюст-
ра цыі да кні гі А. Су цке ве ра «Сі бір». 
Аў рам Су цке вер (1913–2010) — яў-
рэй скі па эт, наш зям ляк, на ра дзіў ся ў 
Смар го ні. Пі саў на поль скай мо ве ды 
ідыш. Пер шы паэ тыч ны збор нік вы-
даў у 1927 го дзе. Прай шоў вы пра ба-
ван не Ві лен скім ге та, дзе пра цяг ваў 
пі саць вер шы. Удзель ні чаў у пад пол-
лі. Вы ра та ваў у Віль ню се каш тоў ныя 
ру ка пі сы — пісь мы Льва Талс то га, 
Мак сі ма Гор ка га і ру ка пі сы Шо лам-
Алей хе ма, ін шыя каш тоў ныя ар хіў-
ныя ма тэ ры я лы. У ве рас ні 1943 го да 
на пя рэ дад ні лік ві да цыі ге та Су цке-
вер ра зам з атра дам Су пра ціў лен ня 
вы рваў ся з па ло ну, даб ра ўся да На ра-
чан скіх ля соў. 12 са ка ві ка 1944 го да 
па эт быў да стаў ле ны ва ен ным са ма-
лё там у Маск ву. 27 лю та га 1946 го да 
Аў рам Су цке вер вы сту піў як свед ка 
на Нюрн берг скім пра цэ се. «Сі бір» — 
адзін з ран ніх паэ тыч ных тво раў на-
ша га су ай чын ні ка.

У 1975–1976 гадах Марк Ша гал вы-
кон вае се рыю афор таў да кні гі вер шаў 
свай го сяб ра Луі Ара го на.

Мі ко ла Бер леж 

Ілюстрацыі да кнігі Мікалая Гогаля  
"Мёртвыя душы"

Марк шагал. швейцар не пускае Чычыкава 
да губернатара. Афорт, 1927.

Кожная 
з ілюстрацый 
неўпрыкмет робіць 
чытача філосафам. 
І часам падаецца, 
што Гогаль 
і Шагал — 
сучаснікі. І нават 
не толькі паміж 
сабою, у звязку 
з XІX стагоддзем. 
Але і сучаснікі 
ў дачыненні 
да нашага 
XXІ стагоддзя…
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П
ра гэ та га ча ла ве ка ка-
жуць: ён на ра дзіў ся 
пад шчас лі вай зор кай. 
На пэў на, так і ёсць. 
Але ж без та лен ту і 
не ве ра год най пра ца-
здоль нас ці ці атры ма-
ла ся б зра біць столь-

кі і для ся бе, і для Вя лі ка га, і для ўсёй 
кра і ны? На род ны ар тыст СССР, на род-
ны ар тыст Бе ла ру сі, ха рэо граф Ва лян-
цін Елі зар’ ёў зноў ура зіў не абы яка вую 
пуб лі ку: у снеж ні ён вяр нуў на сцэ ну 
Вя лі ка га тэ ат ра ба лет «Ства рэн не све-
ту». Ча ты ры га ды та му зна ка мі ты спек-
такль вы паў з афі шы, але з вяр тан нем 
Ва лян ці на Мі ка ла е ві ча ў Вя лі кі ў якас ці 
мас тац ка га кі раў ні ка яго ле ген дар ныя 
па ста ноў кі зноў ажы ва юць.

«Ства рэн не све ту» — ба лет шмат-
сла ё вы. Перш за ўсё, мы ба чым біб лей-

скую тэ му, гіс то рыю Ада ма і Евы. За іх 
гіс то ры яй — ад веч ная ба раць ба бос-
ка га і д’я баль ска га. Але акра мя біб лей-
скай тэ мы на сцэ не пуль суе ка хан не: 
то тра пят кое, то — ах вяр нае. Яшчэ — 
бяс кон цая не аб ход насць вы ба ру, дзе 

кож ны крок ня се ча сам не зва рот ныя 
на ступ ствы. Вель мі вост ра ад чу ва ец ца 
ў воб ра зах ба ле та ды хан не бліз кіх і да-
лё кіх вой наў. Бо за амаль паў ста год дзя 
(43 га ды) з ча су прэм’ е ры на сцэ не Бе-
ла рус ка га ба ле та змя ніў ся свет, але па-
ра ней ша му гла баль нае па чуц цё не бяс-
пе кі не па кі дае су час ні каў.

Ці ка васць да твор час ці Елі зар’ е ва 
ў куль тур ным ася род ку не сці ха ла ні-
ко лі. На ват у пе ры яд вы му ша на га пра-
стою ён ста віў за мя жой ба ле ты, быў 
чле нам жу ры між на род ных кон кур саў 
і атрым лі ваў уз на га ро ды, пра цяг ваў 
рых та ваць ма ла дую ба лет ную зме ну 
ў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му-
зы кі.

Ва лян цін Елі зар’ еў на ра дзіў ся ў 
Ба ку, але сваё пра фе сій нае жыц цё 
пры свя ціў Бе ла ру сі. У 26 га доў стаў 
га лоў ным ба лет май страм Бе ла рус ка га 

Брава, Елізар’Еў!

«Стварэнне свету»  
Валянціна Елізар’ева  
зноў на сцэне Вялікага!

Цікавасць да творчасці 
Елізар’ева ў культурным 
асяродку не сціхала ніколі. 
Нават у перыяд вымушанага 
прастою ён ставіў за мяжой 
балеты, быў членам журы 
міжнародных конкурсаў і 
атрымліваў узнагароды, 
працягваў рыхтаваць 
маладую балетную змену ў 
Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі.
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ака дэ міч на га тэ ат ра опе ры і ба ле та. 
Ства рыў су час ны бе ла рус кі ба лет, 
уз на чаль ва ю чы на пра ця гу 30 га доў 
ба лет ную тру пу. Сфар ма ваў но вы 
тып ба лет най дра ма тур гіі, за сна ва-
най на скраз ным раз віц ці дзе ян ня, 
на ме та фа рыч нас ці і раз на стай нас ці 
плас ты кі, на тон кім уза е ма дзе ян ні 
ха рэа гра фіі ды му зы кі са сцэ наг ра-
фі яй. Пер шы ж яго ба лет «Кар мэн-
сю і та» стаў пра ры вам да аса цы я-
тыў най і фі ла соф скай ха рэа гра фіі. 
Ба ле ты «Ства рэн не све ту», «Ціль 
Уленш пі гель», «Спар так», «Шчаў-
кун чык», «Кар мі на Бу ра на», «Ба ле-
ро», «Вяс на свя тая», «Страс ці (Раг не-
да)», «Жар-птуш ка» ста лі па дзея мі ў 
куль тур ным жыц ці Бе ла ру сі, вы ве лі 
на цы я наль ны ба лет на еў ра пей скі 
ўзро вень. У 1996-м Ва лян цін Мі ка-
ла е віч уда сто е ны зван ня «Най леп шы 
ха рэо граф го да» і прэ міі Benoіs de la 
Danse, за сна ва най Між на род най аса-
цы я цы яй тан ца, за ха рэа гра фію ба-
ле та «Страс ці (Раг не да)». Сён ня ён 
з’яў ля ец ца сяб рам жу ры між на род-
ных кон кур саў ба ле та ў Ра сіі, Япо-
ніі, Укра і не, ЗША, Кі таі, Бал га рыі, 
сяб рам Са ве та Еў ро пы па куль ту ры, 
ака дэ мі кам Між на род най сла вян-
скай ака дэ міі ды Пят роў скай ака-
дэ міі на вук і мас тац тваў, су пра цоў-
ні чае з вя ду чы мі тэ ат ра мі Еў ро пы, 
Япо ніі, Кі тая, кра ін Бліз ка га Ус хо ду.

