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Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч
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Агульная памяць, агульны дом
Прэзідэнт прыняў удзел ва ўрачыстай цыры
моніі завяршэння акцыі «На славу агульнай
Перамогі»
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Любімы месяц Івана Сямёнава

24

16
Дмитрий Мезенцев,
сын фронтовика

10

За апошнія два дзесяцігоддзі сфарміравала
ся сапраўдная бібліятэка кніг, выдадзеных у
Расіі і Беларусі пры падтрымцы Пастаяннага
камітэта Саюзнай дзяржавы

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер

Як змагаліся нашы дзяды

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

26

Калегі — з удзячнасцю
У Дзень друку журналісты ўсклалі кветкі да
абеліска «Беларусь партызанская»

Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.

Вобразы з мінулага
У Гродне знойдзены арыгіналы некалькіх
франтавых малюнкаў Васіля Быкава. Пра гэ
та паведаміў у сацыяльных сетках Сяргей
Шапран, біёграф пісьменніка

Кінахроніка
сведчыць…

І зноў вясна на белым свеце!
Аэліта Самсонава самааддана ратавала па
раненых, сустрэла на фронце любоў і вый
шла замуж у пераможаным Берліне

12

Экскурсія па вайне

Што ў гэтых творчых людзей (а яны плённа
працуюць як музыкальны гурт «Аўра») да
тэмы вайны стаўленне асаблівае, становіцца
зразумела, калі чуеш напісаную імі песню
«Огненный танк»

Белта

Ветэран вайны з Чавусаў у маі адзначыў ад
разу тры святы — Дзень Перамогі, дзень на
раджэння і Дзень друку

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

А лена Дзядзюля
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Белта

Вялікай перамозе — вялікая пашана

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

28

Падпісана да друку 19.05.2020.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк. 0,00
Агульны наклад — 1637 асобнікаў
(на беларускай мове — 439).
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Друкарня:
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61, Мінск,
Рэспубліка Беларусь, 220123.
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Дызайн вокладкі — Любоў Малышава
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Партызанскія будні
У зонах, свабодных ад фашыстаў на Беларусі,
працавалі электрастанцыі ды нават цырульні

42

NEXU Science Communication/Reuters

Выратаваныя каштоўнасці
Кнігі Анатоля Шаркова і Алены Харашэвіч
захапляюць гістарычнай дакладнасцю

Дом, які пабудавалі
Даша і Каця

34

Такі ён, момант ісціны
Пандэмія ўносіць пэўныя карэктывы ў сучас
ную рэчаіснасць. Тым больш выразным па
вінна быць бачанне эканамічных планаў. А
гэтага можна дасягнуць толькі на падставе
скрупулёзнага аналізу спраў і вывераных
дзеянняў: сёння і ў найбліжэйшай будучыні

48

Прыма ў новай ролі
Прэм’ера оперы «Вілісы. Фатум» Джакама
Пучыні, рэжысёрскі дэбют Аксаны Волкавай,
заслужанай артысткі Беларусі, яшчэ напе
радзе

50

«Вялікі камень» — гэта брэнд
Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк, што
размясціўся непадалёк ад Мінска — гэта
сёння па сутнасці інавацыйны лакаматыў і
новыя тэхналогіі, якія ў сучасным свеце на
бываюць усё большае значэнне

беларусь.belarus
май   2020

Смак цёплага хлеба
Сёння зразумелае жаданне людзей выхо
дзiць у краму як мага радзей, у тым лiку па
прадукты першай неабходнасцi. Многiя ў
гэты час вырашаюць, што менавiта цяпер
атрымалi выдатны стымул навучыцца пячы
хлеб самастойна. Асаблiва папулярныя бо
ханы на заквасцы. Пачаць кармiць сваiх да
мачадцаў смачным i карысным хлебам, ас
воiць новую для сябе прафесiю, якая ў
далейшым зможа прынесцi заробак…
Чаму б і не!

44
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Усхваляванасць
творчага
выказвання

Вен ія мін Міхее ў

яшчэ ў нумары1

З антывіруснай праграмай

а д рэдактара

падзея,
якую не абясцэньвае час
Семдзесят пяць гадоў —
гэт а мног а ці мала? Як па
глядзець. Між іншым, гэт а
ўзрост некалькіх пакален
няў. Але нават сямідзесяці
пяц іг адов ыя, дзяк уй бог у,
не спазналі ўсіх жах аў той
самай страшнай вайны, пра
якую мы сёння ўспамінаем
праз прызму Вялікай Пера
могі, праз яе 75‑гадовы юбі
лей!
Так, ёсць пад зеі, якія
не абясцэньвае час. Да такіх,
без сум ненн я, нал еж ыць
Дз ень Пер ам ог і 9 Мая.
Віктар Харкоў,
Што б ні адбылося ў сучас
галоўны рэдактар
ным свеце, значнасць гэтай
даты не падлягае аніякай дэвальвацыі. Памяць пра бяспры
кладны подзвіг савецкага салдата па-ранейшаму ўстойлівая
і моцная, нягледзячы ні на якія замахі.
Цяжкім катком пракацілася Вялікая Айчынная па бела
рускай зямлі. Тут загінула каля трох мільёнаў чалавек, былі
разбураныя дзясяткі гарадоў, гарадскіх пасёлкаў і райцэнт
раў, тысячы вёсак. Амаль паўмільёна беларусаў былі сагна
ныя ў Германію. За гады акупацыі на тэрыторыі Беларусі
нацысты стварылі дзясяткі лагераў смерці, турмы і гета, дзе
загінулі сотні тысяч старых, жанчын і дзяцей. Забыць гэта
немагчыма нават у такі святочны дзень, калі ўрачыста ад
значалася 75‑годдзе Вялікай Перамогі.
І нядзіўна, што менавіта на беларускай зямлі ў той суро
вы час разгарнуўся небывалы ў сусветнай гісторыі рух су
праціўлення. Народныя мсціўцы не давалі ворагу спакою ні
днём, ні ноччу. Больш за паўтара мільёна ўраджэнцаў Бела
русі ваявалі на франтах Вялікай Айчыннай. Беларусы стаялі
насмерць пад Масквой, Сталінградам і Кіевам, удзельніча
лі ў вызваленні сваёй Радзімы, а таксама краін Усходняй і
Цэнтральнай Еўропы. Каля чатырохсот выхадцаў з Белару
сі сталі генераламі і адміраламі, камандавалі падчас вайны
злучэннямі арміі ды флот у. За праяўлены гераізм і доблесць
пры абароне Айчыны 448 беларусаў удас тоеныя высокага
звання Героя Савецкага Саюза, чацвёра з іх — двойчы.
У гады вайны загінуў кожны трэці жыхар Беларусі. Та
кая цана свабоды. Мы пра гэта памятаем. Але хай ведаюць
і іншыя. Дарэчы, пасля Другой сусветнай вайны Беларусь
стала адным з заснавальнікаў Арганізацыі Аб’яднаных На
цый. Далёка не кожная дзяржава атрымлівае такое права.

На карысць БССР — тады адной з рэсп ублік Сав ецкаг а
Саюза — гэты выбар быў зроблены якраз за вялікі ўнёсак
у разгром фашызму. Аб’ектыўна і справядліва.
Так, май — асаблівы месяц. Гэт а месяц пер амогі над
нацызмам у Другой сусветнай вайне. У Беларусі той подз
віг салдата вельмі шануецца. У краіне яшчэ пражываюць
удзельнікі Вялікай Айчыннай, але з гадамі іх становіцца
ўсё менш. Да вет эранаў па-ранейшаму паважліва ставіцца
дзяржава. Ды яны ніколі не заставаліся па-за яе ўвагай. Пра
гэта неабходна абавязкова сказаць на фоне звяржэння пе
раможных знакаў і сімвалаў у асобных краінах. У нас жа па
мяць пра Перамогу — святое, таму што фактычна ў кожнай
сям’і, праз блізкіх, вайна пакінула свой трагічны след.
Трохі асабістага. Мой бацька, Харкоў Міхаіл Рыгоравіч,
таксама быў на вайне. Два салдацкія медалі — «За адвагу»
і «За баявыя заслугі» — паспеў заслужыць, пакуль не атры
маў цяжкае раненне. Яны сёння — як памятная рэліквія пра
бацьк у. Ён зас таўся жывы ў той вайне, хоць і спаўна спаз
наў усе яе нягоды. А колькі сыноў, бацькоў, братоў і сясцёр
не вярнулася тады ў родны дом…
Нямногія сённяшнія падлеткі заспелі ў жывых удзель
нікаў Вялікай Айчыннай. Між тым, можна было б прывесці
нямала прыкладаў, калі зусім юныя хлопцы і дзяўчаты вялі
пошук загінулых салдат, аднаўлялі імёны невядомых, бралі
шэфства над вет эранамі. Яны памятаюць пра вайну і з го
нарам ушаноўваюць яе Пераможцаў.
Час ідзе і свет, або яго канфігурацыя, як кажуць паліты
кі, мяняецца. Але сапраўдныя каштоўнасці не падлягаюць
перагляд у. Беларусь буд уе свае ўзаемаа дносіны з іншымі
дзяржавамі на прынцыпах добрас уседства. Гэта і ёсць яе га
лоўнае палітычнае крэда.
А перамагаць лепш у конк урсах ці вікт арынах. Годны
шлях выявіць наймацнейшага. Як і ў спорце, дзе спаборні
чаюць за права быць першым. Бо там канкурэнцыя — пры
ўсёй вострай барацьбе — усё ж такі самая мірная.
Сёння трэба больш партнёрства: паміж людзьмі, паміж
краінамі. У гэтым — страт эгічная сутнасць міжнароднага
супрацоўніцтва. На яе арыент уецца і Беларусь у сваёй знеш
няй палітыцы. Фармат партнёрства ўзяты за аснову ва ўза
емаадносінах з іншымі дзяржавамі. Менавіта ў гэтым — бе
ларускі палітычны прыярытэт.
Так, цяперашні свет напоўнены іншым зместам. Часам
ён залішне прагматычны — такая асаблівасць цяперашняй
палітычнай рэчаіснасці. Але гэта зусім не перашкаджае за
хаваць жывую памяць пра мінулае. Пра той час, калі нашы
суайчыннікі здзейснілі бяспрыкладны подзвіг. У імя жыц
ця, свабоды і незалежнасці! І за гэта ім — Гонар і Слава!
беларусь.belarus
май   2020
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Вялікай перамозе —
вялікая пашана

Т

Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі на ваенным парадзе
ў азнаменаванне 75-й гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 9 мая 2020 года

Тав ар ыш ы салд ат ы, сярж ант ы,
прапаршчыкі і афіцэры!
Дарагія вет эраны Вялікай Айчын
най вайны!
Паважаныя суайчыннікі і госці Бе
ларусі!
Віншую вас з Днём Перамогі!
Гэта свята для нас свяшчэннае.
Трагедыя беларускага народа, які
вынес на плячах тытанічны груз страт
і разбурэнняў самай жорсткай вайны
дваццатага стагоддзя, нес увымерная
ні з якім і цяжк асц ям і сённ яшн яг а
дня.
Нават думка здрадзіць традыцыям,
якія вось ужо 75 гадоў праслаўляюць

4

беларусь.belarus
май   2020

гісторыю Вялікага Подзвігу перамож
цаў, для нас недапушчальная.
У гэт ым ашалел ым, страц іўш ым
арые нц ір ы свец е знойд уцц а люд зі,
якія асуджаюць нас за месца і час пра
вядзення гэтага свяшчэннага дзейства.
Хачу ім сказаць па-чалавечы: не спя
шайцеся рабіць высновы, а тым больш
асуджаць нас — нашчадкаў Перамогі,
беларусаў. Мы проста не маглі інакш,
у нас не было іншага выб ару, а калі і
быў бы, мы зрабілі б гэт ак жа, там у
што на нас глядзяць вочы загін улых
за нашу свабоду савецкіх салдат, вочы
закатаваных у засценках гестапа пар
тызан і падпольшчыкаў, вочы старых,

жанчын і дзяцей Хатыні. Яны вельмі
хацел і жыць, але памерл і, каб жыл і
мы. І сучасная Беларусь — гэта помнік
той страшнай вайне, загінулым, зака
таваным і спаленым. Жывая памяць і
жывы помнік.
І няхай у гэтым годзе ваенны парад
у Мінску будзе адзіным на постсавец
кай прасторы, ён пройдзе ў гонар усіх
савецкіх воінаў, якія вызвалілі свет ад
нацызму.
Сёння мы ўшаноўваем подзвіг на
шых бацькоў і дзядоў. Іх шлях да Пе
рамогі быў абмыты слязамі маці, жо
нак і дзяцей, паліты крывёй загінулых
у баях таварышаў і мірных жых ароў,

авеяны попелам спаленых ворагам вё
сак.
Мы схіл яе мс я пер ад подзв іг ам
рускіх і беларусаў, украінцаў і яўр э
яў, тат ар і каз ах аў, таджыкаў і ўзбе
каў, кырг ыз аў і туркм ен аў, груз ін,
армян, азерб айджанцаў і малдав ан,
лат ыш оў, літ оўц аў, эст онц аў, усіх
жых ар оў Сав ецкаг а Саюз а, байцоў
ру ху Супраціўлення Еўропы, нашых
саюзнікаў — ЗША, Англіі і Кіт ая. Іх
мужнасць, адвага і гатоўнасць памер
ці за Радзіму сталі страшнай зброяй
адплаты для гітлераўскіх катаў і іх са
тэлітаў.
Паслядоўнікам нацысцкай ідэало
гіі, захопнікам з празмернымі геапа
літычнымі амбіцыямі гісторыя дала
ўрок. Яго сэнс просты і справядлівы —
нар од, які абар ан яе родн ую краін у,
свае сем’і і буд учыню дзяцей, непера
можны.
Беларусь стала на шлях у агрэсара
жывым шчытом. Тут, на нашай зямлі,
прайшоўшы паў-Еўропы, гітлераўцы
ўпершыню сустрэлі такое нястрымнае
супраціўленне.
Гер аічная абар она Брэсцкай крэ
пасц і, гор ад а Маг іл ёв а доўж ыл ас я

значна даўж эй, чым захоп многіх еў
рапейскіх дзяржаў.
Мен ав іт а ў жорстк іх бая х сор ак
першаг а, у тым лік у і на беларускай
зямлі, пахіснулася ўпэўненасць ворага
ва ўласнай перавазе, былі закладзены
асновы будучай Вялікай Перамогі.
Ва ўклад зе белар уск аг а нар од а ў
разгром фашызму няма ніякіх сумнен
няў. Гэта мільён 300 тысяч нашых во
інаў, якія змагаліся ў радах Чырвонай
Арміі.
Гэта больш як 400 тысяч падполь
шчык аў і парт ыз ан да канц а сор ак
трэцяга года кантралявалі 60 працэн
таў акупаванай тэрыторыі краіны. Гэ
та гібель кожнага трэцяга беларускага
жыхара, які засланіў сабой дарогу на
цыстам далей, на ўсход, на сталіцу на
шага Саюза.
І пак уль нашы сэрцы адзываюцца
болем за тых, хто не вярнуўся з палёў
бітв аў, пак уль гучыць праўда аб той
вайне — мы памятаем!
Бо за кожны дзень мірнаг а і сва
боднаг а жыцця заплачана мільёнамі
ахвяр і скалечаных вайной лёсаў.
Мы назаўсёды спалучаны крэўны
мі повязямі з брацкімі народамі, разам

з якімі нашы бацькі і дзяды спынілі ка
тастрофу дваццатага стагоддзя.
Але свет ігнаруе трагічныя ўрокі
мінулага. І чым далей мы аддаляемся
ад падзей Вялікай Айчыннай вайны,
тым агрэсіўней і небяспечней ён ста
новіцца.
Планета накаляецца новымі ачага
мі ўзброеных канфліктаў. Зноў гінуць
мірныя людзі. І на гэтым фоне адра
джаюцца ідэі нацызму.
Іх новы след — разбураныя пом
нікі воінам-вызваліцелям, гераізацыя
гітлер аўс кіх злач ынц аў, фальс іфік а
цыя гіст арычных факт аў Друг ой су
светнай вайны.
Беларусь — міралюбів ая і адкры
тая краіна. Але наш гістарычны досвед
наглядн а пак аз аў, што дыпл ам ат ыя
міждзяржаўнаг а дыялогу не пер ака
наўчая без наяўнасці эфектыўнай сіс
тэмы бяспекі.
Але, нягледзячы на сучасныя вы
клік і, свят очн ы пар ад, прыс веч ан ы
Дню Перамогі, сённяшні наш парад —
гэт а не дэманс трацыя сілы, а даніна
памяці нашай гераічнай гісторыі.
Салдаты, афіцэры і генералы бела
рускай арміі — нашчадкі пераможцаў!
беларусь.belarus
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Вы сёння пройдзеце ў адным страі як прадаўжальнікі
слаўных традыцый савецкіх воінаў. Пакажаце новыя ўзо
ры ўзбраенняў і ваеннай тэхнікі, створаныя ўжо на ай
чынных прадпрыемствах абароннага сектара. Зробіце гэ
та ў гонар дзядоў і прадзедаў, якія завяшчалі нам мірную
краіну.
Наш святы абавязак — зберагчы яе для буд учых пака
ленняў. Зберагчы праверанае ў суровых баях адзінства на
родаў.
Беларусь, як і раней, будзе верная памяці Вялікай Пе
рамог і. Пер амог і, якая з’яўл яе цц а агульн ым здаб ытк ам
народаўрэспублік былога Савецкага Саюза.
Дарагія ветэраны Вялікай Айчыннай вайны!
Гісторыя жыцця вашага пакалення — сапраўдны прыклад мужнасці, доблесці
і духоўнай велічы. Вы былі і назаўсёды застаняцеся пераможцамі.
Сёння мы схіляем галовы перад памяццю тых, хто аддаў жыццё ў імя нашай
будучыні. Дзякуем усім, хто здзейсніў працоўны подзвіг.
Абяцаем зберагчы праўд у пра тую вайну на славу герояў, якія выратавалі
многія народы ад генацыду і рабства.
Нізкі паклон і бязмежная ўдзячнасць вам за Вялікую Перамогу! Беларусь бу
дзе памятаць!
Дарагія суайчыннікі!
У гэты ўрачысты дзень я хачу пажадаць усім перш за ўсё моцнага здароўя,
шчасця і дабрабыт у, мужнасці вам і стойкасці ў гэты няпросты час!
Няхай неба над Беларуссю заўсёды будзе мірным!
З Днём Перамогі!
Ура!
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Агульная
памяць,
агульны
дом

А
Белта

Прэзідэнт прыняў
удзел ва ўрачыстай
цырымоніі
завяршэння акцыі
«На славу агульнай
Перамогі»
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лякс андр Лука
шэнк а нав ед аў
Храм-помн ік у
гонар Усіх Свя
тых, каб пры
н я ц ь у д з ел у
цыр ым он іі за
кладкі капс ул з
зямлёй з месцаў
ваеннай славы ў
рамках акцыі «На славу агульнай Пе
рамогі». Акцыя, якая стала міжнарод
най, урачыста завяршылася ў Мінску
напярэдадні 9 мая.
Сем апошн іх капс ул з зямл ёй
з месц аў воі нс кай слав ы абл асн ых
цэнтраў Беларусі, Мінскай вобласці і
горада-героя Мінска даставілі да хра
ма на брэндаваным сімволікай акцыі
верталёце.
Акцыя памяці «На славу агульнай
Пер ам ог і», якая наб ыл а міжн ар од
ны характар, завяршылася ўрачыстай
цырымоніяй у крыпце Храма-помніка
ў гонар Усіх Святых. Напярэдадні вя
лікага юбілею там закладзены капс улы
з зямлёй з месцаў бітваў Вялікай Ай
чыннай вайны.

Акц ыя с тарт ав ал а год там у і
аб’яднала сотні населеных пунктаў —
ад гарадоў-герояў да невялікіх вёсак.
Да акцыі памяці далучыўся шэраг за
межных дзяржаў, у прыв атнасці, Ра
сія, Украіна, Венгрыя, Эстонія, Латвія.
Акрамя таго, былі прывезены капс улы
з зямлёй з гарадоў-герояў былога Са
вецкага Саюза.
Усяг о 8 мая было закладзена 147
капс ул: гэта капс улы з усіх раёнаў і аб
ласных гар адоў Беларусі ды Мінска,
а такс ам а капс ул ы з гар адоў-гер оя ў
былог а Сав ецкаг а Саюз а і замежных
дзяржаў.
Храм-помнік у гонар Усіх Святых
і ў памяць пра ахвяры, якія паслужы
лі выр ат ав анн ю Айч ын ы нашай, ад
крыў свае дзверы ў 2010 годзе. Крыпта
(ніжняя алтарная частка храма) Усіхс
вяцкай царквы ў Мінску — унікальны
аб’ект, аналаг аў ёй няма ў свеце. Там
сабрана зямля з палёў усіх вялікіх гіс
тарычных бітваў у абарону Айчыны, а
такс ама з месцаў пах ав анняў мірных
жыхароў, якія сталі ахвярамі ваенных
кампаній і рэпрэсій.
Святлана Міховіч
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Любімы месяц
Івана Сямёнава
Ветэран вайны з Чавусаў у маі адзначыў адразу тры святы —
Дзень Перамогі, дзень нараджэння і Дзень друку
лем... А тад ы, пасл я шпіт ал я, 18-га
дов аг а ўрад жэнц а вёск і Сок ал аўк а
Чэрык аўс каг а раён а, якую ў 1943-м
дашчэнт у спалілі фашысты, адправілі
ў вучэбны танкавы полк, дзе ён асвоіў
вайсковую спецыяльнасць наводчыка

вах пад Штэцінам у Прымор’е, узяцці
Шнайд эмюля, у баях за Кюстрынскі
плацдарм і Зеелаўскія вышыні, — пе
ралічв ае ваенныя апер ацыі вет эр ан.
За баявыя заслугі воін ізноў быў узна
гароджаны медалём «За адвагу»...

прылады на самаходнай машыне. На
самаходцы Сямёнаў пройдзе праз усю
Еўропу.
— Наш полк браў актыўны ўдзел у
баях за вызваленне прадмесця Варша
вы, фарсіраванні Віслы каля крэпасці
Модлін, узяцці горада Бромберга, біт

Пра франтавыя дарогі і сваіх бая
вых таварышаў, якія выжылі ці загіну
лі, але наз аўс ёды зас таліся ў памяці,
ужо ў мірны час Іван Апанасавіч на
пісаў не адзін артыкул. І ў Дзень Пера
могі абавязкова іх памінае...
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Для жыхара горада Чавусы Магі
лёўскай вобласці Івана Апанасавіча
Сямёнава пачатак мая — самы любі
мы час у годзе. Пят аг а чысла ён ад
значыў 96-ы дзень нараджэння і сваё
праф ес ійн ае свят а — пасл я вайн ы
стаў журнал іст ам. А да гэт аг а Іван
Сям ён аў пас пеў паб ач ыць мног ае:
фарс ір ав аў Вісл у, дайшоў да Берл і
на. Як кажа ён сам, змагаўся, каб вы
жыць і вярнуцца.
На бер аг ах Прон і на тэрыт орыі
цяперашняга Слаўгарадскага раёна ў
1943-м малады чырвонаармеец Сямё
наў атрымаў баявое хрышчэнне. Тыя
гарачыя баі Іван Апанас авіч не забу
дзе ніколі:
— Мне далі заданне перадаць за
гад аб перамяшчэнні роты салдат з су
працьт анкавымі стрэльб амі на левы
фланг, дзе засяродзіліся нямецкія тан
кі. Вярнуўся назад, спяшаўся дакласці:
«Таварыш камбат, ваша даручэнне вы
канана!» Толькі адрапартаваў — у сця
ну хлява, дзе размяшчаўся камандны
пункт, трапіў снарад. Асколкамі пра
біла мне грудзі, я ўпаў на зямлю. По
тым лячыўся ў шпіталі...
За паспяхов ае выкананне задання
Івана Сямёнава ўзнагародзілі медалём
«За адв агу». Але пра гэт а ён дав едаў
ся пасля вайны, калі, разбіраючы аса
бістыя рэчы маці, выпадкова знайшоў
узнагародны ліст са сваім імем. Дарэ
чы, асколкі з грудзей маладог а байца
вынялі не ўсе — адзін зас таўся, час ад
час у нагадв ае пра вайну вострым бо

Андрэй Сазонаў
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І Зноў
вясна
на
белым
свеце!

Валянціна Ждановіч
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Аэліта Самсонава
самааддана ратавала
параненых, сустрэла
на фронце любоў
і выйшла замуж
у пераможаным Берліне

Г

Гамяльчанка Аэліт а Самсонав а —
вет эран Вялікай Айчыннай — захоў
вае дзіўн ую актыўнасць, част а ўсмі
хае цц а і каж а, што сакр эт добр аг а
самаа дчування — не злав ацца і ніко
му не жадаць зла. Яна рэгулярна су
стракаецца з моладдзю, выс тупае на
мер ап рые мс твах і нав ат з лёгк асц ю
асвойв ае сучасныя тэхналогіі. Дзень
Пер ам ог і Аэл іт а Іван аўн а сус трэл а
дома, а святочны парад у Мінску гля
дзела па тэлевізары: у такі дзень важ
на быць разам з усёй краінай.

«Я ж камсамолка!»

На руцэ ў Аэліты Іванаўны смартгад зінн ік — каб ліч ыць крок і. Яна
скардзіцца толькі на адно:
— Мабільнік у мяне кнопкавы, але
ж цяпер усе ў мэс энджарах сядзяць, у

10

беларусь.belarus
май   2020

любы час на сувязі, а я толькі з кам
п’ют ар а маг у мець знос ін ы. Сябр ы
і родныя ў мяне па ўсім свеце, дав о
дзіцца ўсім па чарзе спатканне анлайн
прызначаць.
Ад зносін Аэліт а Іванаўна ніколі
не адм аўл яе цц а. Яе сац ыя льн ай ак
тыўнасц і паз айзд росц іл і б і нек ато
рыя маладыя. Ды і расказ аць ёй ёсць
пра што: перанесеных выпрабаванняў
хапіла б не на адно жыццё.
22 чэрвеня 1941 года Аэліта з адна
класнікамі адправілася купацца. Вяр
нулас я дадом у і ўбач ыла счарнел ыя
твары дарослых…
— Мы песні пат рыятычныя спя
вал і пра тое, што заўс ёд ы гат ов ыя
абар аняць Радзім у. І тут натхніліся:
цяпер вор агу пакажам! 7 ліпеня на
ляцел і вар ож ыя сам алёт ы, пачал іс я
бамб ёжк і.Пам енш ыл ас я юнацк аг а

запал у, але стала больш раш учасц і.
Прыйшлося хутка сталець.
Аэл іт а стал а сані нс трукт ар ам,
працавала ў шпіталі — першыя эша
лоны з пар аненымі, іх кроў з ран да
гэтага час у стаяць перад вачыма. Але
адв ажная дзяўч ына адчайна імкн у
лася на фронт: «Я ж камс амолка!» У
перш ы раз яе не пусц іл і — маўл яў,
малая яшчэ. Пераехала ў Ташкент да
радні, працавала на ваенным заводзе.
У жніўні 1943 года дабілася, каб яе ад
правілі на фронт.
Су т ачн ыя дзяж урс твы ў шпіт ал і
выматвалі. Шчасце, калі пару-тройк у
гадзін удав алася паспаць. Дав одзіла
ся не толькі лячыць і падт рымлів аць
параненых, але і печку з цэглы класці,
іншай цяжкай працай займацца…
…Франтавы шпіталь ішоў за вой
скамі на зах ад. У Жытомірскай воб

75-годдзе перамогі
ведае куды. Распісалася, а злез
ці ўжо не магу, прыйшлося ска
каць — мяне салдаты лавілі.
У Берліне яна нар эшце су
стрэл ас я з Барыс ам Алякс ее 
вічам, у 1946 годзе пажаніліся.
Пасля Германіі з мужам аб’еха
ла ўвесь Саюз. А калі ён выйшаў
у адс таўк у, асесці выр ашылі ў
Гомелі, што патанае ў зеляніне.
Праж ыл і раз ам паўс таг одд зя,
нар ад зіл і дваі х дзяцей. Барыс
Аляксеевіч ужо пайшоў з жыц
ця, але ўсе яго лісты Аэліта Іва
наўна да гэтага час у беражліва
захоўвае і перачытвае.
Вет эр ан вельм і трап ятл і
ва став іцц а да Дня Пер амог і,
і чарг ов ае свят а — не вык лю
чэнне:
— Гэт а дзень шчасц я, ра
дасц і і слёз. Я ўжо атрымала
шмат віншаванняў ад родных
і знаёмых. Тэлеф ан уюць і пі
шуць ад Калінінграда да Ула
дзів астока, з Віцебска, Мазы
ра, Кал інк ав іч аў, Кіев а. Пра
9 Мая нельг а забыв аць. Гэты
дзень павінны святкаваць заў
сёд ы ў пам яць пра тых, хто
хацеў сваб одна жыць на сва
ёй Радзіме і перадаць яе такой
наступным пакаленням. Мяне
абур аюць спробы пер апіс аць
гісторыю людзьмі, якія не ба
чылі вайны, не ведаюць, што

ласц і трап іў пад бамб ёжк у,
загінула шмат урачоў і медсяс
цёр. Аэліце даводзілася хаваць
калегаў, браць у рукі зброю: у
ляс ах там хадзілі банд эр аў
цы, якія прав од зіл і дыв ерс іі,
атручв алі калодзежы. Потым
был а Польш ча, дзе шпіт аль
стая ў на пач атк у 1945‑га, і
сам ая важная ў яе жыцці су
стрэч а... Пра свайг о Бар ыс а
Алякс еев іча яна і цяпер рас
казв ае з гонар ам і шчаслів ай
усмешкай:
— У яг о пяць орд эн аў,
прайшоў вайну ад Масквы і да
Эльбы. Нарадзіўся ён у вёсцы
Антонаўцы Калінкавіцкага ра
ёна. У 1941 годзе скончыў дзе
сяцігодку, і ў ліпені іх прызвалі
ўсім клас ам. Раз ам вуч ыл іс я
на сувяз іст аў, раз ам прайш лі
амаль усю вайн у. Абар ан ял і
Маскву, вызвалялі Беларусь —
Гомель, Мінск. Потым пайшлі
далей — Беласток, Люблін, Вар
шав а. Кал і фарс ір ав ал і Вісл у,
яго цяжка параніла. Вось тады
і патрапіў у наш шпіталь…

Да яго выз дар аўленн я па
ра ўвесь вольны час прав одзі
ла раз ам, а потым было шмат
франтавых лістоў. Ён пісаў пра
хуткую перамогу і новы этап іх
франтавога кахання.
Па разб ур ан ым Берл ін е
дзяўчына ішла з тымі ж пачуц
цямі, што і па нямецкім Ланд
сберг у, дзе прыйш лос я нейк і
час стаяць:
— У нас усё было: і злосць,
і нянавісць да фашыст аў! І го
нар, што мы іх адол ел і. І ра
дасць, што ўсё скончылася.
Аэл іт а Іван аўн а даг эт уль
памятае і пра тое, як пабывала
ў выз вален ым лаг еры смерц і
Майданэк. (Голас зрыв аецца,
калі распавядае пра сотні ты
сяч пар абутк у, што зас таліся
ў бараках, пра абажуры з чала
вечай скуры…) Таму ў Берліне
раш уча адп рав ілас я да рэйх
стага, каб пакінуць там і свой
подпіс.
— Месца ўжо амаль не бы
ло, мне прыйшлося лезці чорт

Каментарый
Вольга Дацэнка, намесніца
кіраўніка адміністрацыі Цэнт
ральнага раёна Гомеля:
— У раён е жыв е 80 вет э
ранаў вайны і 82 чалавекі з лі
ку асоб, да іх прыраўнав аных.
Наша задача — клапаціцца аб
гэтых людзях. Хацелася б кож
нам у сказ аць цёпл ыя слов ы
асаб іст а, але з‑за эпід эм іял а
гічн аг а стан ов іш ча стар ае м
ся абм еж ав ацц а тэл еф онн ы
мі разм ов ам і ці анл айн, каб
пад зяк ав аць і пав інш ав аць.
Сярэднія школы № 11 і 21, на
прыклад, у рамках акцыі «Мы
памятаем!» выклалі від эаролі
кі з віншаваннямі ў інт эрнэт, а
27‑я школа распавяла пра ўсіх
сваі х вып ускн ікоў, якія сыш
лі на фронт. Валанцёры раёна
пры неабходнасці дастаўляюць
вет эранам лекі ды прад укты. У
пару вялікага свята хацелася б
пажадаць наймоцнага здароўя
нашым вет эр анам і каб поб ач
былі родныя і блізкія.

