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святочнымі мерапрыемствамі ў беларускай
сталіцы дзеляцца пісьменнікі і навукоўцы
Расіі, Казахстана, Узбекістана, Туркменістана,
Таджыкістана

20

Фактар харчовай бяспекі
Сітуацыя, якая склалася сёлета, пацвердзіла
ключавую каштоўнасць харчовай бяспекі. Та
кую думку выказаў старшыня Беларускай
гандлёва-прамысловай палаты Уладзімір
Улаховіч падчас чарговага пасяджэння ўдзельнікаў сумеснага праекта Беларускага ін
стытута стратэгічных даследаванняў і БелТА
«Экспертнае асяроддзе»

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

Ігар Кізім:
«Ты — ніхто,
калі губляеш
свае карані»

Іван ждановіч

4

Белта

Інтэграцыя праходзіць
праверку на трываласць

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

Падпісана да друку 18.06.2020.
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).

Заказ
Друкарня:
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61, Мінск,
Рэспубліка Беларусь, 220123.

© Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"», 2020
На першай старонцы вокладкі
фота Алісы Гюнгер

беларусь.belarus
чэрвень   2020

1

яшчэ ў нумары1
2

беларусь.belarus
чэрвень   2020

sb.by

48
проста драматург
29

38

Тата ў трэндзе
Рух бацькоўства разгарнуўся ў 108 краінах
свету. Беларусь таксама ўваходзіць у гэты
лік: у Мінску ёсць супольнасць неабыяка
вых мужчын, якія вучаць усіх татаў рабіць
сваіх дзяцей шчаслівымі

Вобраз будучыні ў рэальным
вымярэнні
Летась дэпутаты мясцовых саветаў трох беларускіх гарадоў — Навагрудка, Наваполацка і Полацка — упершыню з улікам перспектывы гарадскога развіцця зацвердзілі Планы
зялёнага горадабудаўніцтва. Дакументы былі
распрацаваны з удзелам экспертаў праекта
Глабальнага экалагічнага фонду і ПРААН «Зялёныя гарады», спецыялістаў мясцовых гарадскіх адміністрацый, прадстаўнікоў грамадскасці. Па сваёй сутнасці Планы зялёнага
горадабудаўніцтва фарміруюць стратэгічнае
бачанне, інакш кажучы, вобраз будучыні,
якой хацеў бы дасягнуць канкрэтны горад з
улікам яго сённяшняга стану, бягучых праблем і наяўнага патэнцыялу

46
43

Зручнасці стымулюць эка-рух
З дапамогай праекта «Зялёныя гарады» ў Наваполацку ўсталёўваюць першыя велагаражы

І панаваў
Духмяны водар...

34

Маленькі чалавек у вялікім свеце
Міжнародны Дзень абароны дзяцей, як вядома, быў заснаваны ў 1949-м. У Беларусі з
той пары яго па традыцыі і праводзяць
1 чэрвеня — не толькі весела, але і з карысцю. У цяперашніх умовах каранавіруса шэраг мерапрыемстваў па краіне адбыліся
анлайн, іншыя ж вымагалі сацыяльнага дыс
танцавання

52
Васіль Касцючэнка:
«Мастацтва бессэнсоўнае,
калі не закранае душу…»

а д рэдактара

Усё ўзаемазалежна
Настрой часта залежыць ад сітуацыі. Нешта адбылося
добрае — і адразу ж пазітыўна адклалася ў падсвядомасці.
Дрэнна на душы — у выніку адмоўныя эмоцыі. Дарэчы, ін
фармацыя глабальнага характару таксама ўплывае на сама
адчуванне, калі ад яе не абстрагавацца наогул. А чалавек, які
разважае, хіба можа адгарадзіцца ад навін? І калі чуваць па
прагнозах, што крызіс — той самы сусветны, эканамічны —
можа зноў аб’явіцца ў выглядзе рэцэсіі, то лепш да гэтага
быць гатовым, чым жахнуцца, калі ён накрые як цунамі.
Лепшае проціяддзе супраць усялякіх катаклізмаў —
доўгачасовая праграма дзеянняў. Нават рэгіянальнае
аб’яднанне можа абараніць ад глабальных узрушэнняў. І
тое, што на постсавецкай прасторы паказвае сваю жыцця
здольнасць Еўразійскае эканамічнае супольніцтва, не можа
не настройваць на пазітыўны лад. Відавочна імкненне ін
тэгрыравацца далей, прыцягваць у сваё асяроддзе новых
удзельнікаў. Матэрыял у гэтым выпуску часопіса пад на
звай «Інтэграцыя праходзіць праверку на трываласць»
як раз распавядае пра перспектывы такога партнёрства.
Пандэмія ўнесла свае карэктывы ў працу палітыкаў па ўсім
свеце. Вось і пасяджэнне Вышэйшага Еўразійскага эка
намічнага савета пад старшынствам Прэзідэнта Беларусі
праходзіла ў рэжыме відэаканферэнцыі. Пытанняў, якія
абмяркоўвалі лідары «пяцёркі», было нямала. Але галоў
нае — стратэгічныя напрамкі развіцця Еўразійскай эка
намічнай супольнасці да 2025 года (Стратэгія‑2025). Гэты
дакумент, заўважаюць эксперты, адначасова і план дзеян
няў па паглыбленні адносін, і свайго роду паваротны пункт
на шляху павышэння тэмпаў развіцця эканомік краін — уд
зельніц ЕАЭС.
Відавочна, мы знаходзімся не ў вакууме, а ў сусветнай
прасторы, дзе эканоміка схільная да крызісаў, а здароўе
раптоўна можа падарваць які-небудзь глабальны вірус. Так,
для нас небяспечныя ўсе гэтыя ды іншыя выклікі, мы на іх
спрабуем адэкватна рэагаваць, а інакш паводзіны былі б
неразумнымі і безадказнымі. Калі перанесці такі падыход
у плоскасць міжнародных адносін, то шматвектарнасць бе
ларускай знешняй палітыкі толькі пацвярджае сваю слуш
насць. Сябраваць з усімі, хто гэтага таксама жадае, весці
справы з Усходам і з Захадам — такі прынцып усё больш
паказвае сваю запатрабаванасць.
У гэтым кантэксце варта разглядаць і нядаўні афіцыйны
візіт Прэм’ер-міністра Венгрыі ў Мінск. У Палацы Незалеж
насці прайшла сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Віктарам
Орбанам. Агульны характар перамоў, іх важнасць выразна
адлюстроўвалі словы беларускага Прэзідэнта, у прыват
насці, пра тое, што Венгрыя з’яўляецца самым блізкім для
Беларусі партнёрам у Еўрасаюзе, як ніхто іншы спрыяе па
глыбленню адносін з еўрапейскай супольнасцю.
Іншыя падрабязнасці візіта — у матэрыяле «Супрацоўніцтва знаходзіцца на ўздыме».

Тэм у якасці жыцця
ў гэтым нумары ў той ці
іншай с т упені раскры
вае публікацыя «Вобраз
буд у чыні ў р э а льным
вымяр энні». Справ а ў
тым, што летась дэпутаты
мясцовых Cаветаў трох
беларускіх гарадоў — На
вагрудка, Наваполацка і
Полацка — упершыню з
улікам перспектывы гарад
скога развіцця зацвердзілі
Планы зялёнага горадабу
даўніцтва. Дакументы былі
распрацаваны з удзелам
Віктар Харкоў,
экспертаў праекта Глабаль
галоўны рэдактар
нага экалагічнага фонду і
ПРААН «Зялёныя гарады»,
спецыялістаў мясцовых гарадскіх адміністрацый, прад
стаўнікоў грамадскасці. Па сваей сутнасці Планы зялёна
га горадабудаўніцтва фарміруюць стратэгічнае бачанне,
інакш кажучы, вобраз будучыні, якой хацеў бы дасягнуць
канкрэтны горад з улікам яго сенняшняга стану, бягучых
праблем і наяўнага патэнцыялу. Так, ні многа ні мала гэтыя
планы ўяўляюць сабой паўнавартасную мясцовую стратэ
гію ўстойлівага развіцця на бліжэйшыя дваццаць гадоў,
распрацаваную паводле асаблівасцяў гарадской прасто
ры. А ўжо сёлета Планы зялёнага горадабудаўніцтва рас
працавалі яшчэ чатыры гарады — Зэльва, Гарадок, Карма,
Крычаў. Цяпер ідуць грамадскія абмеркаванні калектыў
ных дакументаў. І пра тое гаворыцца ў матэрыяле.
Безумоўна, час робіць свой адбітак і на творчасці. Нап
рыклад, адна з апошніх работ беларускага мастака Васіля
Касцючэнкі называцца «Шлях». На ёй бачныя сілуэты лю
дзей на фоне мноства прыступак, якія вядуць далёка ўверх.
Толькі там, наверсе, ёсць лаўка, дзе можна будзе перадых
нуць. Але спачатку трэба пераадолець гэты няпросты шлях.
Як сказаў сам мастак, сюжэт карціны быў навеяны асацы
яцыямі сучаснай рэальнасці з яе каранавірусам, самаізаля
цыяй ды іншымі прыкметамі.
Васіль Касцючэнка — мастак-канцэптуаліст. Гэта па
цвярджаюць і творы, што напісаны ў апошнія месяцы, з
якімі давялося пазнаёміцца ў майстэрні аўтара. Яны яшчэ
чакаюць свайго дня, калі ўсё ж будуць прадстаўлены публі
цы (пакуль з правядзеннем выставачных мерапрыемстваў
зацішша) і, не сумняваюся, выклічуць непадробны інтарэс
у гледачоў. А вось даведацца пра разважанні мастака можна
з нашай публікацыі, у загаловак якой вынесеныя яго словы:
«Мастацтва бяссэнсоўнае, калі не закранае душу…».
Мяркую, гэта таксама будзе цікава.
беларусь.belarus
чэрвень   2020
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Візіт

Супрацоўніцтва
знаходзіцца
на ўздыме
Прэм’ер-міністр Венгрыі Віктар Орбан
наведаў Беларусь з афіцыйным візітам

П

ерш за ўсё трэба адзначыць, што афіцыйных візітаў
— Я хачу, каб вы ведалі, што мы гатовыя да гэтага, пау Беларусь кіраўнікоў таког а ўзроўню з Венгрыі да першае. А па-другое, калі мы пра што дамовімся, Беларусь
гэт аг а час у не было. Тым больш значны цяперашні
свята будзе выконваць гэтыя дамоўленасці.
прыезд у Мінск аў тарыт этнага не толькі венгерскага, але і
Вікт ар Орб ан, у сваю чаргу, падзякав аў беларускам у
еўрапейскага палітыка.
Прэзідэнт у за магчымасць наведаць нашу краіну.
У Палацы Незалежнасці прайшла сус трэча Прэзідэнта
— Для мяне вял ік і гонар, што я маг у быць перш ым
Беларусі з Прэм’ер-міністрам Венгрыі Віктарам Орбанам. Прэм’ер-міністрам Венгрыі, які наносіць афіцыйны візіт
Агульны характар перамоў, іх важнасць выразна адлюст на вашу радзім у. Калі я зад умаўся пра свае замежныя па
роўваюць словы Аляксандра Лукашэнкі:
ездкі пасля пандэміі (куды найперш паехаць), я падумаў: па
— Венгрыя з’яўляецца самым блізкім для Беларусі парт едзем туды, куды мы ўжо даўно абяцалі. Гэтым візітам мы
нёрам у Еўрасаюзе. Як ніхто іншы, разумее нас і спрыяе па вам абавязаныя ўжо даўно.
глыбленню нашых адносін з Еўрапейскім саюзам.
Кіраўнік урада Венгрыі нагадаў пра сустрэчу з Аляксанд
На думку Прэзідэнта Беларусі ў цяперашніх рэаліях такі рам Лукашэнкам на мяжы 1990-х і 2000-х гадоў у Стамбуле:
візіт, без перабольшвання, набывае асаблівы сэнс:
— І там нам пашчасціла паг ав арыць. Так што ў мяне
— Вы адкрываеце ўсім у свеце старыя-новыя маршруты вельмі прыемныя асабістыя ўспаміны.
пасля гэтай страшнай, як нам здавалася, эпідэміі.
На сустрэчы ў Палацы Незалежнасці Віктар Орбан пад
Кір аўнік дзяржавы выказ аў падзяк у Вікт ару Орб ан у крэсліў, што паміж Беларуссю і Венгрыяй няма ніякіх не
за тое, што адкрыццё гэтых маршру таў ён пачаў менавіта ўрэгуляваных пытанняў:
з Беларусі.
— Мы не памятаем, каб Беларусь калі-небудзь непаваж
Аляксандр Лукашэнка таксама высока ацаніў эканаміч
ліва пас тавілася да Венгрыі, і не памятаем такога, каб мы
ныя магчымасці Венгрыі як партнёра:
вам не аддалі даніну павагі. Гэта значыць, у прынцыпе ўсё
— Гэт а краіна з найвышэйшым узр оўнем развіцц я і добра, але, на жаль, вы маеце рацыю, што мы вельмі мала з
ў сілу гэтага з велізарным пат энцыялам. Узровень нашых гэтага атрымалі.
гандлёв а-эканамічных, ды і палітыч
ных адносін абс алютна не адпавядае
там у, што мы мож ам. Тав ар аз вар от Аляксандр Лукашэнка:
у 255 мільёнаў долараў — гэта не той
таваразварот, які павінен быць паміж «Мы адкрыта і змястоўна абмеркавалі розныя
Венгрыяй і Беларуссю.
тэмы двухбаковага парадку і сітуацыю ў свеце.
А з гэтага вынікае, што трэба вы
карыст оўв аць усе магч ым асц і, каб Адзначылі падабенства поглядаў па многіх
паш ырыць тав ар аз вар от не тольк і актуальных праблемах. Венгрыя з’яўляецца самым
паміж дзвюма краінамі, але і паміж блізкім для Беларусі партнёрам у Еўрасаюзе.
дзвюма магутнымі эканамічнымі ар
ганіз ацыямі. З аднаго бок у — Еўра Як ніхто іншы разумее нас і спрыяе паглыбленню
пейскім саюзам, з другога — Еўразій нашых адносін з Еўрапейскім cаюзам».
скім эканамічным саюзам. У сувязі з
чым Аляксандр Лукашэнка запэўніў
госця:
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Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Прэм’ер-міністр Венгрыі Віктар Орбан падчас сустрэчы ў Мінску

Прэм’ер-міністр таксама адзначыў, што Беларусь — раз
вітая краіна, якая можа ганарыцца сваімі дасягненнямі ў
прамысловасці і вытворчасці прад уктаў харчавання, пос
пехамі ў сферы культ уры і спорт у:
— Я вельмі спадзяюся, што цяперашняя сустрэча стане
значным крокам наперад. Я прыехаў са шчырымі намерамі
аб супрацоўніцтве.
Пазней, падводзячы вынікі перамоваў у зносінах з жур
наліст амі, Прэзід энт Беларусі яшчэ раз засяр одзіў увагу
на важнасці і каштоўнасці прыезд у венгерскага Прэм’ерміністра менавіта цяпер:
— Гэта смелы крок у няпростай псіхалагічнай і меды
цынскай сіт уацыі (імя якой пандэмія), які дазволіў нам з
вамі перапыніць так званы міжнародны каранцін і адра
дзіць фармат жывых зносін паміж еўрапейскімі дзяржа
вамі.
Размову, якая адбылася ў Мінску, Кіраўнік дзяржавы на
зваў вельмі канс труктыўнай, якая «засведчыла, што бела
руска-венгерскае супрацоўніцтва знаходзіцца на ўздыме»:
— Мы адкрыт а і змястоўна абмеркав алі розныя тэмы
двухбаковага парадку дня і сіт уацыю ў свеце. Адзначылі па
дабенства поглядаў па многіх акт уальных праблемах.
Аляксандр Лукашэнка канстатаваў значнае паляпшэнне
дыялога па лініі Беларусь — ЕС. Паводле яго слоў, адносіны
сталі больш прагматычнымі, раўнапраўнымі і, самае галоў
нае, прадуктыўнымі:

— Вялікая заслуга ў гэтым нашых сяброў з Будапешта і
асабіста Віктара Орбана.
Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на неабходнасці развіваць
дыялог на розных пляцоўках і ў розных фарматах. У пры
ватнасці, падкрэсліў, што дзве краіны зацікаўленыя ў раз
віцці «Усходняга партнёрства» як стваральнай ініцыятывы,
арыентаванай на эканамічны рост:
— Прычым ініцыятывы, якая не ўшчамляе нічыіх інта
рэсаў. Венгрыя займае канс труктыўн ую пазіцыю і ў рам
ках Паўночнаатлантычнага альянс у, адносіны з якім у нас
становяцца ўсё больш давяральнымі. Беларусь гатовая да
далейшага развіцця дыялогу ва ўзаемапаважлівым ключы,
на раўнапраўнай аснове.
лякс андр Лукашэнка і Вікт ар Орб ан такс ама абмя
няліся меркаваннямі адносна ўрэгулявання сіт уацыі
на ўсходзе Украіны.
— Тлеючы там канфлікт з’яўляецца дэс табіліз уючым
фактарам еўрапейскай бяспекі і выклікам для ўсяго рэгіё
ну, — упэўнены Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што Венгрыя для Бела
русі — блізкая краіна геаграфічна, гістарычна і культ урна.
Зрэшты, у апошні час паступальна развіваецца і эканаміч
нае ўзаемадзеянне:
— Многія венг ерскія брэнды шыр ока вядомыя ў на
шай рэспубліцы. Пастаўлена задача зрабіць так, каб і брэнд
«Зроблена ў Беларусі» стаў не менш папулярным у Венгрыі.
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іктар Орбан, камент уючы вынікі сус трэчы ў Мінску,
салідарна каз аў пра тое, што Венгрыя падт рымлів ае
развіццё ініцыятывы «Усходняе партнёрства», удзель
ніцай якой з’яўляецца і Беларусь.
— Для Еўрасаюза наступіў момант адмяніць існуючыя
санкцыі ў дачыненні да Беларусі. А пасля пандэміі пачнецца
новы від супрацоўніцтва ў сферы эканомікі, — заявіў Вік
тар Орбан і нагадаў, што будаваць партнёрства з санкцыямі
немагчыма. Пры гэтым венгерскі Прэм’ер-міністр адзначыў
важнасць супрацоўніцтва і ў рамках ЕС — ЕАЭС.
Так, адна з тэм, якая такс ама была прадмет ам абмер
кав ання ў Мінску, — урэгуляв анне канфлікт у ва Украіне.
На гэты конт Кіраўнік венгерскага ўрада заўважыў:
— Мы абмеркав алі мінскія паг адненні. Я ліч у, што іх
рэалізацыя з’яўляецца адзінай надзеяй на вырашэнне сіт у
ацыі ва Украіне. Упэўнены, што Беларусь адыгрывае вельмі
важную ролю ва ўрэгуляванні ўкраінскага пытання.
Падтрымлівае Будапешт і пазіцыю Мінска адносна раз
віцця ядзернай энергетыкі:
— Наш ы краін ы выр аш ыл і стварыць цесн ае суп ра
цоўніцтва ў галіне атамнай энергіі. Мы назіраем за праек
там у Астраўцы. І паколькі наша атамная электрас танцыя
«Пакш‑2» будуецца па аналагічным праекце, думаю, што мы
зможам падзяліцца адзін з адным досведам, інфармацыяй і
ведамі.
езу моўна, на пер амов ах у Мінс ку асобн ым, вельм і
важкім блокам ішлі эканамічныя дамоўленасці. Віктар
Орбан адзначыў, што ў венгерскім «Эксімбанку» будзе
адкрытая крэдытная лінія на 40 мільёнаў еўра для фінанса
вання супрацоўніцтва кампаній Беларусі ды Венгрыі. Акра
мя таго, паведаміў, што авіякампанія Wіzzaіr запусціць рэйс
паміж Мінскам і Будапештам.
Тое, што эканамічныя пытанні былі асноўнымі падчас
сустрэчы, пацвердзіў і Аляксандр Лукашэнкі. Аб арыенці
рах узаемадзеяння ў сферы эканомікі Кіраўнік дзяржавы
сказаў:
— Калі б мы ў бліжэйшыя два-тры
гады дасягн улі паўмільярднаг а тав а
разварот у, а гэта зусім невялікі паказ
чык у росце, то было б нядрэнна. Мы
завоблачныя лічбы не ставім. Пак уль
нам трэба дасягнуць 500 мільёнаў еў
ра, і будзем лічыць, што першы этап
нашых інт энсіўных кантактаў прыня
се поспех.
Што тычыцца канкрэтных напрам
каў узаемадзеяння, Прэзідэнт Беларусі
адзначыў, што гэта вызначае Урад, але
некалькі важных тэм усё ж назваў:
— Мы вельмі зацікаўлены ў вашых
буд аўн ік ах. У ваш ых фарм ац эў т ах,
якія вырабляюць вельмі добрыя лекі і
прэпараты.
Немалыя перспектывы Аляксандр
Лукашэнка бачыць для супрацоўніц
тва ў аграрн ай гал ін е. У цэл ым жа
перспектывы ён пазначыў так:
— Мы па ўсіх напрамках гатовыя
з вамі супрацоўнічаць… Сфер вельмі
шмат.
Падарунак венгерскаму Прэм’еру ад Прэзідэнта Беларусі

Б

Белта

Эканамічныя сувязі дзвюх краін паступальна развіваюцца.
Адным з прык ладаў эфектыўнаг а супрацоўніцтва ў пра
мыслов асці можна назваць праект беларуска-венг ерскашвейцарскай кааперацыі па вытворчасці электрацягнікоў
«Штадлер». Мы паставілі ў Венгрыю вырабленыя ў Беларусі
саставы, першыя з якіх ужо пратэставаныя і хутка выйдуць
на лінію.
Прэзід энт асаблів а адзначыў: Беларусь і Венгрыя па
цвярджаюць, што не прымаюць спроб аў аказ ання ціск у
звонку:
— Нашы краіны су тыкн уліся з абс алютна беспрэц э
дэнтнымі ды нахабнымі спробамі процідзеяння рэалізацыі
суверэннага права на развіццё мірных ядзерных праграм.
Мы дамовіліся, што разам будзем даваць на іх адэкватны,
але жорсткі адказ. Беларускі бок не дапусціць, каб хтосьці
звонк у спрабав аў уплыв аць на нашу энергетычн ую палі
тыку. Разам з тым мы гарант уем, што гэтая палітыка будзе
арыентаваная на максімальную бяспеку, адкрытасць і праз
рыстасць. Больш таго, мы будзем рабіць усё, каб не толькі
палітыка, але і новая атамная станцыя ў Беларусі працавалі
не толькі на Беларусь, але на ўсе зацікаўленыя краіны. Мы
гатовыя прыняць эксперт аў МАГАТ Э, ЕС, іншых міжна
родных структ ур, каб яны пераканаліся ў тым, што атамная
электрас танцыя ў Астраўцы не пагражае ні самім белару
сам, ні нашым суседзям.
Бак і пац верд зіл і зац ік аўл ен асць у абм ен е досведам
у ядзерна-энергетычнай сферы, эксплуатацыі АЭС, бяспеч
нага абыходжання з радыеактыўнымі адходамі і адпрацава
ным ядзерным палівам.
— Перакананы, што ў беларуска-венгерскага супрацоў
ніцтва ва ўсіх без выключэння галінах вялікая будучыня, —
падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі. — Для сумеснага пераа до
лення выклікаў, якія стаяць перад нашымі эканомікамі, нам
трэба максімальна скаардынаваць намаганні там, дзе гэта
будзе неабходна.
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«Візіт у Мінск Прэм’ер-міністра
Венгрыі Віктара Орбана — гэта
смелы крок у гэтай, здавалася б,
няпростай псіхалагічнай
і медыцынскай сітуацыі, які
дазволіў нам перапыніць так званы
міжнародны каранцін і адрадзіць
фармат жывых адносін паміж
еўрапейскімі дзяржавамі».
Такую заяву Аляксандр Лукашэнка
зрабіў падчас размовы
з прадстаўнікамі СМІ пасля
перамоў з высокім госцем у Палацы
Незалежнасці.
Віктар Орбан пагадзіўся, што цяперашні ўзровень тава
разварот у не адпавядае патэнцыялу дзвюх краін:
— Я ўпэўнены, што мы можам дасягнуць таваразваро
ту ў 500 мільёнаў еўра. І можна адзначыць, што нават гэтая
лічба мне здаецца нізкай.
авяршыліся перамовы традыцыйным для такіх мера
прыемс тваў абменам падарункамі. Алякс андр Лука
шэнка падарыў Віктару Орбану імянную майку збор
най Беларусі па футболе. Майка з нумарам 2 — менавіта пад
ім перыядычна гуляе Віктар Орбан.
— З нашым гербам. Можа, калі-небудзь паспрабуеце, —
выказаў меркаванне Кіраўнік дзяржавы.
Вядома, што футбол — асноўнае захапленне венгерскага
Прэм’ер-міністра. Адначасова з палітычнай дзейнасцю ён
гуляў у клубе трэцяга футбольнага дывізіёна «Фельчут», а ў
2004 годзе нават замяняў трэнера.
Яшчэ адзін пад ар ун ак венг ерс кам у госц ю — кніг а
«Спадчына Беларусі».
— Гэтая кніга вам, каб вы лепш ведалі культ уру Белару
сі, — пажадаў Прэзідэнт.
Віктар Орбан на гэта заўважыў, што яго жонка неадна
раз ов а быв ала ў Беларусі. Працав ала тут з хрысціянскай
дабрачыннай арганізацыяй:
— У іх былі розныя праграмы. Вельмі шмат добрага мне
распавядала.
Кіраўнік дзяржавы таксама падарыў Прэм’ер-міністру
эксклюзіўны набор шакаладу «Прэзідэнт».
У сваю чаргу Віктар Орбан паднёс Аляксандру Лукашэн
ку парцалянавы сервіз ручной работы.
Напрыканцы Прэм’ер-міністр Венгрыі пакін уў запіс
у Кнізе ганаровых гасцей Палаца Незалежнасці.
Прэзідэнт Беларусі яшчэ раз падзякаваў за візіт высока
му госцю і запэўніў:
— Ведайце, і вы ведаеце гэта, што вы заўсёды ў Беларусі
добры і жаданы госць. Мы заўсёды гатовыя вас тут сустра
каць.