Елі зар’ еў ра шу ча, год за го дам 
пе ра тва раў са вец кі ба лет ны Мінск 
у го рад сва бод ны, крэ а тыў ны. Яго 
спек так лі ка за лі і ка жуць гле да чам 

пра тое, што хва люе гра мад ства. 
Пры чым мо вай су час на га тан ца. 
На прык лад, ад ным з са мых моц ных 
воб ра заў спек так ля «Ра мэа і Джуль-
е та» (1988) стаў воб раз Ва ро жас ці. 
Маг чы ма, у гэ тым і па за ча са вы сэнс, 
і прад чу ван не тых вост рых між на-
цы я наль ных кан флік таў, якія ста лі 
ска ланаць СССР.

— Ця пер ба лет ідзе ся мі міль ны-
мі кро ка мі ў за сва ен ні но вых тэм і 
тэх ніч на га май стэр ства, — упэў не-
ны Ва лян цін Елі зар’ еў. — Су час ны 
тан цоў шчык мо жа та кое, што і не 
сні ла ся ба лет на му тан цоў шчы ку га-
доў 20 та му. У су час ным су свет ным 
ба ле це вы бух но вых фор маў, тэх нік, 
ідэй. І, што ха рак тэр на, усё гэ та звя-
за на не з за слу жа ны мі ха рэа гра фіч-
ны мі ка лек ты ва мі і дзяр жаў ны мі 
тэ ат ра мі. Сён ня не ка жуць: тан цуе 
«Вя лі кі» або «Ма ры ін ка». Ка жуць: 
ба лет Юрыя Гры га ро ві ча, Ба ры са 
Эй фма на, Аляк санд ра Рат ман ска-
га, Ра ду Па клі та ру… Ха рэо граф вы-
зна чае ўсё: пос пех, ці ка васць, рух у 
мас тац тве, прэ стыж кра і ны, якую ён 
прад стаў ляе.

Ва лян цін Елі зар’ ёў, без умоў-
на, — че ла век-ле ген да. Але ж коль-
кі б ты ту лаў ні бы ло, ён не спы ня-
ец ца, а ўпэў не на кро чыць наперад, 
каб да сяг аць сва іх мэт. Ця пер пры 
не па срэд ным удзе ле Ва лян ці на Мі-
ка ла е ві ча ў ба лет ным рых туць шмат 
сюр пры заў, пра якія тэ атр у хут кім 
ча се рас ка жа гле да чам.

Вік то рыя Ас ке ра

◆◆◆

Дні куль ту ры Бе ла ру сі прай шлі  
ў Ама не. 

Цы ры мо нія ад крыц ця адбылася  
на сцэ не До ма му зыч ных мас тац-
тваў Ка ра леў ска га опер на га тэ ат ра ў 
Мас ка це. Гле да чы па ба чы лі ну ма ры 
з за ла то га фон ду Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ака дэ міч на га за слу жа на га 
ха рэа гра фіч на га ан самб ля «Ха рош-
кі», за сна ва ныя на ба га тым фальк-
лор ным ма тэ ры я ле і бе ла рус кай гіс-
то рыі. У пра гра ме Дзён куль ту ры — і 
вы ста вач ны пра ект «Узо ры і сім ва лы: 
спад чы на бе ла рус ка га ар на мен ту» са 
збо ру На цы я наль на га гіс та рыч на га 
му зея. Экс па зі цыя бу дзе пра ца ваць 
да 31 мая.

◆◆◆

Прэм’ е ра зня та га ў Бе ла ру сі філь ма 
«Уро кі фар сі» ад бы ла ся на Бер лін скім 
між на род ным кі на фес ты ва лі. 

Стуж ка — між на род ны пра ект 
трох кра ін: Ра сіі, Гер ма ніі ды Бе ла ру-
сі. У цэнт ры сю жэ та — гіс то рыя бель-
гій ца яў рэй ска га па хо джан ня Жы ля 
Крэм’е, які апы нуў ся ў канц ла ге ры і 
вы дае ся бе за пер са, каб за стац ца жы-
вым. Рэ жы сё рам філь ма вы сту піў Ва-
дзім Пе ра льман, сцэ на рыс там — Ілья 
Цо фін. У асно ве кар ці ны — апо вед ня-
мец ка га кі не ма та гра фіс та Воль фган га 
Каль ха а зэ «Вы на ход ства мо вы». Боль-
шасць зды мак прай шло на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі і на на тур най пля цоў цы 
«Бе ла русь філь ма». Дзве га лоў ныя 
ро лі вы ка на лі вя до мыя ак цё ры Ларс 
Ай дын гер і На ўэль Пе рэс Біс ка ярт, 
ак цё ра мі ма са вых сцэн і эпі зо даў ста-
лі бе ла ру сы.

Сцэна са спектакля «Стварэнне свету»

Кадр з фільма «Урокі фарсі»
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A
вы то кі — у бе ла рус кім 
мяс тэч ку смі ла ві чы 

Ад ра зу трэ ба ска заць, што гэ та 
пер шая ў Бе ла ру сі пер са наль ная вы-
ста ва Фай бі ша-Шра гі Цар фі на. І пры-
мер ка ва на яна бы ла да 120-год дзя мас-
та ка (1899–1975). Экс па зі цыя зна ё мі ла 
гле да ча з пра ца мі Цар фі на, якія на ле-
жаць гру пе кам па ній А-100, а так са ма 
прад стаў ля ла кар ці ны аў та ра з пры-
ват ных ка лек цый, рас па вя да ла пра яго 
мас тац кія і ду хоў ныя по шу кі.

Так, су хія бія гра фіч ныя рад кі ка-
жуць аб на ступ ным. Фай біш-Шра га 
Цар фін на ра дзіў ся 7 сту дзе ня 1899 го-
да ў Смі ла ві чах, не па да лёк ад Мін ска. 
Па чаў ма ля ваць яшчэ ў ран нім дзя-
цін стве. У 1900-х быў зна ё мы з Ха і мам 
Су ці ным, так са ма вы хад цам з мяс тэч-
ка Смі ла ві чы — праз трыц цаць га доў 
яны зноў су стрэ нуц ца ўжо ў Па ры жы. 
У 1913 го дзе Цар фін, іду чы па сля дах 
Су ці на, па сту піў у Ві лен скую ма ля-
валь ную шко лу, але праз год з’яз джае 

ў Па лес ты ну. Там ён ву чыц ца ў Шко ле 
мас тац тваў Бе ца лель, пра цуе ў кі бу це. 
У 1918–1920 га дах слу жыў у бры тан-
скай ар міі, зма гаў ся за вы зва лен не Па-
лес ты ны з улады Атта ман скай ім пе рыі.

Пас ля за кан чэн ня Пер шай су свет-
най вай ны Цар фін вяр та ец ца ў Бе ца-
лель, удзель ні чае ў шэ ра гу вы стаў. Жа-
да ю чы пра цяг нуць аду ка цыю, ён едзе 
ў Бер лін, а праз год пе ра бі ра ец ца ў 
Па рыж. Там зай ма ец ца са ма аду ка цы-
яй, па чы нае су пра цоў ні чаць з вы да-
вец тва мі і да ма мі мод, вы стаў ля ец ца. 
У 1929 го дзе Цар фін ажэ ніц ца, праз 
два га ды ра зам з жон кай яны атры ма-
юць фран цуз кае гра ма дзян ства.