Гэта дзень
шчасця,
радасці і слёз. Я
атрымала шмат
віншаванняў
ад родных
і знаёмых.
Тэлефануюць
і пішуць ад
Калінінграда да
Уладзівастока,
з Віцебска,
Мазыра,
Калінкавічаў,
Кіева. Пра 9 Мая
нельга забываць.
Гэты дзень
павінны
святкаваць
заўсёды ў памяць
пра тых, хто хацеў
свабодна жыць
на сваёй Радзіме
і перадаць яе
такой наступным
пакаленням.

Вольга Вальчанка

sb.by

У міры ды згодзе

гэт а такое. Але мы вед ае м, і
гэт ае свят а для нас свяш чэн
нае. І верым, што так ім яно
застанецца для нашага народа
назаўжды.
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калегі —
з удзячнасцю
У Дзень друку журналісты ўсклалі кветкі
да абеліска «Беларусь партызанская»

Д

ырэктар-галоўны рэ
дактар Выд ав ецк аг а
дом а «Беларусь се
годня» Дзмітры Жук
адзначыў:
— У нас шмат доб
рых традыцый, звяза
ных з Днём Перамогі.
Віншаваць вет эранаў
і дапамагаць ім. Прыводзіць у парадак
месцы воінскіх пахаванняў, ускладаць
да іх кветкі. Праводзіць парад. Не вар
та адмаўляцца ад гэтых традыцый.
Выбар мемарыяла не выпадковы.
Год таму Выдавецкі дом сумесна з На
цыянальным архів ам зап усціў маш
табн ы прае кт «Парт ыз ан ы Бел ар у
сі» — на інтэрнэт-партале partіzany.by
размеш чан а агульн ад ас тупн ая баз а
дадзеных, куды трапляюць узнагарод
ныя дак ументы нар одных мсціў цаў.
Алічб ав ана інф арм ацыя ўжо больш
чым пра 85.680 партызанаў і падполь
шчыкаў. І пастаянна дадаюцца новыя
архіўныя дакументы ды імёны.
— Гэта рэа льныя дак ументы, што
вельмі важна асабліва цяпер, калі ўсё
часц ей робяцц а спроб ы пер ап іс аць
гіст орыю, — падк рэсл ів ае Дзмітры
Алякс андр авіч Жук. — Кожны ах
вочы можа зайсці і па прозвішчы,
годзе і месцы нараджэння паш у
каць інфармацыю пра свая
коў, знаёмых, якія прымалі
ўдзел у партызанскім руху.
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Дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Беларусь сегодня»
Дзмітрый Жук і галоўны рэдактар газеты «Знамя Юности»
Мікалай Мачэкін ускладаюць кветкі

Асноўны масіў працы на дадзеным
этап е — алічб оўк а ўзнаг ар одн ых
дак ум ент аў. Дал ей прац а буд зе
прац ягн у т ая з уліков ым і ліст а
мі, хар акт арыст ык ам і, інш ы
мі ўнік альн ым і дак умент ам і.
Агульн ая зад ач а — саб раць
найб ольш поўн ую баз у пар
тыз анс кіх дак ум ент аў. Бо з
вор аг ам змаг ал іс я больш за
400 тысяч партызан і падполь
шчыкаў.
Сярг ей Міх ов іч, гал оўн ы
рэд акт ар «Сельс кай газ ет ы»,
якая такс ам а ўваходзіць у вы
давецкі дом «Беларусь сегодня»,
ліч ыць вельм і важн ым, што
цяпер шматлікія помнікі, пры
свеч ан ыя вае нн ым пад зея м,
аднаўляюцца і ствар аюцца не
толькі за кошт дзяржавы, але і
метадам народнай будоўлі. Як,
напрыклад, мемарыял у вёсцы
Будзілаўка Докшыцкаг а раё
на — гэты праект падтрыма
ла і «Сельская газета». Сяргей
Міховіч упэўнены:
— Гэта сведчыць, што наш
народ сапраўды перадае з па
калення ў пакаленне

памяць пра тую страшэнн ую вайн у.
Каб жыць далей і глядзець у
заўтрашні дзень ўпэўнена.
Ідэю ў прафесійнае свята
аддаць даніну памяці героям
Вял ік ай Айч ынн ай пад
трым аў такс ам а дыр эк
тар — галоўны рэдакт ар
РВУ «Выдавецкі дом “Звя
зда”» Пав ел Су х арукаў. Ён
сказаў:
— Вайн а так ці інакш
прайш ла праз лёс кожн аг а
беларуса. Там у 9 Мая — гэта
сапраўды ўсенароднае свята.
Дыр экт ар-гал оўн ы рэ
да кт ар г аз ет ы «Мінс кая
праўда» Ларыса Коршун па
жадала, каб нашы дзеці ніко
лі не спазналі жахаў вайны, і
падкрэсліла:
— Гэт ае мер ап рые м
ства — даніна памяці, на
ша падзяка героям Вялікай
Айчыннай за іх подзвіг. На
бліж ае цц а 75‑годд зе Вя
лікай Перамогі. І, вядома,
хочацца, каб, нягледзячы
ні на якія цяжкасці, эпідэ
міял аг ічн ую абс тан оўк у,
наш патрыятызм мацнеў.
І яго зярняты прарасталі
ў душах маладог а пака
лення.
Надзея Дэкола

75-годдзе перамогі

Экскурсія
па вайне
За апошнія два дзесяцігоддзі
сфарміравалася сапраўдная
бібліятэка кніг, выдадзеных
у Расіі і Беларусі пры падтрымцы
Пастаяннага камітэта Саюзнай
дзяржавы

Н

овы выдавецкі пра
ект Пастаяннага
каміт эта Саюзнай
дзяржавы — гэта і
краіназнаўчыя вы
данні, і кнігі, прыс
вечаныя дзеячам
к ульт у ры, навукі,
якія пакінулі свае сляды ў свеце ма
стацтва, літаратуры Беларусі ды Расіі.
Героямі кніг станавіліся Максім Горкі,
Ілья Рэпін, Адам Багдановіч… Рэалі
завана шмат цікавых праектаў, якія
распавядаюць пра гераічную ваенную
гісторыю.
Не выпадковае і новае выданне,
якое толькі што надрукавана ў Мінс
ку, на Паліграфічным камбінаце імя
Якуба Коласа. Адно з вядучых дзяр
жаўных выдавецтваў краіны — «Бе
ларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі» да 75‑годдзя Вялікай Перамогі
выпусціла альбом «Рарытэты ваеннагістарычных музеяў Беларусі і Расіі».
Складальнікі, аўтары тэксту кнігі —

А. Ваўра, С. Любянкова, А. Назараў,
В. Нерознак.
Падрыхтоўчая праца над выданнем
паказала, што агульнымі намаганнямі
беларускіх і расійскіх даследчыкаў ва
еннай гісторыі можна прыадчыніць
новыя, дастаткова цікавыя грані па
мяці пра Вялікую Айчынную вайну.
Адрасы ў альбома два: Масква і Мінск.
Вось што распавядае дырэктар белару
скага выдавецтва Вольга Ваніна:
— Мы ўдзячныя Пастаяннаму ка
мітэту Саюзнай дзяржавы за такую
магчымасць папрацаваць над цікавым
праектам. «Рарытэты ваенна-гіста
рычных музеяў Беларусі і Расіі» — з
тых кніг, якія вяртаюць нашу памяць
да драматычных і гераічных падзей
Вялікай Айчыннай вайны. Вяртаюць
з такой сілай, што знаёмства ледзь не
з кожнай старонкай прымушае пача
шчана біцца сэрца. Выданне падрых
тавана па ініцыятыве Надзвычайнага
і Паўнамоцнага Пасла Расійскай Федэ
рацыі ў Рэспубліцы Беларусь Дзмітрыя

Фёдаравіча Мезенцава і пры падтрым
цы Пастаяннага камітэта Саюзнай
дзяржавы і Агульнарасійскай грамад
ска-дзяржаўнай арганізацыі «Расій
скае ваенна-гістарычнае таварыства».
Пад адной вокладкай сабраныя ін
фармацыя, ілюстрацыі, прысвечаныя
найбольш значным 100 экспанатам з
фондаў галоўных ваенна-гістарычных
музеяў Беларусі ды Расіі. А гэта — Му
зей Перамогі, Беларускі дзяржаўны му
зей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны,
Дзяржаўны гістарычна-мемарыяльны
музей-запаведнік «Сталінградская біт
ва», Мемарыяльны комплекс «Брэсц
кая крэпасць-герой», Севастопальскі
ваенна-гістарычны музей-запавед
нік, Дзяржаўны мемарыяльны ком
плекс «Хатынь». Са школьнага часу
мы ведаем легендарнага кавалерыста
генерала Льва Даватара, які загінуў у
снежні 1941 года пад Масквой. Дзя
сяткі, літаральна дзясяткі вуліц у гара
дах Расіі ды Беларусі, а яшчэ ў Казах
стане ды іншых краінах Садружнасці
беларусь.belarus
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незалежных дзяржаў носяць
яго імя. Наш альбом адкрываюць
старонкі, прысвечаныя танку Т‑34 з
імем на вежы «Доватар». Баявая машы
на, устаноўленая ў экспазіцыі Музея
Перамогі, — адзін з баявых рарытэтаў.
13 снежня 1942 года танкі Т‑34 са скла
ду 1‑га батальёна 33‑й танкавай бры
гады падтрымлівалі ў баі недалёка ад
вёскі Астравіты Вялікалуцкага раёна
Пскоўскай вобласці часткі і падраз
дзяленні 44‑й стралковай дывізіі. У
разгар бою танк Т‑34 праваліўся пад
лёд, аднак экіпажу ўдалося вырата
вацца. На борце танка, вынятага з ба
лота, захаваліся надпісы «Доватар» і
«За флаг ДКА». Танк быў перададзены
Музею Перамогі ў 2001 годзе.
Старонка за старонкай — і перад
чытачом, гледачом паўстае ўнікаль
ная віртуальная экскурсія па вядучых
ваенна-гістарычным музеях Саюзнай
дзяржавы Беларусі ды Расіі. Не, хут
чэй — экскурсія па вайне. Настолькі
рэльефна, значна выглядаюць экспа
наты, што складаецца ўражанне пры
сутнасці на месцах баёў, аб сустрэчах
з людзьмі, якiя вынеслі на сваіх пля
чах увесь боль і трагедыю Вялікай
Айчыннай… Фрагмент асіны вялікіх
памераў (вышынёй чатыры і дыяме
трам адзін метр) з уваткнутым у яе
пасля выбуху чатырохметроваым
сталёвым ланжэронам аўтамабіля
ЗІС‑6, на якім мантавалася пускавая
ўстаноўка БМ–13 — легендарнай
«Кацюшы». Такі фрагмент памяці — з
месца апошняга бою батарэі капітана
Флёрава, з‑пад Вязьмы… Вучнёўскі
сшытак Героя Савецкага Саюза Зоі
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Касмадзям’янскай… Гімнас
цёрка абаронцы Брэсцкай крэпасці
лейтэнанта Аляксея Наганава… Ліст
беларускіх дзяцей, якіх на пачатку Вя
лікай Айчыннай вайны эвакуявалі ў
Ашхабад, байцам і афіцэрам 1‑га Бе
ларускага фронту — з удзячнасцю за
вызваленне Беларусі ды Мінска ад ня
мецка-фашысцкіх захопнікаў. Доўгія
гады як дарагую рэліквію гэта эпіста
лярная пасланне захоўваў у сваім ар
хіве Маршал Савецкага Саюза Канс
танцін Канстанцінавіч Ракасоўскі.
Цяпер ліст — у Беларускім дзяржаў
ным музеі гісторыі Вялікай Айчын
най вайны. Напэўна, не лішнім будзе
нагадаць, што мінскі Музей вайны —
першы ў свеце музей падобнай тэма
тыкі. Яшчэ 30 верасня 1943 года ЦК
КП(б)Б пастанавіў «стварыць музей
па гісторыі барацьбы беларускага
народа з нямецкафашысцкімі

акупантамі ў Вялікую Айчынную
вайну». Часовым месцам дысла
кацыі быў будынак Дзяржаўнага
гістарычнага музея Масквы, на
базе якога зладзілі выставу «Бела
русь жыве, Беларусь змагаецца,
Беларусь была і будзе савец
кай». Выстава была адкры
та яшчэ ў першых чыслах
снежня 1942 г. у матэрыялах
Рэспубліканскай камісіі па
зборы дакументаў і матэрыя
лаў Айчыннай вайны. І на пра
цягу адзінаццаці месяцаў сваёй
працы папаўнялася новымі экс
панатамі. Першыя супрацоўнікі
Беларускага дзяржаўнага музея
гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны былі залічаны ў штат 16 ліпе
ня 1944 г. А ў жніўні таго ж года
быў прызначаны першы дырэктар —
Васіль Дзям’янавіч Стальноў. Для ра
боты музея кіраўніцтвам БССР было
выдзелена адно з нешматлікіх аца
лелых у цэнтры Мінска будынкаў —
Дом прафсаюзаў на плошчы Свабоды,
плошчы 1248 кв. метраў.
Уражвае аповед і пра такі экспа
нат — Рэпрадуктар Перамогі, з якога
беларускія артысты ў эвакуацыі па
чулі паведамленні пра вызваленне
родных гарадоў. Рэпрадуктар належаў
народнаму артысту БССР Уладзіміру
Іосіфавічу Дзядзюшку (1905–1973).
2 ліпеня 1944 Беларускі драматычны
тэатр (БДТ‑1) знаходзіўся ў Томску.
Артысты даведаліся пра вызваленне
Бабруйска, і Уладзімір Дзядюшка
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выказаў здагадку, што на наступ
ны дзень будзе вызвалены і Мінск.
Хтосьці з ваенных сказаў яму: «Хутка
ваюеце, таварыш артыст!» Дзядзюшка
не адыходзіў і пайшоў у заклад на бут
эльку шампанскага. Усе былі ўсхваля
ваныя. Уважліва слухалі паведамленні
па радыё. Артысты не пайшлі спа
ць, сядзелі ва Уладзіміра Іосіфавіча
ўсю ноч. І вось у дзве гадзіны ночы
(10 гадзін па маскоўскім часе) 3 ліпе
ня 1944 года перадалі: «Мінск вызва
лены!» Усхваляваныя артысты кінулі
ся ўсіх будзіць. Не спалі і другую ноч.
А раніцай у гонар вызвалення Мінска
ўсе сфатаграфаваліся. Рэпрадуктар,
з якога артысты даведаліся пра выз
валенне Мінска, Уладзімір Іосіфавіч
захаваў і потым перадаў у музей ужо
ў 1966 годзе. Такі вось просты экспа
нат — Рэпрадуктар Перамогі…
Ва ўступным слове да альбома
Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяр
жавы Рыгор Рапота адрасаваў усім,
хто шануе памяць пра Вялікую Ай
чынную, такія словы: «Значную част
ку сваёй гісторыі Рэспубліка Беларусь
і Расійская Федэрацыя былі часткай
адзінай дзяржавы. Але не толькі таму

два народы, дзве краіны звязваюць
цесныя повязі палітычна-эканаміч
нага саюза, гістарычнай і культурнай
супольнасці. Самай галоўнай і самай
гераічнай пад зеяй нашай гісторыі
стала барацьба і перамога ў Вялікай
Айчыннай вайне 1941–1945 гадоў. Мы
абаранялі Айчыну, атрымалі агульную
Перамогу над вераломным ворагам,
сама прысутнасць якога на нашай
зямлі пагражала знішчэннем краіны і
нашых народаў. Саюзная дзяржава, у
якую 20 гадоў таму аб’ядналіся Бела
русь і Расія, з’яўляецца працягам на
шай супольнасці, крэўнага сваяцтва
двух народаў. Мы былі разам у бітвах
Вялікай Айчыннай, застаемся разам у
мірныя дні. Думаю, што гэта годна па
мяці нашых гераічных продкаў — Пе
раможцаў».
У альбома «Рарытэты ваенна-гі
старычных музеяў Беларусі і Расіі»,
які выдадзены напярэдадні 75‑годдзя
Вялікай Перамогі, пачынаецца свая
гісторыя. Яна будзе звязана з тым,
што яго старонкі адкрыюць школь
нікі, моладзь, гісторыкі ды краязнаў
цы, адкрыюць усе, хто думае пра тое,
каб рарытэты, якія прыйшлі з баёў,

вайны назаўжды заставаліся забой
най прыладай суп раць разбураль
нікаў міру.
Нізкі паклон усім, хто працаваў
над «Рарытэтамі…» — музейшчыкам
дзвюх краін, выдаўцам-энцыклапеды
стам, паліграфістам. Дарэчы, кніга на
годным узроўні надрукаваная ў Мін
ску, на Паліграфічным камбінаце імя
Якуба Коласа.
Мабыць, сёння — як ніколі! —
важна, каб кніга пра рарытэты стала
вядомаю маладому пакаленню. Каб
альбом стаў запрашэннем да ўсіх юна
коў і дзяўчат зазірнуць у музеі ваеннай
памяці. Так, мы перажываем няпросты
час, калі пандэмія ліхаманіць увесь
свет, некаму забівае ўсю свядомасць.
Але зазірніце спачатку на старонкі бе
ларуска-расійскага альбома, адкрыйце
ілюстрацыі, фатаграфіі на здзіўленне
багатыя і змястоўныя экспанаты, якія
пераварочваюць душу. А пройдуць
месяцы, дадасца смеласці ў нашых
паездках і сустрэчах з навакольным
светам — прыйдзіце ў музеі ваеннай
памяці. Вы, несумненна, шмат цікава
га для сябе адкрыеце.
Кірыл Ладуцька
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На вопросы журнала накануне празднования 75‑й годовщины Великой Победы
отвечал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси

Скажем сразу: еще не приходилось нам как журналистам
в таком формате беседовать. На встречу с Дмитрием Мезен
цевым ехали ближе к вечеру. Приближаясь к Посольству,
шутили: видимо, без ужина останемся, так как приучаем
себя не есть после 18.00.
Дезинфицируем руки. Замеряем температуру. Все нор
мально! Поднимаемся по ступенькам и идем в небольшой
уютный зальчик со стеклянной крышей-фонарем. Удивля
емся, потому как оказываемся не в рабочем кабинете госпо
дина Посла. В центре зала белеет круглый стол (метра три
в диаметре), сервированный для обеда.
Дмитрий Федорович встречает нас радушно, и мы осва
иваемся в приятной обстановке довольно быстро, отдавая
дань уважения российско-посольскому хлебосольству. И както сразу комфортно завязывается разговор. Как только Иван
заговорил об учебе в Питере и жизни в студгородке по Но
во‑Измайловскому проспекту, 16/1, на углу с Кузнецовской,
Посол заулыбался. Оказалось, лет пять они были соседями:
семья нашего собеседника жила у того же Парка Авиаторов!
«А самолет помните?..» — «Ну конечно!..» Отец, Федор Дмит
риевич, как-то в детстве спасал из самолета, еще не установ
ленного на постамент, любопытных второклассников — Диму
и его друга. Влезли в кабину, прикрыли фонарь, он и захлоп
нулся… И в течение трех часов мальчишки были в «само
летном плену», не имея никакой возможности выбраться
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из МИГ-пятнадцатого, что еще считанные месяцы назад был
боевой машиной в одном из полков Ленинградского военного
округа. А папа, фронтовик, военный журналист, начинавший
службу в военно-железнодорожных войсках, с задачей быст
ро справился, вызволив пацанов из самолетного плена.
Как известно, такие моменты жизни, общие знакомые
располагают людей друг к другу. Ко времени подачи чая
и кофе к нашей душевной беседе присоединилась Евгения,
супруга Дмитрия Федоровича, которая привнесла добрые мо
тивы в канву разговора. Мы, конечно, заметили, как приятно
было господину Послу представить свой надежный тыл, ведь
роль его супруги в Минске не ограничивается родственными
связями. Евгения Фролова — профессор, более двадцати лет
осуществляет преподавательскую деятельность, долго рабо
тала в Центральном банке Российской Федерации, а в Минске
стала научным руководителем-консультантом одной из ка
федр юридического факультета БГУ. О своей работе пообе
щала нам рассказать для журнала. Поведала и о своей книге
«Финансовые сказки для детей». В издательстве «Мастацкая
літаратура» она выйдет к Международному дню защиты де
тей — 1 июня — на белорусском языке. Листали мы красоч
ный пилотный экземпляр. Сказки такие, конечно же, помогут
детям не повторять ошибок Буратино в Стране Дураков.
Оживление за столом возросло, когда Евгения призналась:
ее прадед Илья Савич Галкин — историк, ректор Московского

Иван ЖДанович

ТАСС

Дмитрий Мезенцев,
сын фронтовика
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госуниверситета в 1943–47 годах — был выходцем из Белару
си. Мы прочитали в книге, посвященной истории МГУ, что
родился он в Гродненской области, деревне Панасюки. Потом
уточнили: эта деревня нынче, видимо, в Каменецком районе
Брестчины, вблизи Каменюк. Областная газета «Заря» публи
ковала об Илье Савиче статью «Ректор из Панасюков» (https://
pruzhany.net/2118‑rektor-iz-panasyukov.html). В ней говорит
ся, что земляк наш был родом из Пружанского уезда. Так
что и для газеты «Голас Радзімы» коренная москвичка Евге
ния, имеющая белорусские родовые корни, будет интересна.
У Дмитрия Федоровича, если хорошо поискать, думаем, тоже
обнаружатся белорусы в роду, ведь мама его из семьи Журав
ских-Степановых. О нем белорусские исследователи пишут:
«Шматлікая ашмянская шляхта». К тому же года три в 30‑е
годы Вера Михайловна жила с родителями в Минске. И сам
господин Посол заметил: «Если моя мать с отцом и матерью,
моей бабушкой, прожили здесь почти три года, то, думаю,
часть белорусской культуры она в себя впитала».
А сколько добрых слов сказал благодарный сын в память
о своем отце, фронтовике Федоре Дмитриевиче Мезенцеве!
Оказалось, кстати, что отец родом из-под Курска, участво
вал в освобождении Прибалтики — как и мой отец-украинец
с Харьковщины. Он, Михаил Черкашин, был военным музы
кантом, а потом и связистом, к тому же участвовал в знамени
той битве под Сталинградом, получил благодарность Главно
командующего, хранимую в нашем семейном архиве. В общем,
мы, представители трех братских народов, прекрасно чувст
вовали себя за общим столом. Говорили о значении русского
языка, и о нашей прекрасной Беларуси говорили. По словам
Дмитрия Федоровича — стране аккуратной, чистой, кото
рая дает ощущение надежного, доброго и радушного дома.
«Мы, — признался, — ехали год назад сюда с Женей именно
с таким ощущением. И вот теперь сами в этом убедились.»
В такой свободной, дружественной атмосфере прогово
рили мы около двух часов. И наконец я осмелилась уточ
нить: «Дмитрий Федорович, а когда же мы пойдем по во
просам, которые попробовали сформулировать в резонансе
с тезисами-афоризмами, полагая, что и ответы Ваши будут
строиться в «силовом поле» этих крылатых выражений?»
Все рассмеялись, так как казалось, что можно бы уже
и завершать беседу: материал для статьи набирался. Дмит
рий Федорович признался, что не очень-то любит смотреть
вопросы заранее, дабы не быть скучным для гостей-журна
листов. Дескать, предпочитает импровизацию в разговоре.
Мы, конечно же, с ним согласились. А я про себя все же под
умала: нет лучшей импровизации, чем хорошая подготов
ленность. И пошли по вопросам.

гических наук, профессор, завкафедрой политической психологии в Санкт-Петербургском госуниверситете…
— Всегда старался в любом объеме забот искать, безуслов
но, радость. И получать удовлетворение от того, что делал.
Полагаю, возможно, многое удавалось. А если говорить о на
значении, которое я получил год назад, 30 апреля 2019 года —
в соответствии с Указом Президента России Владимира Вла
димировича Путина, то со своей стороны расцениваю это как
большое доверие и большую ответственность. И в должности
Посла вместе с профессиональным коллективом Посольства
я должен сделать все возможное, чтобы связи двух государств
и двух народов были еще более прочными.
— Как Вы выбирали свою профессию, чем руководствовались? Может, мама или отец на что-то обращали
Ваше внимание еще в детстве?
— Мама в 1947‑м поступила в мединститут в Смоленске.
Там замуж вышла, и брат там появился на свет. Бабушка моя
родная, Вера Ефимовна Степанова, родилась в Варшаве, а ее
семья в 1916‑м переехала в Смоленск. Первая мировая война
затягивалась, и они как граждане Российской империи под
нялись из Варшавы и перебрались в этот древний город.
— А девичья фамилия Вашей мамы?
— Журавская.
— Вполне белорусская… (смеемся). А мама как медик
работала?
— Нет. Была женой офицера. Родился мой брат Саша,
и через 10 лет я. Потом родители жили в разные годы еще
в Германии, после — в Венгрии: отец был военным журнали
стом, его направляли на службу туда в редакции газет, на ра
диостанцию. Мама работала в школе при Посольстве СССР
в Будапеште. Помню хорошо: когда занятия заканчивались,
после последнего звонка все женщины-учителя школы соби
рались в кабинете домоводства, оборудованном тогда самы
ми современными швейными машинками, столами для рас
кройки тканей, где была огромная коллекция журналов мод.
Кто-то вязал, кто-то шил для дома. Это был такой альтерна
тивный педсовет. И я точно знал: если нахулиганю на уроках
до 12.40, то в 14.10 это уже будет известно маме, и меня ждет
взбучка! (смеется). Так что я вынужден был этого избегать.
Еще, это к вопросу о выборе профессии, знаю, что мой дед,
Михаил Терентьевич Журавский, окончил Московский ин
ститут инженеров транспорта и в 1930‑х работал в Минске

«Выбирайте работу, которую любите,
и Вы никогда не будете работать».
Конфуций

— Дмитрий Федорович, так ли у Вас по жизни складывается? Всегда ли работа в радость? А она ведь была
разной, и Ваш послужной список впечатляет. И железнодорожное дело знаете, окончив Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта, и как организатор себя проявили. Пост губернатора Иркутской области
у Вас за плечами. Вы председатель комитета, вице-спикер
российского Сената, Генеральный секретарь Шанхайской
организации сотрудничества. Вы еще и кандидат психоло-

Федор Мезенцев, фронтовой корреспондент. 1948 г.
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«Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто?»
Робин Шарма, канадский писатель

— Как сложилось, что и журналистике нашлось место
в Вашей жизни? Интернет подсказывает: в 1984–90 годах
Дмитрий Мезенцев служит офицером в армии, а также
сотрудником армейской печати. А с января 1988‑го Вы —
член Союза журналистов СССР. Позже как член Совета
Федерации Федерального Собрания России — верхней палаты Парламента курировали вопросы законодательного обеспечения информационной политики страны, так
и экономические вопросы. Стал ли опыт отца примером
при выборе пути в журналистику?
— Пример отца привел меня не только в журналистику,
ведь после школы я «за ним» пошел в железнодорожники,
а уж потом и в журналистику. В 1981 году окончил ЛИИЖТ
по специальности «электрификация железных дорог». Пер
вая запись в трудовой книжке — мастер цеха ЛенинградБалтийского локомотивного депо Октябрьской железной
дороги. Позже был избран секретарем узлового комитета
комсомола — тогда в нашей первичной организации состо
яло на учете больше 1000 комсомольцев. Потом был Ленин
ский райком, Ленинградский горком… Затем, прежде всего
по примеру отца, по моей инициативе был призван из запа
са лейтенантом в железнодорожные войска. Через два года
службы доложил командирам, что готов оставаться на 25 лет,
но только с переводом в армейскую печать. Кстати, мой брат
Александр более 20 лет прослужил офицером на космодроме
Байконур, стал генерал-майором, а с 2002 года почти 12 лет
был уже мэром этого города — космической гавани страны.
— Расскажите об отце, который, как мы поняли, для
Вас пример…
— Отец очень любил журналистику, не видел в жизни
для себя никакой другой судьбы. Когда я два года отслужил,
то себе сказал: если оставаться в армии на четверть века,
то только в армейской печати. Мне говорят: нет журналист
ского образования. Но у меня ж был двухгодичный Универ
ситет рабкоров, под эгидой Ленгосуниверситета, факультета
журналистики. Я его и закончил. Учились там те, кто, рабо
тая на производстве, пробовали писать в газеты. И я учился
работая в депо. Кстати, и прадед мой Степанов, отец бабуш
ки, тоже был железнодорожником: начальником поезда Вар
шава — Москва. И отец во время войны окончил училище
железнодорожных войск и военных сообщений. В 40‑м был
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призван в 70‑й отдельный путевой батальон, который тогда
базировался на станции Камень — Рыболов. («А война для
рядового Железнодорожных войск Федора Мезенцева нача
лась в городе Артем Приморского края». Это строчка из ста
тьи «Война и мир полковника Мезенцева», которую мы на
шли в интернете. Статья вышла в газете «Гудок» 15 февраля
2006 года, а накануне ветерану исполнилось 84. — Авт.)
К 85‑летию отца мы собрали — благодаря поручению ко
мандующего Железнодорожными войсками страны генералполковника Г. И. Когатько — личное дело полковника Мезен
цева. Я такую сохранность документов, находящихся в архиве
Министерства обороны России, и представить не мог. Там
есть анкета отца-красноармейца, заполненная его рукой еще
в 1940 году! На вопрос, какой профессией владели до призыва
в Красную армию, он отвечает: художник. Потому как окон
чил перед призывом в Сталинграде художественное училище.
В личном его деле есть даже билеты, которые он тянул на вы
пускных госэкзаменах, завершая 4‑летнее очное обучение
Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь

на Беларускай чыгунке. Мне рассказывала мама о двухэтаж
ных домах в городке за вокзалом. Говорят, некоторые из них
еще сохранились: у депо, за мощным красным забором. Там
жили комсостав и ИТР Белорусской железной дороги. Мы
как-то специально ездили знакомиться с этим местом…
— Так что Минск закономерен в Вашей жизни…
— А как тут поймешь? Я когда сюда получил назначе
ние — мне мама говорит: как приедешь на место — иди пои
щи, где растут три дерева из одного корня. Она помнит, как
маленькая подходила к тому двухэтажному дому в городке
железнодорожников и все время смотрела: не свалится ли
на него дерево. Маме теперь 92 года, а воспоминания детст
ва у нее такие яркие! Мне так хотелось, чтобы она приехала
в Минск к 8 марта и вместе мы туда бы сходили. Но, увы,
коронавирус помешал.