З

Васіль Харытонаў

Мінск — Будапешт:
сустрэчны рух
Ва Урадзе абмеркавалі праекты па павелічэнні
таваразвароту з Венгрыяй
Прэм’ер-міністр Беларусі Раман Галоўчанка правёў су
стрэчу з венгерскай дэлегацыяй на чале з Прэм’ер-мініст
рам Вікт ар ам Орб анам. Гэт а была першая міжнар одная
сус трэча на новай пасадзе для Рамана Галоўчанкі. Абмяр
коўвалася двухбаковае супрацоўніцтва па цэлым спектры
напрамкаў: ад машынабудавання да сельскай гаспадаркі.
Дзве краіны — важныя гандлёва-эканамічныя партнё
ры. Гэт а добра прыкметна і па фармаце сус трэчы: нягле
дзячы на пандэмію каранавіруса, Прэм’ер-міністр Венгрыі
вырашыў прыехаць у Беларусь асабіста. Раман Галоўчанка
асабліва падзякаваў за гэта свайго калегу:
— Падчас, калі ўся міжнародная дзейнасць перайшла ў
вірт уальную прастору, тое, што ў Беларусь прыбыла такая
прадстаўнічая дэлегацыя, — вельмі добры знак.
Прэм’ер-міністр Беларусі асабліва падкрэсліў важнасць
Венгрыі ў якасці партнёра Беларусі:
— Дзякую вам за вельмі канструктыўную і партнёрскую
атмасферу, якую мы маем ва ўзаемным супрацоўніцтве. Гэ
та прыкметна адбіваецца і на тым, як раст уць практычныя
вынікі: павялічв аецца аб’ём узаемнаг а гандлю, Беларусь
традыцыйна ўваходзіць у спіс вядучых партнёраў Венгрыі.
Кір аўнік беларускаг а Урада такс ама выказ аў упэўне
насць у тым, што павелічэнне таваразварот у дзвюх краін да
500 млн еўра на працягу бліжэйшых двух-трох гадоў, — рэа
лізуем
 ая задача.
Прэм’ер-міністр такс ама нагадаў, што ў маі адбылася
двухбаковая міжу радавая камісія, на якой падрабязна аб
мяркоўваліся пытанні развіцця гандлёва-эканамічнага су
працоўніцтва:
— Увесь парадак бліжэйшых перспектыў вядомы, і за
сталося толькі настойліва яго рэалізоўваць. Вельмі правіль
на і добра, што гэта дарога з двухбаковым рухам. Нашы пра
екты ўключаюць як прыцягненне і выкарыстанне беларускіх
тэхналогій у Венгрыі ў такіх сферах, як машынабудаванне,
будаўніцтва, так і венгерскіх тэхналогій у Беларусі — у сель
скай гаспадарцы, фармацэўтыцы. Гэта вельмі збалансаваны
падыход. Усе гэтыя праекты ўвязаныя з дабрабытам людзей,
працоўнымі месцамі, занятасцю.
Акрамя таго, Раман Галоўчанка прапанаваў венгерскім
партнёрам скарыстацца досведам Беларусі ў распрацоўцы і
вытворчасці электратранспарт у.
У сваю чаргу Віктар Орбан выказаў надзею на плённае
супрацоўніцтва ў найбліжэйшай будучыні:
— Віншую вашу краіну з тым парадкам, які я бачу ўсю
ды. Віншую з тымі паказчыкамі, дакладней, з той працай,
якая за гэтымі паказчыкамі стаіць.
Аляксей Фядосаў
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Інтэграцыя
праходзіць праверку
на трываласць
Пандэмія каранавіруса
ўнесла свае карэктывы
ў працу палітыкаў
па ўсім свеце. Вось
і нядаўняе пасяджэнне
Вышэйшага Еўразійскага
эканамічнага савета
пад старшынствам
Прэзідэнта Беларусі
прайшло ў рэжыме
відэаканферэнцыі.
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ласна кажучы, кіраўнікі джяржаў-удзельніц ЕАЭС у анлайн-фармаце раз
маўлялі ўжо ў другі раз. Па ініцыятыве Мінска першая такая сустрэча
адбылася яшчэ ў красавіку. Тады пры абмеркаванні тэмы процідзеяння
COVID‑19 і рэагавання на эканамічныя наступствы пандэміі Прэзідэнт
Беларусі акрэсліў асноўныя прынцыпы, якія прымяняюцца дзеля вырашэння лю
бой праблемы. Гаворка ішла пра тое, што аднабаковыя дзеянні дзяржаў ставяць
пад пагрозу гандлёвыя адносіны, кааперацыйныя сувязі, працоўную міграцыю.
Адсутнасць каардынацыі намаганняў пагаршае гэтыя негатыўныя фактары. Таму
эгаістычныя рашэнні, якія прымаюцца без аглядкі на наступствы як мінімум
у дачыненні да бліжэйшых партнёраў, стратэгічна не будуць мець поспеху.
Паскарэнне стварэння імпартазамяшчальных вытворчасцяў, лакалізацыя
на тэрыторыі Саюза крытычна важных галін… Рэцэптаў, як дзейнічаць у падоб
ных сітуацыях, беларускі Прэзідэнт тым красавіцкім днём агучыў адразу некаль
кі. Пазіцыя Аляксандра Лукашэнкі: дзеянні краін-удзельніц ЕАЭС павінны быць
пазбаўленыя нацыянальнага эгаізму, а рашэнні — узгоднены з адзіным вектарам
скіраванасці.
Адным з найбольш важных пытанняў у ЕАЭС Аляксандр Лукашэнка пазна
чыў тады — захаванне транзіту. Кіраўнік дзяржавы даў зразумець сваім калегам:

акцэнт
— Не было выпадку, каб мы забаранілі ўезд грамадзянам
вашых краін, ды і наогул любых дзяржаў, пры выкананні
ўстаноўленых у Беларусі правілаў. Мяркую, што ў дадзенай
сітуацыі трэба дзейнічаць у межах разумнай дастатковасці. Мне здаецца, што нейкі транспартны калідор паміж
краінамі павінен захоўвацца не толькі ў Беларусі. А нядрэнна было б вызначыць гэты калідор праз Расію ў Казахстан,
Арменію, Кыргызстан і гэтак далей.
На парадку дня былі і адзіныя правілы рэгулявання
знешняга гандлю. Адступленні, заўважыў Аляксандр Лу
кашэнка, магчымыя толькі ў выключных выпадках. Усе
рашэнні павінны быць узгоднены. І перш за ўсё тычыцца
гэта задавальнення ўнутраных патрэбаў на тавары з павы
шаным попытам, а таксама тых, ад якіх залежыць жыццё
і бяспека грамадзян. Размова ў першую
чаргу пра тавары медыцынскага прыз
начэння: прэпараты, абсталяванне,
сродкі абароны.
Як бачна, пазіцыя Мінска аб узае
мадзеянні ў ЕАЭС заўсёды паслядоў
ная ў сваіх асновах і нязменная. Што,
дарэчы, пацвердзіла і майскае пася
джэнне Вышэйшага Еўразійскага эка
намічнага савета, якое праходзіла пад
старшынствам Прэзідэнта Беларусі.
ытанняў, якія абмеркавалі лідары «пяцёркі» ўжо
ў другой палове мая, таксама было нямала. Але
галоўнае з іх — стратэгічныя напрамкі развіцця
еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года
(Стратэгія‑2025). Гэты дакумент — адначасова і план дзеян
няў па паглыбленні адносін, і свайго роду паваротны пункт
на шляху аднаўлення і павышэння тэмпаў развіцця экано
мік краін — удзельніц ЕАЭС.
— Яго падрыхтоўка ішла складана, але ў цэлым нам удалося выйсці на ўзгодненыя рашэнні па ўсіх напрамках паглыблення інтэграцыі, — адзначаў Прэзідэнт Беларусі.
Сярод удзельнікаў гэтага другога нестандартнага па
фармаце пасяджэння з беларускага боку былі намеснік
Прэм’ер-міністра Ігар Петрышэнка, кіраўнікі міністэрстваў
антыманапольнага рэгулявання і гандлю, замежных спраў,
транспарту і камунікацый, фінансаў, эканомікі, энергетыкі.
Акрамя таго, удзел у саміце прыняў Пасол Беларусі ў Расіі

П

Уладзімір Сямашка, які знаходзіўся ў студыі Пасольства ў
Маскве.
Падобныя мерапрыемствы звычайна прадугледжваюць
абмеркаванне пытанняў у вузкім (удзельнічаюць толькі
Прэзідэнты) і пашыраным складзе. Аднак на правах мадэ
ратара Аляксандр Лукашэнка прапанаваў змяніць фармат
саміту. Паводле яго слоў, два пытанні з вузкай павесткі —
аб Стратэгіі-2025 і аб заяўцы Кубы на атрыманне статусу
дзяржавы-назіральніцы пры ЕАЭС — цалкам могуць аб
мяркоўвацца адкрыта, ніякіх сакрэтаў няма. Калегі такую
прапанову падтрымалі, пасля чаго да трансляцыі падклю
чыўся і Прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон. Першапачаткова
ён як прадстаўнік дзяржавы-назіральніцы ў ЕАЭС павінен
быў прыняць удзел толькі ў пашыранай частцы саміту.
ак, у красавіку Прэзідэнты
краін-членаў ЕАЭС, таксама
ў фармаце відэаканферэнцыі,
разгледзелі найбольш актуаль
ныя пытанні, перш за ўсё, процідзе
яння каранавіруснай інфекцыі. Але
прыйшла пара абмеркаваць непасрэдна
меры эканамічнага характару з улікам
зменлівага становішча. І зусім не здар
ма Прэзідэнт Беларусі закрануў пытан
не, якое пакуль у Саюзе не ўрэгулявана.
Размова пра цэнаўтварэнне на паслугі па транспарціроў
цы газу на агульным рынку ЕАЭС. Аляксандр Лукашэнка,
у прыватнасці, падкрэсліў:
— З канчатковым узаемапрымальным рашэннем мы
не можам вызначыцца ўжо некалькі гадоў. Пры тым што
актуальнасць праблемы пастаянна ўзрастае.
Тэма, сапраўды, надзвычай важная. Варта нагадаць,
што Прэзідэнт Беларусі ўжо звяртаў увагу сваіх калег на той
факт, што пры рэзкай змене эканамічнай кан’юнктуры
цана на газ павінна быць больш адаптыўнай, а механізм
разлікаў — пад’ёмным для спажыўцоў. Цяпер тарыфы рэ
гулююцца нацыянальнымі заканадаўствамі і пастаўкі газу
паміж краінамі ЕАЭС ажыццяўляюцца на базе двухба
ковых пагадненняў. У той жа час паліва, напрыклад, для
Беларусі абыходзіцца практычна ўтрая даражэй, чым для
Расіі, з-за чаго беларускім прадпрыемствам значна склада
ней канкурыраваць на агульным рынку. Між тым, як вядо
ма, метадалогія фарміравання адзінага рынку газу ўжо ад
люстравана ў некалькіх дзеючых дакументах Еўразійскага
эканамічнага саюза. Гэта меркаванне, дарэчы, падзяляе і
Арменія.
Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што бягу
чая сітуацыя ў свеце і на постсавецкай прасторы знаходзіц
ца ў пастаяннай дынаміцы. Нягледзячы на гэта, відавочна,
што яе ўспрыманне ў большасці краін пачынае кардынальна
мяняцца. Працяглыя каранціны і самаізаляцыя насельніцт
ва выразна паказалі, што нават у звышдзяржаў няма запасу
трываласці, які дазваляе ва ўмовах закрытых межаў і непра
цуючых прадпрыемстваў значны час утрымліваць ад спаду
нацыянальныя эканомікі. Паводле слоў Прэзідэнта Белару
сі, усё часцей гучаць самыя негатыўныя прагнозы экспертаў
для асобных дзяржаў і нават кантынентаў на найбліжэйшую
і аддаленую перспектывы. Адной з найбольш вострых пра
блем яны называюць пытанне забеспячэння насельніцтва
харчаваннем.

Т
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— Таму сёння нам вельмі важна знайсці шляхі захавання сельскагаспадарчых і прамысловых галін нашых краін,
адначасова прыняўшы ўсе меры па абароне людзей, — пера
кананы Аляксандр Лукашэнка. — Спадзяемся, што Расія як
лакаматыў нашага інтэграцыйнага аб’яднання будзе суадносіць прымаемыя меры па аднаўленні эканамічнага росту
з нашымі дамоўленасцямі ў рамках Саюза па забеспячэнні
свабоднага доступу тавараў на рынкі краін.
сяго на парадку дня пасяджэння было дзесяць пы
танняў: ад асноўных арыенціраў макраэканамічнай
палітыкі на бліжэйшыя два гады да ўнясення змя
ненняў у Дагавор аб ЕАЭС у частцы выплаты падатку
на дабаўленую вартасць пры імпарце тавараў на тэрыторыю
свабоднай эканамічнай зоны. Што тычыцца Стратэгіі-2025,
практычна па ўсіх пытаннях бакі прытрымліваюцца адзіна
га меркавання. Адкрытай пакуль застаецца толькі газавая
тэма. У ходзе пасяджэння Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін
агучыў дадатковыя ўмовы па пастаўках газа насуперак ра
ней падпісаных дакументаў. На яго думку, адзіны тарыф
можа быць рэалізаваны толькі на адзіным рынку з адзіным
бюджэтам і адзінай сістэмай падаткаабкладання. Пакуль
жа цана на газ павінна фарміравацца на ўмовах рынкавай
кан’юнктуры. Аднак (што заўважылі пазней назіральнікі)
такая пазіцыя ніяк не ўвязваецца з самой ідэяй роўнасці
членаў Саюза і ранейшымі дамоўленасцямі паміж краінамі.
У цэлым стратэгічныя кірункі развіцця еўразійскай
эканамічнай інтэграцыі да 2025 года лідары краін ЕАЭС
адобрылі. Але праект канчаткова не прынялі. Замест кропкі
паставілі шматкроп’е. А значыць, дакумент будзе дапраца
ваны з улікам шэрагу прапаноў. Бо ён, на погляд Прэзідэнта
Беларусі, не мае тэрміновых да рэалізацыі прапаноў. Гэта
стратэгія. Таму спяшацца няма куды, за выключэннем пунк
та па прыродным газе.
Пазіцыя кіраўнікоў дзяржаў-членаў ЕАЭС: было б до
бра, калі б Стратэгію‑2025 прынялі падчас асабістай су
стрэчы, што называецца, гледзячы вочы ў вочы. Калі яна
можа адбыцца? У кастрычніку або лістападзе, лічыць Прэзі
дэнт Беларусі.
— Я б хацеў прапанаваць, каб сённяшні савет разглядаўся ў якасці экстэрытарыяльнага савета. З улікам старшынства Беларусі ў ЕАЭС я вельмі разлічваю на правядзенне сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў-членаў ЕАЭС у вочным
фармаце і прапанаваў бы яе правесці ў Мінску ў той час,
калі вы зможаце прыехаць, — адзначыў, звяртаючыся да
калег, Аляксандр Лукашэнка. — Мы не збіраліся тут пяць
ужо гадоў.
Пярэчанняў не было. Дата будучай сустрэчы і яе фармат
будуць вызначаныя пазней.

У

Дакладна
Нікол Пашынян,
Прэм’ер-міністр Арменіі:
— Ва ўмовах глабаль
н ы х эк а на м і ч н ы х в ы 
клікаў, перад якімі мы
сёння стаім, неабходнасць
хутчэйшага фарміраван
ня агульнага рынку газу
для Арменіі адчуваецца
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асабліва востра. Як не раз мною было адзначана, адзіны
рынак энергарэсурсаў з недыскрымінацыйнымі прынцы
памі функцыянавання павінен стаць адной з асноў нашай
інтэграцыі. Без яго немагчымы якасны прагрэс інтэгра
цыйных працэсаў. Без яго немагчыма забяспечыць роўныя
ўмовы эканамічнай дзейнасці для ўсіх удзельнікаў Саюза.
Мы зыходзім з таго, што ў стратэгічных напрамках развіц
ця эканамічнай інтэграцыі да 2025 года павінен быць за
фіксаваны прынцып прымянення адзіных падыходаў да
цэна- і тарыфаўтварэння на агульным рынку газу ЕАЭС,
у тым ліку адзіных тарыфаў на паслугі, якія аказваюцца
суб’ектам натуральнай манаполіі пры транспартоўцы і
транзіце газу. Наш Саюз павінен імкнуцца да паэтапнага
дасягнення гэтай мэты, што створыць спрыяльную глебу
для якасна больш глыбокай эканамічнай інтэграцыі ў рам
ках Саюза.
Касым Жамарт Такаеў,
Прэзідэнт Казахстана:
— Мы плануем пры
няць важны стратэгічны
дакумент, які вызначыць
развіццё Еўразійскага эка
намічнага саюза на найб
ліжэйшую пяцігодку. Па
сутнасці, гэта вялікая гіста
рычная падзея, якая патра
буе дбайнай падрыхтоўкі з
усіх бакоў: няхай гэта змест
самога дакумента, або арганізацыйна-пратакольнае афар
мленне, або інфармацыйнае суправаджэнне.
Улічваючы асаблівую важнасць дадзенага дакумента, які
закладвае асноўныя контуры інтэграцыі на гады наперад,
бачыцца мэтазгодным абмеркаваць яго дадаткова і прыняць
у ходзе вочнай сустрэчы. Рана ці позна мы ж убачымся адзін
з адным. Важна завяршыць будаўніцтва магутнага падмур
ка для руху наперад: варта на практыцы забяспечыць рух
тавараў без бар’ераў і абмежаванняў, будаваць адзіны рынак
паслуг ва ўзгодненых бакамі сектарах, рыхтавацца да агуль
ных энергетычнага і фінансавага рынкаў.
Сааранбай Жээнбекаў,
Прэзідэнт Кыргызстана:
— У цяперашніх умовах
свабоднае перамяшчэн
не тавараў унутры ЕАЭС
стала актуальным для за
беспячэння харчовай бяс
пекі. Мы вымушаныя зноў
звярнуць увагу на пытанне
ліквідацыі бар’ераў на ўну
транай мытнай тэрыторыі
Саюза. У нас была дасягнутая дамоўленасць аб стварэнні
зялёных калідораў пры пастаўках прадукцыі першай не
абходнасці. Нягледзячы на гэта, асобнымі дзяржавамі-чле
намі Саюза ўзмацняецца кантроль і ўводзяцца абмежа
ванні на пастаўкі прадуктаў. Існуючы механізм ліквідацыі
бар’ераў неэфектыўны з прычыны адсутнасці дастатковых
паўнамоцтваў у Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі.
Рашэнні Камісіі аб ліквідацыі бар’ераў некаторымі дзяржа

акцэнт
вамі-членамі выконваюцца не ў поўнай меры. Прапаную
надзяліць Калегію ЕЭК правам звароту ў Суд ЕАЭС па на
кладанні штрафных санкцый пры неадольванні бар’ераў.
Ул а д з і м і р П у ц і н ,
Прэзідэнт Расіі:
— Мы жывем у ня
простыя часы, звязаныя
з па н д эм і я й : г э т а ўс ё
непасрэдна а дбіваецца
на нашым узаемадзеянні,
на эканоміцы, на прамых
кантактах паміж людзьмі,
а гэта стварае вядомыя
цяжкасці і ў рэалізацыі
нашага сумеснага парадку дня. І тым не менш Беларусь,
якая старшынствуе цяпер у ЕАЭС, знаходзіць магчымасці
актыўна — прычым, я хачу гэта падкрэсліць, — актыўна
працягваць нашу сумесную працу. Хацеў бы за гэта падзя
каваць Прэзідэнту Беларусі, гэта ўжо другое мерапрыем
ства, якое вы праводзіце. І Еўразійская эканамічная ка
місія актыўна працуе з прадстаўніком Беларусі (Міхаілам
Мясніковічам. — Аўт.). Мне здаецца, што гэта добры пры
клад для пераймання.
Ігар Дадон, Прэзідэнт
Малдовы:
— М ы ц в ё рд а м а ем
намер паглыбляць наша
ўзаемадзеянне з Еўразій
скім эканамічным саю
зам і пашыраць парадак
супрацоўніцтва. Гаворка
ідзе пра ўдзел Малдовы ў
шэрагу агульных праграм
і праектаў дзяржаў-членаў
Саюза. Асаблівую цікавас
ць прадстаўляюць для нас праекты супрацоўніцтва ў сферы
аграпрамысловага комплексу, забеспячэння харчовай бяс
пекі краін ЕАЭС. Высокая цікавасць Рэспублікі Малдова да
Еўразійскага эканамічнага саюза звязана перш за ўсё з яго
прывабным эканамічным парадкам, з забеспячэннем у ім
свабоды перамяшчэння тавараў, паслуг, капіталаў і рабочай
сілы.

ДАРЭЧЫ
Куба выказала жаданне атрымаць статус назіральніка пры Еўразійскім эканамічным саюзе. Цікавасць да супрацоўніцтва з ЕАЭС гэтая краіна праяўляе практычна з моманту стварэння аб’яднання.
З 2018 года кубінскі ўрад і наогул узаемадзейнічае,
супрацоўнічае з Еўразійскай эканамічнай камісіяй
на аснове мемарандума аб узаемаразуменні. Пытанне аб статусе абмяркоўвалася камісіяй ужо двойчы,
у парадак дня было ўнесена і на гэты раз. Беларусь,
Арменія і Кыргызстан не пярэчаць просьбе, аднак
агульны вердыкт наступны: патрэбныя дадатковыя
кансультацыі.

Ц

ікава, на што звяртаюць увагу эксперты па выніках
майскага пасяджэння Вышэйшага Еўразійскага эка
намічнага савета. Калі паглядзець гісторыю развіцця
Еўрапейскага саюза, ён пачынаўся з аб’яднання вуга
лю і сталі, гэта значыць фарміравання агульнага рын
ку рэсурсаў, неабходных для існавання матэрыяльнага базісу
саюза. Таму лагічна, што беларускі бок, Арменія, з большага
Кыргызстан настойваюць на тым, што, перш чым рухацца
далей, неабходна дамовіцца пра агульныя прынцыпы цэнаўт
варэння на энерганосьбіты ды іх транспарціроўку. Але справа
ў тым, што ў апошні час моцна ўпалі цэны на тую ж нафту, ёсць
праблемы з газавай галіной у Расіі. Гэта значыць рэальна пада
юць даходы рэсурсных манаполій РФ, таму інтарэсы паліўнаэнергетычнага комплексу пераважаюць над саюзнай логікай,
што ўплывае і на палітычныя рашэнні расійскага кіраўніцтва.
Прадстаўнікі экспертнай супольнасці лічаць, што абвеш
чаная яшчэ ў 2000‑х гадах стратэгія развіцця РФ як энер
гетычнай звышдзяржавы на паверку апынулася не зусім
адэкватнай. Стаўку трэба было рабіць не проста на пастаўкі
рэсурсаў за мяжу і атрыманне за гэта валюты, а на развіц
цё ўласных тэхналогій. Цяпер жа гэтая стратэгія сутыкаец
ца з ідэалогіяй Еўразійскага саюза, кожны ўдзельнік якога
павінен нешта прапанаваць, паступіцца пэўнымі інтарэсамі
дзеля атрымання агульнай выгады. Аднак краіны-вытворцы
энергарэсурсаў не вельмі хочуць узгадняць свае інтарэсы,
паступацца імі ў адносінах да саюзнікаў. У той жа час Расія
патрабуе адзінай падатковай, бюджэтнай палітыкі і гэтак да
лей, хоць гэта — пазнейшыя этапы інтэграцыі.
Варта мець на ўвазе, што пытанні адзінага рынку энер
ганосьбітаў вельмі адчувальныя для беларускай эканомікі.
І Беларусь не выпадкова настойвае на іх хутчэйшым выра
шэнні, бо толькі ў такім выпадку можна забяспечыць роў
ныя ўмовы гаспадарання для ўсіх прадпрыемстваў. А так — з
расійскага боку дэкларуецца свабодны рух тавараў, паслуг,
капіталаў і працоўнай сілы, усё прапісалі, і тут жа выносяцца
за дужкі пытанні газу. Гэта двайны падыход, які не раз пад
вяргаўся крытыцы. У выніку сёння склалася сітуацыя, калі
краіны Заходняй Еўропы з пункту гледжання кошту пры
роднага газу знаходзяцца ў больш выйгрышным становіш
чы, чым галоўны саюзнік Расіі. Інакш кажучы, ЕАЭС пакуль
не хапае дасканаласці. Абвясцілі інтэграцыю на прынцыпах
раўнапраўя, а на справе беларускі бок, напрыклад, упіраецца
ў бар’еры для пастаўкі прадукцыі, застаюцца нявырашанымі
пытанні па энерганосьбітах. Гэта відавочна шкодзіць іміджу
саюза і зніжае давер да яго. Прэзідэнт Беларусі заўсёды ад
крыта пра гэта гаворыць. Як і пра тое, што выкарыстоўваць
энерганосьбіты ў якасці інструменту для ціску і прымусу да
нейкіх палітычных рашэнняў у плане аб’яднання беспер
спектыўна. Суверэнітэт Беларусі не мае цаны і не прадаецца.
Менавіта падчас пандэміі каранавіруса ідзе своеаса
блівае выпрабаванне на салідарнасць інтэграцыйных ут
варэнняў. Мы бачым праблемы, якія адчувае Еўрапейскі
саюз, праблемы на ўзроўні глабальных эканомік, ЗША ды
іх партнёраў. Таму, калі б па такім адчувальным пытанні, як
транзіт газу, Расія пайшла насустрач партнёрам, гэта было б
рухам у правільным кірунку. Бо газавае пытанне з’яўляецца
ключавым для фарміравання бюджэтаў краін ЕАЭС і пра
веркай на трываласць саюза як структуры.
Уладзімір Веліхаў.
Фота БелТА.
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Фактар
харчовай бяспекі
Сітуацыя, якая склалася сёлета, пацвердзіла ключавую каштоўнасць харчовай бяспекі. Такую думку
выказаў старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Уладзімір Улаховіч падчас чарговага
пасяджэння ўдзельнікаў сумеснага праекта Беларускага інстытута стратэгічных дас ледаванняў
і БелТА «Экспертнае асяроддзе».

Э

Рэйтынг дзяржавы

Станоўчы трэнд
Як лічыць Уладзімір Улаховіч, пра
гнозныя паказчыкі па экспарце сёле
та Беларусь выканае. «Бо ёсць вялікая
пат рэб а ў прад укт ах харчав ання. Але
пры тым трэб а раз ум ець, што ў цэ
лым рэц эсія, эканамічны спад буд уць
уплыв аць і на гандлёв ыя аднос ін ы з
пункт у глед жанн я прыц ягн енн я фі
нанс авых сродкаў, новых тэхналогій,
інвестпраектаў», — адзначыў старшы
Белта

Эксперты звярнулі ўвагу на заяву
вык ан аўч аг а дыр экт ар а Сус ветн ай
харчов ай праграмы ААН Дэвіда Біз
лі. Выс тупаючы ў красавік у на вірт у
альн ым пас яд жэнн і Сав ет а Бяспек і
ААН, ён перасцярог, што чалавецтва
можа сутыкнуцца з голадам біблейска
га маштабу з‑за пандэміі каранавіруса,
калі своечасова не будуць прыняты ме
ры для харчовай бяспекі. «Цяперашняя
сіт уацыя змяніла фок ус і разуменне,
што такое харчов ая бяспека. Яна па
казала, што гэтая каштоўнасць — адна
з ключавых. Фактычна гэт а рэйтынг
канк урэнтаздольнасці дзяржавы сён
ня. Беларусь у гэтым плане выглядае
вельмі годна», — падкрэсліў Уладзімір
Улаховіч.
«Паводле рэйтынга амерыканска
га часопіса The Economіst, па індэксе

сусветнай харчовай бяспекі Беларусь
мае найвышэйшыя пазіцыі. Варта пад
крэсліць, што адно з першых месцаў
наша краіна займае па такім крытэрыі,
як даступнасць харчавання насельніц
тву», — азначыў намеснік дыр экт ара
па навуковай рабоце Інстыт ута сістэм
ных даследаванняў у АПК НАН Бела
русі Гардзей Гусакоў.

Падчас пасяджэння
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ня БелГПП. Над гэтай праблемай трэба
будзе папрацаваць з пазіцыі дзяржрэгу
лявання, доўгатэрміновага планавання,
захавання нат уральных рэсурсаў. «Гэта
таксама мае дачыненне да экспарт у. Бо
экспарт сёння — гэта не толькі выраб
леная прадукцыя, гэта глыбіня вытвор
чага прац эс у, незалежнасць кармавой
базы, генетычных матэрыялаў», — рас
тлумачыў Уладзімір Улаховіч.
Пав одл е інф арм ац ыі нач альн ік а
галоўнаг а ўпраўлення знешнеэкана
мічнай дзейнасці Мініст эрс тва сель
скай гаспадаркі і харчавання Аляксея
Багд анав а, за перш ы кварт ал гэт аг а
года Беларусь экспартавала харчаван
ня на 1,4 мільярда долараў, што на 9,8%
больш, чым у студзені — сакавіку мі
нулага года. «У год у краіне вырабляец
ца прыкладна 7,4 мільёна тон малака,
з якіх 60% мы эксп арт уе м. Мяс а —
1,2 мільёна тон, з якіх 30% — наш экс
партны патэнцыял. Экспарт прадукцыі
раслінаводства складае каля 500 мільё
наў долараў і штогод расце. Малочная
група — 2,2 мільярда долараў. Летась
мы практычна падыш лі да мільярда
долараў экспарт у па мясе. Сёлета ад
значаем станоўчы трэнд з экспарт ам
прадуктаў харчавання», — расказаў ён.
Пры тым Беларусь больш чым на
80% забяспечв ае сяб е харчав аннем.
Аст атнія пазіцыі — тав ары так зва
наг а крыт ычнаг а імпарт у: цытр ус а
выя, кава, чай і гэтак далей. «Але што
дат ыч ыцц а асноўн ых від аў прад ук
цыі — мясная, малочная, хлебабулач
ная група, то тут мы цалкам сяб е за
бяспечваем. У гандлёвых сетках гэтыя
тавары практычна на 99,9% менавіт а
айчыннай вытворчасці», — заўважыў
Аляксей Багданаў.