У 30-х га дах Цар фін ак тыў на пра цуе 
як мас так па тэкс ты лі. Кры ты кі на зы ва-
юць яго «вір ту о зам эс кі заў для тка нін». 
У га ды Дру гой су свет най вай ны амаль 
усе пра цы Фай бі ша-Шра гі мі ну лых га-
доў бяс след на знік лі, толь кі эс кі зы для 
тка нін цу дам за ха ва лі ся ў шэ ра гу пры-
ват ных ар хі ваў. На вы ста ве ў Мін ску бы-
ло прад стаў ле на не каль кі та кіх эс кі заў.

Некалькі месяцаў,  
з канца мінулага года, 
у Нацыянальным 
мастацкім музеі 
Беларусі працавала 
выстава «Шрага 
Царфін. Вядучы да 
святла». У экспазіцыі, 
якая распавядала 
пра творчасць 
мастака Парыжскай 
школы, ураджэнца 
беларускага мястэчка 
Смілавічы, былі 
прадстаўлены дзясяткі 
найцікавейшых карцін.

Самы  беларуСкі  з  уСіх 
парыжСкіх  маСтакоў 
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Пад час Дру гой су свет най вай ны 
Цар фін спа чат ку слу жыць у  фран-
цуз кай ар міі, за тым дэ ма бі лі зу ец ца і 
ўдзель ні чае ў ру ху Су пра ціў лен ня. На-
ват у той скла да ны час ад бы лі ся тры 
яго пер са наль ныя вы ста вы — ад на ў 
Грэ ноб лі і дзве ў Лі ё не. Ме на ві та та-
ды Цар фін рас пра цоў вае тэх ні ку, якая 
ста ла по тым яго «фір мо вым сты лем»: 
яму ўда ец ца змя шаць гу аш і алей ныя 
фар бы.

У 1945 го дзе Цар фі ны вяр та юц ца ў 
Па рыж. Але не ўза ба ве — праз два га-
ды — пе ра яз джа юць у Ро ні-су-Буа, ма-
лень кі га ра док блі зу фран цуз кай ста лі-
цы. Жыц цё ў пас ля ва ен най Фран цыі, 
раз бу ра най і раз ра ба ва най на цыс та мі, 
бы ло вель мі скла да ным, але ме на ві та ў 
той час Цар фін вы ра шае браць прык-
лад са свай го ста рэй ша га сяб ра Ха і ма 
Су ці на і цал кам пры свя чае ся бе жы ва-
пі су. Яго твор часць усё больш но сіць 
ад бі так на пру жа на га ўнут ра на га жыц-
ця мас та ка, асаб лі ва пас ля та го, як ён 
да вед ва ец ца пра гі бель баць коў у смі ла-
віц кім ге та. І толь кі ў 1960-х га дах мас-
та ку ўда ец ца пе ра адо лець унут ра ны 
ду шэў ны кры зіс. Яго пра цы па сту по ва 
па чы на юць ззяць вы дат ным бла кіт ным 
ко ле рам, на паў ня юц ца спа ко ем.

Ад ной з вя ду чых тэм у твор час ці 
Шра гі Цар фі на з’яў ля юц ца пей за жы 
Фран цыі, якая ста ла яму дру гой ра-
дзі май. Мас так быў вы дат ным ка ла-
рыс там, ён вы ка рыс таў свое асаб лі вую 
ін ды ві ду аль ную па літ ру, вы пра ца ваў 
па зна валь ную тэх ні ку, увесь час зна-
хо дзя чы ся ў по шу ку но вых вы раз ных 
срод каў. Яго тво ры зна хо дзяц ца ў мно-
гіх му зе ях Фран цыі, ка лек цы ях ба ро-
наў Рот шыль даў і сям’і Чар лі Чап лі на.

Зна ё мыя і бліз кія Цар фі на ад зна ча-
лі яго міс ты цызм, імк нен не да ін тэ лек-
ту аль ных зно сін. Мас так шмат чы таў, 
ста ра ўся па да рож ні чаць, зна ё мя чы ся 
з но вы мі края мі і людзь мі.

Шра га Цар фін па мёр у 1975 го дзе 
пас ля пра цяг лай хва ро бы і па ха ва ны 
на мо гіл ках Ро ні-су-Буа.

вы ста ва  
як спа знан не та лен ту 

Уся го на  вы ста ве «Шра га Цар-
фін. Вя ду чы да свят ла» ў Мін ску бы ло 
прад стаў ле на 52 ра бо ты мас та ка, ство-
ра ныя ў роз ныя га ды, якія ад люст роў-
ва юць са мыя раз на стай ныя гра ні яго 
та лен ту. Са мая вя лі кая коль касць кар-
цін, збор тво раў з ка лек цыі гру пы кам-

па ній А-100, на бы та ў спад чын ні каў 
мас та ка два га ды та му, але ўпер шы ню 
прад стаў ля ла ся бе ла рус кай пуб лі цы.

Як рас па вёў ку ра тар вы ста вы Юрый 
Аб ду рах ма наў, дач ка мас та ка не ха це ла 
пра да ваць пра цы баць кі, але ўсё ж бе-
ла рус кія біз нес ме ны пе ра ка на лі яе, што 
твор часць Цар фі на па він на быць прад-
стаў ле на на гіс та рыч най ра дзі ме. Ці ка-
ва так са ма, што ідэя «вяр нуць» мас та ка 
ў Бе ла русь на ле жа ла Паў лу Ла туш ку, 
ця пе раш ня му ге не раль на му ды рэк та-
ру На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат-
ра імя Ян кі Ку па лы, у га ды, ка лі ён быў 
Амбасадарам Бе ла ру сі ў Фран цыі.

Да рэ чы, на  ад крыц ці вы ста вы ў 
Мін ску пры сут ні ча лі не толь кі мас-
тацт ва знаў цы, прад стаў ні кі біз нес-су-
поль нас ці і ка лек цы я не ры, але і сва я кі 
мас та ка: пля мен ні кі з дзець мі, унук і 
праў нуч ка. Яны спе цы яль на пры еха лі 
на вер ні саж з Фран цыі, Ра сіі, Із ра і ля.

— На ша сям’я вель мі ўдзяч ная бе
ла ру сам за тое, што яны так ста вяц
ца да твор час ці май го дзе да. Мы гэ
тым вель мі га на рым ся, — ска заў унук 
мас та ка Іў Дзю лак. — Для на шай сям’і 
важ на, што ме на ві та на ра дзі ме дзе
да ўпер шы ню су стрэ лі ся прад стаў ні кі 
роз ных га лін Цар фі ных — з Ра сіі, Із
ра і ля і Фран цыі. Для нас гэ та вя лі кае 
шчас це. Гэ та мой трэ ці пры езд у Бе
ла русь. Смі ла ві чы ста лі для мя не род
ным мес цам. Гэ тым ра зам пры ехаў з 
дач кой. Мае ра сій скія сва я кі так са ма 
пры вез лі сва іх дзя цей, каб па зна ё міць з 
гіс та рыч най ра дзі май.

— У Фай бі шаШра гі бы ло тры бра
ты і дзве сяст ры, але ўсе яны з’е ха лі са 
Смі ла ві чаў па роз ных пры чы нах. На
ша сям’я рас кі да на па све це. Мы вель
мі ўдзяч ныя Бе ла ру сі, На цы я наль на му 
мас тац ка му му зею, які са браў нас усіх 

ра зам, — ад зна чы ла ўну ча тая пля мен-
ні ца мас та ка Эла Цар фін.