Дмитрий Мезенцев с военными аташе после торжественной
церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске 9 мая

на редакторском факультете Военно-политической академии
в Москве. Выпускалось тогда по 15–17 журналистов в год, отец
получил назначение в Ленинградский военный округ в 1956‑м.
А потом служил в Потсдаме — уже с семьей: женой и сыном.
Там была редакция газеты «Советская армия». После офицер
Мезенцев служил на радиостанции «Волга» в Группе советских
войск в Германии. Есть у нас дома книга с учений в ГСВГ, в ней
снимок отца с маршалом Советского Союза С. С. Бирюзовым.
В 1971‑м отец служил в Южной группе войск, в газете «Ленин
ское знамя». А потом вся семья вновь вернулась в Ленинград.
«Я ни о чём не жалею в своей жизни — даже
о вещах, через которые меня заставил
пройти мой отец. Это сделало меня тем
человеком, которым я являюсь сегодня».
Кристина Агилера, американская певица

— Как известно, у певицы с отцом отношения были
сложными. А приходилось ли Вам соглашаться с отцом
даже тогда, когда Вам это не нравилось, вступать с ним
в дискуссии, убеждать в том, что казалось правильным
Вам? Оказывался ли прав Ваш отец? Повлияли ли его рассказы о войне на формирование Вашего характера? И как
в Вашей семье отмечается День Победы?
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— Многократно приходилось вести с отцом дискуссии.
Они, прежде всего, касались роли коммунистической партии,
роли гражданина и возможности для обычного человека по
ступать по своей воле — в рамках существующей советской
системы. Это были скорее не политические, но мировоззрен
ческие, философские споры. Когда я пришел в армию, мне было
25 лет. И мы, конечно, с отцом обсуждали часто и армейский
быт, и офицерскую службу. Сам отец очень разумно, взвешен
но оценивал действительность, но коммунистические принци
пы отстаивал жестко и последовательно. Здесь (показывает),
на снимке 1948 года, он — замредактора газеты «Во славу Ро
дины». Кстати, первый материал отца в окружной газете в Ле
нинграде после выпуска из Академии был посвящен тому, как
опираются на традиции фронтовиков и современные методы
боевой учебы в батальоне, где командиром офицер Д. Т. Язов.
Это в 56‑м, они оба тогда майорами были. А когда уже я встре
чался с Маршалом Советского Союза Д. Т. Язовым в 2000‑е,
он спрашивал об отце — как здоровье, как семья, и хорошо

В день передачи капсулы с землей из мест боев под Ржевом
Храму-памятнику в честь Всех Святых во время визита спикера Совета
Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко.
На снимке: Дмитрий Мезенцев, Валентина Матвиенко (в центре),
председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

помню, что получив сигнальный экземпляр своей книги, без
раздумий, написав теплые слова пожеланий, передал ее отцу.
Маршала не стало в этом году 25 февраля.
У отца был завидный темперамент. И фантастическое
владение русским языком. Он вообще не делал граммати
ческих ошибок, имею в виду в газете. А когда подтрунивал
над мамой, то коверкал слова нарочито. Мать, улыбаясь,
говорила: «Фёдор, нет такого слова!» А он отвечал с улыб
кой: «Есть». Он по-особому чувствовал людей, всегда с ин
тересом брал интервью, любил этот журналистский жанр.
Он понимал, чувствовал, что у них в душе, как они живут,
какова мотивация их слов и поступков. Все это умел отме
тить, описать. Окружная газета, как и вся советская печать,
«существовала» в рамках цензуры.
— И самоцензуры…
— Да-да. И вот в тех условиях нужно было найти нуж
ный формат разговора с читателем. Чтоб и себя выразить,
и материал был интересным. У отца тексты живые получа
лись, не казенные.

— Вам что-то о войне отец рассказывал?
— Мало. Я знаю из его биографии, что училище железно
дорожных войск он закончил по фронтовому циклу в 44‑м
в Ярославле, куда перевели его еще в начале войны из Ленин
града. Получил назначение командиром мостового взвода.
В конце сентября, как и тысячи других младших лейтенан
тов, прибыл к месту проведения будущей Кенигсбергской
операции. Мы с супругой нашли информацию, что бойцы
отдельной бригады железнодорожных войск были брошены
на перешивку путей с европейской колеи на советскую —
1524 мм. Отец рассказывал: немцы приваривали к коробча
тым железным шпалам рельсы. Обычно рельс через костыль
и подкладку крепится к деревянной шпале. А это были та
кие — на века — сооружения. Под обстрелом, под угро
зой нападения врага надо было выполнить задание. Ведь
фронт останавливается без железной дороги: нет орудий,
танков, горючего, шинелей, патронов, снарядов… И была
жесткая резолюция Маршала Г. К. Жукова на докладе о том,
что необходимо обеспечить подвозку войск и боеприпасов
к проведению операции. Один из примеров ратного труда
воинов‑железнодорожников — резолюция того же Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова на докладе об обеспечении
бесперебойного подвоза всего того, что нужно фронту, в дни
битвы за Берлин. Он написал: «Молодцы!» Это слово, начер
танное рукой прославленного полководца, стало еще одной
высокой оценкой вклада желдорвойск в успехи на фронте.
— А мама Ваша хорошо войну помнит?
— Да, она ведь родилась в 1927‑м. Ее мама, бабушка моя,
затолкала дочурку буквально в последний эшелон, который
уходил из Смоленска. Девочка со своей тетей Людмилой
успели переехать мост через Днепр. И уже на том берегу,
мама рассказывала, был высажен десант. Она помнит даже
лица немцев, которые шли по ржаному полю вдоль насы
пи, когда поезд остановили гитлеровцы. Рассказывала: «Мы
с тетей Людой спрятались в кювете. Мимо нас шел немец.
Посмотрел. У него руки были на автомате. Закатаны рукава.
Посмотрел — и пошел дальше». То есть могла жизнь тогда
и закончится. В один момент. А бабушка моя — удивитель
ной была. Советский руководитель, фармацевт. В послево
енные годы была заведующей аптекоуправлением Смолен
ского облисполкома. В 1951‑м получила орден Трудового
Красного Знамени. Как видите, в жизни было мне на кого
равняться.
«Вчера — это история, завтра — это тайна.
Сегодня — это подарок».
Неизвестный автор

— Не сомневаемся, Дмитрий Федорович: Вы как человек проницательный, к тому же и психолог, понимаете,
что значит жить в сегодняшнем дне. Ценить то, что
имеешь. И, тем не менее, расскажите о самом ярком периоде своей жизни, к которому Вы возвращаетесь в мыслях.
Возможно, это не связано с карьерой…
— Видимо, дело тут не в психологии, а в складе моего
характера, в воспитании, в понимании некоторых важных
вещей. (В 1998 году Дмитрий Мезенцев защитил в СанктПетербургском госуниверситете кандидатскую диссерта
цию «Психология влияния средств массовой информации
на формирование политических установок личности». —
Авт.). Конечно же, я стремлюсь ценить то, что есть сегодня.
беларусь.belarus
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авторитетнейший настоятель Николо-Богоявленского мор
ского собора в Санкт-Петербурге. Храм очень красивый, свет
лый. Дмитрий Федорович зашел во флигель, где у священника
кабинет. Раньше отец Богдан работал в кабинете под самым
куполом собора. Дмитрий Федорович помнит: когда отец Бог
дан его крестил в конце 90‑х, он тогда еще поднимался под са
мую «маковку», выше верхнего храма… Так вот, супруг зашел
к отцу Богдану, а я осталась в холле. Вскоре отец Богдан вы
шел, посмотрел внимательно на меня своим пронзительным
взглядом, помолчал немного. Потом сказал: «Суженая, захо
ди!» Мы сели за стол. Сидим немного растерянные. Молчим,
а настоятель, рассуждая, говорит: «На ближайшие выходные
нельзя, потом пост заканчивается. Вот смотрите». И то ли ка
лендарь показывает, то ли ручкой чертит: вот эти выходные,
вот эти. Какой, спрашивает, мы выбираем день венчания? Мы
недоумеваем: какое венчание? «Сентябрь, — повторяет, — эти
выходные либо эти… Какой день?» Мы переглянулись, гово
рим: вот этот. Оставался месяц. И венчание состоялось в день
Рождества Пресвятой Богородицы в Николо-Богоявленском
морском соборе. Венчал нас отец Богдан.
Дмитрий Федорович: — Много позднее нам в Иркутск
довелось ехать по службе. Понятно, что край там суровый
и в климатическом плане, и по набору забот, которыми жи
вет регион. Женя, что мне очень приятно, ни минуты не ко
лебалась. С первого дня. Все расспрашивали: приедет ли
жена? Как и в Минске, кстати. Но здесь другая ситуация.
Как там работали? Вот один из примеров. Утром занима
ешься борьбой с паводками — реки вскрываются там доста
точно поздно, и нужно чернить лед, взрывать, обеспечивать
безопасность сел, чтобы не подтопило дороги, дома, школы…
А с обеда того же дня занимаешься вместе с сотнями людей
борьбой с лесными пожарами. Область огромная, протяжен
ность с севера на юг — две с половиной тысячи километров.
— Сибирь Вас закалила?
— Армия закалила прежде всего. И служба в газете, Лен
совет и мэрия, и работа в Москве. У меня была мальчишеская
мечта: хотел стать корреспондентом «Красной Звезды» —
легендарной прославленной военной газеты, тираж кото
рой в свое время превышал 3 миллиона экземпляров в день.
Сказать, что мечтал дослужиться до генерала, не могу, но ви
дел для себя журналистскую судьбу, которая дарит общение
с сотнями людей, возможность рассказывать о них, о собы
тиях, о делах своей страны.
— В принципе, у Вас получилось…
— Но не в «Красной Звезде» (улы
бается).
— Как в Москву переехали? Вместе с Владимиром Владимировичем
Путиным?
— В марте 1996‑го Распоряжением
Правительства РФ был назначен за
местителем председателя Госкомитета
России по печати. Еще в 1995 году пред
ложение поработать в Москве посту
пило от главы ведомства — человека
очень яркой профессиональной судьбы
Ивана Дмитриевича Лаптева — в свое
время редактора «Известий», спике
ра Совета Союза, первого заместителя
Евгения Фролова вместе с супругом на фестивале «В Беларуси как дома 2.0»,
главного редактора «Правды». Сутки
приуроченном ко Дню вышиванки. Рядом с Дмитрием Мезенцевым — Владимир Макей,
sputnik.by

С годами, замечаю, все выше оцениваешь людей, которые
с тобой рядом. Очень рад, например, что маме позвонить
могу в любое время. Дорожу высоким доверием людей. До
рожу отношениями со многими-многими людьми. Ценю
вполне «стандартные наборы» вещей вокруг себя. Потому
как знаю: сегодня они есть, а потом их может и не быть. И си
туация с COVID‑19, которая «вымыла» из нашей обыденной
привычной жизни многое из того, на что не обращали вни
мания и что ценным не считали — тому подтверждение.
— Мудрые люди говорят: сегодняшний день — самый
важный в жизни. Потому как прошлого уже нет, а будущее, завтра еще не настало…
— С мудрецами не поспоришь! Но давайте уточним.
И завтрашним днем нужно жить, думать о нем — иначе бу
дущее не станет таким, каким его хотелось бы видеть.
Что касается самых ярких периодов… Очень сложный
вопрос. Их немало. Мгновения ленинградского детства
очень яркие. Тот период, когда мы семьей жили вчетвером.
Как яркий эпизод — случай, когда мы с другом попали в ло
вушку в Парке авиаторов, сидели внутри самолетной каби
ны, не могли оттуда выбраться. Отец, слава Богу, потом нас
нашел и оттуда вытащил. Вот теперь мы остались только
с мамой… Кстати, мама по-прежнему живет в той скром
ной, сугубо смежной двухкомнатной хрущевской квартире
на Кузнецовской улице, дом 16. Помнится, как брат, учась
в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского,
обязан был, делая курсовые работы, представлять препода
вателям немалое количество чертежей на больших ватман
ских листах, и удобнее всего это было делать в маленькой
ванной комнате, которую он тогда превращал в свой кабинет.
В таких условиях — стесненно и небогато — жили миллио
ны людей. Это не считалось ни героизмом, ни испытанием…
И потом, уже в зрелой жизни, много всего интересного
было. Скажем, как мы с супругой в Иркутске три года жили.
И в Пекине — три года… В начале 90‑х я совершенно не ду
мал о том, что буду работать и жить в Москве. А наша исто
рия знакомства с супругой, и наше венчание… (Предлагает
Евгении рассказать об этом).
Евгения Евгеньевна: — Уже много лет прошло… Както в августовский день приехали в Санкт-Петербург проведать
родителей — Веру Михайловну и Фёдора Дмитриевича. Су
пруг выразил желание навестить отца Богдана (Сойко) — это
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Мне повезло — у меня в Москве родня
большая. Там жила тетушка моя,
Анастасия Дмитриевна, сводная сестра
отца, у которой 10 детей. Все москвичи,
состоявшиеся, с высшим образованием. Мы
в 96‑м отмечали ее 90‑летие, и всех нас,
родных по крови, собралось 100 человек.
10 детей, 28 внуков, 17 правнуков, потом
племянники.
я ходил по московским улицам и обдумывал предложение.
Помню, он сказал мне: «Для тебя главный сейчас вопрос
в том, остаешься ли ты в Питере, или, что принципиально —
переезжаешь в Москву». Он был прав: жизнь моя полностью
перестроилась. У меня два года в Москве не было квартиры.
Жил у сестры на проспекте маршала Жукова. Я думал, что
у нас в Ленинграде маленькая квартира, а у нее — еще мень
ше: так называемая брежневка. Я жил в 6‑метровой комнате...
Анастасия Дмитриевна, помню, в 92 года еще гимнастику
делала. Как-то мне сказала: «Дима, племянничек дорогой, Го
сподь дал мне 7 парней и 3 девчонки. И живу! А дал бы 7 девок
и 3 парня — умерла б давно. (Смеемся). Они все очень друж
ные. Когда отец учился еще в Москве, она выступала в Боль
шом театре на торжественном собрании, посвященном Дню
международной солидарности трудящихся женщин, с транс
ляцией на весь Советский Союз. Как мать-героиня. Текст вы
ступления готовил отец, а курировали подготовку к торжест
ву в аппарате министра культуры СССР Е. А. Фурцевой. И вот
тогда, выйдя на трибуну, тетушка отложила выступление
и своими словами говорила о своей судьбе, о роли женщины
в советском обществе. Отец был очень горд за свою Настю.
«В середине каждой трудности лежит возможность».
Альберт Эйнштейн

— Конечно же, афоризм такой мы взяли, чтобы Вы поделились с читателями журнала мыслями о перспективах
сотрудничества братских народов — белорусского и российского. Что, на Ваш взгляд, будет самым оптимальным
на сегодняшний день, чтобы разрешались существующие
противоречия? Терпение? Стремление к миролюбию? Память обо всем лучшем, что наши народы объединяет?
— Вопросы о том, как будут жить, развиваться, сотрудни
чать наши народы, какое будущее у них, стали уже привыч
ными. Если смотреть на прежнюю нашу историю и на день
завтрашний, то такие вопросы должны быть уже не поводом
к раздумьям, поискам ответов, а давно решенными, риториче
скими. А если не стали таковыми, значит, мы должны для того
сделать много больше, чем сделали. Есть и взаимные экономи
ческие выгоды, есть и уверенность, что мы не можем, не имеем
права потерять часть нашей общей истории. А если говорить
о России, то заметьте, как порой Президент Беларуси говорит:
наша Калининградская область, наш Татарстан, наша Чечня,
наше Приморье… Правильно говорит! Для белоруса, живуще
го в Гродненской области, на Минщине, по-моему, очень важ
но себя ощущать гражданином Союзного государства, у кото
рого западная граница у Бреста, а восточная — в Приморье
и на Камчатке. Об этом мы зачастую не умеем сказать.

— Так все-таки, Дмитрий Федорович: что, на Ваш
взгляд, мешает тому, чтобы ощущение большой Родины
было и у белорусов? Чтобы не ощущали мы себя чужими,
«второсортными» на огромных территориях, образно говоря, от Смоленска до Приморья?
— В России в абсолютном большинстве нет людей, кото
рые могут подумать, что белорусы для россиян «чужие». Это
не газетная фраза — это мое убеждение. Есть люди, которые
могут спорить по формам экономического взаимодействия,
по модели сотрудничества, по объему преференций… Они,
конечно, есть, и с обеих сторон. Но в гуманитарном плане,
я думаю, здесь нет предмета спора. Есть опасность недооце
нить масштаб тысяч связей, сложившихся на протяжении
столь многих лет, в полной мере. А мешают тем ощущениям,
о которых Вы говорите, «болезни роста» самостоятельных
независимых государств. Если мы еще спорим, то, значит,
нам не удалось пока найти ту — наилучшую — модель со
трудничества, открытости, товарищества, взаимовыручки,
полного доверия, которая всех удовлетворит в полном объ
еме и исключит подобные споры. Такую схему отношений
трудно найти даже за почти три десятка лет с тех пор, когда
мы все жили в одном Отечестве. Но есть такая форма взаи
модействия, которую я представлял в рамках ШОС. Разные
страны в эту Организацию входят: от полуторамиллиардного
Китая до стран гораздо меньших по территории, по населе
нию, масштабу экономики. Но мы в ШОС всегда говорили,
что есть единство в подходах с учетом равенства. Если раз
мер флага одинаков, если прописаны права любой из стран
вне зависимости от масштаба экономики, золотовалютных
резервов, числа граждан, то, значит, и надо относиться друг
к другу на равных. Да, здесь есть нюансы, и они всегда будут.
Но и к себе, и к партнеру надо предъявлять одинаковые тре
бования. Не выборочно, когда более выгодно трактовать их
сегодня так, а в «следующий понедельник» чуть по-другому.
Однажды выбрав эту модель, ни разу от нее не отступать.
Если нам это удастся, тогда ни стратегических споров, ни опе
ративных быть уже не должно. Потому что чем ближе мы друг
к другу, тем безопаснее жизнь граждан, региона, жизнь Со
юзного государства, а значит, и выше его совместная «конку
рентоспособность». Как известно, любой тактический спор
характеризует скорость его разрешения. И в этой скорости
мы должны существенно прибавить.
— В том числе, используя потенциал Союзного государства.
— Конечно, повторюсь, потенциал Союзного государст
ва огромен! Актуальны вопросы экономической интеграции.
При сохранении безусловной независимости, суверените
та каждой из стран. Но экономическая интеграция может
иметь бóльшую глубину. И характер, и дух, и стиль большего
партнерства, иной глубины взаимодействия. И за это пусть
стороны выступают активнее, наступательнее. И в нынеш
ней должности я обязан и стремлюсь делать возможное.
Так поступают все сотрудники Посольства и Торгпредства,
но главное, тысячи и тысячи людей, причастных к огромной
и особо значимой системе наших двусторонних отноше
ний. Безусловно, какие-то «вещи» мы имеем право оцени
вать по-разному. И этого никто не запрещает. Просто надо,
в чем убежден, имея разногласия, переговорив, понять: кто
в чем трактует одну и ту же ситуацию по-разному. Не хуже,
и не лучше, чем ты сам — по-разному. И уже тогда идти
беларусь.belarus
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«Как я могу радоваться жизни, когда
кругом одни проблемы?»
«Пойми: жизнь дана не для того, чтобы ждать,
когда стихнет ливень. Она для того дана,
чтобы научиться танцевать под дождем».
Омар Хайям, персидский философ, математик, астроном, поэт

— В декабре 2019‑го Союзному государству исполнилось 20 лет. Что дал Союз гражданам наших стран,
с Вашей точки зрения? Какие из проблем в нашем взаимодействии, на Ваш взгляд, стоят наиболее остро? И нужно ли что-то менять и дополнять в Договоре 20‑летней
давности? Образно выражаясь: научились ли два народа
«танцевать под дождем», или только учатся? И что, повашему, нужно делать, чтобы наше прошлое и настоящее
оставалось общим достоянием будущих поколений?
— Два народа доказали, что возможно жить в одном Оте
честве и в одной семье. Теперь о том времени редко говорят,
но было же такое понятие: братская семья советских народов.
Стоит также помнить, что до Октябрьской революции на тер
ритории Беларуси было немало примеров, когда царская сто
лица уделяла внимание развитию национальных традиций,
национальной культуры, поддерживала их. Они развивались,
становились богаче на белорусской земле. На мой взгляд, чуть
меньше нам следует говорить о том, что нам мешает, а начинать
принципиально больше говорить о том, что нам должно помо
гать. Мы видим успешную многовекторную политику Беларуси
в системе отношений с европейскими государствами, со стра
нами так называемой «дальней дуги». Из Минска хорошо вид
но, что Россия сегодня старается предельно открыто вести
и расширять диалог, формат сотрудничества с десятками госу
дарств, международных объединений и организаций. Придер
живается последовательной заинтересованности в упрочении
диалога даже по тем вопросам, который с некоторыми наши
ми партнерами вести трудно. И уж давно замечено не только
нами: российско-белорусские «дискуссии» делают нас слабее.
К тому же извне это множит число вопросов к россиянам и бе
лорусам. Поняв это, прочувствовав и согласившись с этим, мы
многие вещи будем решать и осмысливать по-другому. Соглас
ны — есть свои геополитические интересы у ведущих мировых
игроков. Какие они, мы не всегда определенно знаем. Но вот
Збигнев Бжезинский, в свое время — помощник Президента
США по вопросам нацбезопасности, к слову, этнический поляк,
в начале 90‑х годов написал книгу «Великая шахматная доска».
Уже на первых ее страницах писал: «Наша задача — оторвать
от России Украину и Беларусь, а следующим этапом — страны
Центральной Азии». При этом он отмечает, что отрыв балтий
ских государств уже произошел. И далее пишет: если мы это
сделаем, то угроза целостности — в будущем — российского го
сударства будет очевидна. Более прямолинейной и циничной
формулы, представленной в открытой печати, редко где най
дешь. Может быть и не надо — в обыденной жизни — глубоко
погружаться в изучение подобного рода изданий, но, полагаю,
стоит прочитать хотя бы первые десять страниц этого полити
ческого бестселлера… Убедиться, что число друзей у славян
ских народов, исконно живущих на землях России и Беларуси,
не так велико, как нам кажется. И очень важно, выстраивая
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новые отношения и укрепляя старые, не обмануться. Потому
что цена обмана будет непостижимо велика.
— Что ж, Вам остается только найти в Минске
то дерево, которое растет тремя стволами из одного
корня. А его ведь можно понимать как символ прежнего
единства народов Беларуси, России, Украины…
— Я знаю о том дереве, повторюсь, благодаря маме.
А о былом единстве трех народов мы все знаем из нашей
истории — благодаря памяти предков и нашему с вами лич
ному опыту. Общий вклад белорусов, русских, украинцев,
других народов СССР в Победу в Великой Отечественной
войне могут оспаривать только глубоко непорядочные люди,
знающие правду о подвиге советского народа, но сегодня все
более не желающие с этим соглашаться.
Поэтому дай Бог нам всем здоровья, чтобы пережить
сегодняшнюю великую беду (коронавирус), постигшую
мировое сообщество, которая заставляет нас уже сегодня
думать, каким будет мир, система наших отношений после
белта

навстречу партнеру. При этом просить, а иногда и добивать
ся, чтобы были услышаны и твои аргументы, твоя позиция
и подходы.

Дмитрий Мезенцев и Министр энергетики Виктор Каранкевич.
На выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» ,
которая проходила во время Белорусского энергетического
и экологического форума с 8 по 11 октября 2019 г.

пандемии. Множатся угрозы — как негативные социальноэкономические последствия от преодоления COVID‑19 —
для миллионов людей, национальных экономик, систем
безопасности. А в какой-то степени — для сохранения при
вычного стандарта жизни. Для сохранения экономической
независимости и степеней свободы для тех государств, ко
торые не относятся к небольшой группе держав — мировых
лидеров. И нам как братьям должно достать спокойствия,
выдержки и мудрости, уважения друг к другу, чтобы уже
сегодня понимать: мир становится жестче. И число опасно
стей, в том числе для нашего Союзного государства, к сожа
лению, не уменьшается.
— Дружить — это важно не просто для взаимной выгоды, но и выживания…
— Важно ценить систему взаимной поддержки, взаимных
выгод, сотрудничество Беларуси и России, областей Респу
блики и субъектов Федерации. Не всегда мы отражаем, что
масштаб взаимной торговли по-настоящему значим для сто
рон. Не хочу вас «нагружать» цифрами, характеризующими
объемы и структуру взаимных поставок, но это примеры вза
имовыгодных отношений в экономической, финансовой, про
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изводственной сфере, которые органично вписаны в масштаб
ную систему двусторонних отношений. Мы видим примеры
успешной кооперации в рамках технологических цепочек.
Посмотрим на Свердловскую область, откуда в Республику
приходит больше товаров, чем получают уральцы. Есть дру
гие примеры, когда белорусы поставляют в российский реги
он больше товаров, чем получают оттуда. Но в целом картина
сбалансированная, хотя предстоит сделать еще немало шагов
для оптимизации практики взаимной торговли, как и под
держки национальных производителей наших стран. Этому
и призваны помочь дорожные карты, программы действий
по реализации Союзного договора. Завершение работы над их
согласованием позволит выйти на единый рынок нефти и газа,
на реализацию единых подходов в проведении промышлен
ной, технологической, налоговой политики, сделать взаимо
действие парламентариев по гармонизации законодательства
двух стран реальным. Под руководством Председателя Совета
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и Председателя

системе отношений. Мы должны более избегать этого. И та
кие подходы надо укреплять.
— Мы думаем, что опыт сотрудничества сохранится и расширится. Следует, действительно, быть бережными по отношению друг к другу. В том числе и журналистам — в освещении событий, особенностей жизни
в наших странах. Ибо, как поется в известной песне питерского барда Александра Дольского, «меньше всего любви достается нашим самым любимым людям».
— Что ж, давайте вместе будем помогать и способство
вать тому, чтобы реальная дружба между нашими народами
укреплялась. И журналистов давайте будем просить: больше
писать об этом! Значим буквально каждый дружеский шаг,
который делают государства, партнеры, союзники навстре
чу друг другу, также и в период борьбы с коронавирусом.
«Мой мозг только приемное устройство. В космическом
пространстве существует некое ядро, откуда мы
черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник
в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует».
Никола Тесла, ученый-физик, изобретатель

Дмитрий Мезенцев, Министр информации Беларуси Александр
Карлюкевич и временный поверенный в делах США в Беларуси
Дженифер Мур во время открытия XXVIІ Минской международной
книжной выставки-ярмарки

Совета Республики Михаила Владимировича Мясниковича
в прошлом году прошел Форум регионов Беларуси и России.
— Наш журнал давал целый блок материалов к этому
событию…
— Тогда в Санкт-Петербурге было подписано контрактов
на полмиллиарда долларов. И давайте прикинем: много ли
у Беларуси, да и у нас партнеров, которые подтверждают
систему международного экономического взаимодействия
такими суммами и такими объемами — и в региональном
формате, и в рамках Союзного государства, определяют ста
бильный горизонт планирования на ближайшие годы?
И это тоже важно ценить. Еще раз скажу: мы не всегда
умеем донести до людей эти примеры реальной взаимной
поддержки и выгоды. А говорить об этом надо очень так
тично, выверенно. Только гарантируя справедливость оце
нок помощи и поддержки, которая оказывается. И никаких
«выговоров» никому при этом не может быть! Ну как мож
но, к примеру, обижаться на собственный родной дом? Как
можно обижаться на ту землю, где ты вырос, которая дала
тебе жизнь? «Формат обиды» — это не фундамент для кон
структивного диалога. Уж тем более в межгосударственной

— Какого проникновения в тайны мироздания ожидаете от сотрудничества наших стран в сфере космической?
— Скажу по поводу космоса. Недавно в рамках визита
Генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Олего
вича Рогозина в Минск мы побывали на одном из круп
ных высокотехнологичных производств, которое работает
на совместные российско-белорусские программы освоения
космоса. Один из белорусских руководителей сказал: «Вы
знаете, сегодня мы, не укоряя россиян, продвинулись —
в нашей специализации — в этой сфере дальше». И отвечая
ему, я сказал: «На это не надо обижаться! Опора на опыт друг
друга обязана делать нас сильнее». Давайте любого юного
гражданина Беларуси, встреченного нами, скажем, на про
спекте Машерова, спросим: что он знает о совместных рос
сийско-белорусских исследованиях в сфере космоса? 8 из 10,
полагаю, затруднятся с ответом. А по поводу споров о ценах
на нефть и газ, возможно, вспомнит каждый второй. Нам
нужно уходить от этого несбалансированного, неверного,
неточного формата представлений друг о друге, и тогда уг
роз развитию и углублению наших отношений будет значи
тельно меньше.
«Правда — слишком дорогой продукт,
чтобы употреблять его в чистом виде».
Михаил Веллер, русский писатель

— Что, как дипломат, Вы могли бы сказать по этому
поводу?
— Когда берешь конфету из коробки, а она без фанти
ка, — обязательно следы шоколада остаются на руках. Поэ
тому лучше есть конфеты фабрики «Коммунарка» в фанти
ках, в упаковке. Кстати, белорусский шоколад этой фабрики
очень качественный! Причем ассортимент тоже впечатляет.
А если всерьез, то правды, товарищества, доверия в брат
ских отношениях никогда не может быть слишком много.
Именно это отличает подлинное союзничество, которое
нельзя измерить кубометрами, тоннами, деньгами. Это то,
что нельзя променять в угоду конъюнктуре сегодняшнего
дня, обманувшись политическими миражами.
Беседовали Иван и Валентина Ждановичи
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Як змагаліся
нашы дзяды
Што ў гэтых творчых людзей (а яны плённа
працуюць як музыкальны гурт «Аўра»)
да тэмы вайны стаўленне асаблівае, становіцца
зразумела, калі чуеш напісаную імі песню
«Огненный танк». Сужэнцы Юлія Быкава і Яўген
Алейнік, калі даведаліся, як экіпаж, які ў першыя
дні акупацыі Мінска ў 1941 годзе, прабіваючыся
праз горад да сваіх, знішчыў дзясятак танкаў
праціўніка і некалькі соцень гітлераўцаў, былі
ўражаны гераізмам бясстрашных танкістаў
і прысвяцілі ім кампазіцыю.