Любоў Малышава
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Статыстыка паводле інфармацыі галоўнага ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі

Пасля каранціну
Сіт уацыя з харчаваннем у свеце ў цэ
лым добрая, праблема — у наступствах
каранціну з‑за COVІD‑19. Такую думку
выказаў аналітык Беларускага інстыт ута
страт эгічных даследаванняў Антон Ду
даронак. У якасці прыклад у ён прывёў
сусветны рынак кавы. «Калумбія, Бразі
лія — дзве з чатырох вядучых краін, якія
пас таўляюць каву на сусветны рынак.
З‑за кар анавірус а, абмежав анняў там
не хапае рабочых рук. Людзі не могуць
туды дабрацца. Адпав една няма кам у
збіраць ураджай кавы. Гэта прывядзе да
таго, што будзе дэфіцыт на рынку, цэны
выраст уць, ён дэстабілізуецца. Цяжкас
ці звязаныя не толькі з тым, як сабраць
ураджай, але і каму і як яго прадаць, як
даставіць», — дадаў аналітык БІСД.
Як адзначалася падчас пасяджэн
ня «Экспертнага асяроддзя», яшчэ да
панд эміі, калі эканоміка працав ала ў
штатным рэжыме, у свеце налічвала
ся больш за 820 мільёнаў чалавек, якія
галадалі. Сёлета гэтая лічба павялічва
ецца, упэўнена набліжаецца да мільяр
да. «Паводле даклада ААН аб уплыве
каранавіруса на эканоміку краін, якія
развіваюцца, Лацінская Амерыка, Аф
рыка, Азія і Блізкі Усход сутыкнуцца з
праблемай эканамічнай рэцэсіі, калі ім
не будзе чым аддав аць даўгі. Адсюль
паўстануць праблемы голаду», — кан
статаваў аналітык БІСД.
Начальнік галоўнаг а ўпраўлення
знешнеэканамічнай дзейнасці Мініс

тэрс тва сельскай гаспадаркі і харча
вання Алякс ей Багданаў прызнаўся,
што ў яго некалькі альтэрнатыўны по
гляд на гэты конт. «У мяне вельмі вялі
кі скептыцызм наконт гэтага ўсяго. Мы
жывём не ў біблейскія часы, пры зусім
іншым тэхн ічн ым уклад зе. Вытвор
часць вырасла ў дзясяткі, сотні разоў
у кожнай краіне свет у. Такой разрухі ў
лагістыцы абсалютна няма, гэта такса
ма няпраўда. Мы як пастаўлялі прадук
цыю, так і пастаўляем. Хоць, безумоў
на, ёсць цяжкасці. Таму шчыра скажу
па пытанні біблейскага голаду, я вельмі
моцна сумняваюся, што гэта будзе», —
заўважыў Аляксей Багданаў.

Крызіс як шанец
У Мінсельгасхарчы ўжо цяпер адзна
чаюць вялікае зніж энне спажыв ецкаг а
попыт у насельніцтва краін СНД. «Стра
тэгічна мы выбудоўваем нашу палітык у
знешнеэканамічнай дзейнасці і рэаліза
цыі прад уктаў харчавання, не грунт ую
чыся толькі на якімсьці адным рынк у.
Мы першапачаткова ў прыярытэт паста
вілі дыверсіфікацыю, каб не зацыклівац
ца на адным рынку, а размяркоўваць на
шы тавары экспартнага інтарэс у па ўсім
свеце», — адзначыў Алякс ей Багданаў.
Летась Беларусь экспартавала прад укты
харчавання ў 104 краіны свет у. «Мініс
тэрства актыўна вядзе работ у па адкрыц
ці новых рынкаў збыт у з пункт у гледжан
ня вет эрынарна-санітарнага допуск у. У
прыватнасці, у пачатку квартала адкрылі

15 прадпрыемстваў на Кітай, сертыфіка
валі малочную прадукцыю для паставак у
В’етнам. Цяпер такую работ у завяршаем
па мясе. Міністэрства прадпрымае шмат
намаганняў, каб сапраўды выкарыстоў
ваць гэты крызіс як шанец да павелічэння
аб’ёмаў паставак, пашырэння асартымен
ту», — падкрэсліў начальнік галоўнаг а
ўпраўленн я знешнеэканам ічнай дзей
насці. Прычым беларускі бок зацікаўле
ны ў тым, каб павялічваць пастаўкі гато
вай прадукцыі, а не сыравіны. Па словах
Аляксея Багданава, гаворка ідзе пра тое,
каб «на паліцы ў крамах пас тавіць пра
дукцыю, каб пазнаваўся беларускі брэнд,
а не прыходзіла сыравіна, якую потым пе
рапрацоўваюць мясцовыя вытворцы».
Прасоўванне беларускай прадукцыі
на рынках ідзе нядрэнна. Уладзімір Ула
ховіч пракаментаваў сіт уацыю з лагіс
тыкай паставак прадуктаў харчавання
ва ўмовах пандэміі. «У нас, напрыклад,
ёсць такі індыкатар: мы выдаём пасвед
чанне аб абс тавінах непер аа дольнай
сілы. Пачынаючы з канца лютага ў нас
каля 70 такіх запытаў, але ўсе яны да
тычацца сферы паслуг альбо паставак
абсталявання. Няма ніводнага запыт у
па зрывах кантрактаў па пастаўках пра
дуктаў харчавання, — адзначыў ён. —
Наша сіла ў тым, што Беларусь апошняе
дзесяцігоддзе паслядоўна і грунтоўна
працав ала ў аграрным сект ары. Там у
мы вельмі самавіта выглядаем на гла
бальным узроўні як экспарцёр і досыць
спакойна сябе адчуваем».
Валерыя Паўловіч
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Радыяцыя на службе
ў медыкаў

П

Як ядзерныя тэхналогii дапамагаюць змагацца з каранавiрусам

Пра карысць ядзернай медыцы
ны — дыягностыкi i лячэння з дапа
могай радыефармацэўтычных прэпа
ратаў — вядома даўно. Найчасцей яна
прымяняецца ў анкалогii, кардыялогii
i неўралогii. З дапамогай дыягно
стыкi шляхам пазiтронна-эмiсiйнай
тамаграфii выяўляюць, напрыклад,
ачагi захворванняў накшталт хвароб
Альцгеймера i Паркiнсона, знаходзяць
ракавыя новаўтварэннi, даследуюць iх
актыўнасць i метабалiчныя змены. Ра
дыеактыўным ёдам паспяхова лечаць
рак шчытападобнай залозы. Ядзер
ныя тэхналогii выкарыстоўваюцца
таксама ў вытворчасцi медыцынскага
рэнтгенабсталявання, для стэрылiза
цыi медсiстэм, а яшчэ яны аказалiся
незаменным памочнiкам у барацьбе
з каранавiрусам. Як гэта адбываецца,
наколькi небяспечная радыяцыя для
арганiзма i чаго чакаць ад мiрнага ата
ма ў будучынi, расказалi спецыялiсты.

Стэрылiзацыя
электронамi
У Беларусi працуюць два аддзялен
нi ядзернай медыцыны i 20 радыеiза
топных лабараторый. Штогод право
дзiцца каля 70 тысяч дыягнастычных
радыенуклiдных даследаванняў, звыш
дзвюх тысяч пацыентаў атрымлiвае
прамянёвую тэрапiю радыеактыўнымi
прэпаратамi адкрытага тыпу.
А ва ўмовах пандэмii ядзерная ме
дыцына прапанавала такую запатра
баваную тэхналогiю, як стэрылiзацыя
медыцынскiх вырабаў — знiшчэнне
хваробатворных мiкраарганiзмаў,
спор, вiрусаў — з дапамогай паскора
ных электронаў.
— Спецыялiсты сведчаць, што
дэзынфекцыя медвырабаў i абсталявання з дапамогай паскораных
электронаў робiць працэс больш эка-
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лагiчным i хуткiм у параўнаннi з iншымi спосабамi стэрылiзацыi. У чым
асаблiвасць?
— Наш метад вылучаецца тым,
што патокi паскораных электронаў,
якiя генерыруюцца, пранiкаюць скрозь
упакоўку прадукцыi i не пашкоджва
юць яе. Гэта выключае далейшае забру
джванне i робiць стэрылiзаваную та
кiм чынам прадукцыю прыдатнай для
неадкладнага выкарыстання. Таму не
трэба наступная дэгазацыя цi iншыя
дзеяннi, як у выпадку звычайнай стэры
лiзацыi, — растлумачыла Юлiя Кура
швілі, анколаг, дарадца гендырэктара
кампанii «Русатам Хэлскеа» (Rusatom
Healthcare). — Акрамя таго, падчас та
кой стэрылiзацыi адсутнiчае пабочнае
хiмiчнае ды iншае забруджванне.
Усё тэхналагiчнае абсталяванне
для радыяцыйнай стэрылiзацыi робiц
ца прадпрыемствамi дзяржкарпарацыi
«Росатам», а дэзынфекцыя медыцын
скага абсталявання i экiпiроўкi з дапа
могай паскораных электронаў рэалiза
вана на яго даччыным прадпрыемстве
«Стерион». Яно сёння стэрылiзуе не
толькi медыцынскiя маскi, але i лабара
торныя сiстэмы для забору бiяматэры
ялу i яго наступнай транспарцiроўкi ў
лабараторыi, якiя спецыялiзуюцца на
даследаваннi COVID-19.

Тамограф для скрынiнгу
i стандарты для вiрусаў
Дапамогу медыкам у час пандэмii
аказваюць усе нераўнадушныя. У iх лiку
i навукова-вытворчае прадпрыемства
Adani, якое выпускае медыцынскую
тэхнiку i сiстэмы бяспекi i распрацоў
вае тэхналогii ў галiне лiчбавай вiзу
алiзацыi медыцынскага рэнтгенаўскага
адлюстравання i сiстэм рэнтгенаўскага
агляду i неразбуральнага кантролю.
Супрацоўнiкi кампанii вырабiлi больш

за 1500 шчыткоў для абароны меды
каў. Тым не менш дырэктар кампанii
Уладзiмiр Лінёў лiчыць гэта кропляй у
моры i простым чалавечым водгукам
сваiх работнiкаў на патрэбы ўрачоў i
тую сiтуацыю, якая склалася ў краiне.
— Каб пераадолець каранавiрусную iнфекцыю, неабходны прынцыпова новыя тэхналогii. Цi зроблены
ўжо такi выратавальны рывок?
— Адзiн з асноўных кiрункаў, якiя
сёння важныя для медыцыны, — гэта ды
ягностыка ўскладненняў, якiя выклiкае
каранавiрус. Напрыклад, на нашых
лiчбавых флюарографах «Пульмаскан»,
якiх сёння ў палiклiнiках краiны працуе
каля 350, вырашаецца задача скрынiнгу
(абследаванняў асоб без сiмптомаў) ор
ганаў грудной клеткi для ранняй дыягно
стыкi туберкулёзу. Штогод абследуецца
каля 2,5 мiльёна беларусаў, i адначасова
пры гэтым выяўляецца каля 15-20 iншых
захворванняў, у тым лiку пнеўманii. I гэта
ўнiкальная магчымасць цяпер ва ўмовах
каранавiруса хутка ўбачыць, цi ёсць за
паленне лёгкiх. А паколькi гэтая сiстэма
нiзкадозавая ў плане радыяцыйнага
ўзд зея ння, дык рабiць даследаваннi
можна шмат разоў на год. Сёння мы
спрабуем палепшыць гэты метад, каб
адразу знаходзiць спецыфiчнае запа
ленне лёгкiх, выклiканае COVID-19, з
дапамогай камп’ютарнай тамаграфii.
Такое абсталяванне цяпер выключна
актуальнае для барацьбы з масавымi
захворваннямi. Новыя выклiкi — гэта,
безумоўна, i новыя рашэннi: i ў стэры
лiзацыi, i ў прымяненнi радыяцыйных
тэхналогiй. Думаю, з’явiцца цэлы пул
новых арыгiнальных даследаванняў у да
чыненнi менавiта да вiрусаў i iх паводзiн.
Да гэтага года стандарты да медвырабаў
датычылiся выключна хваробатворных
мiкраарганiзмаў i спораў. А вось аднос
на вiрулентных вiрусаў i рэжымаў апра
меньвання медвырабаў патрэбны паглы
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бленыя статыстычныя даследаваннi. Тым
больш што медыцынская прадукцыя па
стаянна ўдасканальваецца i мяняецца,
як, дарэчы, i вiрусы. Таму спецыялiстам
стэрылiзацыi неабходна заўжды быць на
крок наперадзе, — упэўнена Юлiя Кура
швiлi.

Калi карысць
перавышае рызыку

Юлія Мацкевіч

Калi да вас прыйшоў пацыент i вы
думаеце, цi трэба праводзiць дасле
даваннi, напiшыце два радкi: «Што я
буду рабiць, калi даследаванне дасць

цi ў будучыні гэтае апраменьванне неяк,
магчыма, адаб’ецца на яго арганiзме, бо
дозавыя нагрузкi настолькi малыя, што
эфект шкоднага ўплыву малаiмаверны, —
запэўнiў Арам Авесіцаў, дацэнт кафедры
радыяцыйнай медыцыны i экалогii Бела
рускага дзяржаўнага медыцынскага ўнi
версiтэта. — Доза радыяцыi, якую за год
атрымлiвае чалавек ад прыроднага радыя
цыйнага фону, — у сярэднiм 2,4 мiлiзiвер
та (мЗв). Для дыягностыкi выкарыстоўва
юцца класiчныя дазiроўкi, якiя адносяцца
да паняцця «малыя дозы радыяцыi». Яны
ў 100 i болей разоў меншыя, чым ЛД50 —
доза, якая выклiкае захворванне i ў палове

Уладзiмiр Лiнёў, генеральны дырэктар Adani,
i Алёна Лiнёва, выканаўчы дырэктар кампанii, каля апарата КТ VENTUM

станоўчы вынiк?» i «Што я буду ра
бiць, калi даследаванне дасць адмоўны
вынiк?» Калi дзеяннi ў абодвух вы
падках аднолькавыя, значыць, неаб
ходнасцi ў дыягностыцы няма. Гэты
вядомы ў асяродку ўрачоў анекдот
мае непасрэднае дачыненне да жыцця,
асаблiва калi размова iдзе пра дыяг
ностыку з выкарыстаннем радыяцыi.
Нават у заканадаўчых актах прапiсаны
тры прынцыпы радыяцыйнай бяспекi,
якiя няўхiльна выконваюцца: аптымi
зацыя, нармiраванне i абгрунтаванне.
Калi жорсткай неабходнасцi ў дыягно
стыцы няма, яе не робяць.
— Наколькi бяспечнае выкарыстанне радыяцыi ў дыягностыцы i
лячэннi чалавека i як захаваць баланс
памiж шкодай i карысцю яе ўплыву на
арганiзм?
— Калi ў чалавека падазрэнне на ан
калогiю, то праводзiць дыягностыку,
каб выратаваць яму жыццё, неабходна.
Няма сэнсу ўлiчваць рызыку, што калiсь

выпадкаў магчымую смерць. Самыя нiз
кiя дозы выкарыстоўваюцца ў сучаснай
лiчбавай флюараграфii — яны складаюць
8-10 мiкразiвертаў (мкЗв). Гэтая лiчба
меншая за прыроднае ўздзеянне амаль
на парадак, так што на такi радыяцыйны
ўплыў увогуле не варта звяртаць увагу.
Астатнiя дозавыя нагрузкi таксама супас
таўныя з прыроднымi i нават калi перавы
шаюць яго, то вельмi не нашмат. Падчас
камп’ютарнай тамаграфii (КТ), напры
клад, тыповыя лiчбы знаходзяцца ў межах
дзясятка мiлiзiвертаў (мЗв) або 0,01 грэя
(Гр). У сучаснай пазiтронна-эмiсiйнай та
маграфii ў спалучэннi з КТ доза радыяцыi
можа дасягаць 20-25 мiлiгрэй (мГр), аднак
i гэтая велiчыня далёкая ад той, якая можа
нашкодзiць здароўю чалавека.

Жыццё з вiрусам: што
спатрэбiцца пасля пандэмii
— Чаго чакаць ад ядзернай медыцыны ў найблiжэйшы час, каб

справiцца з пандэмiяй i прадухiлiць
новыя хвалi?
— Калi пандэмiя скончыцца, мяр
кую, узрасце неабходнасць у даследа
ваннях стану розных органаў i сiстэм у
пацыентаў, якiя перанеслi COVID-19.
Цяжкiя i сярэдняцяжкiя формы за
хворвання маюць наступствам палiор
ганную недастатковасць. I менавiта
вiзуалiзацыя на падставе ядзерных
медыцынскiх тэхналогiй i новых рады
ефармацэўтычных прэпаратаў дасць
такiя магчымасцi, — выказала мерка
ванне Юлiя Курашвiлi.
— Разам са спецыялiстамi нямецкiх
i шведскiх кампанiй мы распрацоўва
ем больш простую прыладу, якая даз
волiць дыягнаставаць спецыфiчную
пнеўманiю, выклiканую каранавiру
сам. Спадзяюся, што ўжо ў вераснi
мы зможам прадставiць для выпраба
ванняў абсталяванне, якое дазволiць
больш танна i проста вырашаць пра
блему COVID-19, i гэта наш унёсак
у барацьбу, — адзначыў Уладзiмiр
Лiнёў. — Сiстэмы аховы здароўя многiх
краiн аказалiся не гатовыя да барацьбы
з такiм масавым захворваннем. Апош
нiя дзесяцiгоддзi ў медыцыне ўдаска
нальвалiся ядзерна-фiзiчныя метады
дыягностыкi, скiраваныя на выяўленне
захворванняў на вельмi раннiх стады
ях, з вельмi складаным абсталяваннем.
Напрыклад, гама-нож, задача яко
га — лячэнне пухлiны галаўнога мозга.
Ствараць падобную апаратуру важна,
аднак свет цяпер сутыкнуўся з прая
вай, пры якой патрэбны iншы пады
ход. Калi раней вучоным было цiкава
працаваць над унiкальнымi iнфарма
цыйнымi i тэхналагiчнымi рэчамi, то
цяпер на першы план выйшлi пошукi
шляхоў барацьбы з захворваннем, якое
раней лiчылася банальнай прастудай.
Распрацоўшчыкам i вытворцам трэба
сфакусiравацца на стварэннi прылад,
прасцейшых па сутнасцi i даступных
для многiх людзей. Запатрабаваным
стане метад масавай скрынiнгавай ды
ягностыкi, а медыцына развернецца ў
бок рэчаў, якiя на першы погляд зда
юцца простымi.
Як вынiкае з меркаванняў экспер
таў, дыягностыка будзе працягваць
арыентавацца на рэнтген з выкары
станнем прамянёвых метадаў: тама
графii i лiчбавай рэнтгенаграфii, так
што ядзерная медыцына працягне ра
таваць жыццi.
Iрына Сідарок
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Святочны звон
у Жыровіцах
Белта

Адзін з галоўных цэнтраў беларускага правас лаўя адзначыў нядаўна два вялікія юбілеі — 550-годдзе з’яўлення цудатвор
нага абраза Божай Маці Жыровіцкай і 500-годдзе заснавання Жыровіцкага Свята-Успенскага стаўрапігіяльнага мужчын
скага манастыра. Акурат напярэдадні святочных дат у манастыр былі дастаўлены новыя званы.

З

Званы адлівалі на заводзе «Вера» ў
Варонежы, прычым гэтым пыт аннем
апекаваліся Прэзідэнт Рэспублікі Бе
ларусь Алякс андр Лукашэнка і Прэ
зідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір
Пуцін, Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі
Кірыл, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі
Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Бела
русі і намеснік манастыра — архіепіс
кап Навагрудскі і Слонімскі Гурый, а
асноўныя выдаткі ўзяў на сабе айчын
ны банк ВТБ. У перспектыве, кажуць у
абіцелі, плануецца і ўзвядзенне новай
манастырскай званіцы, а пакуль каш
тоўны падарунак усталявалі ў часовай,
драўлянай званіцы на тэрыторыі ма
настырскага комплекс у, адкуль галасы
званоў пачуюць насельнікі манастыра,
мясцовыя жыхары і госці аграгарадка
Жыровіцы.
Наогул, заз нач ае намесн ік стар
шыні Слонімскага райвыканкама Тэ
рэса Юшкевіч, да юбілею аграгарадок
разам з манастыром пераў тварыліся:
скончаны капітальны рамонт і рэстаў
рацыя манастырскаг а брацкаг а кор
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пуса, добраўпарадкавана цэнтральная
плошча Жыровіцаў ды іншыя аб’екты
першай чаргі, днямі прывезены і ўста
ляваны помнік вядомаму падзвіжніку
веры Серафіму Жыровіцкаму.
Аў т ар ам помн ік а арх ім андр ыт у
Сер афім у стаў скульпт ар Дзмітрый
Урублеўскі — менавіта яго праект ле
тась перамог у конкурсе сярод шэрагу
іншых творчых прапаноў. Стрыманастрогую бронзавую постаць вышынёй
3,5 метра пас тавілі на гранітным па
стаменце каля ўваходу ў манастыр.
Як адзначаецца на сайце манасты
ра, афіцыйнае адкрыццё помніка — ён,
дарэчы, выраблены таксама на сродкі
мецэнатаў і дабрачынныя ахвяраван
ні — плануецца да дня памяці святога
(гэты дзень адзначаецца 6 верасня. —
Аўт.), а ў падмурак скульпт уры будзе
закладзена капс ула з зямлёй з лагера,
у якім загін уў архімандрыт Сер афім
Жыровіцкі.
Вых ад зец з прост ай сял янс кай
сям’і, ураджэнец вёскі Вялікае Пад
лессе Лях авіцкаг а раёна Брэстчыны,

айцец Серафім (у мірскім асяроддзі —
Рам ан Шахм уць) стаў вяд ом ы праз
сваю місіянерскую дзейнасць у гады
Вялікай Айчыннай вайны, аднаўленне
раней зачыненых цэркваў і прыходаў, а
таксама пастырскае апекаванне ў Мін
ску бальніцамі, інваліднымі дамамі ды
дзіцячымі прыт улкамі. У 1944 годзе
святар быў арыштаваны, абвінав ача
ны ў супрацоўніцтве з немцамі і вы
сланы ў лаг ер у Горкаўскай вобласці
(цяпер — Ніжагародская), адкуль ужо
не вярнуўся — па афіцыйных звестках,
памёр ад сардэчнай хваробы, а па ўспа
мінах аднад умцаў, прыняў пак утніц
кую смерць… У 1999 годзе Свяшчэнны
Сінод Беларускай Праваслаўнай Царк
вы далучыў архімандрыта Серафіма да
лік у 23 святых нов апак утнікаў зямлі
беларускай, а праз год ён быў праслаў
лены ў Саб оры нов апак утнікаў і вы
знаўцаў Расійскіх ХХ стагоддзя.
…Нагадаем, Свят а-Успенскі Жы
ровіцкі манастыр — не толькі адзін
з галоўных цэнтраў беларускага пра
вас лаўя, але і буйн ы арх іт экт урн ы

Духоўнасць

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка:

Нерукатворны абраз
Найсвяцейшай
Багародзіцы
на гранітным камені
з'яўляецца адной
з галоўных праваслаўных
святынь Беларусі,
ушанаваных ва ўсім
хрысціянскім свеце, —
гаворыцца
ў віншавальным
пасланні. —
Усведамляючы важнае
значэнне духоўнага
складніка ў фарміраванні
традыцый беларускага
народа і захаванні яго
культурнай спадчыны,
дзяржава аказвае
ўсялякую падтрымку
ў аднаўленні Жыровіцкай
абіцелі. Нястомныя
малітоўныя працы яе
насельнікаў абуджаюць
у людзях дабро і любоў,
надзею і міласэрнасць,
аб'ядноўваюць перад
тварам любых
выпрабаванняў.