Твор часць Шра гі Цар фі на, яго бія-
гра фію да гэ та га ча су пра цяг ва юць да-
сле да ваць мас тацт ва знаў цы. У сва іх 
кар ці нах ён імк нуў ся пе ра даць хва лю ю-
чыя яго ду хоў ныя і фі ла соф скія праб ле-
мы. Хоць у асноў ным пі саў фран цуз кія 
пей за жы. Кар ці ны, якія бы лі прад стаў-
ле ны на ця пе раш няй мін скай вы ста ве, 
без пе ра боль шан ня, за ча роў ва лі. Пей-
за жы, вы ка на ныя ў сі не-зя лё ных та нах, 
ні бы за цяг ва лі, за пра ша ю чы гле да чоў 
пра гу ляц ца па па лях і гарах Фран цыі, 
прай сці ся пад скля пен ня мі хра маў, па-
лю ба вац ца мо рам. Не ка то рыя пра цы 
ад люст роў ва лі сель скае жыц цё, бы лі 
на цюр мор ты. Ці ка васць прад стаў ля-
лі і эс кі зы тка нін, бо не здар ма мас так 
у 1930-х га дах стаў ад ным з са мых па-
спя хо вых ды зай не раў у тэкс тыль най 
пра мыс ло вас ці. Ма юц ца звест кі, што 
шэ раг эс кі заў ён вы ка наў для па чы на-
ючай сваю кар’ е ру Ка ко Ша нэль.

На вы ста ве бы лі прад стаў ле ны і 
аса біс тыя рэ чы май стра: пра цоў ны 

У экспазіцыі выставы ў 
Мінску было прадстаўлена 
больш за 50 работ аўтара. 
У тым ліку тры карціны 
з фондаў Нацыянальнага 
мастацкага музея, 
астатнія — са збораў 
калекцыянераў. 
У прыватнасці, 15 карцін 
набыла прыватная 
кампанія з Беларусі ў дачкі 
мастака.
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на тат нік, па літ ра і скры ня для фар баў, 
ся мей ныя фо та здым кі, да ку мен ты, ус-
па мі ны аб Ха і ме Су ці не. Так, з гэ тым 
мас та ком ён быў доб ра зна ё мы, яны 
рас лі ў ад ным мяс тэч ку і ў Па ры жы 
пад трым лі ва лі сяб роў скія ад но сі ны.

— Вы ста ва вель мі раз на стай ная. 
Цар фін — ча роў ны, аба яль ны, та ям ні
чы мас так. Яго твор часць пароз на му 
ін тэр прэ ту юць. Мне па да ба юц ца вы
каз ван ні фран цуз кіх да след чы каў, якія 
га во раць пра тое, што яго кар ці ны 
пры зна ча ныя для гар ма ні за цыі ду шы. 
Са праў ды, яны аказ ва юць моц нае эма
цы йнае ўздзе ян не. Мас так пры цяг вае 
ўва гу, ім ці ка вяц ца. Мы вель мі ра ды, 
што пер са наль ная вы ста ва Цар фі на 
прай шла ў на шым му зеі, — ад зна чы ла 
вя ду чая на ву ко вая су пра цоў ніца На-
цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла-
ру сі На дзея Уса ва.

На вы ста ве бы лі ар га ні за ва ны аў-
тар скія эк скур сіі, лек цыі ад мас тацт ва-
знаў цаў, якія да па ма га лі лепш па зна ё-
міц ца з твор час цю ад на го з вы дат ных 
мас та коў Па рыж скай шко лы. Што дня 
дэ ман стра ваў ся фільм Зоі Ка то віч пра 
Шра гу Цар фі на. У рам ках вы ста вач-
на га пра ек та быў вы пу шча ны і пер шы 
ка та лог мас та ка на рус кай мо ве.

— Твор часць Цар фі на заў сё ды вы
клі ка ла па вы ша ную ці ка васць бе ла рус
кай пуб лі кі на ўсіх вы ста вах, пры све
ча ных Па рыж скай шко ле. Яго час ця ком 
за гад ка выя кар ці ны ад люст роў ва юць 
доў гі і скла да ны шлях ду хоў ных по шу
каў, які мас так прай шоў сам і па якім ён 
вя дзе свай го гле да ча, — ска заў га лоў ны 
ку ра тар пра ек та Юрый Аб ду рах ма наў.

— Шра га Цар фін як фі гу ра муль
ты куль тур ная і муль ты на цы я наль
ная з’яў ля ец ца вы дат ным ува саб лен
нем ад кры тас ці све ту, якой мы хо чам 
спры яць тут і ця пер, аба пі ра ю чы ся 
на на цы я наль ную куль тур ную спад чы
ну, — да даў стар шы ня На гля даль на га 
са ве та «А-100» Аляк сандр Цэн цер. — 
На ра дзіў шы ся ў Бе ла ру сі і пра жыў шы 
боль шую част ку жыц ця за яе ме жа мі, 
Цар фін стаў гра ма дзя ні нам све ту, та
му яго твор часць — гэ та ўва саб лен не 
куль тур ных су вя зяў, якія ўста ля ва лі ся 
па між бе ла рус кім і за меж ным мас тац
твам. Спа дзя ем ся, што на быц цё на мі 
ра бот Цар фі на і экс па на ван не іх у Бе
ла ру сі ста не но вым эта пам раз віц ця 
гэ тых кан так таў».

…Сён ня згад ку пра бе ла рус кае 
мяс тэч ка Смі ла ві чы мож на знай сці ў 
лю бой больш-менш пры стой най эн-

цык ла пе дыі — там на ра дзіў ся зна ка-
мі ты Ха ім Су цін. Не каль кі га доў та-
му, дзя ку ю чы эн ту зі яз му му зей ных 
ра бот ні каў і пад трым цы ЮНЭСКА, 
у Смі ла ві чах бы ла ад кры та не вя лі кая 
экс па зі цыя, пры све ча ная зна ка мі та му 
на ўвесь свет мас та ку.

А вось ін шы ўра джэ нец Смі ла віч 
і сяб ра Су ці на — Фай біш-Шра га Цар-
фін, які так са ма з’яў ляў ся прад стаў-
ні ком мас тац кай плы ні, вя до май пад 
наз вай «Па рыж ская шко ла», не стаў 
та кім жа зна ка мі тым. І пра яго ў Бе ла-
ру сі да апош ня га ча су прак тыч на ні хто 
не ве даў. На шчас це, дзя ку ю чы пра ек-
ту «Бел газп рам бан ка» па ства рэн ні 
ка лек цыі мас та коў Па рыж скай шко-
лы — ура джэн цаў Бе ла ру сі, у кра і ну 
вяр та юц ца па лот ны Ша га ла, Су ці на, 
Кі ко і на. І Цар фі на!

бія гра фія з ад цен ня мі  
роз ных ко ле раў 

Шра га Цар фін на ра дзіў ся ў за-
мож най яў рэй скай сям’і. Яго баць ка 
ва ло даў гар бар най май стэр няй і быў 
да во лі аду ка ва ным ча ла ве кам, які 
чы таў Тур ге не ва і Талс то га. Усё жыц-
цё Цар фін з лю боўю ўспа мі наў пра 
дзі ця чыя га ды, пра ве дзе ныя ў Смі ла-
ві чах. Па свед ках сяб роў і бліз кіх, ён 
мог га дзі на мі рас па вя даць пра мяс-
тэч ка ў ата чэн ні ля соў, пра Вол му, 
у во дах якой хлап чу ком ён ку паў ся 
ле там, а зі мой ка таў ся на кань ках па 
за мерз лай ра цэ. Ад ной чы хлоп чык 
пра ва ліў ся ў па лон ку і моц на стук-
нуў ся га ла вой аб яе край. На шчас це, 
яго вы ра та ва лі. Рас па вя да ю чы пра 
тое праз шмат га доў, мас так не без 
го на ру дэ ман стра ваў вя лі кі шрам 
на па ты лі цы.