«Мяне назвалі ў гонар дзеда»
Кампазітар Яўген Алейнік сустракае нас у сваім утуль
ным доме з партрэтамі дзядулі ды бабулі ў руках. Іх ужо
няма на гэтым свеце. Музыкант распавядае, што менавіта
бабуля, настаўніца малодшых класаў, навучыла яго чытаць
і пісаць. Ад дзеда, пляменніка вялікага рускага тэнара Іва
на Казлоўскага, атрымаў у спадчыну здольнасці да музыкі
і яркі тэмперамент. Кампазітар прызнаецца, што на ста
наўленне яго як асобы паўплывалі іх успаміны пра Вялікую
Айчынную вайну, падчас якой Надзея Пятроўна і Яўген
Емяльянавіч не раз знаходзіліся на валасок ад гібелі.
Ураджэнец вёскі Вялікая Матавілаўка, што ва Украі
не, Яўген Алейнік у 1943 годзе добраахвотнікам пайшоў
на фронт. Удзельнічаў у баях за вызваленне Кёнігсберга. Па
сля вайны займаўся размініраваннем тэрыторый на Белару
скім Палессі. Быў кіроўцам, галоўным механікам. Глядзіш
на яго фотапартрэт і не верыцца, што чалавеку з мудрым
мэтанакіраваным позіркам усяго дваццаць адзін год.
— Дзядуля і бабуля пажаніліся праз тры гады пасля
вайны. Нарадзілі дваіх дзяцей. Пражылі шчасліва ў шлюбе
амаль шэсцьдзесят гадоў. Пра вайну ўспамінаць не любілі.
Дзед больш распавядаў пра машыны, на якіх вазіў боепры
пасы. Бабуля толькі за некалькі гадоў да смерці рашылася
напісаць пра тое, як яе, тады чатырнаццацігадовую дзяўчы
ну, немцы забралі ў канцлагер.
Рукапісы Надзея Пятроўна перадала ўнуку. Яўген захоў
вае іх як сямейную рэліквію і не выключае, што ў хуткай
будучыні напіша па іх кнігу. Сюжэт, дарэчы, цалкам мог бы
паслужыць фабулай і для кінафільма.
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Гартаючы старонкі тоўстага сшытка, спісанага дробным
почыркам, музыкант распавядае, што, калі пачалася вайна,
бабулі Надзі было чатырнаццаць гадоў. Іх сям’я жыла ў вёсцы
Навінкі (цяпер мікрараён Мінска). У першыя ж дні ў небе над
сталіцай бачылі нямецкія самалёты, чулі выбухі, але яшчэ
не маглі ўсвядоміць увесь жах, які давядзецца перажыць.
Надзея Пятроўна пісала: «У тую раніцу мы прачнулі
ся ад мамінага крыку. Выбеглі ў двор і ўбачылі ў небе над
Мінскам велізарныя чорныя нібы хмары з бесперапынны
мі яркімі ўспышкамі. Думалі, што гэта навальніца. Калі
на вуліцу выбег бацька — сказаў: «Дзеці, гэта вайна». Цэлая
чарада самалётаў з крыжамі нізка ляцела над зямлёй. Усё
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вакол раўло, грукатала, свістала. Бацька сказаў вярнуцца
ў хату, апрануцца і сабраць у вузельчыкі самае неабходнае.
Пазней па радыё аб’явілі: «Увага! Гаворыць Масква! Сёння ў
4 гадзіны раніцы без усялякага абвяшчэння вайны германскія
ўзброеныя войскі атакавалі межы Савецкага Саюза». Баць
ка развітаўся з намі ды пайшоў на прызыўны пункт. Так
дадому і не вярнуўся.
…Пачалася жудасць. Дым ад Мінска цягнуўся на дзя
сяткі кіламетраў. Попел засцілаў зямлю. І трава, і дрэвы
былі чорнымі. Па нашай шашы цягнуліся патокам людзі з

— Сабралі людзей, загналі ў вагон і прывезлі ў лагер,
які знаходзіўся на тэрыторыі Польшчы, — распавядае
кампазітар. — Вязні, сярод якіх былі жанчыны і дзеці,
працавалі пад канвоем з ранняй раніцы да позняга веча
ра. Спалі ў вопратцы на голых дошках, пілі каламутную
баланду з бульбяных ачысткаў. Многія паміралі ад хвароб
і знясілення.
Складана сабе ўявіць, але Надзеі Пятроўне ўдалося ад
туль уцячы. Было гэта так: яна бачыла, як мужчыны ўпотай
за якімсьці будынкам падстаўлялі пад агароджу бярвёны.
Немцы, заўважыўшы гэта, расстралялі іх на месцы, а бярвё
ны прыбраць забыліся. Праз некаторы час, узлезшы па іх,
дзяўчына ды іншыя хлопцы, якім таксама было прыкладна
па гадоў пятнаццаць, пераскочылі цераз плот і апынуліся
на свабодзе. З сямі ўцекачоў да дома дайшлі толькі двое,
у тым ліку і Надзея Пятроўна.
Яўген адзначае, як важна перадаць памяць сваім дзецям.
Не так даўно ён адрэстаўраваў дзядулеву шасціструнную
балалайку. Рэдкі інструмент 1930‑х гадоў за сваё амаль
стогадовае жыццё прыйшоў у непрыгоднасць. Майстрам
спатрэбіўся амаль год, каб яго аднавіць. Цяпер у ім ёсць
сучасныя датчыкі, якія даюць магчымасць падключаць ін
струмент да гукаўзмацняльнай апаратуры і задзейнічаць
у канцэртах.

Дзякуй за магчымасць жыць!

Юлія Быкава і Яўген Алейнік са здымкамі сваіх бабуль і дзядуль

вузельчыкамі, з чамаданамі. Раптоўная бамбёжка — і людзі,
ратуючыся, кідаліся ў кювет. Шмат хто не выжыў тады.
Мама з пецярыма дзецьмі — малодшай сястрычцы было ўся
го дзевяць месяцаў — выехала з вёскі ўздоўж саўгаснага саду
па лугавой прасёлкавай дарозе на запрэжаным возе.
Колькі мы блукалі ўдалечыні ад дома, не памятаю. Вяр
нуліся назад, убачылі, як на ферме ў дзвярным праёме вісела
каровіна туша, а каля яе рагаталі ды тапталіся немцы.
Наш дом быў разрабаваны».
Яўген спыняецца на радках, дзе згадваецца пра масавы
вываз грамадзян на працы ў Германію. У адну з такіх аблаў
схапілі і Надзею.

— Калі пачалася вайна, маёй бабулі Ніне Мікалаеўне
было пяць гадоў, — далучаецца да размовы паэтэса і спявач
ка Юлія Быкава. — Яе бацька і два старэйшыя браты не вяр
нуліся з вайны, а маці засталася адна з трыма маленькімі
дзецьмі. Яны выжывалі як маглі. Ад голаду, каб падмануць
страўнік, нават смакталі камяні. Але, нягледзячы ні на што,
выжылі. Для бабулі і цяпер Дзень Перамогі — адно з самых
галоўных святаў у годзе.
Дзед, Васіль Ігнатавіч Бягун, памёр тры гады таму, не да
жыўшы ўсяго некалькі месяцаў да свайго дзевяностагоддзя.
У апошнія гады хварэў. Калі Юлія наведвала яго, успамінаў
пра перажытае.
Васіль Ігнатавіч быў прызваны ў армію ў 1943 годзе.
У складзе 1‑га Беларускага фронту прымаў удзел у вызва
ленні Варшавы, Гданьска (Данцыга), Кёнігсберга.
— У адным з баёў снарадам яму перабіла нагу. Пакуль
трапіў у шпіталь — прайшоў час, пачалося запаленне. Была
пагроза ампутацыі, але, на шчасце, дасведчаны хірург вы
даліў толькі фрагмент косткі. Пасля вайны сустрэў сваю
каханую Ніну. Пажаніліся, выхавалі дваіх дзяцей, пражылі
доўгае шчаслівае жыццё.
Юлія захоўвае дзядулевы ордэны Чырвонай Зоркі, Вя
лікай Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу» і шмат
лікія працоўныя ўзнагароды.
У пасляваенны час ён працаваў будаўніком і часта ста
навіўся пераможцам сацыялістычных спаборніцтваў.
Спявачка прызнаецца, што не перастае здзіўляцца стой
касці духу ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны:
— Нягледзячы на перанесеныя выпрабаванні, яны вы
стаялі і падарылі мірнае неба над галавой дзецям, унукам,
праўнукам. За што мы не стамляемся дзякаваць ім сваімі
песнямі пра любоў да Радзімы.
Марына Кузьміч

беларусь.belarus
май   2020

25

75-годдзе перамогі

Вобразы
з мінулага
У Гродне знойдзены арыгіналы
некалькіх франтавых малюнкаў
Васіля Быкава

П

ра гэт а пав ед ам іў
у сацыяльных сет
ках Сярг ей Шап
ран, біёгр аф пісь
менн ік а. На яго
думк у, факт існ а
ванн я так іх ма
люнкаў сам па са
бе нев ер аг одн ы,
бо лічылася, што франт авыя малюн
кі пісьменніка згар эл і з рэч мяшком
у 1945 годзе. Менавіта так сцвярджаў
і сам Васіль Быкаў. Але аказалася, што
некалькі замалёвак захоўвалася да гэ
таг а час у ў адным з прыв атных архі
ваў у абласным цэнтры.
Знойдзены тры арыгінальныя ко
піі граф ічн ых нак ід аў франт ав ог а
перыяд у жыцця Васіля Быкав а. Гэт а
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«Камбат 2. Старшы лейт энант Ахрын.
1945 г.», «Камандзір гарматы старшы
сяржант Прас такоў» і «У рове Сако
ле». Магч ым а, гэт ыя надп іс ы на ад
вар отн ым бак у мал юнк аў зроблен ы
самім аў т арам. Накіды апублікав аны
ў 1970 год зе ў час оп іс е «Дружб а на
родов». Праўда, там іх было чатыры.
І вось цяпер вае нн ыя коп іі трох
арыгіналаў знайшліся. На жаль, сярод
іх не аказ алася чацв ёрт аг а малюнка,
на якім адлюстрав ана дзяўчына з са
нітарнай службы. Месцазнаходжанне
таг о накіда невядома. Магчыма, і ён
знойдзецца, як тры іншыя, што так
сама лічыліся страчанымі.
Між тым арыгінальныя копіі, якія
былі зроблены Васілём Быкавым пад
час яго знаходжання на фронце, да гэ
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тага час у захоўваліся ў асабістым архі
ве гродзенскага журналіста, вет эрана
вайны Івана Глу хава. Яны з Быкавым
былі землякі, абодв а франт авікі, па
знаём іл іс я ў «Грод зенс кай праўд зе»,
там жа ўдзельнічалі ў раб оце літ ара
турнага аб’яднання. Ёсць думка, што
малюнкі Быкаў выслаў Глу хаву па яго
просьбе і, магчыма, забыўся пра тое.
«Усп лыл і» яны неч ак ан а. І т у т
прас очв ае цц а цік ав ы ланц ужок па
дзей. Як ні дзіўна, але не абыш лос я
без дапамогі, як кажуць, вышэйшых
сіл. Аказв аецца, малюнкі знайшліся
дзяк уюч ы свят ар у грод зенс кай Ула
дзім ірс кай царкв ы Андр эю Яварцу.
Менавіт а яму паказ аў дамашні архіў
сын Іван а Глух ав а. Зат ым пра ўні
кальн ую знаходк у пав едамілі біёгра
фу пісьменніка, які напіс аў пра гэт а
на сваёй старонцы ў Facebook. І дадаў,
што малюнкі знаходзяцца ў сына Глу
хав а, які жыв е ў Маскв е, можа пера
даць іх раз ам з пер ап іск ай у Муз ей
Васіля Быкава ў Гродне.
Як вядома, пісьменнік жыў у тым
горадзе больш за дваццаць гадоў, пра
цав аў стыль-рэд акт ар ам у абл асн ой
газ еце. Некаторыя рэчы яго захоўв а
юцца ў муз ейным пакоі рэдакцыі. Да
нядаўняга час у ў Гродне быў і асобны
музей Васіля Быкава ў цэнтры горада.
Праўда, мала хто ведаў пра той невялі
кі пакой, экспазіцыю якога стварылі і
падтрымлівалі энт узіясты. Летась му
зей перас таў існаваць, а ўсе экспанаты
былі пер ададзены ў літ ар ат урны ад
дзел Дзярж аўнаг а гіст арычна-арх еа
лаг ічн аг а муз ея, вяд ом ага як Муз ей

Максім а Багдановіча. Яго заг адчыца
Алена Рапінчук паведаміла, што ўсяго
была перададзена каля 600 экспанатаў.
Большую іх частк у складае бібліят эка,
ёсць і ўнікальны архіў, асабістыя рэ
чы пісьменніка. Гэта значна папоўніла
ўжо існуючы фонд экспазіцыі Быкава.
У музеі з’явіліся тры вітрыны для но
вых экспанатаў.
— Нам перададзены з музея «дып
лам ат» пісьм енн ік а, сумк а, шал ік,
гальш тук, бар эткі, каш ул я, фрэнч,
скур ан ы рэмень, кав ав арк а, рад ыё
прыёмнік. Такс ама аў т аручкі, ножык
для нараз ання паперы, дыкт аф он, —
пер ал ічв ае Ален а. — Тут мы бач ым
паштоўк у, якую Васіль Быкаў даслаў
свайм у сын у Васілю. Пісьменнік він
шуе яго з днём нар ад жэнн я. Дар э
чы, малодшы Васіль жыв е і прац уе ў
Гродне. А сын Сяргей — у Мінску.
Сярод цікавых экспанат аў — він
шав альная тэлеграм а Быкаву ад Мі
хас я Лыньк ов а, зам ежн ы пашп арт
пісьменн ік а, яго прафс аю зн ы білет,
пасведчанні, мандаты. Яшчэ ёсць яго
візітоўка з гродзенскім адрасам па ву
ліцы Свярдлова. Кват эра па-ранейша
му належыць сям’і Быкава, у ёй жыве
ўнук пісьменніка Яўген з сям’ёй.
З фонд у перайшло ў музей няма
ла рук ап іс аў, фот аз дымк аў. А вось
малюнкаў Быкав а ў муз еі пак уль ня
ма, хоць вядома, што Васіль Уладзімі
равіч няр эдка браўся за алов ак і на
ват вучыўся на маст ака. У 50‑х гадах
пісьменнік часта сам ілюстраваў свае
апавяданні. Ёсць нямала яго накідаў,
якім і ён дапаўн яў сваю біяг рафію ў
кнізе «Пункціры жыцця». Але ўсе тыя
малюнкі зроблены ў пасляваенны пе
рыя д, у адр озн енн е ад цяп ер ашн яй
знаходкі.
Праўд а, у блакноц е Бык ав а, што
знаходзіцца ў муз еі, можна ўбачыць
раз ам з радк ам і тэкст у схем ат ычн ы
малюнак мясцовасці з рэчкай, мосці
кам і дрэўцамі. Як растлумачыла Але
на, гэта — рукапісны тэкст твора «Аб
лава»: планы, накіды, запісы. Побач з
рукапіснымі праўкамі — надрукав а
ны на маш ынц ы твор «Знак бяд ы».
Ёсць аў т абіяграфія, напіс аная рукой
пісьм енн ік а. Асобн а можн а прач ы
таць выт рымк у, якая таксама напіса
на ўласнаручна: «Народ, які імкнецца
ў буд учыню, павінен даражыць сваёй
мінуўшчынай ужо хоць бы з тае пры
чыны, што ў ягоным мінулым выпра
цоўваецца ягоная культ ура, гісторыя,

ягоны лёс». Словы, здаецца, так і про
сяцца, каб занесці іх на мем арыя ль
ную дошк у ці напісаць пры бюсце Ва
сіля Быкава.
Гродзенскі краязнаўца і гісторык
Алесь Госцеў — у лік у актыўных пры
хільнікаў гэт ай ідэі. Ён быў знаёмы з
Быкавым і нав ат атрымаў ад яго він
шавальную паштоўк у, якую беражлі
ва захоўвае. Таксама беражліва трэба
ставіцца і да памяці пісьменніка, лі
чыць краязнаўца.
Маргарыта Ушкевіч
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Кінахроніка
сведчыць…
Кінахроніка апавядае пра найважнейшыя баявыя
аперацыі, вызваленні населеных пунктаў; знаёміць
з героямі, сведчыць пра зверс твы, што чынілі фашысты.
Кінааператары ваеннага перыяду разам з байцамі
Чырвонай Арміі ды партызанамі былі ў цэнтры баявых
дзеянняў, таму, акрамя камеры, у іх з сабой былі аўтамат,
пісталет і дзве гранаты. Зброяй даводзілася карыстацца
даволі часта, бо ў пагоні за каштоўнымі кадрамі яны,
бывала, траплялі ў самае «пекла».

У

сяго на лініі фронт у і ў партызанскіх пад
раздзяленнях працав ала 308 франт авых
кінааператараў. Кожны чацвёрты з іх за
гінуў.
Дав едацца больш пра кіналет апісцаў
вайны, паглядзець знятыя імі кадры і па
знаёміцца з дакументамі тых часоў можна
было падчас прэз ент ацыі мультымедый
наг а праект а «Іх зброя — кінакамера». Яго падрыхт ав алі
Нацыянальны архіў Беларусі, Беларускі дзяржаўны архіў
кінафотафонадакументаў, Музей гісторыі беларускага кіно
і кінастудыя «Беларусьфільм».
Беларускія аперат ары з Мінскай студыі кінахронікі з
першых дзён вайны ўвайшлі ў склад спецыяльных франта
вых кінагруп. Іосіф Вейняровіч трапіў на Браншчыну, Ула
дзімір Цяслюк — пад Смаленск, Майсей Бераў — на Заходні
фронт. Знятыя сюжэты адсылаліся ў Маскву на Цэнтраль
ную студыю дакументальных фільмаў. Многія з аператараў
атрымалі высокія ўзнагароды, пра што сведчаць дак умен
ты, якія захоўвае Нацыянальны архіў.
Ваенны кіналет апіс вёўся з першых дзён вайны. Ужо
праз мес яц пасл я яе пач атк у за разг ортв анн ем пад зей
на франтах сачыла каля сотні аператараў.
У Беларускім дзяржаўным музеі кінафотафонадакумен
таў захоўваецца самы ранні сюжэт, прысвечаны партызан
скаму ру ху. Ён быў зняты ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўскай
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Іосіф Вейняровіч здымае партызанскага камандзіра Івана
Ціткова (справа). Фота з архіва Цэнтра даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.
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csdfmuseum.ru

Франтавы аператар Майсей Бераў. Фота з архіва Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі.

Франтавы аператар Ацілія Рэйзман здымае баі за Будапешт

вобласці ў 1941 годзе, калі толькі з’яўляліся першыя парты
занскія атрады.
Іосіф Вейняровіч некалькі разоў перасякаў лінію фрон
ту, у 1943–1944 гадах ён вёў здымкі на тэрыторыі акупава
най Беларусі — у раёне Бягомля, Лепеля, Полацка. Там ён
зняў вялікую колькасць сюжэтаў, прысвечаных такім вядо
мым партыз анскім камандзірам, як Мінай Шмыроў, Іван
Ціткоў, Уладзімір Лабанок.
У фондах Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялі
кай Айчыннай вайны захоўваюцца экспанаты, якія апавя
даюць пра мужнасць і смеласць франтавых кінааператараў,
прысвечана ім і асобная экспазіцыя. Старшая навуков ая
супрацоўніца Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вя
лікай Айчыннай вайны Наталля Обу хава расказала, што з
1951 да 1990 года Іосіф Вейняровіч увесь час наведваў му
зей, перадаў установе свае фатаграфіі, пасведчанне, з якім
працаваў на фронце, і кінакамеру.
Дар эчы, на Віцебшчын у, каб здымаць фільм пра пар
тыз анскую Беларусь, акрамя Вейняровіча, былі закін у ты
таксама Мікалай Пісараў, Ацілія Рэйзман і Марыя Су хава.
Гэтая група здымала не толькі баявыя дзеянні, але і тое, як
будаваўся партызанскі аэрадром ва Ушачах, як рамантава
ліся ровары для разведкі.
Маладым дзяўчатам-аператарам даводзілася дзяліць з
партыз анамі ўсе нягоды ваеннага жыцця. Баявыя каман
дзіры вельмі цёпла расказвалі пра работ у «баявой» Марыі,

згадвалі, як яна здымала фільм, як хадзіла ў партызанскія
атрады, размаўляла з жых арамі вёсак. Знятыя дзяўчынай
кадры былі выкарыс таны пры падрыхтоўцы фільма «На
родныя мсціў цы», ствар энні кінасюж эт аў пра рэйкавую
вайну. Суровая зіма 1944‑га была асабліва цяжкая, немцы
сціскалі кола блакады. Было прынята рашэнне ісці на пра
рыў, разам з партызанамі спрабавалі выйсці з акружэння і
аператары. Падчас Ушацкага прарыву загінулі Мікалай Пі
сараў і Марыя Су хава. Супрацоўнікі Нацыянальнага архіва
знайшлі дак умент, датаваны маем 1943 года, які сведчаць
пра смерць Марыі Сухавай. Апошнія яе словы былі пра тое,
дзе схаваны знятыя мат эрыялы…
Кінахроніка расказвае пра вызваленне Беларусі. У кі
нафільме «Мінск наш», дзе па дае свастыка з фасада Дома
ўрада, выкарыстоўв аліся кадры, зробленыя апер ат ар а
мі Беравым і Вейняр овічам: адзін здымаў знізу, другі —
з даху.
Кінастужкі паказваюць населеныя пункты такімі, якімі
іх заспелі аператары ў першыя гадзіны пасля вызвалення
Чырв онай Арм ія й. Мног ія кадры сведчаць пра злачын
ствы, якія чыніліся на акупаванай тэрыторыі, паказваюць
спаленыя вёскі, вызваленне вязняў канцэнтрацыйнага ла
гера «Азарычы», трасцянецкага лагера смерці, лагера ваен
напалонных пад Віцебскам. Там у гэт ая хроніка адыграла
вялікую ролю ў Нюрнбергскім працэсе.
Алена Дзядзюля
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Партызанскія будні

Партрэты партызан, зробленыя мастаком Генрыхам Бжазоўскім у 1943 годзе

У зонах,
свабодных
ад фашыстаў
на Беларусі,
працавалі
электрастанцыі
і нават
цырульні
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У

чашн іцк ай брыг ад зе
«Дуб ав а» на Віц еб
шчыне 1 мая 1943 го
да ў спец ыя льн а па
буд ав анай зямл янц ы
адкрылася партыз ан
ская карц інная гале
рэя. Палотн ы апавя
далі пра барацьбу і побыт партыз ан,
пра знішчаныя акупантамі вёскі. Пад
час блакады ў 1944 годзе, калі варожае
кол а змык ал ас я, карц ін ы дав ял ос я
зняць з падрамнікаў. Іх скруцілі ў ру
лон, уклалі ў медную трубу і закапалі
ў зямлю. Сёння гэтыя каштоўнасці за
хоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным

музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны і ў Музеі народнай славы ва Ушачах.
У парт ыз анс кіх атрад ах был і
не тольк і маст ак і, — муз ык і дав ал і
канцэрты, можна было глядзець даку
ментальныя і мастацкія фільмы, якія
дастаўляліся з Вялікай зямлі. Агітбры
гады і ансамблі выс тупалі ў брыгадах
і перад нас ельніцтвам. У зямлянках,
шалашах і проста на лясных палянах
працавалі школы.
Першыя партызанскія зоны на Бе
ларусі з’явіліся ўвосень 1941‑га. А да
канца 1943 года пад кантр олем пар
тыз ан знах од зіл ас я ўжо да 60% тэ
рыторыі рэсп ублікі. Існав ала больш
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Карта дыслакацыі партызанскіх атрадаў. 1944 г.

шую інфармацыю і пры тым данесці
людзям складаную акадэмічную гісто
рыю на больш простай мове.
Сённ я выд ав ецт ва «Бел ар уск ая
Энц ыкл ап ед ыя» шук ае нов ыя фор
мы пад ач ы мат эрыял у, якія магл і б
зац ік ав іць сучасн ую моладзь. Кніг а
«Бел ар усь парт ыз анс кая» шыкоўн а
аформлена. У ёй каля 600 ілюстрацый,
там можна ўбачыць баг ат а архіўных
крыніц. Таксама азнаёміцца з дыр эк

тыв амі, даняс еннямі, справ аздачамі,
малюнкамі, зробленымі партызанскім
мастаком, картай, клятвай партызан,
улёткамі, рукапіснымі час опіс амі ды
дзённікамі, якія вяліся ў партызанскіх
атрадах, можна было падчас прэзента
цыі выдання — на выстаўцы, арганіза
ванай Нацыянальным архівам Рэспуб
лікі Беларусь.
Алена Дзядзюля.
Фота аўтара.
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за 20 буйных партыз анскіх зон. Гэт а
быў надзейны тыл, дзе размяшчаліся
партызанскія аэрадромы, базы парты
занскіх фарміраванняў.
На вызваленых землях аднаўлялі
ся савецкія органы ўлады. Працавалі
млыны, хлебапякарні, гарбарныя, кра
вецкія, шавецкія, збройныя майстэрні,
шпіталі. Напрыклад, вясной 1943 года
ў Расонах дзейнічалі электрастанцыя,
сталоўка, цырульня і нават дом адпа
чынку для партызан, якія аднаўляліся
пасл я раненняў. У Полацка-Лепель
скай зоне партызаны наладзілі работ у
двух скіпідарна-дзягцярных зав одаў,
80 кавальна-слясарных, 54 гарбарных,
47 сталярна-бандарных майс тэрняў,
ганч арн аг а прадп рые мс тва. У зон е
працавалі тры электрастанцыі, шэсць
млыноў, на 20 невялікіх алейных заво
дах перапрацоўвалі насенне льну. Пар
тызаны дапамагалі сялянам у палявых
работах і ахоўвалі населеныя пункты
ад магчымых нападзенняў карнікаў.
Мы сёння мног а ведаем пра пар
тыз анскую бар ацьбу, пра ўнёс ак на
родных мсціўцаў у Перамогу. Але су
часнаму чытачу, напэўна, цікава будзе
даведацца не толькі пра змаганне, але
і пра тое, як добр а і машт абна было
арганізавана такое супраціўленне: як
люд зі абж ыв ал іс я ў лес е, здаб ыв ал і
ежу, наладжв алі побыт. Пра ўсё гэт а
можна прачыт аць у кніз е «Беларусь
партызанская», над якой выдавецтва
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пет
руся Броўкі» працав ала раз ам з На
цыянальным архівам Рэспублікі Бела
русь, Беларускім дзяржаўным архівам
кінафотафонадак ументаў, Беларускім
дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны, Інс тыт у т ам гісто
рыі Нацыянальнай акадэміі навук, аб
ласнымі і раённымі гістарычна-края
знаўчымі музеямі.
Гэта наш унікальны досвед, пра які
многія жыхары розных куткоў былога
Савецкага Саюза раней не ведалі. І для
таго, каб кніга была даступная як мага
большай колькасці чытачоў, тэкст у ёй
пададзены на дзвюх мовах — рускай і
англійскай.
Старш ы нав ук ов ы суп рац оўн ік
Інс тыт у та гісторыі НАН Аляксандра
Кузняцов а-Ціманав а расказ ала, што
вучоныя, якія стваралі артык улы для
гэтай энцыклапедыі, стараліся зрабіць
кнігу зразумелай і цікавай для ўсіх. Пе
рад аўтарамі стаяла няпростая задача:
акум уляв аць і адабраць найв ажней
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Зялёная эканоміка

Аўтобусы, камбайны
і канкурэнты Tesla
Відавочна, што адной
са складаемых частак,
адным з элементаў
новай канцэпцыі
зялёнай эканомікі,
якая сёння як ніколі
актыўна прапагандуецца
ў Беларусі, з’яўляецца
электратранспарт. У краіне
над яго стварэннем ужо
не першы год працуюць
навукоўцы і канструктары.
І пэўныя вынікі ёсць.