Белта

анс амбль XVІІ — XVІІІ стаг одд зяў.
У манастырскі комплекс уваходзяць
Усп енс кі саб ор, Яўл енс кая царкв а,
Крыжаўздзвіжанская царква, зімовы
Нікольскі храм, Георгіе ўская царкв а,
буд ынак Мінс кай ду х оўнай сем іна
рыі, званіца, брацкі корп ус, жылыя
і гаспадарчыя пабудовы, трапезная,
царкоўныя крамы і манастырскі пад
вор ак у так зван ых Старых Жыр о
віцах — «Эдэмскі сад». А яшчэ Жы
ровіцкая абіцель — гэт а ўнікальная
бібл іят эк а і царкоўна-арх еалаг ічн ы
муз ей Мінскай ду хоўнай семінарыі,
які апав яд ае нав едн ік ам гіст ор ыю
станаўлення найс тар эйшай у нашай
краін е баг ас лоўс кай нав уч альн ай
устан ов ы, адл юстр оўв ае разв іцц ё
царкоўнага мастацтва, паказвае мат э
рыялы археалагічных раскопак, якія
прав одзіліся на тэрыторыі манасты
ра ў 2007 годзе, утрымлівае калекцыю
рэдкіх рукапісных кніг і старадрукаў,
сярод якіх «Апостал» Івана Фёдарава,
рукапісная «Кніга аб веры» XVІІ ста
годдзя, факсімільная копія Жыровіц
кага Евангелля з аў тографам канцле
ра Вялікага Княства Літоўскага Льва
Сапегі ды многія іншыя каштоўныя
дакументы.
Вернікі ўшаноўваюць абраз Божай
Маці Жыровіцкай, які прызналі цуда
дзейным і праваслаўная, і каталіцкая
канф ес іі. Пав одле звест ак з розн ых
крыніц ад XVІ да ХХІ стагоддзя, якія
насельнікі манастыра карпатліва збі
раюць, людзі згадваюць звыш паўсот
ні выпадкаў цудоўнай дапамогі Маці
Божай праз ікону. Тут і выздараўленне
цяжкахворых, і дараванне магчымас
ці бясплодным парам стаць бацькамі,
і вяртанне страчанай мовы або зроку,
і зах ав анне іконы пры пажары, і вы
ратаванне самой Жыровіцкай абіцелі
падчас Вялікай Айчыннай вайны —
калі вызвалялі Жыровіцы ў ліп ен і
1944 года: як успамінаюць сведкі тых
падзей, ніводная авіябомба і ніводны
выпушчаны з танкаў снарад не трапілі
ў манастырскія будынкі…
Звычайна на свят а ў Жыр ов іц ах
збіраецца мноств а паломнікаў з роз
ных краін свет у, такс ам а ў тыя дні
праходзіць пад адкрытым небам тра
дыцыйны музычна-літарат урны «Жы
ровіцкі фэст», аднак сёлета з‑за скла
данай эпідэміялагічнай сіт уацыі было
прынятае рашэнне перанесці юбілей
ныя ўрачыстасці на пазнейшы тэрмін.
Там у ў ман аст ыр ы прайш ла тольк і

закрытая святочная служба з удзелам
намесніка, архіепіскапа Навагрудска
га і Слонімскага Гурыя — ён ужо вы
пісаны са шпіталя і зрабіў відэазварот
з падзякай усім, асабліва ўрачам, якія
знаходзяцца на перадавой барацьбы з
пандэміяй, за падтрымку насельнікаў і
навучэнцаў семінарыі, якія знаходзяц
ца ў самаізаляцыі ці на лячэнні ў шпі
талях, за ўсе тыя добрыя справы, якія
людзі з адкрытым сэрцам робяць у гэ
ты няпросты час.
І тым не менш, няхай пакуль што
ў дыстанцыйным фармаце, Беларусь
адзначае вялікі юбілей новымі кні
гамі і фільмамі пра гісторыю манас
тыр а, прысвечанымі знакав ай даце
навуковымі даследаваннямі і канфе
рэнц ыям і, маст ацк ім і і муз ейн ым і
праектамі.
◆◆◆
Жыровіцкі абраз Божай Маці — не
толькі цудатворная святыня, якая ўва
ходзіць у спіс 100 самых значных пра
васлаўных ікон свет у, але і маст ацкі
рарыт эт, гістарычна-культ урная каш
тоўнасць. Гэта самая маленькая сярод
аналагічных ікон. Памер пласціны яш
мы з рэльефнай выявай Дзевы Марыі
і маленькага Ісуса складае ўсяго 5,6 на
4,4 сантыметра.
Паводле падання, абраз Божай Ма
ці ў Жыровіцах цудоўным чынам з’я
віўся перад людзьмі вясной 1470 года.
У лес е ва ўлад анн ях скарбн ік а ВКЛ
Алякс андр а Солт ан а пас тух і заў ва
жыл і святло, якое зых од зіла з гал ін
дзікай грушы — ад маленькай выявы
Багародзіцы з немаўлём. Ікону аднес
лі гаспадару, а той зачыніў у куфэрак.
Але ўвечары, калі Солтан хацеў пака
заць знаходку гасцям, яе ў куфэрку не
аказалася. Яна аб’явілася на тым жа са
мым месцы ў галінках грушы, і Сапе
га паабяцаў заснаваць там храм. Каля
1520 года ў мяст эчку здарыўся пажар,
падчас якога драўляная царква згарэ
ла, а ікона знікла. Знайш лі яе дзеці,
якія пасля заняткаў убачылі на вялікім
камені Божую Маці, а ў руках у яе стра
чаную рэліквію — гэт у падзею лічаць
другім з’яўленнем іконы.
Урачыстая каранацыя і стварэнне
дарагог а аклад у для іконы дат уюцца
1730‑м годам.
Сёння абраз практычна не пакідае
сцен манастыра, а на мерапрыемствах
звычайна выкарыстоўваецца яго дак
ладная копія, вырабленая ў 1996 годзе.
Вікторыя Целяшук
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рэзананс

Пісьменнікі краін Садружнасці
Незалежных Дзяржаў:

Мінскі парад — узор
трываласці перад
выпрабаваннямі
Парад, які прайшоў
9 мая ў Мінску,
выклікаў самы
шырокі розгалас
сярод творчай
і навуковай
інтэлігенцыі ў блізкіх
да Беларусі краінах.
Сваімі ўражаннямі
пасля знаёмства
са святочнымі
мерапрыемствамі
ў беларускай сталіцы
дзеляцца пісьменнікі
і навукоўцы
Расіі, Казахстана,
Узбекістана,
Туркменістана,
Таджыкістана.
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Саліх Гурт уеў, народны паэт Кабардзіна-Балкарыі,
ганаровы старшыня Клуба пісьменнікаў Каўказа
(Нальчык, Расійская Федэрацыя):
— Рады і ганаруся за парад Перамогі, праведзены ў ва
шай краіне! З эмацыйнай узрушанасцю ўспрыняў словы Прэ
зідэнта Беларусі пра вартасці нашай агульнай Перамогі, пра
вартасці традыцый, пра сённяшнюю акт уальную барацьбу з
нацызмам. Падзеі Вялікай Айчыннай вайны ўсё далей і далей
ад нас. Але я і цяпер ведаю ўсіх ветэранаў Вялікай Айчыннай
вайны, якія жывуць у Нальчыку, у маёй рэспубліцы і якія вызвалялі Беларусь ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тэма Беларусі ў судакрананні з Вялікай Айчын
най — святая для балкарцаў, кабардзінцаў тэма. Мой старэйшы сябра, вялікі паэт
XX стагоддзя Кайсын Куліеў быў сябрам беларускіх паэтаў-франтавікоў — Арка
дзя Куляшова і Пімена Панчанкі. І я ганаруся гэтым, і па меры сваіх сіл прадаўжаю
ўмацоўваць дружбу нашага краю, нашай старонкі, нашых людзей з Беларуссю, бе
ларусамі. Вы ізноў паказалі, што ў Беларусі ёсць вышыні, якія ніколі яна не здасць.
Бо ў вашай краіне ёсць мудры лідар.
Святлана Ананьева, літарат уразнаўца, кандыдат
філалагічных навук (Алматы, Казахстан):
— Мінск, як заўсёды, велічны ў сваім прыгожым, высо
кадухоўным стаўленні да мінулага. Адзій Шарыпаў, Сагінгалі
Сяітаў, пісьменнікі, якія спрычыніліся да ваеннай памяці Бе
ларусі сваімі лёсамі, сотні сыноў Казахс тана, якія ўзнагаро
джаны ардэнамі і медалямі за баі ў Беларусі, — мы памятаем
іх. Мы памятаем і адрасы Беларусі, якія далі вечны прыт улак
нашым землякам. І ведаем, што памяць пра казахстанцаў, якія
аддалі свае жыцці за Мінск і Гродна, Брэст і Гомель, Віцебск і Магілёў, — у сэрцах і
справах новых пакаленняў беларусаў. Нізкі паклон вам усім з Казахстана за памяць
і за парад Вялікай Памяці. Так і напішыце — з вялікай літары: Парад Вялікай Па
мяці...

рэзананс
Валеры Тургай, народны паэт Чувашыі
(Чабаксары, Расійская Федэрацыя):
— Уражв ае ў
Бел ар ус і паз іц ыя
кір аўніцтва краі
ны, грамадскасці.
Вял ік ая Айч ын
ная вайна — у сэр
цах усіх беларусаў.
Свят а ў Мінску ў
знак Вял ік ай Пе
рамогі стала свят ам для ўсяг о свет у!
Я бачыў, што парад у Беларусі, на зна
ёмым і мне сімвалічным месцы атры
маўся. Слава на ўсе адведзеныя чала
вецт ву час ін ы Белар ус і і белар ус ам!
Слава горад у-герою Мінску! А якая ў
вас рота ганаровай варты! Унікальны
плац-канц эрт прад эманс трав алі ўся
му свет у! А як годна ішлі на парадзе
жанчыны-ваеннаслужачыя!.. Я люблю
бываць у вашай краіне. Люблю навед
ваць музеі і мясціны, дзе захоўваюцца
традыцыі памяці пра гераічныя падзеі
Вялікай Айчыннай вайны. І калі я зай
маюся мастацкім перакладам, рыхт ую
публікацыі твораў беларускіх паэт аў
на чувашскай мове, то ў мяне на рабо
чым стале найбліжэй ляжаць кнігі бе
ларускіх паэтаў-франтавікоў Аркадзя
Куляшова, Пімена Панчанкі, Максіма
Танка, Петруся Броўкі, Пятра Глебкі...
Рэнат Харыс, народны паэт
Татарстана, лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Расійскай Федэрацыі
(Казань, Татарстан):
— А я ў пярэ
дад зень Дня Вя
лік ай Пер ам ог і
ўспомн іў мінс
кага падпольшчы-
ка Івана Каб уш
кіна. Ён нарадзіў
ся ў Беларусі, пад
Бар ан ав іч ам і. А
жыў і працаваў у
даваенны час у Казані. Яму, Кабушкі
ну, прысвечаны помнік-трамв ай, які
ўсталяваны ў нашым горадзе, на гэтым
трамваі малады чалавек і працаваў. І 8
мая 2020 года было якраз 55 гадоў з
час у прысваення мінскаму падполь
шчыку звання Героя Савецкага Саюза.
Давайце помніць разам такіх людзей,
такіх самаахвярных беларусаў, рускіх,
прадс таўнікоў іншых нацыянальнас
цяў, якія сваім сам аахвярным жыц

цём далі нам магчымасць святкаваць
Дзень Вялікай Перамогі! У свой час я
працаваў у Саюзе пісьменнікаў Татар
стана поруч з Закі Нуры — вялікім та
тарскім паэтам. Яго паэтычныя творы
выходзілі асобнай кнігай і па-беларус
ку. Дык вось, Закі Нуры быў камандзі
рам партызанскага атрада ў Беларусі.
А пасля вызвалення Віцебшчыны ад
фашыстаў працаваў старшынёй гарса
вета ў Оршы. Хіба такую еднасць мож
на забыць?!

Айчыннай. Дзеля гэт аг а некалькі ра
зоў прыязджаў у Беларусь. Быў у Хаты
ні, адкрыў для сябе гісторыю спаленай
фашыстамі пу хавіцкай вёскі Беразян
кі. І многія старонкі маёй кнігі ўжо на
пісаны. А цяпер, пад уражаннем таго,
што беларусы правялі ў знак 75-годдзя
Вял ік ай Пер амог і так і шчыры і так і
адкрыты пар ад памяці, я абавязков а
яшчэ дапіш у раздзел пра Мінск сён
няшні, Мінск, які памятае, які зберагае
традыцыі.

Мікалай Чаркашын, капітан першага
ранга ў адстаўцы, пісьменнік,
лаўрэат Літарат урнай прэміі
імя В. Пікуля (Масква, Расія):

Агагельды Аланазараў, празаік,
паэт (Ашхабад, Туркменістан):

— Нас трой 9
Мая мне стварыў
і ў рач ыст ы па
рад у Мінску. Ба
чыў, як дас тойн а
святк уе Белар усь
75-годдзе Вялікай
Перамогі. І хаця я
дома ў ізаляцыі, але працую, сяджу за
рабочым сталом. Настрой прыўзняты
і вельмі творчы. Тэма пісьменніцкая ў
мяне вось якая — пішу раман-дылогію,
падзеі якой разгортваюцца і ў Першую
сусветную, і ў Вялік ую Айчынную на
роднай мне Гродзеншчыне. Нарадзіўся
ж я ў Ваўкавыск у. Такая праца і ёсць
мая Пер амог а, мой унёс ак у пам яць
пра землякоў, пра бацьк у, які ваяв аў
пад Віцебскам, быў узнагароджаны за
подзвіг на беларускай зямлі. І, канешне
ж, вельмі хочацца ў Мінск, у Брэст, у
Віцебск... Прыехаць і падысці да пом
нікаў, пакланіцца ім... Адчуць сувязь з
пакаленнем пераможцаў.
Кучкор Наркабіл, пісьменнік,
журналіст (Ташкент, Узбекістан):
— Мінск, Бела
русь у чарговы раз
мяне ўразілі. Я не
каторы час наз ад
гасц яв аў у стал і
цы Белар ус і. Быў
і ў муз еі Вял ік ай
Айч ынн ай вай
ны, і на плош чы
ля Абеліска Перамогі. І пад уражаннем
эмоцый, якія ахапілі мяне, прайшоўся
па Парк у Перамогі. Мае разв агі насі
лі і носяць канкрэтны характар: пішу
мастацкі твор пра першыя дні Вялікай

— У мян е ў
Белар ус і выйш ла
тры кнігі на бела
руск ай мов е. Усе
яны адр ас ав ан ы
самаму юнаму чы
тачу. Я ведаю, якія
шчырыя і адкры
тыя люд зі — бе
ларусы. І маё знаёмства з тэлевізійным
зап іс ам вае нн аг а пар ад а ў Бел ар ус і
прынесла процьму станоўчых эмоцый.
Я адразу прыгадаў Героя Савецкага Са
юза Івана Васільевіча Багданава, ашха
бадца, які атрымаў гер ойскае званне
за вызваленне Бабруйска, які страціў
сваю рук у пад Ваўкавыскам. Гэта пра
Багд ан ав а — апов есць бел ар уск аг а
пісьменніка і майго сябра Міколы Ка
лінковіча «Возвращение рассветной
рани». Мы яе выдалі ў Ашхабадзе патуркменску і па-руску. Веру, што згада
юць і ў Беларусі героя-ашхабадца.
Ато Хамдам, празаік, драмат ург,
публіцыст (Душанбэ, Таджыкістан):
— Нек а льк і
гад оў наз ад бе
ларусы ў чарговы
раз над рук ав ал і
верш ы нар одна
га паэт а Тад жы
кіс тан а Саі дал і
Мам ур а пра Ха
тынь. Напісаныя
ў 1970-я гады, гэтыя творы сучасныя
і сёння. Вы як ніякая іншая краіна су
часныя ў зах ав анні памяці пра Вялі
кую Айчынную вайну. І сёлетні парад
у гонар 75-годдзя Вялікай Перамогі ў
Мінску пацвердзіў гэта! З Перамогай
вас, беларусы!
Каст усь Ладуцька
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высокая дыпламатыя

Ігар Кізім:

«Ты — ніхто,
калі губляеш
свае карані»

Ч

На пытанні часопіса адказваў Надзвычайны і Паўнамоцны Амбасадар Украіны ў Беларусі

Часу для зносін, калі глядзіш адзін аднаму ў вочы, было
адведзена няшмат: роўна праз гадзіну ад пачатку нашай гу
таркі ў спадара Амбасадара была прызначаная новая дзе
лавая сустрэча. Працоўны графік дыпламатаў вышэйшага
ўзроўню, у чым мы не раз пераконваліся, як правіла, вельмі
напружаны. Але прызнаемся, гэтага часу было цалкам да
статкова, каб зразумець, наколькі Ігар Юр’евіч Кізім шануе
шчырасць у зносінах. І як ён сам сказаў, убачыць яе, адчуць
можна толькі гледзячы ў вочы адзін аднаму. Гадзіны такса
ма хапіла і для таго, каб мы паспелі пагаварыць і пра нашу
агульную гісторыю з часоў Кіеўскай Русі, і пра тое, што
акрэсліў словамі, пакінуў нам як запавет вялікі ўкраінскі
Кабзар Тарас Шаўчэнка ў драме «Мікіта Гайдай»: у кім няма
любові да краіны роднай, тыя сэрцам убогія калекі…
Трэба было бачыць, з якой зайздроснай хуткасцю ад
казваў спадар Амбасадар на пытанні, якія нас цікавілі. Мы
нават паспелі даведацца ў нашага візаві, якія ж яго самыя
любімыя ўкраінскія песні. Аказалася, і нам яны вядомыя.
І спяваць іх час ад часу любім. Праўда, Іван, этнічны бела
рус, выконвае іх з беларускім акцэнтам. А я, Валянціна, хоць
украінка і закордонна, як кажуць ва Украіне, спяваю і па-на
шаму, і па-беларуску чыста. Як жа было прыемна даведацца,
што песня «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…», якая
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мне з дзяцінства падабаецца — у ліку любімых у Амбасада
ра! А голас у Ігара Юр’евіча добры, прыемны. Праўда, чулі
мы адну з украінскіх песняў у яго выкананні не ў працоўным
кабінеце Амбасадара, а ў тэлеперадачы «Кулінарная дыпла
матыя», дзе ён гатаваў разам з вядучым Цімафеем Рагавым
украінскую страву — кручэнікі і дэсерт — крэм Шантыйі.
Дарэчы, вельмі віртуозна абыходзіўся з нажом, міксерам… І
пры тым паспяваў і вядучаму ў вочы глядзець, і ў тэлекамеру.
Спадзяемся, што і наш чытач паміж радкоў адчуе шчы
расць і глыбіню эмацыйнай украінскай душы спадара Ам
басадара Ігара Кізіма.
— Ігар Юр’евіч, як вядома, наша першаснае ўяўленне
пра іншыя краіны фарміруецца на аснове прачытаных
кніг, мастацкіх фільмаў ды іншых відаў мастацтва. А як
у вас? Бо паездзіць па свеце прыйшлося ж нямала… Францыя, Нігерыя, Канада, Вялікабрытанія…
— Дзякуючы сваёй прафесіі я маю ўнікальную магчы
масць жыць у розных краінах. Але адна справа — туры
стам іх наведаць, і зусім іншае — пажыць даўжэй, гадамі,
ды яшчэ ў дыпламатычным статусе. Па маёй дыпкар’еры
сітуацыя склалася так, што пабываў я ў краінах абсалютна
розных. Пачынаў службу ў Францыі, працягнуў у Нігерыі.
Чым не сведчанне таго, наколькі шматстайнае наша жыццё!

высокая дыпламатыя
Гэтыя краіны такія розныя па культуры, ментальнасці на
родаў. І кожная пакідае сваё незабыўнае ўражанне. У Фран
цыі, напрыклад, заўсёды мне падабалася нейкая ўласцівая
ёй паэтычнасць і рамантызм. З юнацтва любіў кнігі Мапа
сана, Бальзака…
— І яшчэ — шансон…
— Так-так, і французкі шансон. Усё гэта праявы ў роз
ных формах нейкай лёгкасці, бестурботнасці ды раман
тызму, якія ўласцівыя ўсяму французкаму грамадству.
Гэтая асаблівасць французаў знаходзіць адлюстраван
не ў розных сферах культуры, у тэатральнай і песеннай
творчасці. А ў аснове такога светапогляду, я зразумеў,
ляжыць радасць жыцця, нейкі аптымізм, пачуцці, улас
цівыя ўсім французам. Яны праяўляюцца незалежна ад
іх сацыяльнага статусу і становішча ў грамадстве. На што
і звярнуў увагу, калі жыў у Францыі. А ў Нігерыі ўразіла
культура. У прыватнасці, як выконваюцца там трады
цыйныя танцы. Тое трэба абавязкова бачыць ужывую,
каб зразумець, наколькі гэтае мастацтва ўнікальнае!
Традыцыйнае адзенне, непаўторная пластыка, невера
годнае пачуццё рытму ў танцораў… Захапляльнае відо
вішча! І быццам бы простая, немудрагелістая музыка
гэта суправаджае, а ўсё разам — заварожвае. Яшчэ я быў
здзіўлены тым, што ў Нігерыі граюць джаз.
— Сябрамі ў тых краінах абзавяліся?
— Хутчэй, не. Бо дыпламатыя — перш за ўсё праца. Пад
трымліваю адносіны з некаторымі дыпламатамі з розных
краін, з якімі кантактаваў, як той казаў, па абавязку службы.
А яны паціху пасоўваюцца па кар’ернай лесвіцы. Скажам,
працуючы ў Канадзе, я меў зносіны з Артурам Міхаль
скім — цяпер ён Амбасадар Польшчы ў Беларусі. Падобныя
дзелавыя сувязі ў мяне, вядома, ёсць. І мы іх падтрымліваем
дзякуючы сучасным сродкам камунікацыі.
— Што запомнілася з жыцця ў Канадзе?
— Перш за ўсё — мазаіка культур. Там жывуць і ўжыва
юцца прадстаўнікі розных народаў свету. На пытанне пра
культуру Канады мне тамтэйшыя спецыялісты так і казалі:
гэта мазаіка культур, якая ствараецца ўсімі іншымі культу
рамі. Вы, напэўна, ведаеце: у Канадзе даволі вялікая ўкраін
ская дыяспара — больш мільёна чалавек.
— І беларуская быццам немаленькая… Ну не мільён,
вядома…
— Шчыра скажу: беларусы не вельмі там былі прыкмет
ныя. А нашых супляменнікаў вельмі шмат. Дарэчы, калі
фарміравалася канадская нацыя, канадская дзяржава,
то ўкраінская мова мела шанец стаць у Канадзе трэцяй
дзяржаўнай — пасля англійскай і французкай. Цяпер там,
канешне, і палякаў нямала, і кітайцаў нават больш, чым
украінцаў. Але прэрыі па-ранейшаму застаюцца ўкраінскімі
па складзе — з ХIХ стагоддзя, як засяляліся. Пасля Канады
я два гады ў Брытаніі папрацаваў. І потым наўпрост — сюды.
— А якія ўспаміны звязаны з Беларуссю, беларусамі?
— Яны больш юнацкія. Я два гады служыў у Печах пад
Барысавам, у танкавых войсках. Быў прызваны ў 1980‑м
у савецкую яшчэ армію. Больш за тое: 9 мая сёлета спецы
яльна паехаў у Печы, падышоў да кантрольна-прапускнога
пункту, парог якога 40 гадоў таму пераступіў. І сфатагра
фаваўся на тым месцы, дзе стаяў яшчэ салдатам — ёсць
здымак у маім дэмбельскім альбоме. А фота‑2020 я выклаў
на Фэйсбуку, можна паглядзець. Мяне ў Печах сустрэлі, на

ват інтэрв’ю ўзялі. І запрасілі на юбілей часткі, якой неўза
баве будзе 80 гадоў. У верасні, дай Бог, адсвяткуем.
— Вядома, што навучальны цэнтр у Печах вядзе свой
пачатак ад 120‑й стралковай дывізіі, якая мае ганаровае
найменне «Ровенская». Гэта ад месца фарміравання дывізіі?
— Яна вызваляла Украіну, праз вайну прайшла і ста
ла вучэбнай ужо тут. Дык вось, першыя мае ўражанні пра
Беларусь склаліся менавіта тады. У 2017‑м я свядома ехаў
у краіну, якую, як мне здавалася, ужо ведаў. Але, прыехаўшы
сюды Амбасадарам, зразумеў: мой армейскі досвед — гэта
далёка не веданне пра ўсю Беларусь, пра яе паўсядзённае
жыццё. У Печах зусім іншы парадак быў: армейскі. Але,
тым не менш, гэта была школа жыцця, і мне, вядома ж, было
прыемна пабываць у частцы, казармах, пагутарыць з афіцэ
рамі навучальнага цэнтра цяпер ужо незалежнай Беларусі.
— З вамі тады ўкраінцаў шмат служыла?
— Так, нямала. У нашу дывізію з Украіны першы прызыў
заўсёды ішоў. З Ровенскай вобласці, дарэчы. Было шмат і
беларусаў. Больш за тое, калі я стаў Амбасадарам — мяне
былыя калегі-беларусы прызналі за свайго (усміхаецца).
Адзін, з якім у адным узводзе служыў, прыходзіў нават
у госці, ён цяпер жыве ў Барысаве. Мы абодва потым былі
камандзірамі аддзяленняў, ён на паўгода раней дэмабіліза
ваўся, а ўвесну 82‑га я і сам з’ехаў з Беларусі.
— У працяг размовы пра салдацкае мінулае. Як вядома, салдаты радзіму заўсёды памятаюць, і родныя песні.
А якая вам песня ўкраінская больш за ўсё падабаецца?
— Ой, я зусім нядаўна яе слухаў: «Чорнії бровы, карії
очі…». Мне так падабаецца гэтая песня! І яшчэ — «Дивлюсь
я на небо…». Гэта мая песня, як кажуць, з дзяцінства.
— Мама яе спявала?
— Не, мама ў мяне руская, таму для мяне песні ўкраін
скія не спявала. І тут якраз наадварот атрымалася: я вучыў
маму іх спяваць. Калі ў школе быў, займаўся мастацкай са
мадзейнасцю. Ды і так слухаў шмат.
— Вы ў Харкаве жылі?
— Нарадзіўся ў Харкаве, пражыў там толькі паўгода.
У мяне тата будаўніком быў, і сям’я па ўсёй Украіне паездзіла.
У 1968‑м годзе мы ўжо апынуліся ў Бярдзянску. І там, па сут
насці, мая малая радзіма. У Бярдзянску я вучыўся, скончыў
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— Вось пра беларускія карані Івана Фёдарава я і не чуў.
школу. З‑пад Харкава былі родавыя карані бацькі. І я знай
шоў месца, дзе жыве многа Кізімаў. Гэта бліжэй да расійскай Ведаю, што нейкі час ён у Маскве працаваў, а потым у нас
у Львове. А якое ён мае дачыненне да беларускай зямлі?
мяжы, Арцёмаўка. А мама мая нарадзілася ў Казахстане, жыла
ў Паўладары: туды яе радня пераехала яшчэ на пачатку ХХ ста
— Самае прамое! Музейшчыкі Вілейскага раёна кагоддзя, падчас Сталыпінскай рэформы. Бацька мой, Юлій Іва жуць пра яго прыналежнасць да шляхецкага беларускага роду Рагозаў, а род той быў блізкі да Радзівілаў
навіч, пасля вайны там паступіў у ваеннае вучылішча. Дзядоў
і Хадкевічаў. Краязнаўцы знайшлі ў вайсковым перая не ведаў сваіх — абодва з вайны не вярнуліся. Бацька мой,
асірацеўшы, трапіў у вайсковае вучылішча, і там пазнаёміў пісе 1528 года Вялікага Княства Літоўскага дзевяць
ся з будучай мамай маёй, Нінай Міхайлаўнай. Потым бацьку прадстаўнікоў роду Рагозаў, і ўсе былі «прыпісаны» да
камісавалі па здароўі: ён вымушаны быў у 50‑я гады мяняць маёнтка Хаценчыцы, які размяшчаўся ў цяперашніх
межах раёна. Іван, сын Фёдараў, вучыўся ў Кракаўскім
прафесію. І стаў будаўніком. Скончыў тэхнікум у Харкаве.
— А вы сваю дыпламатычную «лінію жыцця» свядома універсітэце. Туды менавіта з зямель ВКЛ траплялі
таленавітыя юнакі — не з Масковіі. Ёсць версіі, што
выбіралі?
— Жаданне стаць дыпламатам было, як гаворыцца, сустракаўся ён з Францыскам Скарынам, друкаваныя
кнігі якога Масква адпрэчыла: іх нават спалілі на лобяшчэ са школы. Я і дваім сваім сынам кажу: важна выбраць
тую справу, якой ты хочаш займацца ў жыцці. Мне недзе з
ным месцы. І вось ужо праз Івана Фёдарава прагрэс,
5–6 класа вельмі падабаліся замежныя мовы. У прыватнас у выглядзе кнігадрукавання пранік у Маскву. І заўважце:
ці, англійская. Хоць перспектыў
асаблівых у правінцыйным савец
кім мястэчку для хлопчыка, які на
стойліва вывучае замежную мову,
нібыта і не было. Я і не ведаў, куды
потым паступаць. Бо тады які
быў парадак? Скончыў школу —
ідзеш у войска. А пасля службы па
чынаеш думаць: куды далей. І я ве
даў, што ў войска пайду служыць,
а потым іншае жыццё пачнецца.
Так, і пасля 8 класаў пайшоў у тэх
нікум вінаградарства і вінаробст
ва — скончыў яго ў Бярдзянску.
А потым — у войска. Але заўсёды,
дзе б ні быў, вучыў мову.
— А па тэхнікумаўскім дыпломе вы хто?
— Тэхнік-механік вінаробнай і
харчовай прамысловасці.
— На будучую вашу вайскоІгар Кізім на сустрэчы з Міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем 26 мая 2020 года
вую спецыяльнасць гэта, мабыць, неяк паўплывала?
калі давялося рускаму першадрукару яе пакінуць, то бег
— Думаю, так: бо тэхнік-механік усё ж. У войску вучыў ён на тэрыторыю ВКЛ, у Заблудаў, да сваіх! І там выся на механіка-кіроўцу. А потым, калі пачаў вучыць іншых даваў кнігі. Адна з іх такая: «Евангелие учительное. Зау вучэбным палку, то ўжо рыхтаваў наводчыкаў. Па сутнасці, блудов, типография Г. А. Ходкевича, 1569». Ужо ў наш
атрымаўся з мяне камандзір танка. Вось такая мая воінская час у пячатцы Івана Фёдарава і ў гербе Рагозаў краспецыяльнасць. Звольніўся ў запас старшым сяржантам. язнаўца Анатоль Капцюг разгледзеў аднолькавыя элеЁсць што пра тыя часы ўспомніць, але гэта, як кажуць, асоб менты, звярнуў на тое ўвагу. Такі вось атрымліваецца
гістарычны дэтэктыў!
ная гісторыя.
— Што ж, калі складзецца — давайце пасля юбілею
— Вельмі цікава! Трэба будзе гэтую тэму капнуць глыбей,
дывізіі пра тое і пагаворым.
у тым ліку і з навукоўцамі з Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
— Давайце, калі складзецца. Тут я, калі кажу, што ў Пе яго дырэктарам Вячаславам Даніловічам. Дарэчы, з першага
чах служыў — адразу адчуваю да сябе глыбокую павагу. Усе дня свайго знаходжання тут я заняўся «гістарычнай матэма
ведаюць, якая школа была, а тым больш у той час.
тыкай». І высветліў: мы з вамі, украінцы з беларусамі, жылі ў
— Вось нават гісторыя Ровенскай дывізіі — гэта, адной дзяржаве, якая называлася Вялікае Княства Літоўскае,
па сутнасці, сумесная беларуска-ўкраінская гісторыя. больш, чым у якім-небудзь іншым дзяржаўным аб’яднанні.
А якія старонкі нашага агульнага мінулага вам падаюц- А тая частка нашай сумеснай гісторыі да гэтага часу слаба
ца найбольш цікавымі? У прыватнасці, мы ведаем, што з даследавана. Там атрымліваецца больш за 200 гадоў.
нашых супляменнікаў ураджэнец Беларусі Піліп Орлік ва
— Значна больш за 200, як нам здаецца. Паводле гіУкраіне ўшанаваны, а таксама першадрукар Іван Фёда- старычных звестак, Кіеў быў у складзе ВКЛ і Рэчы
раў… Здаецца, у яго родавыя карані з Вілейскага раёна Паспалітай у 1362–1654 гадах. Заўважым, што Рэч
Мінскай вобласці…
Паспалітая (утворана ў 1569‑м) была федэрацыяй
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Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага.
Так што амаль 300 гадоў атрымліваецца…
— Па сутнасці, уся Правабярэжная Украіна была ў
складзе ВКЛ. Чамусьці пра гэта ў нашай гісторыі савец
кай, якую мы вучылі, практычна не згадвалася! А ВКЛ
узгадвалі ў сувязі з паходамі на Маскву. І калі казаць пра
людзей, якія з даўніх часоў аб’ядноўваюць нашы наро
ды, то варта ўзгадаць, перш за ўсё Піліпа Орліка, слаў
нага гецьмана Украіны, ураджэнца беларускай зямлі
(1672–1741). І мы такія асобы павінны шукаць у нашых
культурах, у гісторыі. Другое імя, якое належыць успом
ніць — гэта Канстанцін Астрожскі (1460–1530), які пер
шым атрымаў званне Вялікага гецьмана Літоўскага за пе
рамогу над войскамі хана Мехмет-Гірэя ў 1497 годзе пад
Ачакавам. Пад яго кіраўніцтвам была здабытая перамога
войскаў ВКЛ над маскоўскім войскам у Бітве пад Оршай
у 1514 годзе — гэта важная падзея еўрапейскай гісторыі.