Яшчэ ў ран нім дзя цін стве Шра га 
за хоп ле на ма люе, па кры ва ючы ста-
рон кі кан тор скіх кніг баць кі сва і мі 
ма люн ка мі. Ня гле дзя чы на роз ні цу ў 
са цы яль ным ста но ві шчы, баць кі Су-
ці на і Цар фі на бы лі пры яце ля мі. Маг-
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чы ма, дзя ку ю чы гэ та му. Су цін, які ўжо 
ву чыў ся ў Ві лен скім мас тац кім ву чы-
лі шчы, да зва ляў ма лень ка му Шра гу 
на зі раць за сва ёй пра цай. За хоп ле ны 
хлоп чык па чы нае ма ля ваць з яшчэ 
боль шым эн ту зі яз мам. Ёсць звест кі 
пра тое, што ўжо та ды яму бы ло да-
зво ле на на ма ля ваць фі гур ку анё ла для 
ўпры гож ван ня Лет ня га тэ ат ра ў Смі-
ла ві чах. Ні бы та ме на ві та пас ля гэ та га 
баць ка Цар фі на змі рыў ся і ска заў яму: 
«Доб ра, па ста рай ся стаць мас та ком, як 
ма ла ды Су цін».

У 1913 го дзе Шра га Цар фін па сту-
пае ў Ві лен скае мас тац кае ву чы лі шча. 
Да лей шае жыц цё Цар фі на на гад вае 
аван тур ны ра ман. У 1914 го дзе ён з’яз-
джае ў Па лес ты ну, якая з’яў ля ла ся ў 
той час част кай Атта ман скай ім пе-

рыі. Амаль два га ды юны Шра га жы ве 
і пра цуе ў кі бу цы: у по лі, на асу шэн ні 
ба лот, га ла да ю чы і па ку ту ю чы то ад 
спё кі, то ад хо ла ду. За тым ён па сту пае 
ў Еру са лім скую шко лу мас тац тваў «Бе-
ца лель». У 1918 го дзе Па лес ты на пе-
ра хо дзіць пад бры тан скі пра тэк та рат. 
Цар фі на прызываюць у бры тан скую 
ар мію. Паз ней мас так з гу ма рам ус па-
мі наў, што гэ та да зво лі ла яму не па мер-
ці з го ла ду, бо па пя рэд нія два га ды ён 
хар ча ваў ся ледзь не ад ным ін жы рам.

У ве рас ні 1920 го да Цар фін дэ ма-
бі лі зу ец ца. Да  туль ён не пераставаў 
ма ля ваць. Амаль ад ра зу ж пас ля вяр-
тан ня з вой ска ўдзель ні чае ў вы ста ве, 
ар га ні за ва най но вы мі ўла да мі Еру са-
лі ма: кры ты ка ад зна чае яго па лот ны. 
У Еру са лі ме ў ма ла до га мас та ка шмат 
сяб роў, не ка то рыя з іх ста лі пас ля 
буй ны мі па лі тыч ны мі дзея ча мі Із ра-
і ля або вя до мы мі мас та ка мі. Ка лі ў 
1923 го дзе Цар фін вы ра шае з’е хаць 
у Гер ма нію, каб браць уро кі жы ва пі су ў 
зна ка мі та га Мак са Лі бер ма на, яны ўга-
вор ва юць Шра гу за стац ца. Ад нак ён 
усё ж ад’яз джае ў Еў ро пу — спа чат ку ў 
Бер лін, дзе, у пры ват нас ці, удзель ні чае 
ў вы ста ве «Berlіner Sezessіon», а за тым 
у Па рыж. У ста лі цы су свет на га мас тац-
тва ён зблі жа ец ца з мас та ка мі, мно гія 
з якіх бы лі вы хад ца мі з Ра сій скай ім-
пе рыі. Па сло вах Цар фі на, у той час ён 
ра зу мее, што яму яшчэ шмат ча му трэ-
ба ву чыц ца. Шра га зні шчае боль шасць 
сва іх ран ніх ра бот і без сто мы на вед вае 
му зеі, га ле рэі і вы ста вы. На Ман март-
ры ён су стра ка ец ца з Су ці ным. Ха ім 
прос та апан та ны жы ва пі сам, але гі бее 
ў та кой га ле чы, што Цар фін вы ра шае 

пра ца ваць дзе за ўгод на і кім за ўгод на, 
абы па збег нуць па доб най до лі. Да ро гі 
двух зем ля коў зноў ра зы хо дзяц ца.

Тым не менш, увесь гэ ты час Цар-
фін не за бы вае пра жы ва піс. Ён імк-
нец ца ўдзель ні чаць у вы ста вах Са ло-
на Не за леж ных. Су цін, яко га Цар фін 
ад шу каў у Па ры жы ў 1930-х га дах па 
прось бе яго сям’і («У нас ня ма ні я кіх 
звес так аб Ха і ме», — пі са лі баць кі Су-
ці на Цар фі ну), уся ляк за ах воч вае Цар-
фі на зай мац ца жы ва пі сам і дае яму 
каш тоў ныя па ра ды. Па ўспа мі нах Лі-
лі ян, дач кі Цар фі на, Су цін да во лі час та 
бы ваў у іх до ма.

У 1939 го дзе па ча ла ся Дру гая су-
свет ная вай на. Цар фі на пры зы ва юць 
на ва ен ную служ бу. Ба ю чы ся на цысц-
кіх рэ прэ сій, яго жон ка і ма лень кая 
дач ка пеш шу сы хо дзяць на поў дзень 
Фран цыі. Зрэш ты, да во лі хут ка рэ жым 
Ві шы пад піс вае з Гіт ле рам па гад нен не 
аб пе ра мір’і і па дзе ле Фран цыі на дзве 
зо ны. Фран цуз кая ар мія рас пус ка ец ца.

Дэ ма бі лі за ва на му Цар фі ну ўда ец ца 
ад шу каць сваю сям’ю. Усе ра зам яны 
ха ва юц ца спа чат ку ў го ра дзе Бры ве, 
а за тым у Лі ё не. Ула даль нік до ма на ву-
лі цы Рэй у 14-м квар та ле Па ры жа, дзе 
Цар фі ны жы лі да вай ны, ска рыс таў-
ся вы пад кам, каб пры браць да рук іх 
ква тэ ру. Увесь ся мей ны ар хіў, уся ма ё-
масць і кар ці ны Цар фі на, ство ра ныя да 
1940 го да, бяс след на зні ка юць. Па ацэн-
цы са мо га мас та ка, у ква тэ ры за хоў ва-
ла ся ка ля трох сот яго прац — кар цін, 
аква рэ ляў, эс кі заў. Акра мя та го, у Цар-
фі на бы ла не вя лі кая ка лек цыя ра бот 
сяб роў-мас та коў, маг чы ма, і Су ці на.

Ганенне на яў рэ яў вы му шае Цар фі-
ных пе ра брац ца ў на ва кол ле Грэ ноб ля. 
Зрэш ты, на ват у той час Цар фі ну ўда ец-
ца вы стаў ляц ца: у ліс та па дзе 1941 го да 
ў га ле рэі Нотр-Дам у Грэ ноб лі, у са ка-
ві ку 1942 го да ў «Пры тул ку мас та коў» 
у Лі ё не і ў лі пе ні та го ж го да — у Лі ён-
скай га ле рэі «Фальк лор». У той час ён 
шмат экс пе ры мен туе з гу аш шу, час та 
змеш ва ю чы яе з алей ны мі фар ба мі. 
Жы ва піс яго ста но віц ца больш упэў-
не ным і ў той жа час — больш тры вож-
ным, больш экс прэ сіў ным.