Т

ак, свет сёння мяняецца куды больш імклі
ва, чым можна было гэта ўявіць. Ру хавіком
сучаснай эканомікі прыкметна становяцца
навукоўцы і канс трукт ары. Не выпадков а
нядаўна азнаёміцца з дасягненнямі беларус
кіх навукоўцаў на Рэсп убліканс кі пал іг он
для выпрабаванняў мабільных машын Аб’
яднанага інс тыт у т а машынабудав ання На
цыянальнай акадэміі навук прыязджаў Прэзідэнт. Зрэшты,
у цэнтры яго ўвагі там былі не толькі выставачныя экспана
ты. Аляксандр Лукашэнка ўвогуле адзначыў важную ролю
навукоўцаў, і асабліва ў бліжэйшай пяцігодцы:
— Часы экст энсіўнага развіцця эканомікі скончыліся.
Трэба інт энсіфікавацца. Без навукі нічога не зробім. Трэба
ў наступнай пяцігодцы наймацнейшым чынам падключаць
навуковую думку, нашых прас унутых, моцных, пісьменных
людзей, каб, калі ўжо не ірвануць, то выс таяць у гэтай сі
туацыі…
Варта нагадаць пра значнасць развіцця электратранс
парт у ў краіне. Акрам я таг о, што з увод ам Бел АЭ С мы
атрымаем прафіцыт электраэнергіі, тут вельмі важны яшчэ
і экалагічны аспект. Абяцанняў і заяў пра развіццё электра
транспарт у ў свой час было зроблена нямала, таму прыезд
Кіраўніка дзяржавы на палігон — гэта добрая магчымасць
азнаёміцца асабіста з тым, што ўжо зроблена.
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— Хацелася б убачыць, наколькі вы прас ун уліся і на
колькі словы адпавядаюць справам, — патлумачыў сутнасць
візіт у Аляксандр Лукашэнка. І дадаў пра неабходнасць пра
весці рэвізію працы Акадэміі навук у комплексе:
— У цэлым нам трэба падвергнуць сур’ёзнай рэвізіі пра
цу Акад эміі навук. Хоць гэта няпроста. Там сапраўды ра
зумныя, таленавітыя людзі сабраныя. І паглядзець па асноў
ных напрамках, як прац уе Акад эмія навук, як выкананы
прынятыя намі рашэнні.
Пав одле слоў старш ын і Прэз ід ыум а Нац ыянальнай
акадэміі навук Уладзіміра Гусакова, усе даручэнні Кіраўніка
дзяржавы ў частцы развіцця электратранспарт у пастаўле
ныя на найстражэйшы кантроль і выконваюцца без зрываў.
У краіне ўдалося фактычна з нуля стварыць новую навуко
вую школу, напрацаваныя кампет энцыі. Сёння група спе
цыялістаў і навукоўцаў, у якую ўваходзяць сорак чалавек,
можа вырашаць любыя задачы ў галіне электратранспарт у.
У самой Акадэміі навук створаны ўчасткі зборкі кампане
нтаў электрамабіляў, батарэй, найноўшых узораў ліцій-іон
ных назапашвальнікаў. Распрацоўваюць навукоўцы і ўлас
ныя граф енавыя наз апашвальнікі, а такс ама гібрыдныя.
Такім чынам, практычна ўся элементная база электрамабі
ля, за выключэннем кузава, ствараецца ўнутры краіны.
— Мы прац уем з многімі прадпрыемс твамі ў каапера
цыі, падышлі да таго, што ў бліжэйшы час створым уласную
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Электробус МАЗ 303Е10

Узор перспектыўнай распрацоўкі

эксперыментальную вытворчасць і пяройдзем да дробнасе
рыйнай, — дакладаў Уладзімір Гусакоў. Разам з тым, павод
ле яго слоў, ёсць праблемы, якія перашкаджаюць перайсці
да маштабнай вытворчасці. У прыватнасці, пакуль у краіне
няма прадпрыемс тва па выпуск у цягавых акумулятарных
батарэй, кузаваў.
— Гэта нармальна. Навошта нам ствараць цэлы завод
або перапрафіляваць, калі мы не ведаем, у што гэта выльец
ца? — адрэагаваў Прэзідэнт і даручыў комплексна заняцца
гэтым пытаннем. — Нам патрэбныя доследныя ўзоры, якія
вы створыце. Вы павінны пакласці на стол нам будучыню.
Потым мы павінны пралічыць рынкі.
Безумоўна, пры бачанні дакладнай і выверанай перспек
тывы беларускія прадпрыемствы зарыент уюць на вытвор
часць тых айчынных кампанентаў для электратранспарт у,
якія ў нас пакуль не вырабляюць.
Разам з тым сёння работы па развіцці электратранспар
ту вяд уцца па самых розных напрамках. Сярод распрацо
вак навукоўцаў не толькі легкавыя аўтамабілі. На пляцоўцы
прадэманстравалі два ідэнтычных аў тобусы МАЗ: дызель
ны і электрацягавы. Па словах гендырэктара ААТ «МАЗ»
Валерыя Іванковіча, электробус абыходзіцца пакуль дара
жэй за дызельны аналаг, аднак выхад на серыйнасць дазво
ліць знізіць цану:
— За кошт тэхнічных рашэнняў па каробцы перадач, па
электроніцы, за кошт серыйнасці мы атрымліваем абсалют
на канкурэнтную цану.
Даручэнне Прэзід энта: да мая буд учага года вырабіць
дзясятак такіх аўтобусаў для Мінска і абласцей.
Сяр од выс тав ачных экспанат аў быў і доследны ўзор
камб айна для залів ання лёд у, які прац уе на электрапры
вадзе. Як каж уць распрацоўшчыкі, кашт уе такая машына
прыкметна танней у параўнанні з імпартнымі аналагамі. Ды
і лёд залівае якасна.
Яшчэ адну распрацоўк у навукоўцы называюць канк у
рэнт ам Tesla. Размов а пра эксперымент альны ўзор бела
рускага родст эра — двухмесны электрамабіль-кабрыялет.
Ён лёгкі і манеўраны, належыць да клас а з палепшанымі
дынамічнымі характарыстыкамі. Машына можа развіваць
хуткасць да 170 км/г і праязджаць 270 кіламетраў без пад
зарадкі.
Прадэманстравалі на экспазіцыі і малагабарытную ма
шыну «Мураш» для ачысткі трат уараў і ўборкі смецця. Кі

раўнік дзяржавы пацікавіўся ў мэра Мінска Анатоля Сівака,
ці будзе запатрабаваная такая тэхніка ў горадзе?
— Так, трэба пераходзіць на так ую, — прагучаў сцвяр
джальны адказ.
— Давайце будзем на гэта арыентавацца, — сказаў Прэ
зідэнт.
Алякс андр Лукашэнка падр абязна азнаёміўся з рас
працоўкамі па вырабе акум улятарных батарэй, а таксама
зар адных станцый рознаг а прызначэння. Распавялі на
вукоўцы пра ўласныя распрацоўкі ў сферы ліцій-іонных
і графенавых бат ар эй. Апошнія па эфектыўнасці пак уль
сас туп аюць, адн ак каштуюць значн а танн ей. Зрэшт ы,
перспектыва зраўнаваць паказчыкі эфектыўнасці цалкам
рэа льная. Кір аўнік дзяржавы адзначыў: калі атрымаец
ца — гэта будзе прарыў.
Асобн ую ўваг у Прэз ід энт над аў дос ледн ым узор ам
электравеласіпедаў, электраску тараў, электрасамакатаў, ці
кавіўся тэхнічнымі характарыстыкамі, хуткасцю, запасам
ходу. Некаторыя мадэлі даручыў дапрацаваць з пункт у гле
джання дызайну, па іншых мадэлях пагадзіўся на прапано
ву ўзяць для эксплуатацыі ды пратэставаць іх асабіста.
Дырэктар Навукова-вытворчага цэнтра шматфункцыя
нальных беспілотных комплексаў Нацыянальнай акадэміі
навук Юрый Яцына таксама прадс тавіў Прэзідэнт у шэраг
распрацовак. Многія з іх не першы год эксплуат уюцца ў бе
ларускім Міністэрстве па надзвычайных сіт уацыях, актыў
на купляюць комплексы і ў іншых краінах.
Пасля заканчэння мерапрыемс тва журналісты папра
сілі Прэзідэнта падзяліцца ўражаннямі і ацаніць убачанае
на выпрабавальным палігоне. Аляксандр Лукашэнка пра
панаваў не забягаць наперад. Прайшоў толькі першы этап
вырашэння пастаўленых задач. Будзе другі, вось тады, маў
ляў, і пагаворым. Тым не менш убачанае Кіраўніка дзяржа
вы ўразіла:
— Я не чакаў, што яны (навукоўцы. — Аўт.) здольныя
за кароткі прамежак час у ўсё гэта стварыць. Каб ацаніць іх
як след, нам трэба паглядзець, ці адпавядае гэта сусветным
стандартам і якія перспектывы. Не цацку ж ствараем, а та
вар, які трэба будзе рэалізоўваць на рынках і атрымліваць
валют у. Але ўвогуле ўражвае — і з пункт у гледжання аба
роны нашай краіны, і з пункт у гледжання выкарыстання ў
мірных мэтах.
Васіль Харытонаў
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акт уальна

Такі ён,
момант ісціны
Пандэмія ўносіць пэўныя карэктывы ў сучасную рэчаіснасць. Тым больш выразным павінна
быць бачанне эканамічных планаў. А гэтага можна дасягнуць толькі на падс таве скрупулёзнага
аналізу спраў і вывераных дзеянняў: сёння і ў найбліжэйшай будучыні.

Н

Нездарма на адным з нядаўніх па
сяд жэнн яў з удзелам прадс таўн ікоў
Урада і ўсяго кіраўніцтва краіны Прэ
зідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
зраб іў адназ начн ую выс нов у: «Эка
ном ік а, а знач ыць, жыцц ё люд зей,
не толькі сёння, але і ў перспектыве —
пытанне нумар адзін. Усё павінна быць
падпарадкавана гэтаму пытанню».
Безу моўна, Белар усь, маюч ы ад
крыт ую экан ом ік у, шмат у чым за
лежыць ад тых прац эс аў, якія адбы
ваюцц а ў свеце. А яны адбываюцца
нас тольк і імкл ів а і неп радк аз альна,
што патрабуюць неа дкладнага рэага
ванн я. Так, кар анав ір ус — сур’ё зн ы
вык лік. Але на фон е бар ацьб ы з ім
нельга аслабляць увагу да праблем эка
номікі.
— Літаральна за чатыры мес яцы
свет змяніўс я да неп азнав альн асц і.
Але ці тое яшчэ будзе, — перасцера
гае Кір аўн ік дзярж ав ы. — Саю знік і,
якія дзес яцігоддзямі адкрывалі межы,
усталёўв алі добрыя аднос іны паміж
сабой, гэтыя меж ы аднавілі за адзін
дзень і разбурылі адносіны. Гэта ты
чыцца ўсяго свету. Але га лоўнае — гэ
та людзі. Гэта тыя страты ва ўзае
маадносінах людзей, якія цяжка будзе
пап оўніць. На дад зены мом ант уся
сусветная эканоміка знаходзіцца пад
націск ам яшчэ ні кім не вырашанай
праблемы — так званай пандэміі. Ві
дав очн а, што яна зак ран ае і нашу
краіну. Мы экспартна арыентаваная
краін а. Мы адк рыт ая, транзітн ая
краіна. Мы не мож ам цалк ам ізаля
вацц а ад уплыву тых працэс аў, якія
адбываюцца на планеце…
Усё гэта тычыцца і становішча спраў
на нафт ав ым рынк у. Здзелк а АПЭК,
якая трымалася на дамоўленасцях Расіі
ды Саудаўскай Аравіі на працягу трох
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гадоў і якая даз вал яла стаб іл із ав аць
цэны на нафт у на ўзроўні 60 долараў
за барэль шляхам абмежавання здабы
чы, завяршылася 31 сакавіка. Падоў
жыць яе не ўдалося з‑за процілеглых
пазіцый двух найбуйнейшых гульцоў,
што прывяло да рэзкага падзення кош
таў на вуглевадароды да шматгадовых
мінімумаў. А весткі з біржавых таргоў
апошн ім час ам наг адв аюць зводк і з
фронт у: кошт то падае, то раптам рэзка
расце. Валацільнасць зашкальвае. Але
горш за ўсё тое, што вядучыя сусветныя
гульцы ўжо нав ат не хав аюць, у якія
гульні гуляюць і якія мэты ставяць, за
ўважае Прэзідэнт Беларусі:
— Яны ўжо наў прост пачынаюць
казаць і гуляць на павышэнне коштаў
нафты. У наяўнасці — картэльная змо
ва. Ідуць ігрышчы. На жаль, на ўсё гэта
мы паўплываць не можам.
У такой сіт уацыі важна прыс таса
ваць эканомік у краіны і грам адс тва
да таг о, каб не панесці страт або мі
німіз ав аць іх. Задача такіх краін, як
Беларусь, — быць гатовымі да любога
развіцця падзей. А лепш у найменшай
ступені залежаць ад нафтавых гульняў
буйных дзяржаў. Чым больш апор бу
дзе створана для эканомікі, тым больш
устойлівым будзе грамадс тва і нез а
лежная палітыка.
Пак уль у гэт ым план е зробл ен а
не ўсё. Праблемы, якія павінны выра
шацца паміж суб’ектамі гаспадарання
ў рамках нармальных дамоўленасцяў,
даводзіцца разглядаць на самым высо
кім узроўні. Відавочна, што пры ўзнік
ненн і склад ан асц яў у поўн ай меры
яшчэ не задзейнічаны эканамічна-вы
творчы, дыпламатычны і юрыдычны
пат энцыялы краіны. Але ж калі пы
танне важнае і экс транае, то напруж
вацца павінна ўся вертыкаль улады.

Не здарма прынцыпова разгляда
юцца падыходы наконт таго, якія да
сягн у т ы дамоўл ен асц і па пас таўк ах
нафты, што праглядваецца да канца го
да і наколькі дакладныя гэтыя планы.
Зыходзячы з рэальнай сіт уацыі робіц
ца выснова, што ў самы бліжэйшы час
трэб а сысці ад пас таянных спрэчак і
стану вечнай нявызначанасці. А на не
прадбачаныя выпадкі неабходна ства
рыць сур’ё зны запас сыр авіны — як
нафты, так і палів а, — які дазволіць
не парушаць прац у галін і не перары
ваць тэхналагічныя працэсы.
Пер ад Урад ам пас таўлен ы шэр аг
задач. У тым лік у адносна павелічэн
ня магутнасцяў для захоўвання нафты
і нафтапрад уктаў, магчымасцяў іх на
рошчвання.
— Сённ я нафт а ў свеце танн ая,
трэба набыць яе, вырабіць нафтапра
дукты і стварыць пэўны запас, — ак
цэнт уе ўвагу на такі прынцыповы мо
мант Аляксандр Лукашэнка.
Гэт а важна і з пункт у гледжання
правядзення веснавых аграрных ра
бот. Харчов ай бяспекай сёння закла
почаныя многія палітыкі ды кіраўнікі
буйн ых міжнар одн ых арг ан із ац ый.
Беларусь у свой час паспяхов а выра
шыла гэт ую задачу. Але запавольваць
тэмпы ні ў якім выпадку нельга.
Такім чынам, на нарадзе ў Прэзі
дэнт а абмерк ав ан ы перш ач арг ов ыя
меры па забеспячэнні ўстойлівай пра
цы эканомікі ды сацыя льнай сферы
ва ўмовах сусветнай эпідэміялагічнай
сіт уацыі. Можна сказаць і па-іншаму:
у цэнтры ўвагі было здароўе людзей і
эканомікі. Тыя акц энты, якія ў Бела
русі ставіліся першапачатков а, хоць
іншыя краіны значна пазней прыйшлі
да разумення важнасці менавіт а эка
намічных пытанняў.

акт уальна
Яшчэ адна задача для Урада — за
бяспеч ыць зан ят асць нас ельн іцт ва.
Прэзідэнт падкрэсліў:
— Трэба стымуляваць людзей, каб
яны прац ав ал і, стым ул яв аць мал ы
бізнес…
Дзяржава, вядома, не адмаўляецца
ад сваіх абавязацельс тваў. Але гавор
ка пра тое, што падт рымк а пав інн а
быць не агульнай, а кропкавай:
— 25 тысяч вакансій толькі ў Мін
ску. Якое беспрацоўе?.. Не трэба сёння
абяцаць, што мы ўсім дапаможам. Да
паможам толькі тым, хто гэтага заслу
гоўвае, хто сёння імкнецца працаваць.
Урад са свайг о бок у прап ан ав аў
выз нач ыць гал ін ы, якія ў найб оль
шай ступені пацерпяць ад запав оль

Прэм’е р-мін істр Сярг ей Рум ас
прывёў красамоўныя лічбы, якія свед
чаць пра тое, што эканоміцы ўдаецца
спраўляцца са знешнімі выклікамі:
— Тэмп ы рост у вал ав аг а ўнут
ранаг а прад укт а ў першым кварт але
склалі 99,7%. Гэта на адзін працэнтны
пункт ніж эй кварт альнаг а прагноз у,
але вышэй усіх ацэнак — і знешніх, і
ўнутраных.
У прыв атнасці, прыкметна дадалі
будаўніцтва і вытворчасць будмат э
рыялаў, сельская гаспад арк а, дрэв а
апрацоўка, харчовая прамысловасць,
фармацэў тыка, металургія.
— Па ўсіх астатніх сектарах такса
ма ёсць станоўчая дынаміка — канста
тав аў Сяргей Румас. — Цягам лют ага

белта

Так, калі ў часы панд эміі медыкі
павінны лячыць, то Ураду належыць
трым аць у пол е зрок у экан ом ік у.
Прынцыпов ае пат раб ав анне Кір аў
нік а дзярж ав ы: не ўпад аць у край
насці і не спыняць прац у ключавых
галін. Усю неардынарнасць сіт уацыі
наглядна ілюструе нябачная дагэт уль
турбулентнасць на сусветным рынку
нафты. Калі такое было, каб ф’ючэр
сы на чорнае золата дасягалі адмоў
ных коштаў? Таму Прэзідэнт настой
вае:
— Эканоміка перш за ўсё. У нас ня
ма іншых крыніц для жыцця, акрамя
працы нашых людзей.
Перш ы кварт ал апын уўс я для
ўсіх вельмі строгім выпраб ав аннем.

Сумеснае прадпрыемства «БелДжы» — як прыклад сучаснай кааперацыі

Не маючы сыравіннай пад ушкі бяс
пекі, айчынная эканоміка была вы
мушана парыр ав аць удары адр аз у з
некалькіх кірункаў. Гэт а і нафт авыя
абмежаванні з боку бліжэйшага парт
нёра, і разрывы вытворчых ланц уж
коў. За тры месяцы валавы ўнутраны
прад укт зніз іўс я на 0,3 %. На фоне
рэзкіх падзенняў у іншых краінах вы
гляд ае м быцц ам бы няд рэнн а. Але
Алякс андр Лукашэнка прынцыпов а
супраць нават такіх мінімальных зні
жэнняў:
— Усімі сіламі неабходна захаваць
давер людзей да эканамічнай паліты
кі, якая прав одзіцца. Трэб а зах ав аць
цэнавую ўстойлів асць — па меншай
меры на самыя важныя для людзей та
вары і паслугі.

вання эканам ічнай актыўнасц і і па
дзення попыт у. Унесены пакет мер іх
падт рымкі. Гэт а тычыцца пыт анняў
пад атк аа бк лад анн я, арэндн ых, пра
цоўных адносін, а таксама шэрагу ад
чувальных сацыяльных аспектаў. Тут
ужо «мяч» на баку кіраўнікоў рэгіёнаў.
Прэзідэнт растлумачыў:
— Гэт а буд уць рэкамендацыі гу
бернат ар ам. І нек аторым прадп ры
емс твам, за якія Урад непасрэдна ад
казвае. Калі мы будзем выдаткоўваць
нейкія грашовыя сродкі для экано
мікі — іх буд уць дзяліць губ ернат а
ры. Яны кажуць: мы самі разбярэмся
каго падт рымліваць. Яны маюць ра
цыю, ім там лепш відаць. Дзякуй Бо
гу, што рэгіёны бяруць на сябе гэтыя
пытанні.

і сакавіка дадав алі ўсё. Акрамя наф
таперапрацоўчай галіны, якая пачала
прырастаць з красавіка.
У вын ік у збал анс ав ан ы знешн і
гандаль. Станоўчае сальда гандлю та
варамі ды паслугамі за два месяцы гэ
тага года склала 425 мільёнаў долараў.
Відав очна, у складаных сіт уацыях
разлічваць трэба перш-наперш на ўлас
ныя сілы. Толькі мабілізацыя ўсіх струк
тур і рэс урс аў дазваляе забяспечыць
устойлівую працу эканомікі. Цяпер на
ступіў той самы момант, калі неабход
на праявіць максімальную адказнасць,
дысцыпліну, выканаўчасць і самаадда
чу. Менавіта гэтыя якасці, зрабіў асаблі
вы акцэнт Аляксандр Лукашэнка, дапа
могуць пераадолець складаны перыяд.
Уладзімір Веліхаў
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«Вялікі камень» —

гэта брэнд

Белта

Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк, што размясціўся непадалёк ад Мінска — гэта сёння па сутнасці
інавацыйны лакаматыў і новыя тэхналогіі, якія ў сучасным свеце набываюць усё большае значэнне.
Будуецца сам парк, а разам з ім там будуецца і эканоміка будучыні.

У

План развіцця Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» уражвае нават на макеце

гэт ым месц ы, як ак
цэнтавалася ўвага ня
даўн а ў фільм е, што
дэм анс трав аўс я на
тэлеканале «Беларусь
1», сышлося ўсё: бліз
касць сталіцы, сусед
ства з Нацыянальным
аэрапортам і транскантынентальнай
магістраллю. Ініцыятыва Кітая ўзна
віць легендарны Шаўковы шлях і зра
біць хуткай дастаўку тавараў і паслуг
была падтрымана ў Беларусі на самым
высокім узроўні. У самой Падняб ес
най «Вялікі камень» называюць пяр
лінай Шаўковага шляху.
Яго гіст ор ыя пач ал ас я 12 мая
2015 года, калі ў парку, дакладней, на
будаўнічай пляцоўцы, пабыв алі лі
дары Беларусі і КНР. Менавіт а яны
далі старт гэтаму праект у. І ўжо сён
ня кіраўнік адміністрацыі Кітайска-
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Беларускаг а інд устрыяльнаг а парка
Алякс андр Ярашэнка мае прав а рэ
зюмаваць:
— За гэт ыя пяць гад оў прае кт
стаў міжнародным праектам па пры
цягненні інвестыцый з розных краін
свет у. Калі пачыналі ў 2015-м, было 8
кампаній, цяпер — 59. Нядаўна зарэ
гістравалі яшчэ адну. Рэзідэнты прый
шлі з 16 краін: ЗША, Швейцарыі, Ізра
іля, ААЭ...
Уся тэрыторыя Парка — гэта пяць
участкаў. Ёсць месца камерцыйнай не
ру хомасці, прамысловай, гандлёвай і
жылой. Мінскі праспект «Вялікага ка
меня» — па сутнасці яго візітная карт
ка — пакуль яшчэ не забудаваны. Тут
будзе адміністрацыйны цэнтр парка.
Гэта месца, дзе пачыналася яго гісто
рыя. І гэт ая частка інд устрыя льнаг а
парка — самая любімая ў кіраўніка яго
адміністрацыі:

— Кожны дзень езджу з Мінска ў
парк. І еду з вялікай радасцю, бо пра
ект вельмі цікавы, і дыхаць тут заўсё
ды лёгка: экалогія добрая.
Генд ыр экт ар кампан іі па разв іц
ці Парка Янь Ган пацвярджае, што за
пяць гадоў зроблена многае:
— Мы пераходзім да высакаякас
нага развіцця. Завяршылі будаўніцтва
аўтадарог працягласцю больш за 30 кі
ламетраў, 176 кіламетраў інжынерных
сетак. Пабудавана 30 аб’ектаў. Цяпер у
парку ёсць усе ўмовы для прыцягнен
ня інвестараў з усяго свет у. І для пра
мыслов ай кааперацыі. Так, кампанія
Fast Gear — найбуйнейшы ў свеце вы
творца кар об ак перадач для груз аві
коў і аўтобусаў — цяпер і ў нашай кра
іне. Дырэктар ТАА «Фаст-МАЗ» Чжао
Цзяньлінь тлумачыць:
— Беларусь займае выг аднае геа
графічнае станов іш ча. У Fast Gear і
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МАЗа больш чым 20-гадовая гісторыя
ўзаем ав ыг адн аг а суп рац оўн іцт ва, і
цяпер мы працуем для сумеснага пра
соўв ання сваёй прад укцыі на міжна
родных рынках.
У МАЗ а гэт а не адзін ы прае кт у
парк у. Ёсць яшчэ «МАЗ-Вейчай», які
разлічвае выпускаць да 20 тысяч ды
зельных ру х авікоў у год для груз аві
коў, аў тобусаў і спецмашын. Усе мато
ры класаў Еўра-5 і Еўра-6.
А на вул іц ы Дружн ай «Вял ік аг а
камен я» ўзвод зяць арэнднае жыллё.
Першы дом на 156 кват эр-малаэтаж
ка з высокімі столямі (ужо праект уюць
другі). Там жывуць тыя, хто прац уе ў
парку. Квартплата меншая, чым у гора
дзе, ёсць уся мэбля і тэхніка. Распавя
дае адзін з жыхароў — спецыяліст кам
паніі па развіцці парка Марына Гоціна:
— Мне вельмі падаб аецца пакой
тым, што ён мінімалістычны, тут ёсць
толькі пат рэбныя рэчы. Ніякіх ліш
ніх прадмет аў інт эр’еру. Падаб аецца
колеравая гама, яна расслабляе: нават
калі ты ў дрэнным нас троі, пабудзеш
у гэтым пакоі пару хвілін — і настрой
паляпшаецца.
Зусім хутка ў «Вялікім камені» раз
горнецц а сувязь па тэхналог іі 5G, а
для прамыслов асці зап усцяць — па
куль у тэставым рэжыме — беспілот
ны транспарт. Раз умны горад толькі
пачынае свой шлях, але, мяркуючы па
тэмпах, ідзе ў нагу з часам і тэхналогі
ямі. Ці нават апярэджваючы іх.
Паводле ўказу Прэзідэнта Белару
сі ад 2017 года Парк стаў прыцягаль
най пляцоўкай для бізнес у. Рэзідэнты
не плацяць падат ак на прыбыт ак 10
гад оў, а зат ым яшчэ 40 гад оў пла
цяць па ўдвая паменшанай стаўцы.
Акрамя таго, рэзідэнты Парка вызва
ляюцца ад зямельнага падатку на не
ру хомасць, а пры імпарце вытворчаінв естыцыйных тав араў не плацяць
мытныя плацяжы і падатак на дабаў
лен ую варт асць. Ёсць у іх такс ама 5
гадоў свабоды ад падатку на дывідэн
ды, а падаходны падатак зніжаны з 13
да 9%.
Камп ан ія Zoomlіon — сус вет
ны лід ар па ствар энн і спецт эхн ік і.
Кампанія стала рэзід энт ам «Вяліка
га кам ен я» ў 2015 год зе. Асноўн ая
ідэя — аб’яднаць канкурэнтныя пера
вагі двух прадпрыемс тваў: ад нашага
МАЗа — шасі, ад Zoomlіon — навяс
ное абс тал яв анн е. Хутк а план уюць
запусціць канвеер і за пяць гадоў вы

ДАРЭЧЫ
 Рэзідэнт індустрыяльнага парка «Вялікі камень» — ТАА «Міжнарод

ная тэхналагічная кампанія «Інтэлектуальнае абсталяванне» — бяз
выплатна перадала Нацыянальнаму аэрапорт у Мінск сваю нядаўна
распрацаваную мадэль робата для дыстанцыйнага вымярэння тэмпе
ратуры. Акцыя адбылася пры ўдзеле Амбасады КНР у Беларусі ды Кі
тайска-Беларускага індустрыяльнага парка. Робат здольны ў рэжыме
рэальнага часу вызначыць тэмпературу чалавека ды ідэнтыфікаваць
яго асобу. Інфармацыя пра замер тэмпературы перадаецца і захоўва
ецца ў воблаку. Таксама ад СЗАТ «Кампанія па развіцці індустрыяль
нага парка» аэрапорту перадаюцца відэаэкраны для адлюстравання
замераў.