белта

Васіліана. У канцы 80‑х гадоў XVII стагоддзя сям’я Орлікаў
пераехала ва Украіну, дзе малады шляхціц паступіў у КіеваМагілянскую акадэмію.
Пасля смерці гецьмана Мазепы ў эміграцыі Орлік абіра
ецца гецьманам Правабярэжнай Украіны. У дзень выбараў
гецьмана 5 красавіка 1710 года абвяшчае складзеныя ім
«Пакты і Канстытуцыю законаў і вольнасцяў Войска Запа
рожскага», якія атрымалі назву «Канстытуцыі Піліпа Ор
ліка». Гэты помнік палітычнай думкі і сёння ўражвае сваёй
актуальнасцю і высокім прававым узроўнем. Канстытуцыя
Піліпа Орліка ўпершыню ў сусветнай гісторыі падзяліла
ўладу на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. Будучы гець
манам у эміграцыі, Піліп Орлік прадпрымаў сур’ёзныя кро
кі ў імкненні аб’яднаць Украіну: стараўся заручыцца пад
трымкай Турцыі і Францыі, выступаў аўтарам публікацый,
дзе абгрунтоўваў правы ўкраінцаў на ўласную дзяржаву.
На малой Радзіме Піліпа Орліка, у вёсцы Касута, Вілей
скага раёна, усталяваны памятны знак,
прысвечаны 335‑годдзю з дня яго на
раджэння. Працу над гэтым праек
там Беларускае грамадскае аб’яднанне
ўкраінцаў «Ватра» і яго Мінскае аддзя
ленне «Заповiт» і, перш за ўсё, кіраўні
ца гэтай украінскай грамадскай ар
ганізацыі Галіна Юхімаўна Калюжная,
яна ж старшыня грамадскай камісіі па
ўвекавечанні памяці Піліпа Орліка,
пачалі яшчэ ў 2002 годзе. І ў 2010 годзе
пры падтрымцы Вілейскага выканкама
памятны знак быў урачыста адкрыты.
Дарэчы, сёння Калюжная да мяне пры
ходзіла: мы рыхтуем першы пераклад
Канстытуцыі Піліпа Орліка на белару
скую мову. Гэта будзе першае ўкраінс
ка-беларускае выданне вялікага юры
дычнага і прававога дакумента.
У кастрычніку 2017 года па ініцыя
тыве Амбасады і пры садзеянні Інсты
Кветкі да надмагільнага помніка Аляксандру Сільвашку
тута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі
Дарэчы, сёлета — 560 гадоў з дня яго нараджэння. І да навук Беларусі адбыўся міжнародны круглы стол «Дзей
нас звярнуліся ўкраінскія кінематаграфісты з просьбай аб насць Піліпа Орліка і прававая думка ў Еўропе ў першай
дапамозе ў здымках гістарычнага фільма пра гэтую асо палове XVIII стагоддзя», у якім прынялі ўдзел як украінскія,
бу на тэрыторыі Беларусі. Пакуль пытанне ў стадыі ра так і беларускія навукоўцы. Быў выдадзены буклет, прысве
шэння. Мне гэтая тэма цікавая. Дарэчы, сын Канстанціна чаны Піліпу Орліку.
Аднак, павінен з сумам канстатаваць той факт, што ня
Астрожскага — Канстанцін Васіль Астрожскі — заснаваў
Астрожскую Акадэмію. А гэта — адзін з найстарэйшых гледзячы на дамоўленасці паміж нашымі Прэзідэнтамі аб
дзеючых універсітэтаў ва Усходняй Еўропе. Частка ма усталяванні помніка Піліпу Орліку ў Беларусі, гэтая ініцы
тэрыяла пра яго ўжо знята ва Украіне і Літве, але фільм ятыва Амбасады так і не знайшла падтрымкі з боку белару
будзе ня поўным без здымак у Беларусі, дзе прайшла скіх улад і застаецца пакуль не рэалізаванай.
— Усяму, як кажуць, свой час… Але ж не толькі лю
значная частка жыцця і дзейнасці гэтай унікальнай гіста
рычнай асобы. Спадзяюся, пасля нармалізацыі сітуацыі з дзі — нават войны нас з вамі аб’ядноўвалі!
— Сапраўды, так. Не магу не ўспомніць трагічныя ста
каранавірусам гэты кінематаграфічны і навуковы ўкраін
ронкі нашай агульнай гісторыі. У XX стагоддзі і Украіну, і
ска-беларуска-літоўскі праект будзе завершаны.
— Раскажыце нашым чытачам больш падрабязна пра Беларусь аб’яднала вялікае гора — Першая і Другая сусвет
ныя войны. І калі пра герояў Першай сусветнай мы ведаем
Піліпа Орліка і яго заслугі перад нашчадкамі…
не так шмат, то гісторыя Другой сусветнай вывучана дастат
— Нарадзіўся будучы гецьман у вёсцы Касута Ашмян
скай воласці (цяпер Вілейскі раён) у шляхецкай чэшска- кова добра.
У Беларусі спачываюць сотні тысяч украінцаў, якія
беларуска-літоўскай сям’і. На Вілейшчыне прайшлі яго
аддалі свае жыцці, вызваляючы Беларусь ад нацысцкіх
дзіцячыя гады і пачатак юнацтва. Відавочна, хадзіў ён
у пачатковую школу пры мясцовым манастыры святога захопнікаў. На тэрыторыі Беларусі размешчана мноства
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мемарыялаў героям-украінцам, якія загінулі тут у ваенны
час: і на пачатку вайны, і вызваляючы Беларусь ад ворагаў.
Мы такія мемарыялы і месцы вечнага спачынку герояў на
ведваем. Сёлета 8–9 мая я разам з супрацоўнікамі Амбасады
і прадстаўнікамі мясцовых уладаў усклаў кветкі да мемары
ялу герояў-артылерыстаў «Батарэя Герояў» (батарэя капіта
на Антона Леанцюка, ураджэнца Хмяльніцкай вобласці)
у вёсцы Узляны Мінскай вобласці; да помніка ўраджэнцу
Днепрапятроўшчыны, Герою Савецкага Саюза, байцу леген
дарнай «Батарэі Герояў» Васілю Токараву ў горадзе Мар’іна
Горка, а таксама да месца пахавання легендарнага экіпажа
танка пад камандаваннем ураджэнца Палтаўскай вобласці,
гвардыі лейтэнанта, Героя Савецкага Саюза, Паўла Рака ў
горадзе Барысаве Мінскай вобласці.
— Ды і ў больш старажытнай гісторыі ёсць людзі,
якія аб’ядноўваюць нашы народы…
— Вядома! З гісторыі Кіеўскай Русі варта ўспомніць
Уладзіміра Вялікага, Рагнеду Полацкую, і княгіню Вольгу,
як расказвае легенда, заснавала Віцебск…
— І Яраслава Мудрага, сына Рагнеды, — аднаго з самых
знакамітых князёў, якія сядзелі на Кіеўскім троне… І святую Еўфрасінню Полацкую, мошчы якой доўгія стагоддзі
захоўваліся ў пячорах Кіеўска-Пячэрскай лаўры, пакуль
не былі перавезены ў Полацк у маі 1910 года. А яшчэ —
Кірылу Тураўскага. Бо Тураўская епархія была заснавана
ў 1005 годзе, а біскупы епархіі пастаўляліся на кафедру
Кіеўскім мітрапалітам. Дарэчы, ёсць дастаткова аргументаваныя версіі пра тое, што менавіта Тураўскі мог
быць аўтарам знакамітага «Слова пра паход Ігараў».
Акрамя таго: беларускія аматары даўніны ўжо абгрунтоўваюць смелыя гіпотэзы пра тое, што Ілья Мурамскі
быў… Ільёй Мірамскім. То бок родам з ваколіц Міру, вядомага сваім замкам, што цяпер у Карэліцкім раёне Гро
дзеншчыны. І маршрут яго «быліннага» руху ў бок Кіева
прапануецца шукаць якраз на беларускай тэрыторыі.
— Ёсць вядомы выраз: гісторыю пішуць пераможцы.
А той факт, што нават Вялікае Княства Літоўскае ў савец
кі час апынулася зусім «незаўважаным», «нязначным», пра
многае сам па сабе гаворыць. І я не выключаю, што ў нашай
украінска-беларускай гісторыі далёка не ўсё напісана так, як
было на самой справе. Я таксама звярнуў увагу і на вельмі
блізкую да нас і вельмі цікавую гісторыю. Успомнілі пра ча
лавека, якога можна лічыць сімвалам эпохі. Вы памятаеце
знакамітую фатаграфію «Сустрэча на Эльбе»? На ёй абды
маюцца амерыканскі лейтэнант Робертсан і савецкі лейтэ
нант Сільвашка.
— Памятаем! І ведаем, што Сільвашка жыў доўгі час
у Клецкім раёне Міншчыны, а родавыя карані ў яго —
украінскія. Здаецца, да вайны быў ён камсамольскім работнікам…
— Так і ёсць! А вы ведаеце, што Аляксандр Сафронавіч
Сільвашка дырэктарам школы быў у вёсцы Морач, асвет
ніцтвам там займаўся?
— Вядома, і Морач на слыху. Бо ў нас за 9 кіламетраў
ад Клецка бацькоўскі дом у вёсцы…
— Вось да 75‑годдзя Перамогі мы і ўспомнілі пра гэтага
знакамітага чалавека. Падключылі амерыканскую Амбаса
ду. Знайшлі яго магілу. Усклалі кветкі. Некаторыя палітыч
ныя дзеячы нядаўна зусім называлі Аляксандра Сільвашку
«рускім салдатам», але ж гэта несправядліва. Бо ён — украі
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нец: родам з вёскі Кавуноўка Чаркаскай вобласці. А жыў
пасля вайны ў Беларусі. Давайце аднаўляць, як кажуць,
гістарычную справядлівасць. Такія дэталі для гісторыі —
не другарадныя.
Мы ўшанавалі яго памяць. На цырымоніі прысутнічаў
намеснік Міністра замежных спраў Беларусі Алег Краўчан
ка, Павераная ў справах ЗША ў Беларусі Джэніфер Мур, ва
енныя аташэ нашых амбасадаў. І з намі была дачка героя,
Таццяна Аляксандраўна Герашчанка. Разам усклалі кветкі
на магілу. Рэпартажы пра падзею зрабілі цэнтральныя бе
ларускія тэлеканалы.
— З вайсковай і паваеннай гісторыі ёсць яшчэ вельмі цікавыя факты. Кінарэжысёр Сяргей Бандарчук быў
украінец, родам з Херсоншчыны, з вёскі Белазерка. Яго
знакаміты фільм «Лёс чалавека» глядзелі многія. Але
не ўсе ведаюць, што правобразам Андрэя Сакалова, героя
аднайменнага апавядання Міхаіла Шолахава, а потым і

Ігар Кізім з украінскімі пісьменнікамі і выдаўцамі
на XVII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы, люты 2020 г.

героя кінастужкі, паслужыў Рыгор Дольнікаў — лётчык,
беларус з вёскі Сахараўка Быхаўскага раёна Магілёўшчыны. Дольнікаў у пасляваенны ўжо час стаў Героем Савецкага Саюза, генералам авіяцыі. Як бачым, складана бывае
ў савецкай гісторыі знаходзіць такія падрабязнасці. Але
трэба. У імя гістарычнай справядлівасці, як вы сказалі.
— Павярхоўна мы, на жаль, арыентуемся ў фактах на
шай супольнай гісторыі. Вось ехаў я ў вашу краіну, якую,
думаў, ведаю — а колькі новага тут для сябе адкрываю! Як
цікава, скажам, чытаць Уладзіміра Караткевіча, які вучыў
ся ў Кіеўскім універсітэце, працаваў настаўнікам у адным з
украінскіх сёлаў! Дарэчы, яго знакаміты нарыс «Зямля пад
белымі крыламі» быў напісаны для ўкраінцаў і ўпершыню
выдадзены на ўкраінскай мове. Васіля Быкава чытаў: «Аль
пійскую баладу», «Мёртвым не баліць». І ён з Украінай звя
заны — менавіта там заспела яго вайна. Як усё ярка ў яго
выпісана! Які склад! Чытаеш — і сам быццам там прысут
нічаеш. З тых, хто пісалі пра вайну ён і Віктар Някрасаў у
мяне — любімыя пісьменнікі. А возьмеш «Знак бяды» Бы
кава — гэта ж які велізарны свет у адным творы! Нядаўна
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перачытаў. Ва Украіне да 90‑годдзя Васіля Быкава выйшлі
перавыдадзеныя яго кнігі, у тым ліку з новымі перакладамі
на ўкраінскую мову. Летась тыя кнігі былі прэзентаваныя
на найбуйнейшай украінскай кніжнай выставе — Кіеўскім
кніжным Арсенале. А сёлета, пры падтрымцы Амбасады, су
часныя пераклады Быкава на ўкраінскі, а таксама рарытэт
нае, адно з першых выданняў Быкава былі перададзены ў ка
лекцыю Дзяржаўнага Музея гісторыі беларускай літаратуры.
— Мы чулі, што ў Палтаўскім педуніверсітэце была
віртуальная прэзентацыя тых выданняў па ініцыятыве
выкладчыка з беларускімі родавымі каранямі Глеба Кудрашова.
— Так, было такое. І мы таксама з Глебам супрацоўніча
ем. А летась мы адзначалі юбілей Івана Катлярэўскага (1769–
1838), аўтара «Энеіды». Пры падтрымцы Амбасады мінулай
восенню ў Мінску прайшла лекцыя Глеба Кудрашова пра
жыццё і творчасць Катлярэўскага. А вы ведаеце, дзе ён у ар

У Печах пад Барысавам праз многа гадоў пасля службы ў войску

міі некаторы час служыў? У Лідзе! Так, у беларускім горадзе!
— А яшчэ лёс Яна Баршчэўскага, аўтара кнігі «Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях» звязвае Беларусь і Украіну. Бо ён нарадзіўся ў Беларусі (цяпер вёска Мурагі ў Расонскім раёне Віцебшчыны),
жыў і працаваў у Піцеры, а ў апошнія гады жыцця — ва
Украіне: памёр у 1851‑м у горадзе Чуднаў, на Валыні. Там
і пахаваны. А ў мінулым годзе было знойдзена надмагільная плита з яго магілы… Дарэчы, у Купалаўскім тэатры
пастаўлены выдатны спектакль «Шляхціц Завальня…»
Паглядзіце!
— Пастараюся, дзякуй. Ды ўсе праявы нашых цесных
узаемасувязяў і не прыгадаеш! Кожнаму сваё. Я, як вінароб,
скажу: адным адно віно падабаецца, іншым — іншае. Як тут
растлумачыць?
— Валянціна: — А як растлумачыць, чаму мой сын
Багдан у чатыры гады ўвесь час прасіў, каб яму чытала
«Энеіду» на ўкраінскай мове? Сама я ўкраінка, з Харкаў
шчыны, з горада Ваўчанска. Па-ўкраінску мы ў Беларусі
не размаўлялі. Але ўкраінскія гены, кроў, відаць, у сына
моцныя. І мелодыка ўкраінскай мовы, пэўна, яму на душу

клалася. І вершы Шаўчэнкі яму таксама чытала. Адзін з
маіх любімых — «Лілея»…
— Душэўны верш, тонкі… Я вам пакажу, як прыгожа
Катлярэўскага ва Украіне выдалі (паказвае кнігу). А вось гэта
пераклады з украінскай мовы трылогіі Ірыны Данеўскай «Ба
гуслаў Радзівіл» на беларускую мову. Першыя дзве кнігі былі
прадстаўлены на цэнтральнай пляцоўцы Мінскай міжнарод
най кніжнай выставы-кірмашу сёлета і летась. І мы, спазнаю
чы культурныя дасягненні адзін аднаго, узаемна ўзбагачаем
ся. Так было і ў 2018‑м, калі мы правялі вялікія Дні культуры
Украіны ў Беларусі (паказвае шыкоўны фотаальбом). Спа
чатку ў Палацы Рэспублікі з удзелам дзвюх з паловай тысяч
людзей. Потым на радзіме Аляксандра Лукашэнкі — у Алек
сандрыі. І ў Гомелі завяршылі. Унікальныя былі падзеі! Спа
дзяюся, атрымаецца сёлета правесці Дні беларускай культуры
ва Украіне. Ужо ёсць рашэнне Урада Украіны, і бюджэтныя
сродкі на гэты праект выдзелены. На жаль, умяшаўся кара
навірус, але планы такія ёсць. І пакуль у нас, дзякуй Богу, усё
атрымліваецца. Завяршаючы размову пра нашу агульную
гісторыю, хачу сказаць: нам ёсць, што адзін аднаму паказаць,
ёсць чым падзяліцца. І традыцыі дружбы мы будзем умацоў
ваць і прадаўжаць.
— Мабыць, перыяды прыцягнення, збліжэння народаў
падпарадкаваныя нейкім прыродным рытмам. Ідуць хвалепадобна. І цяпер якраз той перыяд, калі ў нашых краін
ёсць вялікая ўзаемная зацікаўленасць.
— Згодзен. Мы з вамі жылі ў той краіне, якая называлася
Савецкі Саюз. Пра жыццё ў іншых рэспубліках бракавала
мала інфармацыі. Пра Беларусь мы ведалі мала: Купала, Ко
лас, «Песняры»… Таксама і пра Украіну ў Беларусі няшмат
ведали: песні, Шаўчэнка… Мы сілкаваліся савецкай куль
турай, арыентаванай на пабудову светлай будучыні. А ў
дакастрычніцкую так званую гісторыю народаў калі паглы
бляліся, то з мэтай паказаць, як цяжка жылі прыгнечаныя
людзі да 1917 года.
— Так, гэтак і было. Цяпер ёсць магчымасць, як гаво
раць, капнуць углыб. Скажыце, а каго з украінскіх паэтаў
вы чытаеце?
— Ведаеце, я цяпер пад вялікім уражаннем ад паэзіі
Ліны Кастэнка. Мабыць, з узростам яе больш разумееш,
успрымаеш глыбіню, душэўнасць яе твораў. Зрэшты, у мяне
няма, шчыра прызнаюся, вялікага досведу паглыблення ў
паэзію. Усё ў рамках праграмы школьнай, праграмы ВНУ. З
творчасцю Лесі Украінкі крыху быў знаёмы. Цяпер пачынаю
для сябе адкрываць Івана Франка — як філосафа, публіцы
ста. Усяму свой час. У школе, у студэнцтве чытаць трэба
было больш.
— Валянціна: — Я добра памятаю, як вучылася ў Кіеве, і тады ля помніка Тарасу Шаўчэнку, што насупраць
галоўнага «чырвонага» корпуса КДУ, збіраліся студэнты.
І там вершы чыталіся. У прыватнасці, Васіля Сіманэнкі,
якога не было ні ў школьных, ні ў праграмах ВНУ.
— На жаль, тады рэгламентавалася, што трэба чытаць
савецкім людзям. А ў любым такім несанкцыяваным сходзе
нязменна былі «людзі ў пінжаках». І рамантыкаў, што назы
ваецца, бралі на аловак. Такія гады былі. Гэта наша гісто
рыя. І дзякуй Богу, што мы выйшлі з гэтага трэка і пайшлі
сваёй дарогай. Ва ўсялякім выпадку, Украіна.
— Каго з беларусаў чытаюць ва Украіне? Кажуць, што
Уладзіміра Караткевіча, найбольш запатрабаванага
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ў Беларусі. Ён жа, як вы ведаеце, вучыўся ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце імя Тараса Рыгоравіча Шаўчэнкі.
Дарэчы, у аповесці «Лісце каштанаў» Караткевіч пісаў
менавіта пра Кіеў. Ці даводзілася вам чытаць кнігі беларускіх пісьменнікаў? Хто з іх найбольш блізкі?
— Ва Украіне ведаюць і Якуба Коласа, і Янку Купалу і
Алаізу Пашкевіч. А, мабыць, вы маеце рацыю: Уладзімір Ка
раткевіч, якога мы ўжо згадвалі, найбольш чытаемы з бела
русаў. Магчыма, гэта сапраўды звязана з тым, што Уладзімір
Караткевіч вельмі любіў Украіну, часта прыязджаў у Кіеў
ды іншыя ўкраінскія гарады, сябраваў з многімі выбітнымі
ўкраінскімі пісьменнікамі. У 2011 годзе ў цэнтры Кіева быў
адкрыты выдатны помнік Уладзіміру Караткевічу.
— Як бы вы пракаментавалі вось гэты верш Паўла
Тычыны?
Як не горю — я не живу.
Як не люблю — я не співаю.
Але цього я ще не знаю,
Бо завжди я —
Як полум’я.
Я мертвих всіх палю, палю.
Живих огнем своїм я грію.
І як я вмру — не розумію:
Життя моє —
Одвічнеє.
— Мабыць, гэта трэба разумець так: што не варта жыць
як камар, а імкнуцца пакінуць пасля сябе нейкую памяць. Каб
справы нашы памяталіся. Калі ты жывеш і не гарыш — якая
ў тым карысць? Вось зноў вярнуся да Аляксандра Сільвашкі.
Яго жыццё вартае павагі. Хоць і ўзнагарод асаблівых не меў.
Але жыццё пражыў шчыра, быў для іншых прыкладам. І дач
ка яго, дарэчы, гаворыць па-ўкраінску, яна сябе ўкраінкай
усведамляе. Так што чалавек памяць пра сябе добрую пакі
нуў. І нам пра такіх людзей трэба памятаць, не забываць іх.
А талент свой рэалізаваць можна ў розных сферах — што
каму па душы і па сілах. І ў сям’і можна самарэалізавацца, і
на дзяржслужбе, у прафесіі, у творчасці, у дапамозе бліжня
му… І зусім не абавязкова быць вядомым. Але тое, што трэ
ба гарэць — гэта дакладна. Мне падчас інтэрв’ю неяк задалі
пытанне: што для вас у жыцці самае галоўнае? І я сказаў: рух.
А яшчэ — поспех. Бо нішто так не натхняе цябе на далейшы
рух, як твае сённяшнія поспехі. Каб дасягнуць поспеху —
трэба нешта рабіць. Варушыцца. Рухацца.
— Іван: У Экзюперы мы знайшлі падобнае выслоўе, назіранне: «Жыццё выяўляецца ў дзеянні». Я так назваў нават адзін са сваіх тэкстаў, калі пісаў пра нядаўні парад
у Дзень Перамогі ў Мінску.
— Мабыць, разумныя думкі лётаюць у паветры — толькі
варта іх улавіць. І сапраўды: трэба рухацца, пакуль мы жы
выя. А стаяць на месцы, або чакаць «спадарожнага ветру»,
асаблівых умоў, каб самарэалізавацца — гэта не мой стыль
працы. І не мой стыль жыцця.
— Давайце паспрабуем цяпер, што называецца, ілюстраваць праз лічбы дзейнасць Амбасады Украіны ў Беларусі, каб пацвердзіць эфектыўнасць вашых калектыўных намаганняў на карысць нашых краін.
— Першы важны паказчык, па якім звычайна расцэньва
юць эфектыўнасць нашай працы — гэта гандлёвы абарот. Як
маркер актыўнасці двухбаковых адносін і для вас, і для нас.
За 2019 год агульны таваразварот склаў 5570,7 млн долараў
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ЗША і ў параўнанні з 2018 годам павялічыўся на 249,6 млн
долараў ЗША ці на 4,7 %. За I квартал 2020 года наш тава
разварот склаў 1121,4 млн долараў ЗША і ў параўнанні з
аналагічным перыядам 2019 года, на жаль, шмат у чым з‑за
ўплыву пандэміі СOVID‑19, паменшыўся на 36,4 млн дола
раў ЗША ці на 3,1 %. Але пры тым экспарт украінскіх тава
раў і паслуг за I квартал 2020 дасягнуў 393,6 млн долараў
ЗША, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыя
дам 2019 года на 21,3 млн долараў ЗША ці 5,7 %.
Па вашай статыстыцы ў мінулым годзе таваразварот —
больш за 6 млрд долараў, па нашай — крыху менш за шэсць.
Гэта вялікае дасягненне для нашых краін, нашых эканомік.
Абавязкова ўспомнім, што мы — другія ў спісе найбольш важ
кіх партнёраў Беларусі на тэрыторыі Садружнасці Незалеж
ных Дзяржаў, і што 4–5‑я ў свеце — мы для вас, а вы для нас. Як
бачым, у нас адносіны вельмі цесныя і ўзаемадапаўняльныя,
узаемавыгадныя. У 2013‑м быў пік: 8 мільярдаў. Але потым —

Ігар Кізім у Мінску выступае на адкрыцці
Дзён культуры Украіны ў Беларусі. Ліпень 2018 г.

шэраг вядомых падзей, што адбілася на дынаміцы нашых ган
длёва-эканамічных адносін. У снежні 2016‑га ўжо быў рост
таваразвароту, і пасля, калі я пачаў тут працаваць. С 2017 года
рост ёсць пастаянны. З 4‑х да 6‑ці мільярдаў. Добры рост!
— Па сутнасці, у паўтара раза…
— Нават у паўтара-два разы, калі дакладней браць. Бо
пачыналі аднаўляцца ад лічбы 3,6.
— А якія лічбы характарызуюць актыўнасць украінскай дыяспары ў Беларусі?
— Безумоўна, украінская дыяспара ў Беларусі ёсць, і
яна праводзіць пэўную работу. З іншага боку, я працаваў
у розных краінах і ведаю, якога ўзроўню можа дасягаць
актыўнасць дыяспары. У Беларусі я часта чую як ад сваіх
супляменнікаў, так і ад беларусаў: мы ўсе роўныя, аднолька
выя, брацкія народы… Савецкі менталітэт адбіўся на такім
светаўспрыманні.
— Значыць, праблема нацыянальнай самаідэнты
фікацыі ёсць?
— Так, з украінцамі ў Беларусі — ёсць. Хтосьці станоўча
ўспрымае тое, што мы нацыянальную рэвалюцыю правялі.