Ма лень кая ква тэр ка Цар фі ных у 
Грэ ноб лі з’яў ля ец ца ад ной з явак Су-
пра ціў лен ня, і, ка лі не бяс пе ка тра піць 
у ру кі гес та па ўзмац ня ец ца, Цар фі ны 
пе ра бі ра юц ца ў не вя лі кую аль пій-
скую вё сач ку, дзе хут ка аб за вод зяц ца 
сяб ра мі ся род мяс цо вых ся лян. Мас-
так пра цяг вае на пру жа на пра ца ваць. 

Дзіўнага святла карцін мастак дасягаў за кошт 
выкарыстання гуашы і алею 
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У 1945 го дзе Цар фін прад стаў ляе пуб-
лі цы пер са наль ную вы ста ву ра бот, 
ство ра ных пад час вай ны. За тым муж 
і жон ка за бі ра юць дач ку з ма нас ты ра і 
вяр та юц ца ў Па рыж.

Зрэш ты, па зба віў шы ся жыл ля і 
ўсёй сва ёй ма ё мас ці, яны з цяж кас цю 
зво дзяць кан цы з кан ца мі. На шчас це, 
сва я кі з Аме ры кі да па ма га юць гра шы-
ма, а сяб ры-мас та кі дзе ляц ца з Цар-
фі ным фар ба мі і па лот на мі. У спус-
то ша най вай ной Фран цыі амаль ня ма 
пра цы, але мас так не ад чай ва ец ца — і 
пі ша, пі ша, пі ша… Пры гэ тым амаль 
пе ра стае вы стаў ляц ца. Кры ты ка і пуб-
лі ка па сту по ва за бы ва юць пра яго. 
Дач ка Лі лі ян рас па вя дае, што Цар фін 
вель мі не ах вот на рас ста ваў ся са сва і-
мі пра ца мі, пра да ючы іх толь кі вель мі 
вуз ка му ко лу ка лек цы я не раў. Ча сам, 
ка лі не бы ло на што ку піць на ват хле-
ба, яго жон ка ўпо тай вы но сі ла ад ну-
дзве кар ці ны на про даж. Лёс мно гіх з 
іх сён ня не вя до мы.

Кар ці ны, якія кра на юць  
сва ёй му зы кай 

У 1950-х га дах мас так час та бы вае ў 
Нар ман дыі, у пры ват нас ці, у мяс тэч ку 
Онф ле ры, яко му пры све ча ны не каль кі 

яго кар цін, мност ва ма люн каў і эс кі-
заў. У той жа час Цар фін ства рае цэ лы 
шэ раг ра бот, якія пры све ча ны цэрк-
вам і са бо рам Па ры жа, яго ва ко лі цам. 
Кры ты кі асаб лі ва ад зна ча юць тыя пра-
цы, лі ча чы, што ў іх «Цар фін знай шоў 
да гэ туль не вя до мыя ко ле ры і ад цен ні. 
Мас так пад ня ўся да са мых вяр шы няў 
мас тац тва».

Ме на ві та ў той час Цар фін зблі жа-
ец ца з шэ ра гам мас та коў Па рыж скай 
шко лы — з Абер да мам, Ан ча рам, Прэс-
ма нам, Гар фін ке лем, ад наў ляе зна ём-
ства з зем ля ка мі Кі ко і ным і Крэ ме нем.

Ці ка васць да жы ва пі су Цар фі на з 
дру гой па ло вы 1950-х па ста ян на рас-
це. У ліс та па дзе 1954 го да Ге не раль-
ная ды рэк цыя пры го жых мас тац тваў 
і лі та ра ту ры Фран цыі куп ляе для 
дзяр жаў ных му зе яў адзін з пей за жаў 
Цар фі на. Вя до мы фі ло саф і мас тацт-
ва знаў ца Эць ен Су рьё, які вы кла дае ў 
той час у Сар бо не, пры свя чае Цар фі ну 
ад ну са сва іх уні вер сі тэц кіх лек цый і 
пі ша не каль кі ар ты ку лаў, на зы ва ю чы 
яго твор часць «ад ным з вы шэй шых 
да сяг нен няў су час на га мас тац тва». 
А мас тац кі кры тык Эма ню эль Рэ так 
пі саў пра мас та ка: «Цар фін на гад вае 
мне вя лі ка га рус ка га паэ та Ф. Цют-
ча ва, для яко га знеш ні свет з’яў ляў ся 

толь кі мі ма лёт ным і не даў га веч ным 
ба чан нем, не на доў га ўзні ка ю чым з ха-
о су і тут жа ў ім зні ка ю чым…».

У 1958 го дзе ка ля трыц ца ці ра бот 
Цар фі на бы лі прад стаў ле ны пуб лі цы 
на  вы ста ве ў «До ме ін тэ ле кту а лаў» 
у Па ры жы. Шэ раг вя до мых фран цуз-
кіх ка лек цы я не раў куп ля юць іх. Сён-
ня най больш буй ны збор жы ва пі су і 
гу а шаў Цар фі на зна хо дзіц ца ў ка лек-
цыі По ля Рам пе но — ка ля 90 ра бот! 
Рам пе но ад зна чаў ней кую асаб лі вую 
му зыч насць тво раў Шра гі Цар фі-
на: «У жы ва пі се Цар фі на ад чу ва ец ца 
тая ж гран ды ёз насць, якая тра се нас, 
ка лі мы слу ха ем Ба ха».

У 2012  го дзе ў Бе ла ру сі па бы ваў 
унук Цар фі на — Іў Дзю лак. Па вод ле яго 
слоў, ён быў шчас лі вы ўбачыць ра дзі му 
дзе да і асаб лі ва — Смі ла ві чы. На ад-
крыц ці вы ста вы «Мас та кі Па рыж скай 
шко лы з Бе ла ру сі» ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Іў Дзю лак пе ра даў ад 
сва ёй сям’і дар му зею — два па лот ны 
Шра гі Цар фі на, якія сён ня мож на ўба-
чыць у ка лек цыі му зея.

парт рэт на фо не вай ны 

Па лі то, ка пя люш, ледзь улоў ная 
ўсмеш ка ў кут ках вус наў… На фо та-
здым ках Цар фін — вы лі ты фран цуз, ні 
за што не пры знаць у ім вы хад ца з мяс-
тэч ка Смі ла ві чы пад Мінск ам. А між 
тым улю бё нец па рыж скай пуб лі кі да 
кан ца сва іх дзён ус па мі наў баць ка ву 
ха ту, рэч ку Вол му і ба са но гае дзя цін-
ства пад пра цяг лыя на род ныя пес ні 
на бе ла рус кай мо ве.

Цар фін быў ад ным з тых твор цаў, 
якія ні ко лі не  вы ра ка лі ся ад спраў 
зям ных дзе ля вы со ка га мас тац тва. 
Да пры кла ду, ён пры муд рыў ся двой-
чы па бы ваць у вой ску: у ма ла до сці 
слу жыў у бры тан скім, а ў 1939-м — 
у фран цузкім. Дзіў на, але твор час ці гэ-
та не пе ра шко дзі ла: мас так пі саў заў сё-
ды і ўсю ды. Паз ней аль бом ма люн каў, 
зроб ле ных ім у па чат ку Дру гой су свет-
най вай ны, быў на бы ты фран цуз кім 
ура дам.

Не кі нуў па лат но і фар бы Шра га і 
ка лі ха ваў ся пад час на цысц кай аку па-
цыі, а яго ква тэ ра ста ла ад ной з явак 
фран цуз ка га Су пра ціў лен ня. Аль бо 
та кі факт: пер са наль ныя вы ста вы Цар-
фі на з пос пе хам прай шлі ў 1941, 1942 і 
1944 га дах у роз ных га ра дах Фран цыі. 
Ме на ві та ў ва ен ныя га ды кры ты кі раз-
гля дзе лі ў ім сур’ ёз на га мас та ка.