пусціць 900 адзінак спецт эхнікі. Рас
павядае дыр экт ар кампаніі «Зумліён
БЕЛ-РУС» Юань Сюнь:
— «Вялікі камень» — добрая база
для вытворчасці прадукцыі і развіцця
нашай кампаніі, у тым лік у з пункт у
гледжання лагістыкі: гэта важны іна
вацыйны вуз ел на Шаўковым шлях у.
Наш ы пат энц ыйн ыя спаж ыўц ы — і
ў Еўрасаюзе, і ў ЕАЭ С. Знаходзячыся
тут, мы ахопім абодва гэтыя рынкі.
Але ці не будуць прадпрыемствы ў
горадзе інавацый дубляваць існуючы
рэальны сектар? Падчас «Вялікай раз
мовы» з журналістамі Аляксандр Лука
шэнка адзначыў, што цяпер у «Вялікім
камені» ствараюцца прадпрыемс твы,
якіх няма ў Беларусі. Ды і прадукцыя ў
большасці ідзе не на ўнутраны рынак,
а за межы краіны:
— Цяпер мы ствараем прадпрыем
ствы, якіх няма ў Беларусі. Імкнемся,
каб яны былі сумесныя, а галоўнае —
самыя сучасныя, па апошнім тэхнала
гічным укладзе. Гэта значыць нам па
трэбныя сёння не проста інвестыцыі,
нам пат рэбн ыя выс ок аэ фект ыўн ыя
прас уну тыя вытворчасці, якія буд уць
выдаваць тавар заўтрашняга дня. Там
не павінны быць толькі кітайскія ці бе
ларускія прадпрыемствы. Там павінны
быць прадпрыемствы любой краіны.
У планах перавесці 90% адміністра
цыйных працэдур у лічбу. Бюракратыя
не павінна станавіцца перашкодай для
разв іцц я бізнес у ў інд устрыя льн ым
парк у, вырашылі там. І адразу перай
шлі ад слоў да справы. Няма і склада
насцяў пераклад у: з інвестарамі гаво
раць на рускай, англійскай, кітайскай,
нямецкай мовах. Намеснік начальніка
Цэнтра комплекснага абслугоўв ання
адміністрацыі Парка Яўген Мардасе
віч расказвае:

— Былі прыклады, калі мы рэгіст
равалі кампанію за 8 мінут. Іншая ці
кав ая асаблів асць — «бязвіз» на 180
дзён.
Пра «Вял ік і камень» як найв аж
нейшую платформу Эканамічнага по
яса Шаўковага шляху лідары Беларусі
ды Кітая гаварылі не аднойчы. У самім
Парк у ў мін улым годзе прымалі фо
рум па рэгіянальным супрацоўніцтве
і развіцці ў рамках ініцыятывы «Пояс і
шлях» — каля 700 удзельнікаў з амаль
30 краін. Маштабная сустрэча — драй
вер прыцягнення новых рэзідэнтаў ды
інв ест ыц ый. На вул іц ы Сапфір ав ай
тры гад ы там у зак лаў падм ур ак бе
ларускі рэзід энт — кампанія «Асаме
дыка». Гэты вяд учы вытворца меды
цынскіх расходных вырабаў на рынку
ЕАЭ С вып ускае трубкі для апар ат аў
штучнай вентыляцыі лёгкіх, прычым
пал ов у прад укц ыі адг руж ае на экс
парт. Акрамя таго, распрацаваў інды
відуальную сістэму абароны для меды
каў: дыхальныя маскі і бакт эрыяльны
фільтр з высокімі ступенямі абароны.
Цяпер іх адп раўл яюць у бел ар уск ія
бальніцы, паралельна выконваючы за
казы замежных партнёраў.
У бок Парка глядзяць і еўрапейцы.
Летась адкрылася і ўжо запусціла вы
творчасць электр ат ранспарт у швей
царская кампанія «Хесс»: збірае куза
вы для бескантактных тралейбусаў. У
перспект ыв е швейц арц ы налад зяць
выпуск і гатовых машын. Янь Ган пе
ракананы:
— «Вялікі камень» у буд учыні па
вінен адыграць важную ролю для між
нар одн аг а гандл ю, ствар энн я гал ін
новага тыпу. І стаць пляцоўкай экана
мічнага рост у, інавацыйнай платфор
май.
Аляксей Фядосаў
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З антывіруснай
праграмай

К

Кантакт з вірусам — няхай гэта
будзе грып, COVІD‑19 або іншы —
далёк а не для ўсіх заканч вае цц а
хвар об ай. Нап рыкл ад, на круі з
ным лайнеры Dіamond Prіncess,
які стаяў на каранціне ля берагоў
Японіі, каранавірус цырк уляваў у
даволі замкнёнай прасторы, але ім
зар азілася толькі каля 20 %, якія
знаходзіліся на борце. Ад чаго ж
зал еж ыць наш а здольн асць су
працьс таяць інфекцыям? Ці ёсць
спосабы яе ўзмацніць? Кропкі над
«і» дапамог расс тавіць дыр экт ар
Інс тыт у т а біяфіз ік і і клет ачн ай
інжынерыі НАН Беларусі Андрэй
Ганчароў, які не першы год дасле
дуе складанае ўзаемадзеянне іму
нітэт у і вірусаў.

Два бакі аднаго медаля
— Ці праўда, што ў любой па
пуляцыі ёсць частка арганізмаў,
неўспрымальная да вірусаў?
— Так, пэўны адсотак людзей
устойлівы да любых узбуджальні
каў хвароб. Ёсць так званы прыроджаны імуніт эт, і ў нека
торых ён добра спраўляецца. Плюс мае вялікае значэнне
колькасць узбуджальніка, якая трапляе ў арганізм: калі
крых у — імуніт эт, хутчэй за ўсё, справіцца і выпрац уе
ўстойлівасць, калі вірусная нагрузка вялікая — чалавек
захварэе. Напрыклад, з каранавірусам. Калі дакрануцца
да ручкі, на якую патрапіла сліна заражанага, і грэбаваць
правіламі гігіены, тады, хутчэй за ўсё, можна перахва
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Як супрацьс таяць каранавіруснай інфекцыі? Пра гэта распавёў дырэктар Інс тытута
біяфізікі і клетачнай інжынерыі НАН Беларусі Андрэй Ганчароў

рэць у лёгкай форме. А вось калі
вы, напрыклад, урач і пас таянна
кант акт уеце з пац ые нт ам і, якія
кашляюць, чхаюць, то пры неадэ
кватнай абароне будзеце хварэць
больш цяжка.
— Але на круі зным лайнеры,
дзе быў пас тая нн ы блізк і кан
такт, зах вар эл а кал я 700 ча
лавек з 3,7 тыс ячы. Няўжо ў ас
татн іх быў нас тольк і выс ок і
прыродны імунітэт?
— Не. Па-першае, людзі зна
ход зіл іс я з пэўн аг а мом ант у ва
ўмов ах ізал яц ыі. Трэб а яшчэ
ўлічв аць, колькі там было пацы
ентаў з безсімптомнымі формамі.
Пав одле апошн іх звест ак — кі
тайскіх, еўрапейскіх, расійскіх —
каля 60 % пацыентаў ад лік у тых,
у каг о выя ўл ен ы РНК вір ус а,
не маюць ніяк іх сімптом аў. Але
гэт а не азначае, што яны не хва
рэюць. Напрыклад, у паловы лю
дзей з безс імпт омн ай плынн ю
хвар об ы з таг о ж лайн ер а был і
Андрэй Ганчароў
выя ўлены спецыфічныя змены ў
лёгкіх, што паказвала на наяўнасць пнеўманій. І пры тым
чалавек сябе адчуваў выдатна. У гэтым таксама небяспе
ка COVІD‑19.
— Ці ёсць безсімптомная хвароба сведчаннем таго,
што арганізм не супраціўляецца вірусу? Ці дрэнна, што
адсутнічае рэакцыя?
— З аднаго бок у, тое, што вірус не актывізуе занадт а
моцна імунн ую сіст эм у, не вык лік ае сур’ё зн ых паш ко
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джанняў лёгкіх, гэта добра: чалавек папраўляецца. Уяўля
еце, што было б, калі б ва ўсіх імуніт эт бурна рэа гав аў?
Але з іншаг а бок у, у такіх пацыент аў ёсць верагоднасць
таго, што менавіта адаптыўны прат эктыўны імуніт эт, які
фарміруецца пасля хвар обы, будзе не надт а ўстойлівы.
У прынцыпе, нашы сез онныя вірусныя інф екцыі — ры
навірусы, адэнавірусы, бакавірусы, чатыры штамы кара
навірусаў і гэтак далей — не даюць працяглага імуніт эт у,
максім ум год-два-тры да іх выя ўляюцца антыцелы. Гэт а
не адз ёр або ветраная воспа, з якімі калі ўжо раз сутык
нуўся, то другі раз не захварэеш.

БЦЖ ні пры чым?

Юлія Васілішына

Live Science

— Ужо гучаць меркаванні, што ў выпадку з COVІD‑19
імунітэт наогул не фарміруецца…
— Пачнем з таго, што гэт а новы каранавірус, мы яго
ведаем усяг о некалькі месяцаў. У яго ёсць, напрыклад,
падабенс тва з SARS, тым не менш маецца і шэраг іншых
асаблів асцяў. Па-першае, ён не нас толькі пат аг енны —
прагназуецца, што ў канчатковым рах унк у з улікам бес
сімптомных формаў мы выйдзем на лят альнасць максі
мум 0,5 %, і гэт а пры тым, што сяр эдні ўзрост памерлых
у Заходняй Еўропе — пад 80 гадоў. Сярод эканамічна ак
тыўнаг а насельніцтва смяр отнасць будзе вельмі нізкай.
Што тычыцца імуніт эт у, то дадзеныя пак уль не занадт а
рад асн ыя: у шэр аг у пер ах вар эл ых пасл я альб о наогул
не выя ўляюцца антыцелы, альб о выя ўляюцца ў вельмі
нязначнай колькасці. Тое ж сам ае тычыцца клеткав аг а
імуніт эт у. Гэт а сведчыць, што імуніт эт не сфармірав аў
ся і можна захварэць ізноў. Акрамя таго, мы пакуль яшчэ
не ведаем прат эктыўны ўзров ень антыцелаў. Гэт а зна
чыць, нават калі чалавек перанёс хваробу і ў яго ёсць ан
тыцелы, немагчыма сказ аць, якой колькасці дас татков а,
каб ён не захварэў яшчэ раз.
— А ці можа сфарміравацца перакрыжаваны імуні
тэт? Скажам, чалавек перахварэў іншым каранавірусам
і гэта абароніць ад яго новага тыпу. Ці згуляюць сваю

ролю пап ярэднія прышчэпк і? Напрыклад, цяпер шмат
кажуць пра ўнёсак БЦЖ.
— У вып адк у з інш ым кар ан ав ір ус ам у тэорыі гэт а
магчым а, бо антыцелы ўтвар аюцца да некалькіх падоб
ных бялкоў вірус а. Але дакладна каз аць пра тое мы па
куль не можам. Па БЦЖ: тое, што прав одзілася, гэт а на
ват не даследаванні, а параўнанне захворванняў у рэгіёнах,
якія залежаць ад шматлікіх факт араў — трафік у, генд эр
ных, узроставых асаблівасцяў насельніцтва. Нават у Бела
русі больш за ўсё выпадкаў у Мінску і Віцебску — іншыя
вобласці ідуць з затрымкай, хоць вакцынацыю БЦЖ пра
водзяць усюды аднолькав а. Мех анізм, з дапамог ай яког а
гэтая прышчэпка, зробленая калісьці ў дзяцінстве, магла б
аказваць пазітыўны эфект на імуніт эт канкрэтна да кара
навірус у, невядомы. А вось генетычныя асаблівасці могуць
гуляць ролю. З’явіліся публікацыі, якія паказв аюць, што
пэўныя варыяцыі ў павярхоўнай структ уры бялку, ACE‑2,
праз які вірус пранікае ў клетк у, здольныя рабіць яе ўла
дальніка больш прыс тупным або, наа дв арот, устойлівым
да такога ўмяшання.
— Як вы лічыце: папоўніць новы каранавірус шэрагі
сезонных інфекцый або сыдзе ў мінулае, і мы будзем успа
мінаць яго, як, напрыклад, «свіны грып»?
— Калі вірус будзе досыць кансерватыўны, не стане ак
тыўна муцір ав аць і павярхоўная структ ур а яго не стане
моцна змяняцца, то ён можа паступова сысці з цыркуляцыі.
Цяпер секвенав ана ўжо досыць шмат штамаў COVІD‑19,
сотні. Паказана, што мутацый не так шмат, і гэта добра. З
іншага бок у, працягласць прат эктыўнага імуніт эт у да яго
невялікая. Калі б яна была ўмоўна 10 гадоў, большая част
ка перахварэла б і вірус адназначна сышоў. Прагноз даваць
складана. COVІD‑19 пав одзіць сяб е не зусім тыпов а для
ВРВІ — перадаецца не толькі рэспіраторным, але і кантакт
ным шляхам. Думаю, у Еўропе сіт уацыя да ліпеня стабілі
зуецца. Самае галоўнае, колькі перахварэе людзей — калі
адсоткаў 70–80, то ён, хутчэй за ўсё, сыдзе з цырк уляцыі.
Калі менш, магчымы яшчэ ўздым.
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Смак
цёплага хлеба
Сёння зразумелае жаданне людзей выходзiць у краму як мага
радзей, у тым лiку па прадукты першай неабходнасцi. Многiя
ў гэты час вырашаюць, што менавiта цяпер атрымалi выдатны
стымул навучыцца пячы хлеб самастойна. Асаблiва папулярныя
боханы на заквасцы. Пачаць кармiць сваiх дамачадцаў
смачным i карысным хлебам, асвоiць новую для сябе прафесiю,
якая ў далейшым зможа прынесцi заробак… Чаму б і не!

В
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пра хлеб на заквасцы. Зразумела, што
я, юрыстка, якая нiколi нiчога не пяк
ла, упершыню магу ўзяцца за справу,
дзе рэальна ўбачу вынiк цеплынi ўлас
ных далоняў, прыроднай душэўнай чу
ласцi, пазiтыўнага характару. Праўда,
атрымаўся «iнтуiтыўны хлеб», i вынiк
быў не заўсёды стабiльны.
Муж Вольгi, Вячаслаў, глядзеў на
«хлебнае шаманства», а сам шукаў
у сецiве для жонкi школу хлебапёкаў.
Знайшоў мiжнародную анлайн-школу
хлеба на заквасцы, заснаваную мас

коўскай сямейнай парай. Вольга па
чала браць урокi. Яе зацягнула. Кажа:
хруст скарынкi першага ўдалага да
машняга бохана, нiбы рубiльнiк, неш
та пераключыў у душы. Вольга больш
не вярнулася да юрыдычнай практыкi:
— Аказалася, што самае склада
нае ў прыгатаваннi хлеба — стрымаць
сябе чатыры гадзiны i не адламаць ка
валачак. Ёсць нават такая французкая
прымаўка: сапраўдны джэнтльмэн па
кiдае даме скарыначку. Так, немагчыма
ўстаяць перад пахам, перад выглядам

belsat.eu

ольга Бахметава, жы
харка пасёлка Чонкi,
што пад Гомелем, —
куратар мiжнароднай
анлайн-школы хлеба
на заквасцы, у якой
вучыцца больш за дзве
тысячы рускамоўных
вучняў з 40 краiн. Яна пацвярд жае:
ёсць усплёск цiкавасцi да хлебнай
справы. Яна ўпэўнена, што дамашнi
каравай — гэта пра каштоўнасць про
стых рэчаў i пра вяртанне да «каранёў
жыцця».
Дом з бярвення на ўскраiне Чонак
сужэнцы Бахметавы называюць «шпа
ковенькай». Маўляў, сапраўдныя гас
падары — гэта птушкi, што аблюбавалi
ўсю верхнюю частку зруба. Птушыны
гоман запаўняе дом. Але калi трапля
еш унутр абжытай сямейнай прасто
ры, то разумееш, што насамрэч вабiць
птушак. Так, незвычайны водар! Хлеб
ным духам запаўняе прастору Вольга
Бахметава. Жартуе, што тры гады таму
перажыла прафесiйную «рэiнкарна
цыю»: у мiнулым жыццi яна — юрыст з
амаль 20‑гадовым стажам. Новае жыц
цё падарыў хлеб.
— Смачны хлеб пачаўся з нясмач
нага, куплёнага, якi надта хутка пса
ваўся, — дзелiцца сваёй матывацыяй
Вольга. — Аднойчы знаёмая прынесла
мне закваску для хлеба. Прычым нiчо
га пра выпяканне з яе не расказала. Iн
тарэс ахапiў мяне. Пачала шмат чытаць

Закваска — гэта жывы арганізм
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скарынкi. Вось такi вынiк проста ад
таго, што прыручыў у сваiх руках муку
ды ваду.
Хлебапёк расказвае, што працэс
атрымання самой закваскi можа зай
маць да сямi дзён. Потым яе захоўва
юць у слоiку i толькi падкормлiваюць:
— Закваска ў нашай сям’i — хатнi
гадаванец. Яе падкормка вельмi дыс
цыплiнуе ўсiх членаў маёй сям’i, бо
гэта — жывы арганiзм! З маленькай
кроплi нараджаецца сiла, якая дае хле
бу рост i той самы смак. Закваска кор
мiцца штодзень. Усё па грамах трэба
ўзважыць, каб не перакармiць i не па
кiнуць яе «галоднай».
У Вольгi жытняя i пшанiчная за
кваскi. Яна тлумачыць, як пачынаецца
працэс:
— На самiх зярнятках ёсць мiкра
арганiзмы. Вось з iх робiцца мука i зме
шваецца проста з вадой. У цяпле ўсё
закiсае, iдзе рост дзiкiх дражджэй i ма
лочнакiслых бактэрый. Закваска расце
пяць-восем гадзiн, потым ставiм рош
чыну — дадаём ваду i муку. На рош
чыне замешваем цеста, якое пакiдаем
расстойвацца для далейшага закiсан
ня.
Прыгатаванне хлеба займае ў за
лежнасцi ад гатунку ад 12 гадзiн да
сутак. У гэтым, як сцвяржаюць пра
фесiяналы, i ёсць уся «соль»: працэсы
закiсання ўжо скончаны, i такi хлеб
больш карысны для страўнiка чалаве
ка. Да таго ж такі хлеб нiколi не пакры
ецца цвiллю.

— Працэс працяглы, але ў тым i
асалода сакральнага хлебнага дзейст
ва, — дзелiцца ўражаннямi Вольга. —
Вучышся адчуваць хлеб: як ён дыхае,
рэагуе. Добры натуральны хлеб — гэта
пра стасункi ды энергетычны ўзаема
абмен.
Дарэчы, свае хлебныя пачастункi
Вольга выпякае ў звычайнай духоўцы.
Яна здолела цалкам змянiць гастрана
мiчныя прыхiльнасцi сваiх дамачад
цаў у дачыненнi да крамнай выпечкi.
А яшчэ — парада ўсiм матулям: ме
навiта хатнi хлеб заклаў у сям’i Бах
метавых добрую традыцыю снедаць i
вячэраць разам — без гаджэтаў i пра
гляду тэлевiзара.
— Калi ты пачынаеш вучыцца
пячы хлеб, то, здаецца, разам з за
кваскай расцеш i ты сам. Добры хлеб
змяняе чалавека нават вонкава, — для
Вольгi выпяканне дамашняга хлеба
не бiзнес, а хучэй падпрацоўка. —
Працэс займае даволi шмат часу. Каб
пячы хлеб у вялiкiх аб’ёмах, трэба
толькi гэтым i займацца. У мяне ёсць
некалькi клiентаў, але я не стаўлю гэта,
так бы мовiць, на вытворчую лiнiю.
Я пяку ў сярэднiм 15 боханаў некалькi
разоў на тыдзень.
Яна прайшла ў хлебнай гiсторыi
ўсе этапы: пякла, каб адказаць на ўлас
ны выклiк, потым — для сваёй сям’i,
вырабляла хлеб на продаж, ладзiла
майстар-класы па выпяканнi. Цяпер
яе цалкам паглынула выкладанне хле
бапякарскай справы. Яе i вучняў пах

самаробнага хлеба яднае нават праз
тысячы кiламетраў. Вольга як куратар
мiжнароднай школы праводзiць уро
кi для жыхароў розных куткоў свету.
Дарэчы, падтрымка анлайн на ўсiх эта
пах стварэння хлеба — 24 гадзiны ўсе
сем дзён на тыдзень.
— Я кажу, што праз хлеб у маё
жыццё прыйшло вельмi шмат людзей.
Гэта сотнi розных гiсторый, лёсаў.
Гэта асэнсаванне, што перад мукой i
вадой усе роўныя — багатыя цi бед
ныя. Не важна i тое, хто на якой мове
размаўляе i дзе жыве. Усе вучацца ша
наваць простыя рэчы ў сваiм жыццi.
У жыццi Вольгi Бахметавай на са
мым пачатку яе хлебнага шляху так
сама адбылася цiкавая гiсторыя, якая
надала сiлы рухацца да мэты.
— «Хлебныя каранi», як я кажу,
толькi пачалi прарастаць у глыб маёй
душы, — дзелiцца Вольга. — Я марыла
пабываць на майстар-класе амерыкан
скага хлебапёка Джэфры Хамельмана.
Яго ў свеце лiчаць хлебным гуру. Ён
прыехаў у Санкт-Пецярбург. Я звяза
лася з арганiзатарамi сустрэчы. Адка
залi мне, што са ста чалавек на май
стар-клас адабрана толькi дзесяць.
Я вырашыла, што ўсё роўна паеду —
дачакаюся зорку каля дзвярэй залы,
дзе праходзiць навучанне вырабу хле
ба.
Вольга так i зрабiла. Калi ж паба
чыла амерыканца, працягнула кнiгу
майстра для яго аўтографа i выдала
сваю гiсторыю захаплення хлебам.
— Гуру аказаўся простым у зносі
нах чалавекам. Ён так расчулiўся, па
чуўшы, адкуль я прыехала да яго, што
загадаў наступным разам уключыць
мяне ў спiс удзельнiкаў яго майстаркласа. Так, са мной звязалiся потым,
але папярэдзiлi, што кошт навучан
ня — 800 долараў. Я адмовiлася, бо
грошай зусiм не было. Аднак мне праз
нейкi час зноў патэлефанавалi i даслалi
бясплатнае iмянное запрашэнне ад
Джэфры Хамельмана. Ён мяне памя
таў увесь гэты час!
Дарэчы, цяпер акрамя выкладання
хлебапякарскай справы на мiжнарод
ных анлайн курсах Вольга Бахмета
ва — выхаванка гомельскай школы
«Сацыяльны прадпрымальнiк». Не так
даўно яна стала фiналiсткай конкурсу
найлепшых бiзнес-iдэй сярод самаза
нятых гамяльчан.
Наталля Капрыленка.
Фота з сямейнага архiва Бахметавых.
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На суісканне дзяржаўнай прэміі

Выратаваныя
каштоўнасці
Кнігі Анатоля Шаркова і Алены Харашэвіч захапляюць
гістарычнай дакладнасцю

У

Ужо само інфармацыйнае абгрун
таванне вылучэння твораў Анатоля
Шаркова і Алены Харашэвіч для ўд
зелу ў конкурсе на суісканне Дзяр
жаўнай прэміі ўражвае маштабнасцю
пералічанага. Удастоены іх аўтары
такога гонару за рэалізацыю праек
та «Жыць і памятаць» і публікацыю
серыі кніг: «Жыць і памятаць. Са
вецкія воінскія пахаванні ў Еўропе»,
«Апошні прытулак салдата», «Стаўка
Вярхоўнага галоўнакамандуючага
Рускай арміяй у гады Першай сус
ветнай вайны ў падзеях і асобах»,
«Абеліскі памяці Рускай імператар
скай арміі Першай сусветнай вай
ны», «Па слядах савецка-польскай
вайны». Напісаны яны не толькі па
бездакорна вывераных архіўных
гістарычных звестках, але і павод
ле асабістых уражанняў. Убачанае
і асэнсаванае надае кнігам асабліва
даверную інтанацыю і менавіта той
мастацкі каларыт, якога так не хапае
звычайна дакументальнай публіцы
стыцы. Дарэчы, у адной з кніг аўтары
мімаходзь згадалі, што толькі для яе
напісання ім давялося звярнуцца да
98 дакументальных крыніц.
У кнізе «Абеліскі памяці Рускай
імператарскай арміі Першай сус
ветнай вайны» апісана менавіта тая
гістарычная праўда, якая сама сябе
сцвярджае. І справа не ў тым, што
Анатоль Шаркоў, якога, на жаль,
нядаўна не стала, — доктар гіста
рычных навук, прафесар, адзін з
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Алена Харашэвіч

распрацоўш чыкаў Крымінальнавыканаўчага кодэкса — уваходзіў
у Саюз пісьменнікаў Беларусі, а Але
на Харашэвіч даўно і таленавіта су
працоўнічае з радыёстанцыяй «Бела
русь», з’яўляецца аўтарам і суаўтарам
шматлікіх кніг пра Першую і Другую
сусветныя войны, член СПБ. Абодва
сталі лаўрэатамі прэміі «За духоўнае
адраджэнне» за 2015 год. Проста да
кладнасць таго, пра што яны пішуць,
не толькі дакументальная, але і асо
басная. Кніга — натуральны працяг
унікальнага праекта «Жыць і памя
таць», які ажыццяўляецца Мінскім

На суісканне дзяржаўнай прэміі
Усіхсвяцкім прыходам з дабрасла
вення яго настаяльніка протаіерэя
Фёдара Поўнага. Ёсць усе падставы
лічыць, што «Абеліскі памяці» — ад
зінае ў айчыннай і замежнай гіста
рыяграфіі выданне аб праблемах за
хавання аўстра-венгерскіх, нямецкіх
і расійскіх пахаванняў Першай сус
ветнай вайны ў Брэсцкай, Віцебскай,
Гродзенскай і Мінскай абласцях Бе
ларусі. Ды, вядома ж, яшчэ ў 14 краі
нах свету. Аўтары пабывалі менавіта
там, дзе адбываліся падзеі, пра якія
і словамі, і адметна ілюстрацыйна
апавядаюць, паступова пераконва
ючы нас у тым, што бессэнсоўнага,
няўдзячнага воінскага гераізму быць
не можа.
Для таго, каб асэнсаваць страш
ную статыстыку страт, трэба хоць бы
мець уяўленне пра тое, дзе і як гінулі
воіны Першай, або «эксперыменталь

най», як яе часам яшчэ называюць,
вайны. Бо менавіта на ёй упершыню
былі ўжытыя танкі, агнямёты, сама
лёты, кулямёты, тарпедныя катэры,
падводныя лодкі, міны і нават хіміч
ная зброя… Ці варта здзіўляцца са
праўды жахлівай колькасці ахвяр
гэтага выпрабавальнага палігона
нялюдскасці?! Аўтары не абагульня
юць. Яны шукаюць канкрэтыку. Вось
чаму ім спатрэбілася вярнуцца да
найбольш значных падзей Першай
сусветнай. Там, дзе яны адбываліся,
засталіся імянныя, але часцей за ўсё
безыменныя магілы.
У кнізе «Апошні прытулак салда
та» сабраны апісанні і фатаграфіі магіл
аўстра-венгерскіх, нямецкіх і расійскіх
вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі, да
ецца кароткая інфармацыя пра загі
нулых і абставіны іх смерці. Аўтарамі
зроблена вялікая праца па складанні
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Анатоль Шаркоў і Алена Харашэвіч

зводнай табліцы з пералікам усіх вя
домых на той час пахаванняў. Выданне
з’яўляецца лагічным працягам іх кніг,
выдадзеных на рускай і нямецкай
мовах: «Воінскія пахаванні Першай
сусветнай вайны ў Беларусі» (2010 г.);
«Карта воінскіх пахаванняў Першай
сусветнай вайны з каментарамі на рус
кай і нямецкай мовах» (2014 г.).
Кніга «Па слядах савецка-польскай
вайны» ўвабрала ў сябе асноўныя па
дзеі 1919–1920 гадоў. Яна знаёміць чы
тачоў з пахаваннямі воінаў Чырвонай
Арміі і Войска Польскага, крытычна
ацэньвае іх сучасны стан і таксама

з’яўляецца своеасаблівым даведнікам
для ўсіх, хто наведвае гэтыя гістарыч
ныя месцы.
А найбольш грунтоўна раскры
ваецца першапачатковы дэвіз праек
та «Жыць і памятаць», які вылучаны
на Дзяржаўную прэмію, у аднаймен
най кнізе.
У назве выкарыстаны два пры
зыўныя дзеясловы, якія сталі дэвізам
гэтага цяпер ужо ўсенароднага праек
та. Духоўным суаўтарам яго трэба па
праве лічыць настаяльніка Усіхсвяц
кага прыхода ў Мінску протаіерэя
Фёдара Поўнага.
І не толькі таму, што ў выданні вы
карыстаны шматлікія фатаграфіі з яго
асабістага архіва. Ён першапачаткова
быў і застаецца натхняльнікам, галоў
ным арганізатарам. Ды і сама кніга
цалкам адпавядае сутнасці ўзведзена
га Храма-помніка ў гонар Усіх Святых
і ў памяць пра ахвяры, якія паслужылі
выратаванню нашай Айчыны.
Удзельнікам праекта давялося на
ведаць далёкія і блізкія ад Беларусі
месцы баёў. А яшчэ трэба было ўзяць
там зямлю для вечнага захоўвання ў
крыпце Храма-помніка, удакладніць
звесткі пра тое, дзе знайшлі апошні
прытулак вайскоўцы. Першая экспе
дыцыя прайшла па рэгіёнах Германіі,
Аўстрыі, Польшчы, Венгрыі, Чэхіі,
Славакіі, Італіі. Аў тараў цікавілі
не толькі магілы загінулых у баях,
але і ваеннапалонных, закатаваных
у нацысцкіх лагерах, на прымусовых
работах, якія памерлі ад непасільнай
працы, а таксама непаўналетніх вяз
няў. І гэта быў толькі пачатак велізар
най працы, бо трэба было наведаць
многія з 49 краін, дзе знаходзяцца
пахаванні, каб удакладніць тое, што
яшчэ да іх, можа быць, і не спрабавалі
ўдакладняць.
Анатоль Шаркоў і Алена Харашэ
віч таленавіта падштурхоўваюць нас
да таго, каб жылі і памяталі. Робяць
гэта ўжо не толькі сваімі кнігамі, але
і ажыццяўленнем праекта «На славу
агульнай Перамогі!». Вынікам рэаліза
цыі яго стане і падрыхтаваная да вы
дання А. В. Шарковым і А. І.Харашэвіч
кніга «Святая памяць Вялікай Перамо
гі». Але ўжо цяпер матэрыялы іх экспе
дыцый і даследаванняў леглі ў аснову
фарміравання навуковых фондаў і экс
пазіцыі Музея памяці, які ствараецца ў
Храме-помніку.
Ізяслаў Катляроў
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Дом, які
пабудавалі
Даша і Каця

Жыццё оперы Паўла
Вальдгардта «Кошкін
дом» па матывах
аднайменнай казкі
Самуіла Маршака
ў Вялікім тэатры
Беларусі пакуль
прыпынілася.
Ці надоўга? Пытанне
застаецца адкрытым.
Але, на шчасце,
прэм’еру сыграць
паспелі!