высокая дыпламатыя
Падкрэслю: не нацыяналістычную, як кажуць нашы пра
ціўнікі, а менавіта нацыянальную! Хтосьці не зусім разумее,
у імя чаго гэта было зроблена. А вось у Канадзе ўкраінцы —
больш мабілізаваныя, з высокім узроўнем украінскай са
масвядомасці. Яны свае карані шануюць, сваёй культурай
ганарацца… А тут амаль сто гадоў такое не практыкава
лася: тут усіх «перакоўвалі» спачатку ў вялікарускі, а по
тым у савецкі народ. Як і ва Украіне. У нас нацыянальнае
абуджэнне, дзякуй Богу, ідзе ў апошнія 25–30 гадоў. Больш
актыўна пасля Памаранчавай рэвалюцыі 2004 года — тое
адбылося, калі Прэзідэнтам быў Віктар Юшчанка, асабліва
пасля рэвалюцыі Годнасці 2013–2014 гадоў. Цяпер людзі па
чынаюць ганарыцца тым, што яны ўкраінцы… Украінцам
становіцца быць модна.
— Валянціна: Ведаеце, у мяне сяброўка жыве ў Кіеве,
мы разам на рускамоўным філфаку КДУ вучыліся. Дык
вось яна, дачка ваеннага, па-ўкраінску ў тыя гады не га-

Ігар Кізім з сям'ёй у аграгарадку Александрыя
падчас свята «Купалле»

варыла. У мяне ж добра атрымлівалася, бо «спілкувалася» з этнічнымі ўкраінцамі, жывучы ў студэнцкім інтэрнаце. І вось цяпер яна лічыць сябе патрыёткай сваёй
Бацькаўшчыны, цудоўна валодае «рідною моваю»…
— Таму што па-іншаму ты — ніхто, калі губляеш свае
карані. Пра гэта і ваш Прэзідэнт гаворыць. Ты можаш быць
у любым аб’яднанні, жыць у любой дзяржаве, але дачы
ненне да свайго народу варта адчуваць. І не толькі для таго,
каб спяваць украінскія песні ці чытаць па святах вершы ля
помніка Шаўчэнку.
— Ёсць адно такое цікавае выказванне: «Нішто
не выпадковае. А калі вы думаеце, што нешта выпадковае, то, мабыць, вы проста не ведаеце ўсіх прыхаваных
прычын таго, што адбываецца». І вось у гэтай сувязі як
лічыце: чаму менавіта вам выпала місія прадстаўляць
цяпер інтарэсы Украіны ў Беларусі? Ці задумваліся вы
пра гэта? Можа быць, нейкія далёкія родавыя ніціны, вобразна кажучы, пацягнулі вас у Беларусь?
— Дыпламат, як гавораць, не ўплывае на свой лёс —
звычайна за нас выбіраюць, дзе будзем служыць. Я вы

датна сябе адчуваў у Лондане, калі быў намеснікам Амба
садара. І меў вялікія планы і перспектывы. Але калі мне
патэлефанавалі і сказалі, што Прэзідэнт хоча так — у мяне
не было выбару. Але нейкае «відчуття», то бок заставалася
адчуванне таго, што не даглядзеў нешта ў Беларусі, калі
тут служыў. (Агульны смех). Два гады я быў у лясах, у па
лях, на палігонах. У брані. А Беларусь і не бачыў. І калі ў
мяне спыталі: нешта змянілася ў нас за гэтыя гады? Я ска
заў: не! — Што, і Мінск не змяніўся? Кажу: друзі, я ж Мін
ска не бачыў тады! Камароў в‑о‑ось такіх бачыў у лясах і
балоты…
— Як вы ацэньваеце такі фармат супрацоўніцтва —
Форумы рэгіёнаў? Ці апраўдаліся чаканні? Як ідзе падрыхтоўка да чарговага форума? Ці ёсць у беларускіх і ўкраінскіх партнёраў да яго інтарэс?
— Важнае пытанне. Упэўнены ў мэтазгоднасці правя
дзення Форумаў рэгіёнаў менавіта як магутнага драйвера
пашырэння міжрэгіянальнага супрацоўніцтва ў гандлёваэканамічнай і культурна-гуманітарнай сферах. Пазітыў
ным з’яўляецца прынцып правядзення форумаў менавіта
на штогадовай аснове, які пацвердзілі Прэзідэнты Украіны
і Беларусі Уладзімір Зяленскі і Аляксандр Лукашэнка ў час
іх сустрэчы на Другім форуме ў Жытоміры ў кастрычніку
2019 года.
Ці апраўдаліся чаканні? Давайце разважым: у рам
ках двух Форумаў рэгіёнаў у Гомелі і Жытоміры ў 2018 ды
2019 гадах было падпісана: 1 міжурадавае, 4 міжведамасныя
і 21 міжрэгіянальныя пагадненні аб супрацоўніцтве паміж
украінскімі ды беларускімі абласцямі, а таксама камерцый
ныя кантракты на суму больш за 600 млн долараў ЗША.
Менавіта развіццё міжрэгіянальнага эканамічнага су
працоўніцтва мы лічым адным з рэзерваў павелічэння на
шага двухбаковага таваразвароту. Паводле дадзеных Дзярж
стата Украіны, 16 украінскіх абласцей павялічылі аб’ёмы
экспарту ў Беларусь у 2019 годзе ў параўнанні з 2018‑м.
Павялічыўся імпарт беларускай прадукцыі ў 9 рэгіёнаў
Украіны. Як бачым, правядзенне Форумаў рэгіёнаў спрыяе
павялічэнню ўкраінска-беларускага гандлю на рэгіяналь
ным узроўні. У кантэксце падрыхтоўкі Трэцяга форуму
рэгіёнаў, які запланаваны на кастрычнік у Гродне, хацеў бы
адзначыць, што на нядаўнім пасяджэнні ўкраінска-бела
рускай Рабочай групы па пытаннях міжрэгіянальнага і
трансгранічнага супрацоўніцтва, якое адбылося ў фармаце
відэаканферэнцыі 9 чэрвеня, бакі праінфармавалі аб хо
дзе падрыхтоўкі гэтага мерапрыемства, яго асноўных эле
ментах і месцах іх правядзення. Запланаваныя пасяджэнні
некалькіх профільных працоўных груп (у тым ліку РГ па па
велічэнні ўзаемнай прысутнасці на рынках Украіны і Бела
русі сельскагаспадарчай, прадуктовай ды іншай прадукцыі,
РГ па супрацоўніцтве ў сферы прамысловасці і вытворчай
кааперацыі, Камісія па супрацоўніцтве ў сферы навукі і
тэхналогій ды шмат іншых), пасяджэнне Кансультатыўнага
савета дзелавога супрацоўніцтва, выставы прадукцыі прад
прыемстваў і кампаній абедзвюх краін, а таксама Пленарнае
пасяджэнне пры ўдзеле Прэзідэнтаў нашых краін.
Мы канстатуем павышаную цікавасць украінскіх рэгіё
наў да ўдзелу ў Форумах, што праяўляецца, напрыклад, у іні
цыятыўным выхадзе на беларускія рэгіёны нашых абласных
дзяржа дміністрацый з прапановамі аб развіцці супра
цоўніцтва і падпісанні адпаведных дагавораў (Днепра
беларусь.belarus
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пятроўская, Херсонская, Кіраваградская, Тэрнопальская і бізнесу з асаблівасцямі працы на беларускім рынку. Але мы
ідзем наперад, рыхтуемся да Трэцяга форуму рэгіёнаў, спа
Чарнігаўская ОДА).
дзяемся на добры вынік і эканамічны эфект на гэтым трэку.
Як паказаў мой нядаўні ўдзел у відэаканферэнцыі па
пытаннях двухбаковага гандлёвага супрацоўніцтва, біз
— Ці займаецца Амбасада пытаннямі развіцця тунесмены як ва Украіне, так і ў Беларусі вельмі зацікаўлены
рызму паміж нашымі краінамі?
ў развіцці двухбаковага гандлю і супрацоўніцтва. У ходзе
— Безумоўна. Цяпер Амбасада надае пэўную ўвагу
відэаканферэнцыі я прапанаваў прадстаўнікам бізнесу аб гэтаму напрамку супрацоўніцтва. У той жа час, пытанні
думаць магчымасць стварэння тут, у Беларусі, сумеснай развіцця турызму ва Украіне на дадзены момант курыруе
мадэлі гаспадарання для садзеяння выхаду ўкраінскай пра Дэпартамент турызму і курортаў Міністэрства развіцця
дукцыі на беларускі рынак. Прыемна, што такая ініцыятыва эканомікі, гандлю і сельскай гаспадаркі Украіны. А ў цэ
цяпер актыўна абмяркоўваецца ў бізнес-асяроддзі. Спадзя лым варта разумець, што турызм — гэта бізнес, і галоўная
емся, што адбудзецца яе практычная рэалізацыя.
задача дзяржавы — ствараць умовы для развіцця любо
Усё гэта пацвярджае: цікавасць да развіцця міжрэгія
га бізнесу, у тым ліку і турыстычнага. Дзяржава стварае
нальных і гандлёва-эканамічных сувязяў у нашых краін правілы гульні ў бізнесе, і вельмі важна, каб яны былі ста
высокая, і Форумах рэгіёнаў на штогадовай аснове стано більнымі.
вяцца менавіта магчымасцю і зручнай пляцоўкай для іх па
Што тычыцца ролі Амбасады, магу адзначыць нашу пад
шырэння.
трымку ўдзелу Украіны ў міжнародных турыстычных вы
— Як лічыце: што перашкаджае больш дынамічнаму ставах, якія праходзяць на тэрыторыі Беларусі. У мінулыя
развіццю супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі?
гады наша краіна была актыўна прадстаўлена на міжнарод
— Спачатку неколькі слоў пра інструменты, што най турыстычнай выставе «Адпачынак», якая традыцыйна
спрыяюць паглыбленню ўзаемавыгаднага двухбакова праходзіць у Мінску ў красавіку. На жаль, сёлета выстава
га супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы. Гэта змешаная не адбылася ў сувязі з пандэміяй COVID‑19. З кожным годам
ўкраінска-беларуская Міжурадавая камісія па пытаннях колькасць украінскіх фірмаў, якія прымаюць удзел у гэтай
выставе, павялічвалася. Дарэчы, у нас
гандлёва-эканамічнага с упра
ёсць традыцыя: усе тураператары, якія
цоўніцтва, якая правяла 27 пася
Украінцы з беларусамі
прыязджаюць на выставу, збіраюцца ў
джэнняў; міжведамасныя рабочыя
жылі ў адной дзяржаве,
Амбасадзе, і мы абмяркоўваем планы,
групы; двухбаковыя пагадненні.
даем нейкія рэкамендацыі. Хаця нам
Гэта механізмы, якія спрыяюць у
якая называлася Вялікае
што ва Украіне беларуская вы
пошуку рашэнняў, накіраваных
Княства Літоўскае, больш, здаецца,
на пашырэнне эканамічных сувя
става яшчэ мала разрэкламаваная. Мы
чым у якім-небудзь іншым
такую працу вядзем самі. Заклікаем
зяў. Падчас першага і другога Фо
дзяржаўным аб’яднанні.
румаў мы істотна пашырылі двух
прадстаўнікоў украінскіх турыстычных
баковую дагаворна-прававую базу
структур прыязджаць сюды, бо Украіна
А тая частка нашай
чакае і любіць беларускіх турыстаў.
міжрэгіянальных адносін. Упэў
сумеснай гісторыі
нены, што паступова ўзрастуць
— А што са страў беларускай
да гэтага часу слаба
аб’емы гандлю на ўзроўні нашых
кухні любіце вы? І ці падабаецца садаследавана
мому часам нешта гатаваць? Да
рэгіёнаў. Сёлета, хутчэй за ўсё,
прыкладу, Амбасадар Турцыі Мустаяшчэ да Форуму правядзем 28‑е па
сяджэнне міжурадавай камісіі па пытаннях гандлёва-эка фа Азджан, як толькі мы ў яго пра гэта спыталі, вельмі
ажывіўся, бо ён, аказалася, вялікі аматар гатавання рознамічнага супрацоўніцтва.
А цяпер пра тое, што тармозіць працэсы ўзаемадзеян ных страваў… А вы у тэлеперадачы «Кулінарная дыпланя. Адчувальна стрымліваюць аб’ёмы двухбаковага гандлю матыя» расказвалі пра кручэнікі. Падобна да таго, што
гэтая страва вам вельмі падабаецца…
ахоўныя меры. Рашэнні адносна ўкраінскіх тавараў, якія
— Яна гатуецца досыць хутка, таму для перадачы яе і
прымаюцца Еўразійскай эканамічнай камісіяй, я сказаў бы,
істотна ўплываюць на ўкраінска-беларускі таваразварот — абраў. А любімая мая страва — боршч. Яшчэ галубцы і
у бок яго змяншэння. Ухіленне такіх мер знаходзіцца як у ін варэнікі. Але ўвогуле мне падабаецца ўсё, што гатуе мая
жонка Таццяна. Часам і сам гатую, праўда, рэдка. Але ёсць
тарэсах украінскага, так і беларускага бакоў.
Асаблівасці працы для бізнесу на замежных рынках — стравы, якія раблю выключна я. Пра гэта ўжо казаў жур
гэта вядомая, я сказаў бы, не праблема, а складнік, які ўлічва налістам: лепшыя яечня і амлет атрымліваюцца толькі ў
ецца пры бізнес-планаванні. Так, на беларускім, як і на лю мужчын! Дамачадцы таксама нахвальваюць мае супы. А бе
бым іншым замежным рынку, для дасягнення поспеху трэба ларуская і ўкраінская кухні вельмі падобныя. У вас дранікі,
ведаць пэўныя асаблівасці і падыходы. На парадку дня двух у нас дзеруны… І вы, як і мы, таксама боршчы гатуеце. І
баковых адносінаў не стаіць такое пытанне як бізнес-ася галубцы, і варэнікі… Галоўнае, каб у гатаванне душа, добры
роддзе краіны-партнёра. Але мы пачалі працаваць і ў гэтым настрой укладваліся.
— Што, на Вашу думку, самае важнае для зносін панапрамку ў партнёрстве з дзелавымі асацыяцыямі, гандлёвапрамысловымі палатамі нашых дзяржаў. На жаль, у сувязі з між людзьмі?
— Для паспяховых зносін у наш век месэнджараў трэба
неспрыяльнай эпідэміялагічнай абстаноўкай падрыхтаваны
да правядзення на 1 красавіка гэтага года Форум дзелавых яшчэ глядзець у вочы адзін аднаму…
магчымасцяў «Украіна — Беларусь 2020» давялося перанес
Гутарылі Іван і Валянціна Ждановічы.
ці. Адной з мэтаў гэтага Форуму было знаёмства ўкраінскага
Фота прадастаўлены Амбасадай Украіны.
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Тата ў трэндзе

Рух бацькоўс тва разгарнуўся ў 108 краінах свету. Беларусь таксама ўваходзіць
у гэты лік: у Мінску ёсць супольнасць неабыякавых мужчын,
якія вучаць усіх татаў рабіць сваіх дзяцей шчаслівымі.

Л

Летась у Мінску заявіла пра сябе грамадскае аб’яднанне
«Сов ет отцов». Гэт ая арганіз ацыя — афіцыйны партнёр і
прадстаўнік міжнароднага руху «The World Needs a Father»
у Беларусі. А крыху раней была зарэгістравана сацыяльнаасветніцкая ўстанова «Отцовс тво». Па сутнасці, гэта дзве
арганізацыі, якія займаюцца адной справай. Толькі ў «Со
вете отцов» таты ўдзельнічаюць у трэнінгах і атрымліваюць
падт рымк у, рэалізуючы свае грамадска значныя ідэі. Так,
напрыклад, адзін з татаў — член «Совета отцов», узяў на ся
бе шэфс тва над паркам — шырокай зялёнай паласой, што
раскінулася на поўдні Мінска. Юрыдычная ж форма «Отцов
ства» не прад угледжвае членс тва і не дае права арганізоў
ваць татаў для сумесных акцый. Затое дазваляе праводзіць
розныя адукацыйныя ініцыятывы: мужчынскія бацькоўскія
сходы, семінары… На мове юрыспрудэнцыі «Совет» і «От
цовство» называюцца афіліраванай арганізацыяй. Так што
не будзе памылкай называць яе па-рознаму.
«Практычна кожная сур’ё зная сацыя льная пат алогія
звязана з адс утнасцю бацькі» — гэта выказванне належыць
навуковаму супрацоўніку Говардаўскага цэнтра сям’і, рэлі
гіі ды грамадства (Швецыя), прэзідэнт у Амерыканскай ка

аліцыі за бацькоў і дзяцей (2005–2007 гг.), прафесару Сцівэ
ну Баскервілю. І, мяркуючы па грамадскіх катаклізмах, якія
перыядычна здараюцца ў розных частках нашай планеты,
праблема безбацькоўс тва — сусветная. Ёсць такі статыс
тычны паказчык-індэкс, які вызначае ўзровень уцягнутасці
таты ў справы сям’і. У Беларусі ён роўны 3,8 %: гэта пры
кладна 12 мінут у дзень. Роўна столькі актыўнага (падкрэс
ліваю!) час у праводзяць бацькі са сваімі дзецьмі. Скажаце,
мала? Але ў Малдове, напрыклад, толькі 1,5 %. А ў Казах
стане — 15 %, і гэт а лічыцца даволі высокім паказчыкам.
Хоць, па вялікім рахунку, усё роўна мала.
Першымі ў наш беларускі «Сов ет» уст упілі вядомыя
ў сваіх прафесійных колах таты: спявак, блогер, псіхолаг,
лінгв іст, журнал іст. Дар эч ы, усе — шматд зетн ыя баць
кі: у каго чатыры, а ў каго і па шасцёра дзяцей. Распраца
валі «Стратегию О4» (па-русску: «отв етс твенный, осоз
нанный, осмысленный отец»). Мэт а страт эгіі, па слов ах
старшыні праўлення «Совет а отцов» Алякс андр а Веліч
кі, — убачыць у беларускіх сем’ях абноўленых мужчын,
якія цалкам прысвячаюць сяб е дзецям. Уласна каж учы, з
яго ўсё і пачалося. Хоць у «Отцов» ёсць жалезнае правіла:
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доктары і кандыдаты «душэўных», назвала б іх так, навук:
псіхолагі, педагогі, сацыёлагі. Дарэчы, усе яны — мужчыны.
Ёсць таксама рэцэнзіі Белдзяржпедуніверсіт эта на распра
цаваныя методыкі.
Цяпер у полі зроку «Отцовства» больш чым 100 школ па
ўсёй Беларусі. А заявак і запрашэнняў прыехаць правесці
лекцыі — больш чым 500.
Тэма першага семінара «Падары дзіцяці тат у», успамі
нае Аляксандр, нарадзілася сама па сабе: неяк на чарговым
сходзе адзін з мужчын спытаў: што падарыць сыну на дзень
нараджэння? Адказ быў кароткі ды прос ты: падары сяб е,
дакладней, увесь свой вольны час.
Сутнасць гэтага семінара — паказаць татам, што праб
лема ёсць, і вырашаць яе павінен мужчына. Але калі ён —
галоўны карміцель (у большасці беларускіх сем’я ў так і
zviazda.by
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культываваць «мы». І падчас гу
таркі Алякс андр неа днараз ов а
гэт а падк рэсл ів аў: «Усе наш ы
расп рац оўк і не нал еж аць ка
мусьці канкрэтна, нават калі іх
ствараў адзін чалавек».

«Папа Skype, папа Face Tіme,
папа What`s up…»
Ранней, прызнаецца першы бацька «Советов», ганарыў
ся, што праводзіў па шэсць месяцаў за мяжой у камандзі
роўках. Але потым убачыў, як дзеці раст уць самі па саб е.
Пачаліся ўнутрысямейныя цёркі ды канфлікты. Аляксандр,
як дыпламаваны псіхолаг, хутка ўсвядоміў, у чым корань
праблемы: прыйшоў час мяняць жыццёвыя прыярыт эты.
У выніку ён скараціў колькасць замежных паездак на дзве
траціны, пачаў аднаўляць сямейныя адносіны і наганяць
упуш чанае. І рапт ам выя віў, што ў руск амоўн ым свеце
на тэму бацькоўства няма ніякай інфармацыі, ніякіх мето
дык, рэкамендацый. Былі некаторыя распрацоўкі ў Омску,
але яны не завершаныя. Акрамя таго, прац эс ам кірав ала
жанчына. А гэта вельмі няправільна, лічыць Аляксандр, бо
мужчынская псіхіка розніцца з жаночай, і гэта агульнавя
домы факт. У выніку доўгіх пошукаў ён адправіўся ў Дзяр
жаўны ўніверсіт эт Чыкага, ды яшчэ знайшоў аднад умцаў
у Агаё (ЗША). Аднойчы яго запрасілі на дзелавую сустрэчу,
дзе Аляксандр пазнаёміўся з доктарам Кассі Карстэнсам —
нейрабіёлагам, фізіёлагам, адзіным вядучым спецыялістам,
які займаецца праблемай татаў і дзяцей. Як рэктар Кейп
таўнскага ўніверсітэта, ён запрасіў Аляксандра вучыцца да
яго. Такім чынам, Аляксандр Велічка атрымаў паслядып
ломную адукацыю ў сферы бацькавай псіхалогіі.

«В начале было слово…»
Па вяртанні дыпламаваны тата пачаў праводзіць семі
нары на базе тых школ, дзе працавалі яго знаёмыя-педагогі.
Яны, вядома, таксама далучыліся да «Совета». Неяк адзін з
такіх сходаў наведалі супрацоўнікі Мініст эрства адукацыі
Беларусі, а затым прапанавалі камандзе неабыякавых муж
чын стварыць юрыдычную структ уру. І паўс тала «Отцов
ство» з экспертнай і педагагічнай камісіямі, мужчынскім
клубам. Семінары распрацоўвалі самі члены арганізацыі —
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ёсць), тады колькі час у тата павінен адводзіць дзецям? Вя
дома, малое заўсёды хоча бачыць бацьку побач, перакана
ны шматдзетны тата Аляксандр. Таму прыходзіцца шукаць
баланс паміж працай і домам. Інакш ніяк: паводле статыс
тыкі да 37‑мі гадоў тат а губляе сям’ю, на якую зарабляе.
Пацверджанне там у — лічбы: у сяр эднім разв одаў у Бе
ларусі — 54 %. Асноўная прычына расс таванняў — нізкая
ўцягну тасць мужчыны ў сямейныя справы: у сярэднім 8 %.
І пад уцягнутасцю тут разумеецца не «тата прыйшоў дамоў
і сеў на канапу». Гэта павінна быць актыўная дзейнасць, дзе
бацька свядома фарміруе асобу дзіцяці. Але спачатку трэ
ба зразумець, што ты сам транслюеш. Бо, як сказаў аўтар
вядомай «Педагагічнай паэмы» Антон Макаранка, асабіс
ты прыклад — гэта не галоўны спосаб выхавання дзяцей,
а адзіны.
«Бацькі асацыя льныя сталі», — разв ажае Алякс андр
і далей расказв ае пра тэорыю, чам у так адбылося. Па ад
ной з версій, мабыць, самай вядомай: пасля вайны мужчын
не засталося. Жанчыны вымушаныя былі ўзяць на сябе іх
функцыі. А цяпер аддаваць не хочуць. Але ў Ірландыі вайны
не было. Ды індэкс уцягну тасці там усё роўна маленькі —
8 %. Трохі лепш справа ідзе ў ісламскіх краінах. «Але ёсць
свой перакос, па-мойм у, калі тат а ўсё кантралюе. А у нас
бацькі індыферэнтныя: ну, расце сабе дзіця і хай расце. Мы
рабілі апытанне сярод падлеткаў: калі з вамі тата размаўляў
на якую-небудзь сур’ёзную тэму? Адказ «ніколі» быў у 80 %
выпадкаў! Хто быў ініцыятарам — дакладна не памятаю».
Але ж бацька, вядома, — гэт а не прост а «мужык у хаце».

сямейныя каштоўнасці
будучыя бацькі, бізнесмены і рабочыя — карацей, мужчы
ны ўсіх узростаў і сацыяльных стат усаў. Дарэчы, Аляксандр
заў важае, што сяр од палітыкаў, мужчын, якія шмат чаго
дабіліся ў соцыуме, бацькоўства становіцца трэндам. Чым
больш адукаваны бацька, тым больш ён свядомы. Цікава,
пав одле статыстыкі, беларускія таты рэа гуюць на зак лік
стаць лепш больш адкрыта. У Расіі водгук бацькоў — 1–2 %
ад аўдыторыі, а ў нас 5–7 %. Гэт а вельмі шмат, па слов ах
Аляксандра. Ва Украіне справы ідуць так, як і ў Малдове —
гэта значыць, дрэнна. І на заняткі ў «школу бацькоў» пры
ходзяць у асноўным свядомыя таты, а не тыя, «да якіх хаце
лася б «дастукацца». Але Аляксандр не маркоціцца: у гэтым
ёсць свае плюсы, бо так расце сапраўдная каманда. Потым
тыя свядомыя таты, атрымаўшы веды, адкрыв аюць свае
групы па ўсіх раёнах горада і нават краіны. Так, у Мінску —
ужо каля сотні членаў арганізацыі.
Трэнінг «50 звычак тады» разбіты на 7 тэматычных бло
каў, усяго ў ім 50 тэм. Але там не сядзяць і не абмяркоўва
юць, бо гэта не прадуктыўна. Першы занятак праводзіць так
званы мадэратар, трэнер групы. Астатнія шэсць сустрэч вя
дуць самі мужчыны. Ім даюць асноўныя тэзісы па нейкай
тэме і просяць як маг а шыр эй раскрыць, напрыклад, па
няцце адказнасці. Бо, як сказаў той жа Макаранка: лепшы
спосаб навучыцца, гэта пачаць кагосьці вучыць. Наступны
момант — падсправаздачнасць. Дапусцім, тата атрымаў да
машняе заданне: сфармірав аць сямейны бюдж эт. Потым
ён прыходзіць і дае справаздачу аб выніках. «Уяўляеце, усе
адзін перад адным даюць справаздачу! Гэта дзейсна. Ні ра
зу не было такога, каб хтосьці не выканаў працу без важнай
прычыны» — усміхаецца Аляксандр.
Абмяркоўваюць у школе і мам. Ведаеце, які самы жаданы
падарунак для дзіцяці? Любоў да яго маці, пазітыўнае да яе
стаўленне. Дарэчы, цікавы факт: маркер успрымання людзей
у дзіцяці да 5 гадоў — як тыя ці іншыя асобы ўспрымалі яго
маці. Многія не разумеюць: чам у, дапусцім, не падабаецца
дзяўчыне блакітнавокі бландзін. Яна і сама не можа растлу
мачыць. Накшталт і добры хлопец, і прыгожы — а не падаба
ецца! Хутчэй за ўсё, у асяроддзі яе маці быў нехта падобны,
хто ставіўся да яе дрэнна. Гэта замацоўваецца ў падсвядо
масці, асабліва ў першыя гады жыцця. Многія таты крыў
дзяцца: яны падарункі дзецям дор аць, а тыя ніяк не рэ
агуюць. «Проста не трэба крычаць на маці!» — тлумачыць
Аляксандр. І часта бывае, што прыходзяць мужчыны на чар
говы занятак і клянуцца: ніколі на жонку крычаць не буд у,

Добра, калі тата заўсёды побач!

Наогул, сутнасць ру ху бацькоўства — прыцягнуць і аб’яд
наць як мага больш мужчын. «Да 2025 года мы жадаем да
сягнуць за 40 000 бацькоў у нашай краіне і перадаць ім па
сланне пра сапраўднае бацькоўства» — напісана на адным
з сайтаў арганізацыі. Гучыць прыгожа, амбіцыйна. Але што
канкрэтна члены «Совета» робяць для дасягнення такіх вы
сокіх мэтаў?