Гэта цікава 
Творчасць Царфіна суправаджалі таямніцы. У 1930я гады 
ён сам знішчыў свае раннія працы. Каля трохсот палотнаў 
згублена падчас вайны. Нарэшце ў 1964 годзе сем карцін 
і дванаццаць гуашаў, якія выстаўляліся ў Оксфардзе, зніклі 
сярод белага дня і да гэтага часу не знойдзеныя.
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У жы ва піс ца з’яў ля ец ца 
свой ад мет ны стыль. Прэ са 
за хоп ле на пі са ла: «… Пей за-
жы, квет кі і ча ла ве чыя фі гу-
ры, зме не ныя лі рыч ным па-
ры вам, які як бы ад бі рае іх з 
пры ро ды, пе ра мя шча ю чы ў 
свет вы дум кі, час ця ком су-
ро вы і раз лю та ва ны. У гэ тым 
све це кон ту ры прад ме таў 
пе ра тва ра юц ца ў вар’ яц кія 
ара бес кі, а фар бы ста но вяц-
ца зна ка мі ней кай ма тэ рыі, 
якая ўзнік ла ў вы ні ку тон кай 
і май стэр скай ал хі міі».

гу аш алеем 
не са псу еш 

Кар ці ны Цар фін пі саў хут ка. Яр кія 
за ча ра валь ныя па лот ны ства ра лі ся лі-
та раль на за ад ну ра ні цу. Але гэ та му 
па пя рэд ні ча ла доў гая пад рых тоў чая 
пра ца. Спа чат ку мас так фа та гра фа ваў 
мес цы, якія яго на тхня лі. За тым ра біў 
шмат не вя лі кіх на кі даў. І толь кі пас ля 
гэ та га браў ся за «чыс та вік». Уста ваў 
вель мі ра на, на ці раў пар кет да бляс ку, 
за тым на лі ваў гар ба ту і тва рыў. Да рэ-
чы, не заў сё ды пэнд злем — час ця ком 
ма ля ваў паль ца мі.

Уні каль ная асаб лі васць пісь ма 
Цар фі на — у змеш ван ні фар баў. Яго 
аса біс тым ад крыц цём ста ла спа лу-
чэн не алею і гу а шы. Фар бы на па лот-
нах за кошт гэ та га на бы ва лі асаб лі вую 
глы бі ню і на ват свя чэн не, якое так час-
та ад зна ча лі кры ты кі.

— У па да рож жах ён за хо дзіў ва ўсе 
цэрк вы. Усе рэ лі гіі для яго бы лі доб рыя. 
Хра мы да ры лі яму гар мо нію і ра дасць, 
асаб лі ва ка лі там быў ар ган. Баць ка 
вель мі лю біў му зы ку Ба ха. Бо яму па
трэ бен быў акам па не мент, каб ма
ля ваць, — дзя лі ла ся ўспа мі на мі дач ка 
жы ва піс ца Лі лі ян.

да пі ка са — па-су сед ску 

Су цін доў гія га ды бу дзе ары ен ці-
рам Цар фі на. Услед за сяб рам Шра га 
па е дзе ў Віль ню, а по тым і ў Па рыж. 
Ад нак іх твор чыя шля хі скла дуц ца 
зу сім па-роз на му. Ха ім за ста нец ца не-
пры зна ным ге ні ем без гро ша ў кі шэ ні, 
а яго зям ляк зда бы вае сла ву і гро шы 
як аў тар эс кі заў для тка нін. У 1930-х 
леп шыя мод ныя да мы Па ры жа цярп-
лі ва ча ка лі сва ёй чар гі, каб па пра ца-
ваць з ім.

— Нель га ска заць, што ў тыя га ды 
Цар фін рас трач ваў свой та лент мар
на. Тое, чым ён зай маў ся, паў плы ва ла 
на яго жы ва піс у да лей шым, — упэў-
не ная На дзін Ня ша вер, экс перт па 
Па рыж скай шко ле 1905–1939 га доў. — 
Ка лі гля дзіш на яго кар ці ны, ства ра ец
ца ўра жан не, быц цам ма лю нак на кла
дзе ны ад біт кам. Ко ле ры на іх ззя юць.

Зда ва ла ся, мас так да сяг нуў мя жы 
ма раў: лю бі мыя жон ка і дач ка, доб ры 
за ро бак, вы дат ная ква тэ ра ў Пар ку-
дэ-Монсуры ў мод най па тых ча сах 
14-й акру зе Па ры жа. У су се дзях — 
Пі ка са, Да лі і Хэ мін гу эй. Але шум ныя 
ве ча рын кі, дзе збі раў ся ўвесь твор чы 
квет фран цуз кай ста лі цы, бы лі чу-
жыя сціп ла му Цар фі ну. Толь кі ся бар 
дзя цін ства Ха ім Су цін ве даў, што для 
поў на га шчас ця не ха па ла ад на го — 
жы ва пі су. Ка лі ў 1936-м яны ў чар-
го вы раз су стрэ лі ся, зям ляк на га даў 
пра са праўд нае пры зна чэн не мас та ка 
і па ра іў па чаць з ну ля. Шра га ўспры-
няў сло вы ста рэй ша га та ва ры ша лі-
та раль на: узяў ды і зні шчыў усе свае 
пра цы.

за гад ка вы цар фін  
рас крыў ся ў філь ме 

Га вор ка, вя до ма ж, пра фільм «Блу-
ка ю чая зор ка са Смі ла ві чаў» Зоі Ка то-
віч і Юрыя Аб ду рах ма на ва.

Ка лі філь мы пра Ша га ла  — гэ та 
час цей за ўсё эк ра ні за цыя ўжо вя до-
мых фак таў, то пра Цар фі на — да сле-
да ван не ў фор ме кі на да ку мен та ліс ты-
кі. Фільм гля дзіц ца на ад ным ды хан ні і 
прадстаўляе ўні каль ныя фак ты, са бра-
ныя аў та ра мі пад час двух га до вай зды-

мач най экс пе ды цыі па Фран-
цыі, Венг рыі, Літ ве, Із ра і лі, 
Бе ла ру сі.

Яго вар та бы ло ўба чыць 
ха ця б дзе ля та го, каб па зна-
ё міц ца з твор час цю Цар фі на, 
пра якога на ват усю ды іс ны 
ін тэр нэт мае вель мі сціп-
лае прад стаў лен не. Спра ва ў 
тым, што боль шасць кар цін 
мас та ка за хоў ва юц ца ў пры-
ват ных ка лек цы ях. У  Венг-
рыі жы ве ся бар Цар фі на, які 
ка лек цы я нуе яго пра цы, але 
зняць іх на ка ме ру бы ло ня-
прос та. Ства раль ні кі філь ма з 
ім да мо ві лі ся пры ўмо ве, што 
здым кі бу дуць пра хо дзіць пры 
пэў ным асвят лен ні і да кар цін 

не бу дуць да кра нац ца. Так што вы явы 
зі мо вых пей за жаў, бу ке таў, люд скіх фі-
гур, якія тра пі лі ў фільм, — са праў ды 
са бра ныя па ўсёй Еў ро пе ма ку лін кі зо-
ла та. Іх больш ні дзе не ўба чыш.