М

абыць, пра гэ
т ую казк у ведае
большасць з нас.
І, напэўна, у кож
нага свая гісторыя
з на ёмс т в а з ё й .
Ёсць яна і ў мяне.
Цяпер, калі ўспамінаю «Кошкін дом»,
не магу не ўсміхацца. Бо ў дзесяцігадо
вым узросце я, удзельніца школьнага
драмгуртка, захацела сама паставіць
гэты спектакль. І кошку сыграць. Але
не пыхлівай і пагардлівай, якой прад
стаўлена яна ў казцы, а вясёлай і вы
сакароднай дамай з добрым і жаласлі
вым сэрцам. І абавязкова ў пышнай
спадніцы з валанамі, якую мама мне
так і не паспела пашыць. Памятаю,
як рэпеціравала сваю ролю перад лю
стэркам, прыкладваючы да твару ма
ску ўсмешлівай кошкі, і там, дзе яна
загадвае свайму прыслужніку, двор
ніку Васілю прагнаць пляменнікаў-ка
цянят, я прамаўляла тэкст па-іншаму.
Ужо не памятаю, ці рыфмаваліся ў
мяне радкі, але сутнасць будучай дзеі
была такая: кошка кацянят пусціла
ў дом адразу, іх абагрэла і накарміла,
пра ўсё распытала ды спаць паклала.
А назаўтра загадала прыём наладзіць,
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гасцей — Казла з Казой, Пеўня з ку
рыцаю і Свінню — паклікаць, каб ка
цянят ім прадставіць… Толькі потым,
падчас прыёму павінен быў загарэцца
Кошкін дом…
Увогуле, я перайначыла канфлікт
казкі і зацвердзіла галоўную думку:
ніколі, ні пры якіх умовах не адмаўляй
у дапамозе тым, хто ў ёй мае патрэбу.
Мне важна было расказаць пра тое,
што тварыць добрыя справы — на
туральны стан чалавека. У маёй ін
тэрпрэтацыі была закладзена ідэя
сусветнай дабрыні і ўзаемадапамогі,
бо менавіта ж гэта мы пакліканыя ў
жыцці прымнажаць, а не жыць па
водле прынцыпу: ты — мне, я — табе.
Гэта значыць, ніякай антытэзы ў маім
разуменні ў спектаклі быць не павінна.
Вядома ж, тады я паняцця не мела ні
пра інтрыгу ў драматургіі, ні пра кан
флікт… Памятаю, як даказвала маме,
што мы ва ўсім павінны ісці ад лепшага
да яшчэ лепшага, ад дабра да большага
дабра, калі тая нешта казала мне пра
Маршака, якога нельга перапісваць, і
пра нейкую дыялектыку…
Я і цяпер часам думаю: чаму так
адчайна хацела сыграць кошку толькі
міласэрнай, любячай… І прыходжу
да высновы: у дзяцінстве мы гранічна
востра адчуваем прыгажосць гэтых
душэўных якасцяў, таму што нашы
душы чыстыя, спагадлівыя, не замут
неныя асабістым жаданнем камфорту,
дабротаў і выгод толькі сабе, любіма
му… А натуральны стан дзяцінства —
радасць, адкрытасць жыццю, уменне
дзяліцца, адмаўленне пакут… У гэтым
я праз час пераканалася, калі чытала
чатырохгадоваму сыну Багдану казкі.
Добра памятаю і тое, як лёгка ён адда
ваў свае цацкі, як шкадаваў самотных
старых… І як не мог змірыцца з тым,
што, да прыкладу, Дзюймовачка, ге
раіня вядомай казкі, трапіла ў цёмную
нару Крата, і ёй пагражаў нават лёс
стаць яго жонкай. Сын кожны раз, калі
мы даходзілі да гэтага месца, пачынаў
плакаць, нягледзячы на тое, што ведаў
шчаслівы канцы гісторыі: Дзюймо
вачка ўратуецца дзякуючы ластаўцы і
трапіць у цудоўны свет, выйдзе замуж
за прынца эльфаў. Калі я казала яму,
давай прапусцім гэты кавалак, ён пра
сіў: а ты пра Крата хутка-хутка прачы
тай, а я вушы закрыю…
Нагадаю, што ж на самой справе
адбылося ў «Кошкіным доме» ў ін
тэрпрэтацыі маладых і крэатыўных

Наталля Баграцова

прэм'ера

Рэжысёр-пастаноўшчык Дар'я Пататурка і мастак-пастаноўшчык Кацярына Шымановіч
падчас работы над макетам дэкарацый
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пастаноўшчыкаў — рэжысёра Дар’і
Пататуркі і мастачкі Кацярыны Шы
мановіч, 46‑гадовага дырыжора-пас
таноўшчыка Алега Лесуна і хормайс
тра з досведам Сяргея Аграновіча.
Узяўшы за аснову музычны матэрыял
савецкай класікі, партытуру оперы
савецкага кампазітара Паўла Вальд
гардта, аўтара музыкі да трыццаці
драматычных спектакляў, а таксама
сімфанічных твораў і некалькіх сотняў
рамансаў і песняў, яны здолелі па-май
стэрску «спакаваць» немудрагелістую
гісторыю пра Кошку, якая не пусціла ў
дом сваіх пляменнікаў, у павучальную
оперу пра дабро, якое перамагло зло.
«Мы вырашылі аб’яднаць му
зыку, лялечны тэатр і вершаваны

манне! Ніяк не аранжавы. Як па мне,
дык спектакль атрымаўся такім, як
калі б яго ставілі дзеці. А гэта значыць,
што часткі сюжэтнай канвы, якія ідуць
адна за адной, зроблены наўмысна
фрагментарнымі, складваюцца як
пазлы не адразу, а з невялікай доляй
не імгненнага траплення. Для таго, каб
гэта зразумець, дастаткова ўспомніць,
як дзеці іграюць спектаклі. Як міла
трымаюць паўзы, успамінаючы тэкст,
ці наадварот: выгаворваюць словы так
выразна, быццам хочуць атрымаць
вышэйшую адзнаку. І ў тым вялікая
заслуга і Дар’і Пататуркі, дарэчы, гэта
яе дэбют на вялікай опернай сцэне, і
Кацярыны Шымановіч, якім удалося
данесці салістам ды іншым выканаў

нут. «Кошкін дом», як і разлічвалі па
станоўшчыкі, дазволіць бацькам па
гутарыць з дзецьмі ў антракце і пасля
спектакля на тэмы маралі, пагаварыць
пра музыку і пра тое, што ж такое жанр
оперы. Дарэчы, раз-пораз у антракце
гучалі дзіцячыя пытанні: чаму Кошка
кацянят да сябе ў хату не пускае… Тое
пацвярджае маё перакананне: дзяцінст
ву ўласціва натуральнае жаданне дапа
магчы тым, хто мае ў тым патрэбу.
У «Кошкіным доме» — стыльная
сцэнаграфія. Яе асноўная дэкарацый
ная ідэя — канструктар, плюс аніма
цыя. На сцэне — кубікі, прастакутнікі,
паралелепіпеды, сферычныя сегменты,
якія служаць і курасаднем для юных
пеўнікаў, і кармушкамі для свінак.

тэкст, — падзяліліся задумамі паста
ноўшчыкі на прэс-канферэнцыі перад
прэм’ерай. — Гэта будзе пазнавальназабаўляльная гісторыя. Мы паспрабу
ем паказаць свет дзяцей праз оперу,
а оперу праз свет дзяцей…»
Так яно і здарылася. Мы ўбачылі
на сцэне ўсё тое, чым і як, гуляючы, ка
рыстаюцца дзеці. Канструктар, цацкі,
нават маляваны чорны агонь пажару
ў відэапраекцыі, выкананы ў муль
цяшнай стылістыцы «калякі-маля
кі» — адлюстраванне дзіцячага свету,
дзе персанажы жывуць па сваіх зако
нах. Мастак па святле Сяргей Навіцкі
прапанаваў відэакантэнт з анімацыяй.
І сцэна, і касцюмы персанажаў — усе
ў светлых танах. І фарбы на сцэне
чыстыя, характэрныя для свету дзя
цінства. Але чаму агонь пажару чор
ны? А які, спытаем, колер можа быць
у страху? У зла? Вядома ж, чорны або
цёмна-шэры. Такое дзіцячае ўспры

цам стыль паводзінаў на сцэне. А пры
гэтым выканаўцы і спяваюць, катаючы
планшэтных лялек па сцэне, якія ўма
цаваныя на рухомых платформах!
Як прызнаваліся самі пастаноў
шчыкі, працаваць ім было і весела,
і цікава. Скажу яшчэ і так: «Кошкін
дом» у Вялікім — крэатыўны тэст
на праверку дзяціннасці душы і даро
слага чалавека, выдатная магчымасць
праверыць яго здольнасць паглыбляц
ца ў свет дзяцінства, уменне гуляць,
адкідваючы стэрэатыпы «як трэба». І
Даша, і Каця, і выканаўцы, і ўдзельнікі,
а іх больш за 40 у спектаклі, гэты тэст
прайшлі! Сведчу: вынік — станоўчы!
Ва ўсялякім разе, я і мае калегі, з якімі
давялося мець зносіны пасля спекта
кля, у тым пераканаліся.
Двухактовая опера атрымалася
лёгкай, дынамічнай, насычанай музы
кай светлай, жыццесцвярджальнай.
Кожнае дзеянне доўжыцца па 20 мі

Канфлікт оперы выяўляецца хут
ка: да багатай цёткі Кошкі прыходзяць
пляменнікі-сіроткі, яны жаласліва і
пранікнёна спяваюць — просяць ежы
і прытулку. А яна, вядома, іх не ўпу
скае, загадвае прагнаць. А потым сю
жэт разгортваецца ўсё хутчэй: у доме
Кошкі ў час прыёму гасцей здараец
ца пажар. Застаўшыся без прытулку,
Кошка разам з верным слугой Васілём
шукае, дзе б пажіць, у Пеўня і Куры
цы, потым у Казла і Казы і, нарэшце, у
Свінні — ва ўсіх тых, каго яна прымала
ў сваім доме.
Але былыя Кошкіны госці адмаўля
юць пагарэльцам: ім не ўласціва быць
міласэрнымі, маўляў, навошта абця
жарваць сябе чужымі праблемамі. І
толькі бедныя кацяняты праяўляюць
спагадлівасць і спачуванне ды ўпуска
юць у свой бедны домік пацярпелых.
Фінал оперы шчаслівы. На ўсе
праблемныя пытанні, пастаўленыя
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перад гледачом, мы атрымаем адка
зы граматна выбудаваным сюжэтам
у яго музычным дынамічным абрам
ленні. І, заўважу, прагучаць яны без
дакучлівай дыдактыкі. Спагадлівасць
і дабрыня ў казцы Вялікага тэатра —
гэта абсалютныя каштоўнасці, якія
не карэлююць з падыходам да жыцця:
«ты мне — я табе». Бо кацяняты ад
казваюць дабром на бессардэчнасць і
абыякавасць Кошкі, яе не асуджаюць і
не крыўдзяцца. І гэта самы магутны па
сваім уздзеянні духоўны ўрок.
Дарэчы, гэтая опера ў беларускім
Вялікім пастаўлена ўпершыню. З’явіўся
спектакль вельмі хутка, за пару меся
цаў, з улікам пажаданняў новага ды
рэкт ара тэатра: Аляксандр Пятровіч

…П’еса-казка Маршака «Кошкін
дом» мне вельмі спадабалася. Шкада
было кацянят — пляменнікаў Цёткі
Кошкі. У пачатку казкі Кошка была
занадта эгаістычнай і жорсткай у да
чыненні да кацянят, але перажытыя
ёю і катом Васілём беды — пажар і ад
маўленне сяброў даць ім, пагарэльцам,
прытулак — прымусілі яе змяніцца.
У канцы творы Кошка з катом Васілём
папрасіліся жыць у старую хатку да
кацянят, і тыя, ведаючы, як страшна
быць без дома, пусцілі іх да сябе. Гэтая
п’еса-казка вучыць дабрыні, спагад
лівасці, дапамозе бліжняму. Кожны,
нават багаты, павінен памятаць, што
заўтра ён можа апынуцца на месцы
бяздомных…

І яшчэ карысная інфармацыя з
абшараў інтэрнэту. Самуіл Маршак
перапісваў «Кошкін дом» тройчы,
пашыраючы і дапаўняючы тэкст
на працягу 25 гадоў. Прэм’ера пер
шай версіі адбылася ў пачатку 20‑х
гадоў, у Краснадары. Маршак кіра
ваў там секцыяй дзіцячых дамоў і
калоній, іх у маладой савецкай краі
не было мноства, і арганізаваў разам
з групай былых беспрытульнікаў
адзін з першых дзіцячых тэатраў
у краіне, па прыкладзе якога потым
пачалі арганізоўвацца ТЮГі… Але
тое было пазней, а тады ў Красна
дары савецкі дзіцячы тэатр толькі
зараджаўся — і рабіў гэта на правах
самадзейнасці. Для пастановак спа

схільны да пашырэння рэпертуару для
дзяцей… І паглядзець спектакль мы
паспелі. Наколькі мне вядома, опера
была ў тэатры мастацкім саветам адо
брана, захоплена прынятая дзеткамі
рознага ўзросту. Па словах работнікаў
тэатра, і дзеці, і іх бацькі пакідалі залу
з задаволенымі ўсмешкамі на тварах,
рэзюмуючы: спектакль цікавы. Сама і
я чула, як дзеці казалі: Кошка стала до
брай-добрай… Што пацвярджае і маё
адчайнае дзіцячае імкненне надзяліць
Кошку пазітыўнымі рысамі характа
ру. Дарэчы, у тыя юныя гады мне так
і не ўдалося паставіць «Кошкін дом»:
усе магчымыя ўдзельнікі спектакля за
хварэлі на грып. І я была ў іх ліку. А по
тым прыйшло лета з яго вакацыямі, і
новыя захапленні…
Працуючы над нататкамі, узяла з
інтэрнэту водгукі школьнікаў на гэты
выдатны твор Самуіла Маршака. Вось
некаторыя з іх:

…Казка вучыць нас праяўляць
міласэрнасць і спачуванне да тых,
хто мае патрэбу ў дапамозе. Вучыць
не адварочвацца ад маючых патрэбу,
вучыць умець паступіцца сваімі ін
тарэсамі, сваім спакоем для таго, каб
зрабіць камусьці добрую справу.
…Кошка спачатку не выявіла спага
ды да бедных галодных пляменнікаў, і
потым ёй ніхто не дапамог у бядзе, акра
мя тых жа самых пляменнікаў. Гэтая
казка вучыць таму, што не тыя нашы
сябры, хто з намі ў добрую гадзіну,
а тыя, хто будзе з намі ў цяжкую хвіліну.
…У гэтай казцы можна знайсці
шмат павучальнага, напрыклад, абы
якавасць, якую праяўляюць да нас су
седзі. Гэта няправільна і так не павінна
быць…
Вось такія, крыху наіўныя, але
шчырыя думкі дзяцей і падлеткаў па
цвярджаюць: казка «Кошкін дом» за
патрабаваная.

чатку перапрацоўвалі казкі вядо
мых пісьменнікаў, але потым пачаў
з’яўляцца і арыгінальны рэпертуар.
Менавіта тады будучы класік і зас
навальнік савецкай дзіцячай літара
туры і прыдумаў «Кошкін дом». Ле
гендарная п’еса была апублікавана
ў 1922 годзе ў зборніку «Тэатр для
дзяцей», у 1945 з’явіўся пашыраны
варыянт, у 1947 выйшла першае
асобнае выданне, у 1948 годзе для
Тэатра лялек Абразцова быў напіса
ны трэці варыянт, які стаў канчатко
вым. «Кошкін дом» тройчы экрані
заваўся «Союзм ультф ильмом»,
фірма «Мелодия» выпусціла пра
гісторыю Кошкіных апартаментаў
аўдыёспектакль, а тэатральных па
становак як у прафесійным, так і
ў аматарскім тэатры было столькі,
што й палічыць немагчыма.
Валянціна Ждановіч.
Фота Міхаіла Несцерава.
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Прыма ў новай ролі
Прэм’ера оперы
«Вілісы. Фатум»
Джакама Пучыні,
рэжысёрскі дэбют
Аксаны Волкавай,
заслужанай
артысткі Беларусі,
яшчэ наперадзе
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ра тое, што Аксана Волка
ва расказала мастацкаму
савету тэатра і як бачыць
сваю пастаноўку, гаво
рыць Алена Балабановіч,
вядучы рэдактар службы
маркетынгавых камунікацый Вялікага
тэатра.
— Спачатку, як прызнавалася Ак
сана, яна вельмі хвалявалася. Больш
за тое — ёй было нават страшна. Але
сабралася такая цудоўная каманда,
што паступова да Аксаны прыйшла
ўпэўненасць: яны робяць добры спек
такль. Над операй працавала пастано
вачная група: дырыжор Іван Касцяхін,
мастак Этэль Іошпа (Расія), балетмай
стар Вольга Костэль, хормайстар Ніна
Ламановіч. Гэта дыпломная праца
Волкавай, якую яна будзе абараняць
на сцэне тэатра. Дарэчы, педагог Ак

саны — прафесар кафедры опернай
падрыхтоўкі і харэаграфіі, заслужаны
дзеяч мастацтваў Беларусі, рэжысёр
Маргарыта Мікалаеўна ІзворскаЕлізар'ева.
Каб выбраць оперу для пастаноўкі,
Аксана пераслухала вялікую коль
касць рознага музычнага матэрыялу.
Але менавіта «Вілісы. Фатум» зачапіла
яе прыгажосцю і эмацыйнасцю. Ды і
сутыкненне светаў — рэальнага і эфе
мернага, па словах актрысы, вельмі
добрая глеба для тэатральнай сцэны.
«Мяне ўсхвалявалі героі, — казала
яна. — Персанажы вельмі выразныя,
а з дапамогай сучасных мастацкіх
сродкаў мы зможам ярка і дынамічна
распавесці гісторыю кожнага з іх. Гэта
гісторыя — пра сутыкненне дабра і
зла, пра каханне і здраду, але самае
галоўнае — пра злачынства і пака

тэатр
ранне, а апошняе заўсёды чакае чала
века за тыя ўчынкі і дзеянні, якія ён
здзяйсняе. Думаю, гледачы абавязкова
ўбачаць паралелі і з раманам «Партрэт
Дарыяна Грэя» Оскара Уайльда.
Этэль Іошпа, мастак-пастаноў
шчык Маскоўскага музычнага тэатра
імя Канстанціна Станіслаўскага і Ула
дзім іра Неміровіча-Данчанкі, ства
рыла цікавыя дэкарацыі і касцюмы,
дзе важную ролю нясуць сімвалы. Да
прыкладу, такія: шкло, якое можа пра
чытв ацц а і як роўнядзь возера, і як
люстэрка, і як дарога; яшчэ і кветкі —
жывыя і завялыя; і матылёк як вобраз
далікатнага жаночага пачатку; гэта
і вэлюм як абяцанне новага жыцця;
таксама і закальцаванае само дзеянне.
Дырыжор Іван Касцяхін натхніўся
музычным матэрыялам, паводле яго
словаў, пышным і сучасным. Харэо
граф Вольга Костэль паведаміла, што
падзялілася некаторымі сваімі ціка
вымі ідэямі з рэжысёрам. Галоўны
хормайстар, народная артыстка Бела
русі Ніна Ламановіч сказала пра тое,
што развучвае са сваімі артыстамі
хору арыгінальны матэрыял, які яшчэ
не гучаў на сцэне Вялікага.
«Я з даверам стаўлюся да пастано
вачнай групы і да Аксаны Волкавай,
якая вырашыла паспрабаваць сябе ў
новай прафесіі. Спадзяюся, усе твор
чыя ідэі ўвасобяцца ў жыццё. Вельмі
хочацца, каб мы гадавалі сваіх мала
дых рэжысёраў…» — сказаў на закан
чэнне мастацкі кіраўнік тэатра Валян
цін Елізар'еў.
Гіс торыя, якая па пяр эдні чае
стварэнню паўнавартаснай двухакт

най оперы Джакама Пучыні такая.
Факты сведчаць, што ідэя яе напісан
ня пераследвала маладога кампазітара
з самага дзяцінства, яшчэ з тых часоў,
калі юны сямнаццацігадовы Джака
ма пешшу прайшоў з роднай вёскі ў
Пізу толькі для таго, каб захапіцца
пастаноўкай Аіды Джузэпэ Вердзі. На
стаўнік юнага кампазітара ў міланскай
кансерваторыі Понкіелі разумеў, што
толькі ў оперы можа цалкам раскрыц
ца самабытны і яркі талент Пучыні. Ён
параіў маладому кампазітару напісаць
аднаактовую оперу для конкурсу, які
быў абвешчаны ў 1883 годзе мілан
скім тэатрам «Ілюстрато». Понкіелі
ўзяўся знайсці лібрэтыста, і неўзабаве
Пучыні быў прадстаўлены вядомаму
паэту Фердынанду Фантано, які выра
шыў, што для пачаткоўца-кампазітара
самым прыдатным будзе фантастыч
ны сюжэт. Такім чынам, лібрэта было
напісана паводле старагерманскай ле
генды, сюжэт якой быў раней выкары
станы ў балеце «Жызэль» французкага
кампазітара Адана. Опера атрымала
назву «Вілісы». Неўзабаве яна была
пастаўлена ў міланскім тэатры «Даль
вермэ», прэм'ера адбылася 2 чэрвеня
1884 года. Яна выклікала ўсеагульнае
захапленне (1884) (https://operaguide.
ru/italian-opera/).
Спадзяемся, што і мы яго адчуем.
А пакуль пажадаем усім, хто заняты ў
пастаноўцы, як і Аксане Волкавай, па
спяховага ўвасаблення творчых заду
маў. Верым, што па восені каранавірус
цалкам адступіць, і мы ўжывую атры
маем асалоду ад новай оперы.

Над операй
працавала
пастановачная
група: дырыжор
Іван Касцяхін,
мастак Этэль
Іошпа (Расія),
балетмайстар
Вольга Костэль,
хормайстар Ніна
Ламановіч. Гэта
дыпломная праца
Волкавай, якую яна
будзе абараняць на
сцэне тэатра.
Дарэчы, педагог
Аксаны — прафесар
кафедры опернай
падрыхтоўкі і
харэаграфіі,
заслужаны дзеяч
мастацтваў
Беларусі, рэжысёр
Маргарыта
Нікалаеўна
Ізворска-Елізар’ева.

Міхаліна Чаркашына
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Вяселлі
ў розных стылях

з

Замест каравая — торт у выглядзе танка, палявая кух
ня, маладыя ў камуфляжы, ваенізаваны картэж… Гэта вя
селле ў стылі мілітары. Калі выбраць іншы прыкід, памя
няць афармленне і сцэнар, а, можа, і месца «дыслакацыі»,
атрымаецца ўжо свята а‑ля «фэнтэзі», «рок», «панк», «сты
лягі», «кантры» і гэтак далей. Жаніха, нявесту і гасцей мо
гуць ператварыць у мафію, герояў любімага фільма, а само
вяселле будзе нагадваць квэст ці мюзікл. Куды толькі ні за
ходзіць фантазія арганізатарў, каб зачапіць кліента! Сён
ня замаўляюць нават розыгрышы, калі да маладых пры
язджае «сапраўдная» аператыўная група, каб затрымаць
іх за незаконнае захоўванне наркотыкаў — у падкінутых
пакунках з белым парашком насамрэч насыпана цукровая
пудра.

Маладыя ў тапках?

Сёння можна падабраць для свята розныя забавы і
афармленне. Для вашых паслуг — клоўны, мімы і фокуснікі,
шаржысты, каляровы дым і фотабудкі, шоу мыльных бур
балак і карціны з пяску, запусканне галубоў і паветраных
ліхтарыкаў, шакаладныя фантаны і дэкор ручной работы.
Былі б толькі грошы! Маладых могуць пакатаць у карэце,
лімузінах, на цеплаходзе, верталёце, паветраным шары, ды
нават на танку. Памяшканне дэкаруюць пад любы сцэнар.
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Адпаведна, і гасцям прыйдзецца прытрымлівацца пэўнага
дрэс-коду. А чаму б не дамовіцца, каб усе сяброўкі нявесты
прыйшлі ў сукенках аднаго колеру ці, як варыянт, падабралі
адзенне пад колеры вясёлкі?..
На што толькі ні ідуць самі жаніх і нявеста ў пошуку
арыгінальнасці — вяселле на роварах, байках, у самалёце,
у супермаркеце, у аквапарку, са скачкамі з тарзанкі ці з па
рашутам, з пэўнымі «прыкідамі», напрыклад, калі маладыя
і госці прыходзяць… у піжамах і тапках.
Апошнім часам загаварылі пра эка-вяселлі, падчас якіх
не выкарыстоўваецца пластык, і наогул усё святкаванне ар
ганізоўваецца так, каб адходы пасля яго былі зведзены да
мінімуму. Маладыя на такім вяселлі могуць замест кветак
збіраць цацкі і пачастункі, якія пасля перадаюць дзіцячаму
дому, альбо саджаць дрэвы ці вывучаць радавод і рыхтава
ць кнігу, дзе распавядаецца гісторыя сем’яў жаніха і нявес
ты. Відаць, вяселле як проста шоу ці забава многіх сучасных
маладых ужо не задавальняе і пары хочуць напоўніць яго
нейкім сэнсам.
Можа, таму расце попыт на беларускія вяселлі, якія ла
дзяцца ў замках ці аграсядзібах. Таксама маладыя заказва
юць выязныя рэгістрацыі, калі, у адрозненне ад класічнага
роспісу ў загсе, можна падабраць любую абстаноўку, пры
думаць сюжэт і музычнае афармленне, пад якое маладыя
абмяняюцца пярсцёнкамі.
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Узбагачэнне традыцый

Хіба не запомніцца цырымонія, што праходзіць у адной
з самых прыгожых залаў Мірскага замка? Тым больш, калі
пару будзе сустракаць сам Пане Каханку? «Царскія вяселлі»
ладзяцца і ў Новым замку ў Гродне. Часам пад яго маладыя
і госці стараюцца падабраць касцюмы, каб усё нагадвала
Сярэднявечча. Уласна, рэквізіт для такіх стылізацый сёння
могуць прапанаваць у святочных агенцтвах. Вам арганізу
юць і рыцырскае шоу з двубоямі на шаблях і мячах, гасцям
дадуць пастраляць з лука, пазнаёмяць са старажытнай му
зыкай, танцамі ды забавамі. Але не ўсе маладыя адразу ме
цяць у шляхту ці князёў. І на вяселлі, зладжаным па народ
ных традыцыях, таксама нікому сумаваць не давядзецца.

Свята ў вышыванках
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У нашых продкаў працэс стварэння новай сям’і быў
складаным і працяглым рытуальна-абрадавым комплексам.
Вяселлю маглі папярэднічаць сватанне, запоіны, змовіны,
агледзіны (калі бацькі высвятлялі стан гаспадаркі хлопца ці
дзяўчыны, і ці здольныя будуць маладыя забяспечыць сваю
сям’ю).
Гэта сёння будучыя нявесты спраўляюць дзявочнікі
ў кавярнях, танцавальных клубах, аквапарках ці ў спа-са

Вяселле ў народным стыле

лоне. А раней у паненскі (дзявочы) вечар усе былі заняты
важнай справай — рабіўся вясельны вянок для нявесты і
ўпрыгажэнні да свята. А чаго варты абрад выпякання ка
равая! У Моталі сёння — гэта адна з самых запатрабаваных
«фішак» падчас экскурсій, на якія возяць у тым ліку замеж
ных турыстаў. Госці дапамагаюць майстраваць з паперы і
стужак кветкі, у якія пасля «апранаюць» каравай.
Наогул, «каравайны» бізнес трэба развіваць, тым больш
што апошнім часам на такую прадукцыю попыт павялічыўся.
«Мы цяпер на Брэстчыне рэалізуем праект па падтрымцы жа
ночага прадпрымальніцтва, і адна з ідэй, вартая ўвагі, — гэта
закупка печы, у якой можна рабіць вялікія караваі», — дзеліц
ца старшыня праўлення грамадскага аб’яднання «Адпачынак
у вёсцы» Валерыя Кліцунова. У Беларусі выдатна працуюць
Дамы культуры і цэнтры рамёстваў, якія маглі б падключац
ца да правядзення вяселляў у народных традыцыях. Многія
аграсядзібы супрацоўнічаюць з фальклорнымі калектывамі,
што дазваляе праводзіць розныя імпрэзы на даволі высокім
узроўні. Летась у аграсядзібе «Стулы» адшумеў шыкоўны вя
сельны фэст, маладыя і госці (дарэчы, усе былі ў вышыванках)
з задавальненнем акунуліся ў старажытны абрад.
Гаспадыня сядзібы «Прыазёрнай» — культуролаг, у мі
нулым рэжысёр, таксама можа дапамагчы маладым зладзіць
шыкоўнае свята. Напрыклад, галандзец і францужанка там
адзначылі вяселле, стылізаванае пад паганскае.
Аматараў беларускага фальклору і культуры чакаюць
у сядзібе «Палескія традыцыі». У гаспадароў ёсць вялікая
калекцыя касцюмаў палешукоў, і гасцям дазволяць у іх ап
ранацца.
Часам для маладых праводзяцца і майстар-класы, нап
рыклад, іх вучаць народным танцам, кавальству, жаніх
і нявеста робяць з гліны гаршкі ці якія-небудзь сувеніры
на памяць. А чаму б не навучыць будучую жонку ткаць,
вышываць, гатаваць беларускія стравы?..
«Вяселлі на вёсцы заўсёды праходзяць па-іншаму, —
заўважае Валерыя Кліцунова. — Там іншая ежа, спевы,
захавалася каласальная нематэрыяльная спадчына, а су
дакрананне з нашай культурай — гэта неверагодна цікава!
Аграсядзіба — не проста пляцоўка для правядзення вясел
ля. Важна яшчэ прадумаць, як ладзіць святы, каб знаёміць
людзей з беларускімі традыцыямі, культурай, падвышаць
павагу да свайго, вучыць ім захапляцца».
Алена Дзядзюля
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Мастацтва

Усхваляванасць
творчага
выказвання
У

Рэсп убліканскай маст ацкай га
лер эі «Пал ац маст ацт ваў» па
вул іц ы Казл ов а ў Мінс ку тра
дыцыйна ў майскія дні ладзяць экс
пазіцыю з твораў вет эранаў Вялікай
Айчыннай вайны. Не здрадзілі гэт ай
традыцыі арганізатары і сёлета, прад
ставіўшы выставу «75 гадоў Памяці».
У зале вывесілі працы мастакоў, якія
самі прайшлі па суровых сцежках той
вайны, ведалі пра яе, што называецца,
не па чутках.
Так, знамянальны юбілей — 75 га
доў з дня Перамогі ў Вялікай Айчын
най вайне — нагадвае нам пра падзеі
і вынікі мінулага, пра гераічныя і тра
гічныя старонкі гісторыі ХХ стагоддзя.
Сёння нас аддзяляе ад пер аможнаг а
мая 1945 года вялікі адрэзак час у. І гэ
ты выстачны праект пад час сёлетняга
юбілею гаворыць пра Памяць. Менаві
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та яна стала асноўным і пераканаўчым
кампанентам творчасці тых беларускіх
мастакоў, якія ў асабістай біяграфіі ме
лі дачыненне да драматычных падзей
вайны.
Значная частк а гэт ай экспаз іц ыі
дэманс труе гледачам раб оты з нов а
га праект а Беларускаг а саюз а маст а
коў «Залат ая калекцыя». Гэт а больш
за 100 жывапісных палотнаў і графіч
ных лістоў з фондаў грамадскай арга
ніз ацыі, напіс аных з пачатк у 1960‑х
па 1990 гады і прысвечаных тэме вай
ны. Мног ія аў т ар ы прадс таўл ен ых
твор аў — Л. Шчамялёў, М. Залозны,
М. Данцыг, В. Цвірка, Я. Зайцаў, І. Ста
севіч, У. Стальмашонак, Г. Вашчанка,
І. Басаў, М. Селяшчук ды іншыя — вы
датныя майс тры савецкага і сучасна
га айчыннага мастацтва. Маштабныя
палотны гэтых мастакоў пераканаўча