А ліса гюнгер
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Ён — важны складнік выхавання. Галава сям’і, які бярэ за яе
адказнасць. «Проста сказаць «я галоўны!» — недастаткова.
Улада і адказнасць — два бакі аднаго медаля. Адно без дру
гога — гэта альбо дэспатызм, альбо разгільдзяйства», — лі
чыць Аляксандр.
Таму адна з першых задач мужчынскай супольнасці —
«дайсці» да свядомасці татаў, даць ім убачыць праблем у. І
дапамагчы змяніць парадыгм у свайго бацькоўс тва. А для
гэтага трэба хаця б сабраць іх разам. І ў тым ёсць цяжкасці.
У школы на сходы яны не прыходзяць. Чаму? Ну, напрык
лад, мужчынскія канферэнцыі да Дня абаронцы Айчыны
праводзяць жанчыны… Але менавіта мужчына мужчыну
хутчэй зразумее.
«Наогул, яны не любяць дзяліцца, раскрыв ацца. Раз
гаварыць мужчыну проста нерэа льна, — расказвае Аляк
сандр. — Чам у мног ія з іх п’юць? Ад безв ых одн асц і.
Не ведаюць, як вырашыць свае праблемы. На жаль, у нас
на постсавецкай прасторы няма культ уры звяртацца па псі
халагічную дапамогу. Лічыцца гэта праявай слабасці, гэта
сорамна. Таму, калі мужчыны прыходзяць на трэнінг, перш
за ўсё просім іх падзяліцца сваімі добрымі навінамі, а по
тым — расказаць аб праблеме. Усяго пяць хлопцаў сядзіць,
а раскрыцца ім страшна! Але праз год, калі яны пасябруюць,
ужо глядзім, ездзяць адзін да аднаго агарод капаць, машыну
ўсёй групай купляюць камусьці. А як жа цяжка было на па
чатку прызнацца, што ты — мужык, а ў машынах не разбі
раешся!»
Другая важная задача «Отцов» — навучыць быць трэне
рам, настаўнікам, памочнікам і дарадцам для іншых татаў.

Школа не для мам
«50 звычак таты» — так назыв аецца гадавы трэнінг,
на які ў Мінску, а таксама ў Брэсце і Віцебску (там ёсць фі
ліялы арганізацыі) раз у тыдзень прыходзяць таты, дзядулі,

На працоўным стале Аляксандра Велічкі — усё самае неабходнае
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бачу, як дзіця паўтарае. Дарэчы, гэтай праблеме на трэнінгу
прысвечаны цэлы блок, у канцы якога — сустрэча з жонкай.
Бо адна справа, калі мужчына кажа: я стаў мяняцца! Ды ін
шая — калі жонка гэта пацвярджае. Быў такі смешны вы
падак: далі заданне тат у абдымаць сына сем разоў на дзень:
роўна столькі трэб а, каб дзіця адч ув ала сяб е прынятым.
А потым мама распавядае: прыходзіць муж дамоў, кліча сы
на: ідзі сюды, буду цябе сем разоў абдымаць. Раз, два, тры…
Але хіба пра такі тактыльны кантакт ішла гаворка на заня
тках? «Тым не менш, сёння гэты тата — адзін з самых паспя
ховых трэнераў, — з гонарам распавядае галоўны мадэратар
Аляксандр. — Дарэчы, той выпіваў раней. Але кінуў. Хоць
на трэнінгу няма ніводнай тэмы пра алкаголь. Проста калі ў
чалавека з’яўляецца ўсвядомленасць — нават індэкс гвалт у
ў сям’і падае. Я рабіў запыт у Следчы каміт эт, прасіў пака
заць статыстык у па прычынах падлеткавых суіцыдаў. Мне
адказалі, што не праводзяць даследаванняў на гэт ую тэму.
Але з ліку тых, хто пакінуў перадсмяротную запіску ці тых,
каго выратавалі, у 70 % выпадкаў указана няшчасная сямей
ная абстаноўка. У асноўным гэта бацька-агрэсар. І калі муж
чынам гэта агучваеш, яны прыходзяць у шок: значыць, калі
я гарлапаню на дзіця, то яно можа з даху саскочыць? Так…»
Тат а, які асацыюецца з абаронай, бяспекай, сілай, на
дзейнасцю, пачынае гарлапаніць і біць — гэта моцна траў
міруе псіхік у дзіцяці. Часам бацькі плачуць, калі, нар эш
це, усведамляюць гэт ую праблему. Аляксандр расказаў, як
на адным са сходаў, які арганізав алі ў мінскай школе для
150 работнікаў кандытарскай фабрыкі «Камунарка», хтось
ці з тат аў рапт ам сказ аў: я зраз умеў, гэт а мая віна, што
сын — двоечнік. Але яму ўжо 14 гадоў… «Ніколі не позна
пачаць спачатку, — перакананы Аляксандр. — Будзе цяжка,
але ўсё магчыма».
Прапаг анд уюць у «Сов ете» і сацыя льн ую актыўнасць.
Напрыклад, дзяк уючы аднам у з членаў арганізацыі завяза
лася сяброўс тва паміж Рэспубліканскім дзіцячым псіханеў
ралагічным дыспанс эрам і «Бацькамі». Мужчыны пасільна
дапамагаюць цэнтру: фарбуюць, беляць, электрыку чыняць.
Наг ав однія кап уснікі прав одзяць з маленькімі пацыент а
мі, пераў твараючыся ў Дзядоў Мароз аў. І ў дзіцячыя дамы
ездзяць. Дзяк уючы актыўным тат ам з’явіўся валейб ольны
турнір, які цяпер стаў самым вялікім у краіне. Стартаваў «Ку
бок отцовства» па футболе. Велапрагулкі, паходы… Напрык
лад, ёсць праект пад назвай «Чацвёрты мушкецёр»: 72 гадзіны
без гаджэтаў. Толькі соль, запалкі — і ў Карпаты, на Каўказ.
Татам і хлопчыкам такі экстрым вельмі падабаецца. Думалі і
пра дзяўчат — вырашылі арганізаваць «Тата-баль». Яго пла
нуюць правесці 12 снежня ў Рэспубліканскім Палацы куль
туры прафсаюзаў у Мінску. «Мы, мужчыны, — прызнаецца
Аляксандр, — у танцах не разбіраемся, таму вельмі хвалюем
ся. Рэпеціруем па выхадных. Дочкі ўжо ў захапленні!»

Калі мама — тата
Усё гэта гучыць вельмі добра і аптымістычна, думала я,
пакуль Аляксандр у падрабязнасцях распавядаў пра сваё ба
чанне шляхоў пераў тварэння сучаснай сям’і. Але калі баць
ка невядома дзе, і няма каму прыходзіць на такія трэнінгі
ды семінары? Бо няпоўных сем’яў у нас вельмі шмат. «Але
не большасць! — аспрэчвае мяне Аляксандр, і зноў звярта
ецца да статыстыкі. — У Беларусі маці-адзіночак 46 %». Усё
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Тата, мама, я — поўная сям'я

роўна лічба немалая, па-мойму. Але замест таго, каб разва
жаць пра «шклянк у, якая напалову пустая альбо поўная»,
я вырашыла спытаць: што рабіць, калі няма бацькі? «Заўсё
ды ёсць дзядуля, — усміхаецца Аляксандр. — Яшчэ трэнеры
нядрэнна спраўляюцца з некаторымі функцыямі бацькоў».
Ён раск аз аў, што на Зах ад зе добр а прац уе праг рам а
«Партнёрскія сем’і». Сутнасць яе ў тым, што поўныя сем’і
бяруць пад сваю апек у сем’і няпоўныя. У «Совете отцов»
ужо ёсць падобная канц эпцыя, але Аляксандр прызнаец
ца, што пакуль не да канца разумее, як яна будзе працаваць
у нашых рэаліях. Бо канфлікты паміж адным татам і некаль
кімі мамамі не патрэбныя ні ім самім, ні дзецям. А ў шведаў
быў такі эксперымент: дзіцячыя дамы сумясцілі з дамамі
састарэлых. У выніку, паводле апытання, старыя сябе адчу
валі менш адзінока, а дзеці — менш сіратліва. Можа і ў нас
так ую сіст эм у ўвесці? Думаюць «Отцы» і пра трэнінгі для
мам-адзіночак.
«Наогул гэта трагедыя, — робіць глабальную выснову
Аляксандр. — У Малдове цэлая эпід эмія безбацькоўс тва.
Таты пагалоўна зарабляюць грошы. І яны не проста ў бізне
се, яны з’язджаюць на заробкі з краіны на год-два. 80 % асоб
нетрадыцыйнай секс уальнай арыентацыі выраслі ў сем’ях,
дзе няма бацькі, няма разумення мужнасці. Якой бы добрай
мама не была, яна не можа даць дзіцю некалькі асноватвор
ных рэчаў. Па-першае — абарону».
Аляксандр расказаў, як у свой час спрачаўся з прадстаў
ніцамі ру х у фемінізм у. Яны сцвярджалі, што ўсе роўныя,
што няма розніцы паміж мужчынамі ды жанчынамі. «Гэтак
думаеце, — адказаў ім тады Аляксандр, — да першай вайны.
А прыйдзе натоўп мужыкоў, якім пляваць на вашы погля

сямейныя каштоўнасці
ды, і пачне вас гвалтаваць і збіваць. Сваіх жа мужыкоў вы
ператварылі ў сябе, таму яны пабягуць разам з вамі хавацца
ў лясы. Альбо можа тады ўвядзем усеагульную вайсковую
павіннасць? Чаму ж вы супраць?»
Фарм ір ав анне ідэнт ычнасц і — такс ам а бацькоўс кая
функцыя, працягв ае пералічв аць тат авы функцыі Аляк
сандр. А яшчэ сцвярджэнне маралі. Мама можа быць вельмі
станоўчай, і дзіця нават будзе гэта шанаваць, але капіяваць
усё ж стане бацьку. Так адбываецца ў 60 % выпадкаў. Баць
ка — гэта першы легітымны прадстаўнік улады для любога
дзіцяці. Калі тата пат урае, стаўленне дзяцей да ўлады бу
дзе такім жа. Калі бацька — дэспат, то любы міліцыянер
падасца самым страшным чалавекам, ад якога малом у за
хочацца бегчы. Так што стварэнне дома атмасферы любові,
а не страху — гэта бацькоўская задача.

Ахвяра кахання
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У «Совете отцов» катэгарычна супраць разводаў. Там на
ват праводзяцца сямейныя канс ультацыі па гэтым пытанні.
Дарэчы, ініцыятар разводаў у 90 % выпадкаў — жанчына.
У першым афіцыйна заключаным шлюбе працэнт яго ска
савання роўны 51 % (а ў грамадзянскім, вельмі папулярным
цяпер, першы развод — у 90 % выпадкаў). У другім — 70 %,
у трэцім — 90 %, у чацв ёртым і нас тупных — 100 %. Гэ
тая агульнадас тупная статыстыка наглядна паказвае, што
першы негатыўны досвед накладвае адбітак на нас тупны.
Развод — гэта разрыў. Гэта рубцовая тканіна, якая зас та
ецца назаўсёды. Таму больш правільна, з пункт у гледжання
псіхолага Аляксандра, захаваць ранейшыя адносіны, чым
ствараць новыя.
Вядома, жонка — самы ўплывовы чалавек у жыцці лю
бога мужчыны. Як у прымаўцы: муж — галав а, а жанчы
на — шыя; куды шыя пав ерне, туды галав а і паглядзіць.
«Чаму ж вы гэтым не карыстаецеся? — звяртаецца да мяне
Аляксандр, мабыць, як да прадс таўніцы жаночай паловы
чалавецтва. — Можна, канешне, выносіць мужу мозг, лаяц
ца. А можна ж, напрыклад, да нас на семінар запісаць. Быў

Галоўнае ў жыцці бацькоў — шчасце іх дзяцей

такі выпадак: абзвоньвалі мы напярэдадні ўсіх, удакладня
лі, хто прыйдзе. Аказалася, 27 мужчын наогул не ведаюць,
што яны запісаныя. Але ўсе прыйшлі! Пяцёра з іх сёння —
нашы трэнеры».
Якая ў сям’і роля жанчыны? Ствараць такую абстаноўку
дома, каб муж хацеў туды вяртацца. Аляксандр жартоўна
параўнаў мужчыну з канём: яго запрэглі — ён пацягнуў. І на
адварот: калі яму можна не працаваць, бо жонка ўсё на сябе
ўзваліла, значыць, можна не працаваць. Муж як бамбавік:
набраў вышыню і ляціць. А жанчына ў такім параўнанні —
гэта знішчальнік: можа ўверх падняцца, узвысіцца над муж
чынам, можа і падладзіцца, каб даць яму выявіцца.
Зак ран ул і мы ў размов е і дэм аг рафічн ую сіт уац ыю.
«У нас з гэтым вельмі кепска, — шкад уе Аляксандр. — Каб
выйсці ў станоўчую дынамік у, трэба гадоў 30. За гэты час
упадз ем у дэмаграфічн ую яму, то бок нацыя будзе вымі
раць. Але мы накшталт адной рукой змаг аемся за дэма
графію, а другой — забів аем дзяцей. Я пра аборты каж у.
Неяк у «Совете» высветлілі: 80 % мужчын не ў курсе, што іх
партнёрка хоча зрабіць аборт, а ў 50 % выпадкаў — наогул,
што цяжарная. Вырашылі правесці эксперымент: прым у
сілі прынесці згод у партнёра жанчыны на аборт. Працэнт
унутрычэраўнага забойс тва зменшыўся ў пяць разоў! Ка
лі б наогул не рабілі аборты, у Беларусі было б сёння 50 млн
людзей!». А колькі з іх было б няшчасных, пытаюся. Бо ма
ла нарадзіць, яшчэ трэб а і вых ав аць! Самыя няшчасныя
дзеці, на думк у Аляксандра, дзе ў сем’ях адно дзіця, хоць
часцей можна чуць такое пра шматдзетных. «Мы былі ў
адной мат улі дома, яе пазбаўлялі бацькоўскіх правоў: усё
чысценька, прыгожанька, але дачка — неўротык. Бацькі су
ткамі сядзяць у казіно, дома не бываюць. Шасцігадовае дзі
ця ўвесь час адно». Вось і паўстала пытанне: што разумець
пад дабрабытам? Аляксандр успомніў, як хадзіў у школу ў
чаравіках дзеда, іх яшчэ і бацька насіў. А школьны касцюм
быў ад дзядзькі. Тым не менш, сваё дзяцінс тва Аляксандр
лічыць шчаслівым. Бацькі развяліся, але хлопчык Саша ні
колі не чуў, каб яны лаяліся. А сёння ніх то не саромеецца
канфлікты ладзіць пры дзецях. Ва ўжо згаданым неў ра
лагічным дыспансеры ляжаць шмат дзяцей, якіх клад уць,
каб адс удзіць у мужа грошы. Маўляў, такі-сякі да бальніцы
дзіцяці давёў. І дзіця ў такім выпадку — разменная манета,
а не плод кахання.
Праблема не ў шлюб е, запэўнівае Аляксандр. Прабле
ма — у галаве, якой не хапае разумення, усвядомленасці.
А пабудаваць адносіны можна з кім заўгодна, кахаць мож
на любога. Трэба для сябе толькі дакладна вызначыць, што
важней: захаванне сям’і ці асабістае шчасце? Калі другое —
чаго жаніліся, дзяцей заводзілі? Ках анне — гэта ахвяра. І
на пытанне, хто пацерпіць, яно заўсёды адказвае: я!
***
Нягледзячы на доўгую ды, па-мойм у, змястоўную раз
мову, пасля інт эрв’ю ў мяне засталося адчуванне недагаво
ранасці. А калі няма дзядулі, дзядзькі, трэнера?.. А калі тата
ўсё ж такі з’ехаў зарабляць на хлеб надзённы ў іншую краіну
ці не можа вярнуцца дадому? А калі няма кахання?..
Мне здаецца, немагчыма ўпісаць жыццё ў нейкую строй
на выбудаваную сіст эму, як бы таго ні жадаў чалавек. Але
я абсалютна згодная, што самае-самае галоўнае ў жыцці та
ты і мамы — зрабіць дзіця шчаслівым. А як — само падкажа.
Аліса Гюнгер
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Маленькі чалавек
у вялікім свеце
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традыцыі

Міжнародны Дзень
абароны дзяцей, як вядома,
быў заснаваны ў 1949-м.
У Беларусі з той пары яго
па традыцыі і праводзяць
1 чэрвеня — не толькі весела,
але і з карысцю.
У цяперашніх умовах
каранавіруса шэраг
мерапрыемстваў па краіне
адбыліся анлайн, іншыя ж
вымагалі сацыяльнага
дыстанцавання.

А

м ы з наг од ы с вят а
ўсёй сям’ё й выр аш ы
лі прыг ат ав аць дом а
с ам ар о бн ы я лед з я 
шы-карамелькі, нешт а
нак шталт пеўн ік аў на
палачцы, і пачаставаць
імі хлопч ык аў і дзяўч ынак з нашаг а
двар а. Калі мае сын з дачкой вынес
лі арыгінальныя прысмакі на вуліц у,
дзятва хутка зляцелася быццам зграй
ка гал уб оў, якіх час ад час у гэтыя га
рэзы падкормліваюць. Але, каб атры
маць цукерк у, кожн ам у прыйш лос я
адказаць на адно пытанне.
Гучала яно так: ад чаго трэба аба
раняць дзяцей?
І вось што мы пачулі ў адказ.
— Ад каранавіруса, — не доўга ду
мала 9‑гадовая Яся.
— Ад боек, — заявіў яе малодшы
брат Дамір.
— Ад холад у, — аблізваючы маро
жанае, зад уменна сказ ала рав есніца
Ясі, Арына.
— І голад у, — дадала Алена, ста
рэйшая на год.
— Дзяцей трэба абараняць ад па
жару! — з разумным выглядам выка
зала меркаванне 8‑гадовая Злата. — Бо
не ўсе дзеці ведаюць, што запалкі —
гэта не цацка.
— Ад розн ых сіт уац ый, — вык а
заўся яе сяб ар Жэня, яком у нядаўна
споўн іл ас я 9. А пот ым з сур’ё зн ым
выглядам дастаў смартфон і пат элефа
наваў маме: «Ад чаго трэба абараняць

Распрацавана Freepik

традыцыі

“А ці ёсць будучыня ў
нашых дзяцей?” —
так называецца
даследаванне,
праведзенае камісіяй
міжнародных
экспертаў Сусветнай
арганізацыі аховы
здароўя і ЮНІСЭФ
(United Nations
International Children 's
Emergency Fund).
А летась спецыялісты
параўналі ўмовы
жыцця ў розных
краінах свету.
У глабальным
рэйтынгу Беларусь
апынулася наперадзе
ўсіх астатніх краін
СНД і абагнала сваіх
суседзяў.

Дыялог пакаленняў

дзяцей? Ды ўсё ў парадку ў мяне, ты не
хвалюйся… Ты проста адкажы на пы
танне, мне трэба…». — «Каб дзяцей не
крыўдзілі», — пачула я жаночы голас.
— Ад хвароб! — упэўнена 7‑гадо
вая Саша.
— Ад пат эльні, якая лётае! — пра
язджаючы на сваім трукавым самака
це, мімаходзь пажартаваў пяцікласнік
Кірыл. (Але хто яго ведае… У кожным
жарце, як той казаў, ёсць толькі частка
жарт у.)
— Ад дар ожн а-т рансп артн ых
здар энн яў — адк аз ал а Міл ан а. Яна
беларусь.belarus
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Распрацавана master1305 / Freepik

Каля цэнтральных
уваходаў у сталічныя
паркі Мінска ў ноч
з 31 мая на 1 чэрвеня
з’явіліся вялізныя
смайлы, намаляваныя
мелам. Такім
незвычайным спосабам
беларускія мастакі
вырашылі прыцягнуць
увагу да
інфармацыйнай
кампаніі «Проста
дзеці», якая
рэалізуецца ЮНІСЭФ
у Беларусі.

закончыла школу з выдатнымі адзна
камі ды перайшла ў чацвёрты клас.
— Ад незнаёмых людзей, бо яны
мог уць цяб е заб раць! — вык аз аўс я
6‑гадовы Кірыл.
— Ад дрэнных людзей, — дадала
будучая першакласніца Каця.
— Ад самога сяб е і ад празмернай
колькасці ўрокаў, — ціха вымавіў Ігнат.
Ён перайшоў ужо ў сёмы клас. І па ад
каз е відаць, што ўжо зад умв аўся над
праблемай уласнай адказнасці за свае
ўчынкі.
— Ад незнаёмцаў, ад магчымасці
згубіцца і ад баўлення час у на закіну
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тай будоўлі, — сказ ала яго 7‑гадов ая
сястра Ульяна.
3‑гадовая Кіра доўга думала, ад ка
го ж яе трэб а абараняць? Потым па
дыш ла да мамы, з якой прыйш ла на
інт эрв’ю, і сказала: «Абдымі мяне, ма
мачка». Ну, тут усё зразумела: з мамай
жа нічога не страшна…
А 4‑гадовы Яніс выпаліў адказ з хо
ду: абараняць дзяцей трэба ад белых
акул. І ад сініх кольчатых васьміногаў,
якія ўпырскваюць яд.
Надзейцы ўжо 14. І вось яе дум
кі ўслых: не павінна быць хатняг а
гвалт у — з насіллем і зняв аг амі. А

старэйшай сястры Марыі — 18. Дык
тая сказала, што хацела б адчуваць
сябе абароненай ад дрэнных кампа
ній.
Цік ав а? Так, бясс прэчн а. Кал і я
слу х ала адказы дваровай «каманды»,
мне пад ум ал ас я пра тое, як важн а
нам, усім люд зям пам ят аць: кожнае
дзіця мае права на шчаслівае і радас
нае дзяцінства. І ў нашых абавязках —
зрабіць усё магчымае, каб хлопчыкі і
дзяўчынкі раслі ў атмасферы люб ові,
бяспекі, дабрабыт у, творчай свабоды,
каб іх вольны час быў насычаны вясё
лымі гульнямі.

І яшчэ адзін момант. Калі мы ра
зыходзіліся, я заў важыла жанчын у
паважанага ўзрост у, якая сяд зел а
непадалёк на лавачцы. Яна ўважліва
і добразычлів а глядзела на мяне, на
дзяцей. І быццам хацела нешт а ска
заць. Было відаць, жанчына ведала,
пра што вялася наша размов а. Я за
трымалася каля яе. І пачула тое, што
част а гав ор аць вет эр ан ы Вял ік ай
Айч ыннай: «Тольк і б не было вай
ны…» А яна дадала: «Якое шчасце,
што дзец і яе не вед аюць, як вед ал і
мы…»
Аліса Гюнгер

Любоў Малышава

БЕЛТА

А ліса Гюнгер
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Вобраз
будучыні
ў рэальным
вымярэнні

planetabelarus.by

Летась дэпутаты мясцовых Саветаў трох беларускіх гарадоў — Навагрудка, Наваполацка і Полацка —
упершыню з улікам перспектывы гарадскога развіцця зацвердзілі Планы зялёнага горадабудаўніцтва.
Дакументы былі распрацаваны з удзелам экспертаў праекта Глабальнага экалагічнага фонду і ПРААН
«Зялёныя гарады», спецыялістаў мясцовых гарадскіх адміністрацый, прадстаўнікоў грамадскасці. Па сваёй
сутнасці Планы зялёнага горадабудаўніцтва фарміруюць стратэгічнае бачанне, інакш кажучы, вобраз
будучыні, якой хацеў бы дасягнуць канкрэтны горад з улікам яго сённяшняга стану, бягучых праблем
і наяўнага патэнцыялу. Так, ні многа ні мала гэтыя планы ўяўляюць сабой паўнавартасную мясцовую
стратэгію ўстойлівага развіцця на бліжэйшыя дваццаць гадоў.
А ўжо сёлета Планы зялёнага горадабудаўніцтва распрацавалі яшчэ чатыры гарады — Зэльва, Гарадок,
Карма, Крычаў. Цяпер там праходзяць грамадскія абмеркаванні гэтых калектыўных дакументаў.

Гарадок — адзін з удзельнікаў праекта ПРААН — з вышыні птушынага палёту
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Гарадок, Зэльва,
Карма, Крычаў…
Хто наступны?

Г

од там у Зэл ьва, Гар адок, Карм а,
Крыч аў выйг рал і конк урс для
малых і сяр эдніх гарадоў па рас
прац оўц ы План аў зял ён аг а гор ад а
будаўніцтва. Конк урс прав одзіцца ў
рамках праект а ГЭФ-ПРАА Н «Зялё
ныя гарады». Крыт эрыямі тэхнічнай
ацэнк і зая вак ад суіск альн ік аў был і
пэўн ы досвед і раз уменне гар адс кі
мі адм ін істр ац ыям і таг о, што такое
ўстойлів ае развіццё праз ужо рэалі
зав ан ыя сац ыя льн ыя, эканам ічн ыя,
прыродаахоўныя праекты. Другі важ
ны мом ант — скір ав ан асць мясц о
вых адм ін істр ац ый на прыц ягненне
да прац эс у прае кт ав анн я зял ён аг а
горадабудаўніцтва мясцовых суполь
насцяў: бізнес у, няў радавых арганіза
цый, мясцовых актывістаў.

А
Белта

Вера Сысоева,
эксперт па зялёным горадабудаўніцтве

— Дзейнасць Праект а акцэнт а
ваная на малыя і сярэднія гарады Бе
ларусі, — тлумачыць Вер а Сыс оев а,
архіт эктар, эксперт па зялёным гора
даб уд аўн іцт ве. — Па-перш ае, таму
што падобнага роду гарадоў у краіне
шмат. Калі быць дакл адней, то іх
больш за сотню. І такім чынам Пра
ект атрымлів ае магчымасць тыра
жав аць лепш ыя раш энн і ў вял ік ай
кольк асц і населеных пункт аў, кож
ны з якіх унікальны сваімі мясцовымі
ўмовамі. Па-другое, малым і сярэднім
гар ад ам склад ан а атрым аць вых ад
на міжн ар одн ую тэхн ічн ую дап а
мог у, асвоіць новыя камп ет энц ыі і
досвед. А тут ім ідуць літ ар альн а
насустрач.
Трэб а сказ аць, што факт ар ная ў
насц і досведу падч ас прав яд зенн я

конк урс у быў менш важны, чым жа
данне яго ўдзельнікаў асвоіць новыя
мет од ык і. Нез дарм а ў груп у пер а
можцаў увайшлі як гарады, якія ўжо
маюць досвед рэаліз ацыі міжнар од
ных праект аў у гар адскім кір ав анні,
напрыклад, Зэльва, так і тыя, у якіх
таког а досведу зус ім мала. Але якія
адк рыт ы да выкарыстання пер ад а
вых міжн ар одн ых рэк ам енд ац ый.
Тыя ж Гар адок, Карм а, Крычаў ужо
даўно асвойв аюць распрацоўк у кан
цэпц ыі «раз умн ы гор ад». Цяпер жа
для таг о, каб пад обн ыя нас ел ен ыя
пункты атрымалі ўстойлівасць ў сва
ім разв іцц і, дзяк уюч ы прае кт у «Зя
лёныя гарады» з’явілася магчымасць
аказ аць ім садзеянне ў распрацоўцы
гарманічнай праграмы з улікам эка
лагічнага кампанента.
сноўн ы касц як раб оч ых груп
па расп рац оўц ы План аў зя
лёнаг а г ор ад аб уд аўн і цт в а
склал і спец ыял іст ы мясц ов ых вы
канк ам аў — суп рац оўн ік і адд зел аў
сац ыя льн а-экан ам ічн аг а разв іцц я,
жылл ёв а-кам ун альн ай гасп ад арк і,
спорт у і турызм у, а такс ам а прад
стаўн ік і раё нн ых інс пекц ый пры
родных рэс урс аў і аховы нав аколь
наг а асяр одд зя. Адн ак, па слов ах
Веры Сысоевай, уцягну тасць ў гэт ую
справ у не выз нач ае цц а тольк і мес
цам працы.
— Мы пас тая нн а арые нт ав ал і
мясцовыя адміністрацыі на тое, каб
склад рабочых груп быў макс імальна
шыр ок ім, — каж а эксп ерт. — У роз
ных гарадах у групы ўваход зілі прад
стаўн ік і вет эр анс кіх арг ан із ац ый,
цэнтр аў сац ыя льн аг а абс луг оўв анн я
насельніцтва, моладзёжных аб’яднан
няў, гар адс кія актывісты. У гэт ую
дзейнасць, у прыватнасці, былі ўцяг
нут ыя бібл іят эк ар ы і краяз наўц ы,
якія вельмі шмат зрабілі для распра
цоўкі неабходных дакументаў.
Спецыялісты Праекта Глабальнага
экалагічнаг а фонд у і ПРАА Н у гэт ай
справе свядома занялі канс ультацый
ную ролю. Калі з трыма папяр эднімі
гар адамі (Полацкам, Нав аполацкам,
Навагрудкам) абавязкі па распрацоў
цы Планаў зялёнаг а горадабудаўніц
тва яны бралі на сябе, то гэтым разам
асноўная прац а выконв алас я ініц ы
ятыўнымі групамі пры каардынацыі
эксп ерт аў Прае кт а, якія пер ад ав ал і
методык у, дапамагалі арганізоўваць і
праводзіць мерапрыемс твы.