А па гля дзець ёсць на  што. Яшчэ 
пры жыц ці пра Цар фі на пі са лі, што 
ён «знай шоў не вя до мыя да гэ та га ча су 
фар бы і ад цен ні», «стаў са праўд най з’я-
вай у све це мас тац тва». Яго края ві да мі 
швей цар скі док тар ле ка ваў не ўроз і дэ-
прэ сіў ныя за сму чэн ні. А ка лек цы я не ры 
ка жуць, што ёсць у пра цах Цар фі на му-
зыч насць, якая ста віць яго ў адзін шэ раг 
з Ба хам. Ма быць, гэ та не толь кі та лент, 
але і вы па ку та ва ная твор часць, якая 
толь кі ад но і здоль на су ця шаць. Яшчэ 
пад лет кам ён вы ле цеў з баць коў ска га 
гняз да і праз га ды па ся ліў ся ў Па ры жы. 
Прай шоў дзве вай ны. Баць кі за гі ну лі ў 
смі ла віц кім ге та. А сам ён пра цяг ваў ма-
ля ваць, на ват ха ва ю чы ся ад на цыс таў.

Ёсць у філь ме ўні каль ныя кад ры 
ся мей най хро ні кі. За піс го ла су Шра гі, 
які чы тае вер шы і спя вае ка лы хан ку 
на рус кай і бе ла рус кай мо вах. У Смі-
ла ві чах ён так больш і не  па бы ваў, 
хоць лю біў сваё мястэчка і час та пра 
яго рас па вя даў. Цар фін на пі саў і ўспа-
мі ны пра Су ці на. Па вод ле яго ме му-
а раў да след чы кі з роз ных кра ін, якія 
пры яз джа лі на «Су цін скія чы тан ні» ў 
2015 го дзе, змаг лі знай сці дак лад нае 
мес ца, дзе ста яў дом мас та ка. Так што, 
Цар фін — знач ная фі гу ра, і дзіў на, што 
яго імя толь кі ця пер па чы нае гу чаць.

Та кі ён, са мы бе ла рус кі з па рыж скіх 
мас та коў. Час усё рас стаў ляе па сва іх 
мес цах. Мес ца Цар фі на — у Бе ла ру сі.

Веніамін Міхееў.
Фота аўтара.
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K
Кі на сту дыя «Бе ла русь фільм» прэ-

зен та ва ла трэй лер філь ма «Аван ту ры 
Пра нці ша Вы рві ча», які быў зня ты 
па вод ле ра ма на Люд мі лы Руб леў скай. 
Гэ та адзін з рэд кіх ай чын ных кі на пра-
ек таў, у якім за дзей ні ча лі толь кі бе ла-
рус кіх ар тыс таў.

Ге не раль ны ды рэк тар кі на сту дыі 
Ула дзі мір Ка ра чэў скі, які вы сту піў 
так са ма генп ра дзю са рам пра ек та, на-
зваў гіс та рыч на-пры год ніц кі фільм 
«бе ла рус кі мі гар дэ ма ры на мі». Рэ жы-
сё рам-па ста ноў шчы кам стаў Аляк-
сандр Ані сі маў.

Сам фільм рас каз вае аб пры го дах 
бе ла рус ка га шлях ці ча і яго сяб ра. Гэ та 
адзі ная гіс та рыч на-фэн тэ зій ная кар ці-
на ай чын най вы твор час ці і пер шая пас-
ля «Анас та сіі Слуц кай» на гіс та рыч ную 
тэ ма ты ку. На прэ зен та цыю ро лі ка пры-
еха лі га лоў ныя дзейныя асо бы, а такса-
ма Люд мі ла Руб леў ская.

— Для мя не бы ло вель мі важ на па-
ка заць най перш свой ва ры янт Бе ла ру-
сі гіс та рыч най і ге роя — ар хе ты по ва га 
бе ла ру са, чым раз бу рыць стэ рэа ты пы, 
якія да гэ та га ча су іс ну юць, — рас ка-
за ла Люд мі ла Руб леў ская. — Шчы ра 
ка жу чы, я не ду жа ве ры ла, што пра ект 
здзейс ніц ца. А па ве ры ла та ды, ма быць, 
ка лі ўба чы ла на свае во чы пры ду ма ны 
мной танк на па ра вым ру ха ві ку па схе-
мах Ле а нар да да Він чы, які зра бі лі май-
стры на «Бе ла русь філь ме». Для мя не, 
як аў та ра, са мае пры ем нае, што мно гія 
па чы на юць шу каць у эн цык ла пе ды-

ях звест кі пра ма іх га лоў ных ге ро яў. 
Пас ля пы та юц ца: «Спа да ры ня Люд мі-
ла, а дзе знай сці пра Бут ра мея Лёд ні ка 
пад ра бяз ней?». Мне на ват ня ём ка іх 
рас ча роў ваць, што са ма яго пры ду ма-
ла. А ў філь ме, да рэ чы, мы па каз ва ем 
зна ка мі тую По лац кую біб лі я тэ ку. Тую 
са мую, якую апіс вае Вац лаў Лас тоў скі 
ў сва іх «Ла бі рын тах». У кар ці не вы як-
раз яе па ба чы це ў цу доў ным ува саб-
лен ні на ша га мас та ка Ула дзі мі ра Ца-
ры ко ві ча.

Ства раль ні кі прак тыч на ад мо ві-
лі ся ад кам п’ю тар най гра фі кі. Тым 
не менш кар цін ка атры ма ла ся яр кай і 
ды на міч най. Здым кі пра хо дзі лі ў Лід-
скім, Ня свіж скім, Мір скім зам ках, 
у Мін ску і Баб руй ску.

— Кар ці ну зды ма лі амаль год. 
У нас бы ло вель мі шмат здымак, час-
та зды ма лі ноч чу, — па дзя ліў ся Аляк-
сандр Ані сі маў. — Ха дзі лі па ка лі до рах 
Ня свіж ска га і Мір ска га зам каў, пры-
слу хоў ва лі ся, пры нюх ва лі ся. Бы ло ад-
чу ван не, что по бач з на мі ад бы ва ец ца 
штось ці міс тыч нае. Ра бо та скла да ная 
па сва ёй рэ жы су ры, але ж у нас са бра-
ла ся доб рая ка ман да, та му мы змаг лі 
зра біць, на маю дум ку, ці ка вы фільм.

У кар ці не зня лі ся та кія ак цё ры, як 
Іван Трус, Ге ор гі Пят рэн ка, Ве ра ні ка 
Пляш ке віч, Сяр гей Юрэ віч, Вя ча слаў 
Паў люць, Яў ге нія Ані кей, Вік тар Ма-
на еў, Сяр гей Са вян коў, Кан стан цін 
Мі ха лен ка, Дзміт ры Еся не віч.

Вік то рыя Ас ке ра

доўгачаКаная 
прэм’ера 
Фільм «Авантуры Пранціша Вырвіча» па кнізе  
Людмілы Рублеўскай прадставілі ў Мінску 
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У Беларусь вярнуліся пералётныя птушкі. Добры знак абнаўлення.
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краіна
ў цэнтры еўропы

Часопіс для тых,  
хто жадае ведаць больш

Беларусь

часопіс для вас

 Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№12 (1035), снежань, 2019

Палітыка. Эканоміка. Культура

новы год —новыя магчымасці

Беларусь
часопіс для вас

 Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№01 (1036), студзень, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

Сталы 
ўзроСт

У студзені  
споўнілася 90 гадоў  

з моманту выхаду 
першага нумара 

часопіса «Беларусь»

БЕЛАРУСЬ
ЧАСОПІС ДЛЯ ВАС  Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№02 (1037), ЛЮТЫ, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

ГЭТЫ ДЗІВОСНЫ 
КНІЖНЫ СВЕТ

Беларусьчасопіс для вас
 Беларусь. Belarus

ISSN 0320-7544

№03 (1038), сакавік, 2020

Палітыка. Эканоміка. Культура

Масленіца —  

свята шМатаБлічнае