У розных выставачных залах,
але ў адной мастацкай прасторы
сустрэліся работы беларускіх
мастакоў, прысвечаныя
75‑годдзю Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне

раскрываюць успрыманне падзей вай
ны і лёс у яе звычайных удзельнікаў
у кантэксце канцэпцыі Памяці як най
важнейшай маральнай катэгорыі.
На выс тав е можна было паз наё 
міцц а як з хрэст ам ат ыйн ым і, добр а
вядом ым і твор ам і, так і з раб от ам і,
знаём ым і тольк і спец ыял іст ам. Аб’
ядноўв аюць карціны з калекцыі Бе
ларускага саюза мастакоў у адной экс
пазіцыйнай прас торы тыя шчырыя і
сапраўдныя эмоцыі, якія яны вык лі
каюць у глед ачоў. «У гэт ых раб от ах
пераконвае асабістае ўспрыманне вай
ны. Нягледзячы на каноны і ўмовы,
якія ў той момант былі ўстаноўлены
для маст ацтва, у карцінах нашых па
пярэднікаў гучыць жывы, шчыры го
лас сапраўданага жывапіс у, — лічыць
старшыня Беларускага саюза мастакоў
Глеб Отчык. — Нават тыя мастакі, якія

Мастацтва
не ўдзельн іч ал і ў баяв ых дзея нн ях,
прыйшлі ў творчасць у пасляв аенны
час, выраслі пад уражаннем бацькоў
скіх гіст ор ый, усп рым ал і вайн у як
частку ўласнага жыцця».
Выс тавачны праект «75 гадоў Па
мяці» не дае ацэнак падзеям ваеннага
час у. Ён дае магчымасць прадоўжыць
асэнсаванне вайны на прыкладзе тво
раў сучасных аў т ар аў, паказв ае сён
няшнюю эвалюцыю адносін да трагіч
ных старонак гісторыі краіны мінулага
стагоддзя.
Сяр од удзельн ік аў выс тав ы —
прадстаўнікі розных пакаленняў, ужо
сталыя і зусім маладыя аў тары. Асаб
лівая ўвага нададзена творам
народных мастакоў Беларусі.
Вайн а — гэт а не тольк і
боль і смерць, кроў, выб ух і
снарадаў, пераможныя салю
ты. Вайна — гэт а сапраўднае
сяброўства, вернасць, вострае
адчуванне прыгажосці зямлі,
якую трэба ратаваць ад вора
гаў. Гэта ўспаміны і развагі.
Канц эпц ыі раб от суч а
ных аў тараў даволі шырокія.
Маст ак і па-розн ам у пер а
жыв аюць тэм у вайны і пера
мог і, мін ул аг а і суч асн асц і.
Маст ацкая выс тав а дазваляе
кожнам у творц у прамаўляць
па-свойм у, гав арыць моўчкі,
удумліва, далікатна і глыбока
эмац ыйн а. Яна такс ам а да
звал яе люб ом у, нав ат сам а
му патрабавальнаму гледачу, убачыць
у экспазіцыі нешта новае, цікавае, су
гучнае з яго унутранымі адчуваннямі,
і адчуць жывы водгук у сэрцы.
Тэм а Вял ік ай Айч ынн ай вайн ы
асаблівая і для маладых мастакоў. Для
ўнукаў і праўн укаў пераможцаў гэт а
тэма чалавечых паку таў і вартасці ча
лавечага жыцця, захавання памяці пра
подзвіг, выяўленне хісткасці і крохкас
ці сучаснага свету перад велізарнымі
пагрозамі.
З упэўн ен асц ю можн а сказ аць,
што беларускае выя ўленчае маст ац
тва змагло і праз 75 гадоў захаваць да
тэмы Вялікай Айчыннай вайны самае
сур’ёзнае стаўленне. Дарэчы, у розны
час ні адзін са знакамітых маст акоў,
чые імёны ўвайшлі ў залаты фонд на
цыянальнай культ уры — Заір Азгур,
Вал янц ін Волк аў, Андр эй Бемб ель,
Іван Ахрэмчык, Яўген Зайцаў, Міх а
іл Сав іцк і, Вікт ар Грам ык а, Гаўрыі л

Вашчанка, Уладзімір Стальмашонак,
Май Данцыг, Леанід Шчамялёў, Васіль
Сумараў ды іншыя, — не змог застацца
ў баку ад гэтай тэмы.
Так, вае нн ая эпох а — не тольк і
чалав ечыя ахвяры, боль страт. Гэт а
яшчэ веліз арны свет пач уццяў і пе
ражыв анняў са сваімі сацыяльнымі,
маральнымі асаблів асцямі. І кожнае
пак ал енн е маст ак оў шук ал а ўлас
ны ключ да раскрыцця гэт аг а свет у.
Мастацтва 1940–1950‑х гадоў, якое па
сутнасці з’яўляецца пунктам адліку ў
развіцці ваеннай тэмы, у нейкай ме
ры прынята папракаць у своеасаблі
вай лакіроўцы тых падзей, залішняй

Вядучыя мастакі першага паслява
еннага пакалення абавязкова знаходзі
лі пераканальныя выяўленчыя рашэн
ні для сваіх карцін, што і вызначыла
іх творчае даўгалецце. Класікай сталі
машт абн ыя шматфіг урн ыя кампазі
цыі Яўгена Зайцава, Сяргея Раманава,
Івана Ахрэмчыка, Валянціна Волкава,
скульпт урныя партр эты Заіра Азгу
ра і Андрэя Бемб еля. Важную ролю ў
фарм ав анн і пат рыят ычнай тэм ат ы
кі выя ўленчаг а маст ацтва выконв алі
франт ав ыя мал юнк і і эцюд ы, у якіх
аў т ар амі былі зафікс ав аныя будзён
ныя імгненні вайны. Ужо ў тыя гады
былі выпрацаваны сюжэты і матывы,
якія сталі ў далейшым тыповымі:
трагедыя гібелі героя, супрацьста
янне, горыч страт, драм атычныя
кал із іі бою… Вяд уч ае месц а ся
род іх заняў партызанскі эпас, які
раскрываў мноства разнас тайных
жыццёвых і мар альных аспект аў
вайны, шмат у чым вызначыўшы
эвалюцыю беларускага выяўленча
га мастацтва.
цяг ам час у стаўленне да ва
еннай тэмы пачало мяняцца.
З’яўл яю цц а інш ыя мат ыв ы
і акц энт ы, галоўн ым станов іцц а
не дак умент альная дакладнасць,
а раскрыццё глыб окаг а філас оф
скаг а сэнс у пад зей, сувяз і час оў,
абагульненне і публіцыстычнасць.
Не ўсё тут адн ольк ав а кашт оў
на, адн ак нес ум ненн а, што гэт ы
кір унак узб аг ац іў і паш ырыў га
рыз онт ы выя ўл енч аг а маст ацт ва. І
ваенна-патрыятычная тэматыка ў цэ
лым, магчыма, адыграла тут галоўную
рол ю. Яе з поспех ам расп рац оўв ал і
тыя ж Леанід Шчамялёў, Георгій Па
плаўскі, Віктар Грамыка, Мікалай На
заранка, Барыс Аракчэеў. Маральныя
матывы, якія амаль не сус тракаліся ў
іх творах раней, становяцца вяд учы
мі — на пал отн ах драм а чал ав еч ых
лёс аў. Нав ат арскімі ў вырашэнні тэ
мы сталі «Партызанскае вяселле» Мая
Данцыга, «Маё нараджэнне» Леаніда
Шчамялёва, творы Міхаіла Савіцкага,
у якіх вялікае значэнне мела асацыя
тыўна-жанрав ая аснов а. А з дапамо
гай метафар і сімвалаў набываюць моц
на першы погляд будзёныя падзеі.
Але неў заб ав е зноў абуд жае цц а
цікав асць да сутнасці дак умент аль
ных падрабязнасцяў. Творы некато
рых маст акоў ужо ў 1970‑х насыча
ныя імкненнем вярн уцца ў мін улае,
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іх пас тановачнасці. Аднак, разгляда
ючы тыя творы, не варт а забыв аць,
што гэтая, на чыйсьці цяперашні по
гляд, «лак ір оўк а» пер ад ав ала шчы
рыя пач уцц і. З’яўл яюч ыс я адн ач а
сов а і дак умент ам эпохі, і асабістым
пер аж ыв анн ем маст ак а, і частк ай
усеагульнага ду хоўнага ўздым у, яны
могуць быць зразумелыя толькі ў та
кім адзіным кант эксце. А да своеасаб
лівай выяўленчай літарат урнасці, ін
сцэноўкі ваенных падзей прыв одзіў
сам мастацкі метад «вялікага стылю»,
які пат раб ав аў шматл ік іх падрых
тоўч ых эцюд аў і эск із аў, уласц ів ая
беларускай школе сацыялістычнаг а
рэалізму ўстаноўка на дакладную пе
радач у нат уры. Маст ацтва таго час у
было непасрэдным водгукам на яшчэ
зус ім няд аўн ія, што наз ыв ае цц а,
не астылыя падзеі вайны. Адсюль —
вастрыня і ўсхваляванасць творчага
выказвання.
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адчуць яго ва ўсёй праўдзівасці, што
від ав очн а па шматф іг урн ых кам
паз іц ыя х Іван а Ціх ан ав а, Анат ол я
Шыбнёв а, Сярг ея Раманав а. У гэты
час Міхаіл Савіцкі стварае адзіную ў
сваім родзе серыю «Лічбы на сэрцы»,
заснаваную на аў табіяграфічным ма
тэрыяле. Палотны серыі — не проста
драматычны аповед пра выпрабаван
ні вайны. Гэта па сутнасці напружа
ны маналог удзельніка і сведкі тых
жудасных падзей. Нездарма трактоў
ка ваеннай тэмы Міх аілам Савіцкім
рэзк а выл уч ае цц а сваё й асабл ів ай
эмацыйнасцю.
Уласн а каж уч ы, для мног іх мас
такоў, у тым лік у і для ўдзельн ік аў
вае нн ых дзея нн яў, з ча
сам галоўнымі ва ўвас аб
ленн і вайн ы стан ов яцц а
мен ав іт а звяз ан ыя з ёй
разнас тайныя чалав ечыя
эмоцыі, якія знаходзяцца
па-за ідэалагічнымі рам
камі. І эмоц ыі гэт ыя па
збаўл яюцц а был ой васт
рын і, ніб ы пак рыв аюцц а
пац ін ай час у, выз нач а
юцц а стрым ан ай т угой
або элег ічн ым нас троем.
Так ія прац ы «Салд ат ы»,
«У неў мір уч асць» — Іо
сіфа Белановіча, «Вясна»,
«Трывожная зіма» — Кіма
Шастоўскага.
Ч а сц як о м а ў т ар ы
з в я рт аю цц а д а т эм ы
«Жанчына і вайна», якая
шыр ок а вар’ір уе цц а ад
сюж эт аў пра беж анц аў,
адзінокіх удоў, спустоша
най зямлі — да абагульне
ных, сімвалічных вобразаў. Напрык
лад, на карц ін е Іос іф а Белановіча
«22 чэрвеня. Брэсцкая крэпасць «фі
гура Маці ў жалобным адзенні з дзі
цем на руках асацыюецца з класічным
матывам памінання. З лірычнай мяк
касцю гэтая тэма вырашана ў адной з
самых знакамітых карцін Фёдара Ба
раноўскага «Лазня». Жыццярадасны
быт авы сюж эт, які апяв ае жаноч ую
прыгажосць, стварае ашаламляльны
кантраст з нечалавечай трагічнасцю
ваеннага час у. У цэлым, пачынаючы
з 1970-х гадоў усё часцей паўс таюць
кампазіцыі сімвалічнага плана, у якіх
тэм а гер аі чн аг а мін ул аг а пад ае цц а
апасрэдна — праз людзей, прыр од у,
архітэкт уру, прадметы.
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Падобны падыход атрым аў шы
рок ае расп аўс юджв анн е і ў прац ах
апошніх двух дзесяцігоддзяў. Як пра
цяг гэт ай лініі ўспрым аюцца выка
наная ў завострана-мінімалістычнай
манеры карціна Уладзімір а Кож у х а
«Стары генерал і хлопчык», пабуда
ваная па прынцыпе фрагментарнага
кінакадра, рэлігійна-сімвалічныя сю
жэты Рыг ор а Несцер ав а («Імгненні
вечнасці»), Надз еі Лів енцев ой («Год
1941»).
дн а з асабл ів асц яў суч асн ай
трактоўкі тэмы вайны, якая ві
давочна выявілася і ў цяпераш
няй экспазіцыі ў галерэі «Палац мас
тацтваў», — у тым, што ўжо раней былі
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знойдзены і выкарыс таны практычна
ўсе вобразныя і маст ацкія яе рашэн
ні. Бо неаднаразова звярталіся мастакі
да выяўлення зла, мужнасці і гераізму,
пер адаючы ўсё гэт а знаёмымі, хрэс
там атыйнымі сродкамі. Многія жы
вапісцы працягв алі выкарыстоўв аць
спадчыну савецкага батальнага жанру
ў адлюстраванні ваенных эпізодаў —
як на гістарычным, так і на сучасным
мат эр ыял е. Як пласт ычн ае ўвас аб
ленн е тэм ы даг эт уль зах оўв ае цц а ў
жыв апісе і скульпт уры традыцыйны
партрэт вет эрана — «Партрэт бацькі»
Уладзіміра Гладков а, «Партр эт Гер оя
Савецкага Саюза палкоўніка Зотава»
Мікалая Валынца, «Партрэт перамож
цы» Аляксандра Батвінёнка.

І ўсё ж, хар акт эрн ым з’яўляецца
тое, што на цяперашняй выс таве бы
лі прадс таўлены лірычныя пейз ажы
і нац юрм орт ы маст акоў-вет эр ан аў.
Хоць тэма вайны ў гэтых работах паранейшаму прыс утнічае. Яна рэальна
адчуваецца то праз выбар пейзажнага
матыву, то ў выглядзе вобразнага ўспа
міну пра далёкае мінулае («Франтавыя
дарогі» Аляксея Зінчука, «Акупацыя»
Леаніда Шчамялёва, «Год 1945. 3 маёй
біяграфіі» Мікалая Назарчука).
Так, убачыць на выс таве, якая на
зыв алас я «75 гадоў Пам яц і», можна
было і працы маладых мастакоў пост
савецкай эпохі. Калі казаць шчыра, да
лёка не ўсе з іх вырашаюцца звярнуцца
да тэмы так званаг а
«грамадзянскаг а гу
чання», якая прад у
гледжв ае вял ік ую
адказнасць аў т ара. І
справа тут не ў самім
мат эр ыял е, пат эн
цыял якога яшчэ да
лёка не вычарпаны,
а ў пэўн ым суп ра
ців е гэт аг а мат эры
ял у. Тэма вайны, як
свайго род у не толь
кі сац ыя льн ы, але і
культ урны феномен,
не пат раб уе абавяз
ков ай паф асн асц і
м а ст а цк ай мов ы .
Яна заўс ёд ы был а і
зас тае цц а блізк ай
вечн ым прабл ем ам
дабр а і зла, шчас
ця і пак у т, жыцц я
і смерц і, верн асц і і
здрад ы — слов ам,
усяму таму, што з’яўляецца трывалай
асновай для творчасці ў любым стылі,
кірунку і матэрыяле. Наватарскае пра
чытанне тэмы, накшталт таго, як гэта
адбылося ў беларускім выя ўленчым
мастацтве, можа з’явіцца толькі ў вы
ніку новых пошукаў, свабоднага твор
чага пераасэнсоўвання традыцыйных
увасабленняў падзей. Гэты вынік на
дал ей буд зе шмат у чым зал еж ыць
ад пат рабаванняў час у, прафесійнага
майстэрства і досведу новага пакален
ня мастакоў.
ес ум ненн а, для маст акоў ста
рэйшаг а пак аленн я вайна бы
ла часткай іх біяграфіі. Многія
іх творы станавіліся прост а эпічным
распов ед ам, часц яком паб уд ав аным
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на канк рэт ыц ы рэа льн ых сюж эт аў.
Але чым далей адыходзіць ад нас час
тых ваенных падзей, тым часцей мас
так і звярт аюцц а да яго з дапамог ай
вобр азнай трактоўкі: псіх алагічнай,
рамантычнай альб о лірычнай. Вайна
стала набываць «чалавечы» твар. Но
выя аў т ары не толькі адлюстр оўв алі
пэўныя рэа льныя абс тавіны і ўчынкі
гер оя ў сваіх карцін, яны шукалі аса
цыяцыі, пер адав алі эмоцыі, тужылі,
радаваліся, выказваючы ўсё гэта, сто
ячы ля мальберта. Для мастакоў неяк
нат уральна адкрылася магчымасць пе
радаваць свае шчырыя думкі і пачуцці.
Можна смела казаць, што і ў XXІ
стагоддзі ваенна-патрыятычны жанр
атрымаў далейшае развіццё. Але ўся
розн іц а ў тым, што кал і раней пра
вайну казалі «ад першай асобы», аў
тары асабліва арыентаваліся на ўлас
ныя ўспам ін ы, то сённ я маст ак і
«прач ытв аюць» тэм у асац ыят ыўна,
пер ак лад аюч ы яе на гіст ар ычн ую
праблематык у, на мужнасць людзей
у бар ацьб е з вор аг ам, на адлюстр а
ванне радасці за перамогу. Кіраўнік
студыі ваенных мастакоў, створанай
пры Мініст эрс тве абароны, Мікалай
Апіёк лічыць: «Наша задача — не згу
біць тое лепшае, што было дасягну та
папярэднікамі. Мы практычна не ма
ем табуяваных тэм. Усё залежыць ад
здольнасцяў і смеласці маст ака, яго
грамадзянскай пазіцыі. Калі хтосьці
імкнецц а паглыбл яцц а ў гіст орыю,
няхай не шукае для сябе толькі самыя
эфектныя яе моманты. Гэта прынцы
пова — паказваць не толькі перамогі,
але і паразы, радасць і боль, нашу сілу,
смеласць і мужнасць. Неабходна быць
сумленнымі перад гісторыяй і сучас
насцю».
Сёння мастакі-студыйцы імкнуцца
вывучыць умовы сучаснай армейскай
службы. Пасля паездак на канкрэтныя
воінскія аб’екты шматлікія замалёўкі
ды эцюды клад уцца ў аснову карцін
на вайсковую тэматыку. Згадаю толькі
некаторыя з іх: «Выпускнікі Мінскага
сувораўскага» Мікалая Апіёка, «Буй
ніцкае поле» Уладзіміра Уродніча, «Ба
лада пра лётчыка Уладзіміра Корвата»
Уладзіміра Гардзеенкі. А арыентацыя
на дас ягненн і сав ецк аг а бат альнаг а
жывапіс у дапамагае студыйцам адчу
ваць сяб е ўпэўнена на вышыні твор
чай пераемнасці.
«75 гад оў Пам яц і» — без пер а
большання, грандыёзны выс тав ачны

Ля работы «Май 1945 г.» Івана СтасевІча

праект. І справ а, мабыць, нав ат не ў
яго маштабах, хоць нават старажылы
не ўзгадаюць: калі гэт а ўся прас тора
мінска га Палаца маст ацтваў аддав а
лася на адну выставу. Але экспазіцыя,
баг ат ая маст ацк ай разн ас тайн асц ю
высокай годнасці, таго патрабавала. І
рашэнне арганізатараў — а гэта праў
лення Беларускага саюза мастакоў —
было абсалютна апраўданым.
езу моўна, лёс выя ўленчаг а мас
тацтва Беларусі ў саракавыя гады
мінулага стагоддзя быў цесна звя
заны з ходам ваенных падзей. Частка
мастакоў апынулася на фронце, част
ка далучылася да партызанскага руху.
Нягледзячы на цяжкія ўмовы мастакі
працавалі падчас вайны. Яны знайшлі
для сяб е больш зручныя формы ад
люстр ав ання рэчаіснасці: маленькія
эцюды, накіды, франтавыя замалёўкі,
плакаты і карыкат уры, партрэты. Пас
ля вызвалення Беларусі мастакі рабілі
шматлікія творчыя камандзіроўкі па
месцах ваенных падзей, стваралі воб
разы герояў вайны. У пастаяннай экс
пазіцыі ў Нацыянальным маст ацкім
музеі прадс таўлены творы жывапіс у,
графік і, скульпт ур ы, дэк ар ат ыўн апрыкладнога мастацтва, прысвечаныя
абароне Брэсцкай крэпасці, вобразам
партызан і праслаўленню памяці Геро
яў Савецкага Саюза, загінулых падчас
вайны. Бацьк а Мінай (Мінай Шмы
роў), Мік алай Гаст эла, Леў Дав ат ар,
Аляксей Данукалаў, Канстанцін Засло
наў, Пётр Купрыянаў, Алена Мазанік,
Міхаіл Сільніцкі і дзед Талаш (Васіль
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Талаш) — гэта героі, подзвігі якіх на
тхнялі мастакоў.
У экспазіцыі музея можна ўбачыць
твор ы больш асц і нар одн ых маст а
коў Бел ар ус і, якія ствар ал і маст ац
кі лет апіс Вялікай Айчыннай вайны:
Заі ра Азгур а, Анат ол я Анікейч ык а,
Іван а Ахрэмч ык а, Андр эя Бемб ел я,
Гаўрыіла Вашчанкі, Валянціна Волка
ва, Алякс ея Глеб ав а, Вікт ар а Грамы
кі, Льва Гумілеўскаг а, Мая Данцыг а,
Яўгена Зайцава, Арлена Кашкурэвіча,
Раіс ы Кудр эв іч, Паўла Маслен ік ав а,
Георгія Пап лаўскаг а, Міх аіла Савіц
каг а, Сярг ея Сел іх анав а, Улад зім ір а
Стальм ашонк а, Віт ал я Цвірк і, Вас і
ля Шаранговіча, Леаніда Шчамялёв а.
Толькі адзін прыклад. Для карцін Мая
Данц ыг а заўс ёд ы был і хар акт эрн ыя
маштабнасць пошуку, яснасць сюжэт у
і сэнсавая значнасць. Асабліва яскрава
гэта і ўвасоблена менавіта ў палотнах
на тэму вайны. Нездарма такія карці
ны аў тара як «І памятае свет вырата
ваны…», «Беларусь — маці Партызан
ская», «На варце міру» знаходзяцца ў
залатым фондзе нацыянальнага выяў
ленчага мастацтва.
Сённ я жанр ав ы дыяпаз он твор аў
у экспазіцыі вельмі шыр окі: ад парт
рэт аў і пейз аж аў да сюж этн а-тэм а
тычных карцін. На працягу некалькіх
дзес яц іг одд зяў маст ак і ствар ал і але
гар ычн ыя і мет аф ар ычн ыя камп а
зіц ыі, эмац ыйн а і драм ат ычн а пе
рад ав ал і траг ічн ую і нап руж ан ую
атмасф еру ваенных дзён. Гэт а — «Ба
лад а пра мац і» Леан ід а Асяд оўс каг а,
беларусь.belarus
май   2020
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У Нацыянальным мастацкім музеі

«Нескароныя» Віт аля Цвіркі, «Стаяць
насмерць» Яўг ена Зайцав а, «Мы вер
немс я» Альг ерд а Мал іш эўс каг а, «Па
мяц і адн ап ал чан» Нат ан а Вор ан ав а,
«Макі» Мікалая Залознаг а, «Успамін»
Ізр аіл я Бас ав а, «Віц ебс кія вар от ы» і
«Партыз анская мадонна» Міх аіла Са
віцк аг а, «1941 год. Над Прып яцц ю»
Вікт ар а Грам ык і, «Прарыў» Гаўрыіла
Вашчанкі, «Дзяк уй, мама!» Івана Рэя,
«Песня пра партызан» Васіля Сумарава.
Нес ум ненн а, Вял ік ая Пер ам ог а
востр а, неа быя кав а і адч ув альн а ад
люстравана ў творчасці беларускіх мас
такоў. Годных прац на гэт ую тэму вельмі
шмат. І не здарма лепшыя з іх знаходзяц
ца ў фондах галоўнага музея краіны.
Дар эч ы, арг ан із ав ан а ў Нац ы
ян альн ым маст ацк ім муз еі і вірт у
альн ая выс тав а адн ой карц ін ы —
«На дзяжурстве. Пачатак блакады». Яе
аўтар — вядомы савецкі мастак Аляк
сандр Самахвалаў.
Гэтая праца была напісана маста
ком у 1943 годзе ў Нов асібірску, ку
ды ён быў эвак уяваны з Ленінграда ў
1941 годзе раз ам з акад эмічным Тэ
атрам драмы імя Пушкіна, для яког а
афармл яў спект акл і. Нат хнён ы бес
прэц эд энтным прык ладам мужнасці
жыхарак блакаднага Ленінграда, якія
служылі ў падраздзяленнях мясцовай
суп рацьпав етр анай абар он ы, Аляк
сандр Сам ах вал аў ствар ае вял ік ую
сюжэтную карціну, дзе адлюстроўвае
дзяўч ын у — байц а падр азд зял енн я
назірання, абвесткі ды сувязі на пасту
дома побач з Адміралцействам.
Падчас блакады з верасня 1941 го
да па студзень 1944-га Ленінград увесь
час падвяргаўся налётам авіяцыі і ар
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табс трэлам. У задачы назір альнікаў
уваходзіла сачыць за тым, дзе ў раёне
ўпаў снарад альбо бомба, і неа дклад
на перадаваць звесткі ў штаб, каб там
вед ал і, куд ы выс ылаць паж арнае ці
саніт арнае падр аздзяленне. З вясны
1942-га падраздзяленні мясцовай су
працьпаветранай абароны на 85 пра
цэнтаў былі ўкамплектаваныя жанчы
намі, бо пасля цяжкай блакаднай зімы
многія мужчыны загін улі ад голад у,
інш ыя был і на фронц е. Лен інг рад
ская жаночая армія, пераадольваючы
нев ер аг одн ыя цяжк асц і, з рыз ык ай
для жыцц я, сам аа дд ана лікв ід ав ала
нас тупс твы нал ёт аў авіяц ыі, несл а
дзяж урс тва на вышках, абясшкодж
вала бомбы і міны, разбірала завалы,
тушыла пажары, хав ала загін улых і
аказвала медыцынскую дапамогу па
цярпелым.
У карціне мастак дасягае высокай
маст ацк ай выр азн ас ці. Эмац ыйн ае
напружанне, гатоўнасць да дзеяння,
нязломная воля і самаа дданасць на
даюць вобразу непазбежны гераічны
пафас, хаця і адценены тонкай ліры
кай дэталяў. Самахвалаў здолеў унес
ці ў аблічча сваёй гераіні тую ступень
абагульнення, якая дазваляла б кож
най з шаснаццаці тысяч дзяўчат, якія
служылі ў падраздзяленнях мясцовай
супрацьпаветранай абароны, убачыць
у ёй сябе.
Гэт ая буйн аф арм атн ая (270 х
275 см) карц ін а пас туп іл а ў муз ей
у 1946 годзе з фондаў дыр экцыі мас
тацкіх выстаў і панарам СССР. Больш
за 70 гадоў твор захоўваўся ў фондах
музея, накатаны на вал, бо меў патрэ
бу ў доследнай музейнай рэстаўрацыі.

Пэўн ы час рэс таўр ат ар ы Святл ан а
Дзікуць і Аляксандр Кірэль займаліся
гэтай справай. І вось пасля завяршэн
ня ўсіх рэс таўрацыйных мерапрыем
стваў карціна ўпершыню экспануецца
ў сценах Нацыянальнаг а маст ацкаг а
музея да 75‑годдзя Вялікай Перамогі.
А вось у Нацыянальным цэнтры
сучасных маст ацтваў Рэсп ублікі Бе
ларусі з нагоды 75‑годдзя Перамогі за
працавала выстава «Алфавіт вайны».
Гэта — міжнародны праект, які аб’яд
ноўвае аўтарскія выказванні мастакоў
з Беларусі, Расіі ды Украіны на тэмы
Вялікай Айчыннай, Другой сусветнай
вайны. Фотаздымкі, архіўныя і змадэ
ляваныя арт эфакты, інс таляцыі, жы
вапіс і графічныя лісты складваюцца ў
экспазіцыю і ствараюць кант экст для
даследавання і пошуку адказаў на пы
танні: як мы сёння ўспрымаем і рэагу
ем на паведамленні Вялікай Айчыннай
вайны, як яны счытваюцца сучасным
чалав екам і якія першапачатков а іс
нуючыя сэнсы зах оўв аюцца ў гіст а
рычнай пам яц і сучасн ік аў? Дзевяць
аў тараў распрацоўваюць тэм у вайны
праз прызму прыватнай сямейнай мі
фалогіі, злучаючы «жывую памяць пра
вайну» з жорсткай аб’ектыўнасцю фо
тасведчанняў і дак ументаў, здзяйсня
ючы інтэрвенцыю гісторыі ў інтэрнэтпрас тору, даслед уючы «мову жэстаў»
вайн ы, нан ав а асэнс оўваючы рол ю
спадчыны ваеннага мінулага.
На выставе прадстаўлены ордэны,
мед ал і і паг он ы Вял ік ай Айч ынн ай
вайны з прыватнай калекцыі старшы
ні савета Мінскай гарадской арганіза
цыі вет эр анаў вайны ў Афг аніс тане,
гвардыі палкоўніка Уладзіміра Шока
ва; фатаграфіі з калекцыі беларускага
фатографа Сяргея Лескеця, а таксама
фотаздымкі ваеннага і пасляваеннага
перыядаў з сямейных архів аў, сабра
ныя падчас падрыхтоўкі праекта.
се згаданыя выставы — у Нацы
янальным мастацкім музеі, гале
рэі «Палац мастацтваў» Беларус
кага саюза мастакоў, у Нацыянальным
цэнтры сучасных мастацтваў, — пры
свечаныя жыццю, яго бязмежнай каш
тоўнасці. Памяць не можа прыт упляц
ца. Нез дарм а ж у залах выс таўлен ы
работы маладых творцаў, якія паказа
лі па-свойму эмацыйны погляд на па
дзеі вайны, абапіраючыся на ўспаміны
бацькоў і дзядоў.

У

Веніямін Міхееў.
Фота аўтара.

Мікола Назарчук. Фрагмент карціны «Салдаты і кветкі». 1985.
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