Куды рухаюцца гарады

П

раект ГЭФ-ПРААН «Зялёныя га
рады» як бы акцэнт уе ўвагу, што
тыпавога рашэння для кожнага
горада не існуе. Так, пры распрацоўцы
Планаў зялёнаг а гор ад аб уд аўн іцт ва
Праект выкарыстоўв ае адн у і тую ж,
ужо апрабаваную, методыку. Але вось
набор рашэнняў для кожнага канкрэт
нага горада — унікальны.
Праблемы, з якімі сёння су тыка
юцца малыя і сяр эднія гарады, пры
кладн а адн ольк ав ыя — адм оўн ая
мігр ац ыя нас ельн іцт ва, стар энн е,
скар ач энне люд зей прац аз дольн аг а
ўзрост у, абмеж ав ан ыя рэс урс ы для
разв іцц я і мад эрн із ац ыі гар адс кой
інфрас трукт уры, недас татков ае доб
раўпарадкаванне грамадскіх прастор.
Аднак Планы зялёнаг а горадабудаў
ніцтва дазваляюць знайсці канкрэт
ныя пункты, дзе гэт ыя прабл ем ы
лакалізуюцца. І, адпаведна, набор ра
шэнняў для кожнага горада ўжо будзе
розным.
Нап рыклад, Зэл ьве, каб прыц яг
нуць турыст аў і будав аць эканомік у,
неабходна аднавіць прыродныя ланд
шафты ракі Зяльвянкі. У Гарадк у, на
адварот, турызм ёсць, але ён вычарпаў
магчымыя рэс урсы для размяшчэння
прыезжых. І цяпер там стаіць задача
знайсці баланс паміж прыцягненнем
турыст аў, ствар эннем нов ых інфр а
структ урных аб’ектаў і захаваннем іс
нуючай ландшафтнай сістэмы.
Постч арн об ыльс кая спадч ын а
Кармы ў Планах зялёнага горадабудаў
ніцтва перайшла ў стварэнне ўмоў для
здаровага ладу жыцця. У прыватнасці,
вытворчасці прадуктаў здаровага хар
чавання, эка-прадукцыі.
А да Крыч ав а, мон аг ор ад а пры
цэментавым заводзе, з ягонай найба
гацейшай гістарычнай спадчынай, да
даем сучасныя лічбавыя тэхналогіі ды
атрымліваем магутны штуршок як для
духоўнага развіцця, так і для развіцця
чалавечага патэнцыялу.
— У вынік у ўсе мы ідзем да адной
мэты — стварэння ўмоў для ўстой
лівага зялёнага развіцця горада, у якім
выконваецц а баланс паміж эканаміч
ным ростам, сацыяльнай уцягнутас
цю і клоп ат ам аб нав акольным ася
роддзі, — кажа Вера Сысоева. — Што
важна, усе мерапрыемствы, якія пла
нуюцц а для сацыяльна-эканамічнага
беларусь.belarus
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развіцця, дазваляюць эфектыўна вы
карыстоўваць прыродныя рэсурсы.

Грамадскія
абмеркаванні —
толькі на карысць

А

ў т ары Планаў зялёнаг а горада
будаўніцтва імкнуцца быць пас
лядоўн ым і. Мерк ав аннем мяс
цов ых жых ар оў акт ыўн а цік ав іл іс я
на этапе іх распрацоўкі. Цяпер члены
рабочых груп хочуць праінфармаваць,
як паж ад анн і гар ад жан уліч ан ыя ў
тэкст планаў. Распрацоўш чыкі такім
чынам удакладняюць, ці правільна бы
лі пач у тыя тыя ці іншыя прапановы.
Гэта важна для забеспячэння ўстойлі
васці рэалізацыі Планаў зялёнага гора
дабудаўніцтва. І калі на этапе іх узгад
нення ёсць падтрымка ад насельніцтва,
то гэта дае пэўныя гарантыі таго, што
яны будуць паспяхова рэалізаваныя.
— Нам не пат рэбн ы дак ум ент
на паліцы, нам патрэбны дак умент,
які працуе, у якога ёсць прых ільнік і,
якія не тольк і сочаць за яго рэаліза
цыяй, але і самі ўдзельнічаюць у гэтым
працэсе, — кажа Вера Сысоева.
Сёння прадс таўнікі ініцыятыўных
груп расп аўс юджв аюць анкет ы для
зваротнай сувязі як у надрукав аным,
так і ў электронным выглядзе. Па спа
сылцы ў анкеце можна знаёміцца з са
мім Планам зялёнага горадабудаўніц
тва і, пры жаданні, напіс аць водгук.
Акрамя гэтага, анкета дазваляе жыха
рам паўплываць на выбар прыярыт э
таў. Іх усяго дзевяць, яны ўсе важныя
для ўстойлівага развіцця горада аж да
2040 года. Аднак у бліжэйшы час на тое,
каб выконваць адразу ўсе мерапрыем
ствы, сіл і рэс урс аў не хопіць. Там у з
дапамогай гараджан распрацоўшчыкі
хочуць вызначыцца, па якіх напрамках
неабходна рухацца ў першую чаргу, ку
ды накіроўваць сродкі. І ўжо для кан
крэтна выбраных прыярытэтаў будуць
распрацаваны дэталёвыя планы.
Расп рац оўш чык аў вельм і рад уе
акт ыўн асць гар ад жан. Нап рыкл ад,
у Карме менш чым за суткі была за
поўненая 341 анкета. Улічваючы невя
лік ую кольк асць жых ар оў у гэт ым
фактычна гар адскім пас ёлк у — гэт а
ўражлівы вынік.
а думк у Мар ын ы Цім аф ее 
вай, нас таўніцы біялогіі і хіміі,
удзельн іц ы раб оч ай груп ы па
распрацоўцы Плана зялёнага горада

Н

40

беларусь.belarus
чэрвень   2020

будаўніцтва для Гарадка, План дапа
мог гораду паглядзець на сябе як бы з
боку і ўбачыць адначасова як свае моц
ныя, так і слабыя бакі.
— Наш моцн ы бок — гэт а ная ў
насць прыр одн ых рэс урс аў, магч ы
масцяў для рэкрэацыі, — тлумачыць
Марына Цімафеев а. — У нас толькі ў
межах горада знаходзіцца пяць азёр,
цэлы гідралагічны комплекс, а таксама
сасновы лясны масіў. Плюс лыжар о
лерная траса рэспубліканскага значэн
ня. Разам гэта вельмі нядрэнныя стар
тавыя ўмовы для развіцця турызму.
Слаб ым жа бок ам ліч ыцц а стан
эканомікі Гарадка. Як і ў многіх малых
гарадах сёння тут ёсць зліквідаваныя
прадпрыемствы, ёсць прадпрыемствы
на стадыі банкруцтва. Распрацоўваю
чы План зялёнага горадабудаўніцтва,
члены рабочай групы ўбачылі магчы
масць своеа сабл ів аг а баланс ав анн я,
кал і моцн ы бок мож а станоўча паў
плываць на слабы. Напрыклад, на ба
зе плошчаў тых прадпрыемс тваў, што
зак рыв аюцц а, план уе цц а ствар энн е
буйнога агралесапрамысловага парк у
«Ягадка», які будзе мець сучасныя лі
ніі перапрацоўкі і захоўвання лясной
прадукцыі — грыбоў і ягад. Плануецца
стварэнне вытворчасці па перапрацоў
цы лекавых раслін і дзікіх траў, раз
віццё агралес ав одс тва і лясног а фер
мерства, запуск лініі па перапрацоўцы
сельскаг аспадарчай плодааг ар однін
най прадукцыі, вырабе агароднінных і
фруктовых сокаў, пюрэ і сумесяў.
— Мы спадзяемся, што рэалізацыя
такога праекта падштурхне эканоміку
нашага горада, створыць новыя пра
цоўныя месцы, сезонныя формы заня
тасці, — распавядае Марына.
Паралельна моцны бок горада бу
дзе развів ацца далей. План уецца на
сыціць горад цікавымі аб’ектамі, якія
зробяць яго прыц яг альн ым для ту
рыст аў. Прыч ым турызм буд зе роз
нафарматным — ад гастранамічнага,
на аснов е арг ан ічн ых прад укт аў, да
спартыўна-экс трэмальнаг а, балаз е ў
горадзе ўжо дас татков а спартыўных
пляцовак.
— Такс ам а мы спад зяемс я вык а
рыстоўваць азёры для надання новага
імпульс у мясцовай эканоміцы, — дзе
ліцца планамі Марына. — Частку азёр
пак інем для турыст ычн ых мэт аў —
адпачынак, аздараўленне, забавы. А ў
іншых плануем правесці зарыбленне і
арганізаваць інвестыцыйныя пляцоў

кі па вырошчванні рыбы, якую зноўтакі можна было б прапаноўв аць ту
рыстам, а перапрацоўку забяспечваць
у аграпрамысловым парку «Ягадка».
Па слов ах Марын ы Цім аф еев ай,
уся распрацоўка Плана зялёнаг а го
рад аб уд аўн іцт ва ішла з улік ам мер
кав анн я жых ар оў. Было прав ед зена
анкетаванне гараджан на падрыхтоў
чым этапе, каб зраз умець, раш энне
якіх праблем павінна быць у прыяры
тэце. На этапе планав ання, калі ўжо
канк рэтн а выр аш ал ас я, якія мер а
прыемс твы пав інн ы ўвайс ці ў План
зялёнага горадабудаўніцтва, сумесна
з прадс таўн ік ам і Прае кт а «Зялён ыя
гар ад ы» прайш лі грам адскія абмер
кав анні, на якіх прыс утнічалі люд зі
розных узростаў: ад навучэнцаў школ
да пенсіянераў. Напрыклад, самы ста
рэйшы ўдзельнік, якому ўжо 86 гадоў,
прыехаў абмяркоўваць План зялёнага
горадабудаўніцтва на веласіпедзе.
— Мы хоч ам пер ак ан ацц а, што
ўліч ыл і паж ад анн і жых ар оў, а так
сам а з іх дапамог ай здолеем выз на
чыць прыярыт этныя мерапрыемствы,
на рэал із ац ыю якіх рэс урсы буд уць
накіраваныя ў першую чаргу, — кажа
Марына. — Сёння мы ўпэўненыя, што
нашы людзі адчуваюць свае дачыненне
да працы над развіццём нашага горада.
то тыч ыцц а Зэл ьвы, то там
няма шкодных вытворчасцяў,
па сутн асц і гэт а экал аг ічн а
чысты раён, акружаны лясамі. Гіст а
рычна развіццё Зэльвы заўсёды было
звязана з вадой, з ракой Зальвянка.
— Наша разыначка — гэт а самае
буйное вад ас хов іш ча ў Грод зенс кай
вобласці, — кажа Алена Казыр а, га
лоўны спецыяліст аддзела эканомікі
Зэл ьвенс каг а раё нн аг а вык ан аўч а
га каміт эт а. — Там у асноўны акц энт
у Плане зялёнаг а гор адабудаўніцтва
быў зроблены на развіццё інфраструк
туры вакол наш ых вад аёмаў, спад а
рожных паслуг, выкарыс танне «зялё
ных» тэхналогій, прасоўванне малога
бізнесу зноў жа на аснове прыродных
кампанентаў — нат уральнай касмета
логіі, аздараўлення і лячэння, рэкрэа
цыі, арганічных прад уктаў харчаван
ня.
Распрацоўш чыкі Плана зялёнаг а
гор адаб удаўніцтва спадзяюцца, што
ўсё гэта будзе спрыяць развіццю эка
лаг ічн аг а тур ызм у, персп ект ыўн ай
для горада сферы, бо горадаў твараль
ных прадпрыемс тваў у Зэльве няма, і
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Так выглядае з вышыні Зэльва

Грамадскія абмеркаванні
Плана зялёнага горадабудаўніцтва ў Зэльве

большасць насельніцтва задзейнічана
ў сельскай гаспадарцы і сферы сацы
яльных паслуг.
— Таму мы бачым магчымасці для
развіцця прыватнага бізнес у на асно
ве нашага прыроднага пат энцыялу, —
працягвае Алена. — Сённяшняя сіт уа
цыя з каранавірусам паказала перавагі
малых гарадоў. І мы спадзяемся, што
гэта таксама надасць імпульс развіццю
турызму ў нашым рэгіёне.
Расп рац оўв аюч ы План зял ён аг а
горадабудаўніцтва для Зэльвы, удзель
нікі рабочай групы кіраваліся не толь
кі бачаннем мясцовай адміністрацыі,
але і імкн ул іс я ўліч ыць мерк ав анне
ўсіх жыхароў. Па словах Алены Казы
ры, раней была паўсюдная практыка,
калі адміністрацыя брала на сяб е ад
казнасць і зыходзячы з уласнаг а ба
чання распрацоўвала планы мясцова
га сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Але рэа льнасць пак азв ае, што такія
планы, без задзейнічання гар аджан,
працуюць не зусім эфектыўна.
— Да прац ы над дак умент ам мы
прыцягвалі жыхароў розных узростаў,
розных сацыя льных слаё ў, — тлума
чыць спецыяліст. — Мясцовыя орг а

ны ўлады могуць часцяком не ведаць,
з якімі праблем амі су тыкаюцца, на
прыклад, мамы з маленькімі дзецьмі
або пажылыя людзі. Жых ары горада
павінны самі вызначаць сваю будучы
ню.
З‑за бягучай эпідэміялагічнай сіт у
ацыі цяжка арганізоўваць нейкія схо
ды, таму распрацоўшчыкі прапанавалі
гараджанам абмеркаванне Плана зялё
нага горадабудаўніцтва ў рэжыме «ан
лайн». Аднак не забыліся і на тых, хто
не скарыстаецца такой магчымасцю —
у асноўным гэта пажылыя людзі. Тут
на дапамогу прыйшлі мясцовыя сацы
яльныя службы, якія дастаўлялі адра
сатам на дом анкеты для запаўнення.
— Карм а — гор ад з чарн об ыль
скай гісторыяй, — распавядае Ірына
Багданец, дырэктар прыватнай уста
новы «Тэрыторыя развіцця — 21 ста
годдзе», удзельніца рабочай групы па
распрацоўцы Плана зялёнага горада
будаўніцтва для гэтага раённага цэнт
ра ў Гомельскай вобласці. — Мы хацелі
праз рэалізацыю плана ўбачыць новы,
адроджаны гарадок, у якім не толькі
забуд уцца пра нас тупс твы Чарнобы
ля, але і буд уць ганарыцца тым, што
жывуць менавіта тут.
На думку Ірыны, праца над Планам
зялёнага горадабудаўніцтва дазволіла
перазагрузіць мысленне, зрушыць ак
цэнты, змяніць падыходы да дзейнас
ці. Пераважлівы раней пасыл «нашым
дзецям тут не жыць» змяніўся на пазі
тыўныя «гэта лепшае месца ў свеце» і
«немагчымае магчыма». План зялёнага
горадабудаўніцтва выразна вызначыў
патэнцыйныя кропкі рост у для горада.
— Прыр ост эканомікі план уецца
праз неймаверныя (не пабаюся гэтага
слов а) да гэт ага падыходы і тэхнало

гіі, — дзеліцца меркаваннем Ірына. —
Напрыклад, з дапамог ай ствар эння і
развіцця прадпрыемстваў, скіраваных
на вытворчасць харчовай і касметала
гічнай прадукцыі на аснове лёну ды ін
шай расліннай сыравіны.
План уецц а такс ам а арг ан із ав аць
навучанне для розных кат эгорый на
сельніцтва па самых розных тэматы
ках, уключаючы ствар энне асобнаг а
бюр о па агр аў твар энн і. Гор ад буд зе
ўкараняць новыя фарматы транспарт
ных зносін.
— Вяд ом а, буд зем разв ів аць ту
рызм, усе пер аду мов ы для гэт аг а
ёсць, — распавядае Ірына. — Плануем
стварэнне аграт урыстычнага кластара
«Кармянскі лён», развіццё аграт урыз
му — аграсядзібы, гасцінічныя паслугі,
абнаўленне існ уючых і ствар энне но
вых турыстычных аб’ектаў і мерапры
емстваў (фестывалі шансона, «Льняная
карусель», «Баль у Дорыя-Дзерналові
чаў», «Спадчына Лепяшынскага»). Зой
мемся ўладкав аннем і ландшафтным
афармленнем эка-зон, грамадскіх пра
стораў і дваровых тэрыторый.
ажн ым расп рац оўш чык і Пла
на зял ён аг а гор ад аб уд аўн іцт ва
ліч аць разв іцц ё мал ых спец ы
фічных тэрыторый-мікрараёнаў, якіх
у Карме з гэтага час у будзе 16. Іх раз
віцц ё ў план е выз нач ан а спал уч эн
нем гісторыі, традыцый, геаграфіяй,
асаблівасцямі ландшафт у, дэмаграфіі,
транспартных сувязяў і пажаданнямі
жыхароў.
Па словах Ірыны Багданец, галоў
ная асабл ів асць План а зял ён аг а го
радабудаўніцтва — гэта распрацоўка
страт эгічнага дакумента, не навязана
га зверху, а на аснове пажаданняў, спа
дзяванняў, праблем, мараў, сфармуля
ваных жыхарамі Кармы:
— Грам адс кія абм ерк ав анн і бу
дучаг а плана, якія сёння праходзяць
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У наваколлі Крычава — цудоўныя пейзажы

у гор адзе, гэт а магчымасць паўп лы
ваць не толькі на яго чыста тэхнічную
частк у — тэкст, карцінкі або схемы.
Гэт а магчымасць паўплыв аць на вы
бар прыя рыт этн ых, першачарг ов ых
для горада задач.
Дыр экт ар установы «Тэрыторыя
развіцця — 21 стагоддзе» ўпэўненая,
што такая актыўнасць фарміруе ў га
раджан пачуццё адказнасці:
— Гэт а магчым асць для кожнаг а
адч ув аць сяб е датычным да гісторыі
роднага горада.
Дар эч ы, за абмерк ав аннем усяг о
ходу працы над Планам зялёнага гора
дабудаўніцтва можна сачыць у сацы
яльнай сетцы Фэйс бук, дзе створана
спец ыя льная група «Карм а — зялё
ны горад». https://www.facebook.com/
groups/greenkorma/.
Асабл ів ую акт уа льн асць фарм ат
анлайн-абмеркавання набыў ва ўмовах
апошніх падзей, звязаных з COVІD‑19.
А запоўніць анкет у і паўплываць на вы
бар прыярыт этаў гарадскога развіцця
можна тут: https://webanketa.com/form
s/68wk0d1r6wqkgc9h61jpachq/.
лан зял ён аг а гор ад аб уд аўн іц
тва Крычава называецца «Кры
чаў-2040: інавацыі на надзейным
падмурку традыцый».
— Мы плануем развівацца шляхам
укаранення інавацыйных «зялёных» і
ІT-тэхналогій, захоўваючы і прымна
жаючы пры тым культ урн ую і гіст а
рычн ую спадчын у нашаг а гор ада, —
распавядае Алена Ласоўская, галоўны
спецыяліст аддзела эканомікі Крычаў
скага раённага выканаўчага камітэта.
У горадзе мяркуецца фарміраванне
буд аўн іч аг а эка-класт ар а на аснов е
вытворчасці цэмент у, ствар энне рэ
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Грамадскія абмеркаванні Плана зялёнага
горадабудаўніцтва ў Крычаве

гіянальнага эка-тэхнапарка па сарта
ванні і перапрацоўцы будаўнічых ад
ходаў для іх другаснага выкарыстання,
з’яўл енн е рэг іян альн аг а цэнтр а па
разв іцц і «раз умн ых» кампет энц ый,
які ў тым ліку будзе спрыяць стварэн
ню аддаленых працоўных месцаў для
людзей з інваліднасцю. У культ урным
плане распрацоўшчыкі Плана зялёна
га горадабудаўніцтва плануюць ства
рэнне і прасоўванне брэнда «Крычаў
скі конік», які ўключае правядзенне
Міжнар однаг а шахматнаг а турніру і
пашыр энне яго геаграфіі, у тым лік у
праз адзіны партал Крычава, а такса
ма арганізацыю фестываля «Крычаў
скі конік» з такімі мерапрыемс твамі,
як Пацёмкінскі баль і Ноч музеяў.
— Асаблівасцю дак умента з’яўля
ецца тое, што ў адзінае цэлае аб’я д
наныя мэты і задачы развіцця горада
Крычав а, яго канк ур энтн ыя магчы
масці, найв ажнейш ыя страт эг ічн ыя
нап рамк і дзейн асц і, асноўн ыя пра
грамы і праекты, — тлум ачыць Але
на. — У стратэгію ўваходзіць не толькі
агульны погляд на буд учыню горада
да 2040 года, але і лакаліз ав аныя мэ
ты ўстойлівага развіцця (экалагічныя,
сацыяльныя, эканамічныя), а таксама

прыярытэтныя задачы, увязаныя з на
яўнымі ў горада рэс урсамі.
Пав одл е слоў спец ыял іст а, для
камф ортнаг а праж ыв анн я жых ар оў
у гор адзе пас тупов а буд уць рэаліз а
ваны такія мерапрыемс твы, як удас
каналенне вулічнага асвятлення, улад
каванне сеткі дажджавой каналізацыі,
укараненне сучасных мет адаў збору,
сарт ав анн я і пер ап рацоўк і цвёрд ых
камунальных адходаў, добраўпарадка
ванне гарадскіх тэрыторый і пляжаў,
арг аніз ацыя дадатков ай адукацыі па
вывучэнні (маніторынгу) экалагічнай
сіт уацыі ў горадзе на базе эка-цэнтра,
развіццё веласіпеднага руху.
Каб рэаліз ацыя гэтых мэт аў была
эфектыўнай і ўзгодненай, распрацоў
шчыкі актыўна прыцягвалі да працы
над дак ументам прадс таўнікоў сацы
яльнай сферы, грамадскіх арганізацый
і бізнес у. Сёння, калі гатовая рабочая
верс ія план а, важн а прад эм анс тра
ваць, што выказаныя на этапах ства
рэння дакумента меркаванні сапраўды
былі прынятыя да ўвагі. Таму распра
цоўшчыкі і запрашаюць гараджан да
лучыцца да грамадскага абмеркавання
Плана зялёнага горадабудаўніцтва.
А вык аз аць мерк ав анн е можн а
на афіц ыйн ым сайц е Крыч аўс каг а
раённага выканаўчага каміт эт а, у са
цыя льн ых сетк ах (Одноклассники,
ВКонтакте) у групе «Крычаў. Развіва
емся разам». Таксама запоўніць анке
ту і паўплываць на выбар прыярыт э
таў гар адс ког а разв іцц я можна тут:
https://webanketa.com/forms/68wk0d1r
6wqkgc9h61jpachq/.

Што далей

Т

ым часам эксперты Праекта «Зя
лёныя гарады» рыхт уюць для га
радскіх адміністрацый своеасаб
лівы навігатар па распрацоўцы Планаў
зялёнаг а гор ад аб уд аўн іцтва. Да яго,
у прыватнасці, будзе прыкладацца ві
дэадапаможнік, які дапоўніць тэкста
выя дакументы.
— Пак уль наш прае кт усё яшчэ
функц ыян уе, мы гат ов ыя аказв аць
гарадам экспертную падтрымк у, кан
сульт ав аць іх прадс таўнікоў, — кажа
Вер а Сыс оев а. — Спад зяе мс я, што
наш досвед у вынік у зацікавіць дзяр
жаўныя орг аны кірав ання і ён будзе
цэнтраліз ав ана тыражав ацца на ўсю
краіну.
Уладзімір Міхайлаў

ААН — Бел ар усь: сум есн ыя прае кт ы

Зручнасці
стымулююць эка-рух

пад замком, у гаспадара ёсць ключ. І
гэта ўсё таксама дастаткова паспяхова
функцыянуе.
На погляд Паўла, Наваполацк
можа пайсці як па шляху «звычайных
замкоў з ключамі», так і па «хай-тэк»
варыянце, калі картка адкрывае элек
З дапамогай праекта «Зялёныя гарады»
тронны замок, які падключаны да
ў Наваполацку ўсталёўваюць першыя велагаражы
невялікай сонечнай батарэі, і ад яе ж
працуе вэб-камера відэаназірання. Та
кое рашэнне зусім недарагое.
Магчыма, што ў велагаражах не хо
Так, у Наваполацку на вуліцах уносіць нейкую плату, няхай нават
з’яўляюцца новыя аб’екты веласіпед сімвалічную. Трэба разумець, што такі піць месца ўсім ахвочым.
най інфраструктуры — велагаражы. аб’ект недастаткова проста ўсталяваць.
— Я быў бы рады, калі б такое адЯны ўсталёўваюцца ў рамках рэалі Яго трэба ўтрымліваць. Гэта і відэа былося, — іранізуе Павел. — Але цяпер
зацыі праекта «Зялёныя гарады», які назіранне, і неабходнасць у нейкай гэта прадказаць, напэўна, немагчыфінансуецца Глабальным экалагіч замыкальнай прыладзе, і мінімальная ма. Таму мы і ўкараняем «пілотныя»
ўборка. Калі ж карыстанне гаражом праекты, каб пераканацца ў эфекным фондам і рэалізуецца Прагра
май развіцця ААН у партнёрстве з будзе бясплатным, то досвед Мінска па тыўнасці таго ці іншага рашэння,
Міністэрствам прыродных рэсурсаў і казвае, што нічым добрым гэта хутчэй а потым ужо тыражаваць пазітыўаховы навакольнага асяроддзя Белару за ўсё не скончыцца. Тыя гаражы, якімі ны досвед.
сі. Эксперт Праекта па ўстойлівай га
ў сталіцы можна было карыстацца бяс
Павел Астапеня лічыць, што калі
радской мабільнасці Павел Астапеня платна, праз некалькі месяцаў ператва будзе абраны шлях на бясплатнае ка
спадзяецца, што з’яўленне велагара рыліся ў пляцоўкі па збору смецця.
рыстанне велагаражамі, але пры тым
жоў у цэлым надасць імпульс развіц
яны будуць ахоўвацца, то ху тчэй
— Таму я адназначна выступаю
цю веларуху ў горадзе.
за ўсё так і адбудзецца — месцаў у іх
за тое, каб утрыманне велагаражоў
Па словах Паўла, у рамках роз нейкім чынам кампенсавалася, — за можа не хапіць. Дарэчы, канструкцыя
ных сацыялагічных апытанняў, якія ключае Павел.
гаража прадугледжвае ўшчыльненне,
праводзіліся ў Наваполацку,
павелічэнне колькасці мес
жыхары выказваліся пра неда
цаў для захоўвання веласіпе
хоп месцаў для захоўвання ве
даў у выпадку неабходнасці.
ласіпедаў. Многія, у каго ёсць
Калі ж за захоўванне веласіпе
веласіпед, па гэтай прычыне
да ўсё ж такі давядзецца пла
альбо ім не карыстаюцца нао
ціць — ажыятажнага попыту
гул, альбо карыстаюцца вельмі
на такія велагаражы напэўна
рэдка.
чакаць не варта.
— Відавочна, што
Дар эчы , у на й бліж эй
з’яўленне велагаражоў можа ў
шы час у Наваполацку можа
прынцыпе стымуляваць сесці
прыкметна павялічыцца коль
на веласіпед чалавека, які ракасць палос для руху веласіпе
ней пра гэта і не задумваўся, —
дыстаў, якія будуць выкана
мяркуе Павел.
ныя па аналогіі з той, якая ўжо
Усяго ў Наваполацку будзе
ёсць на вуліцы Маладзёжнай.
ўсталявана пяць велагаражаў.
Горад рыхтуецца абнаўляць
Велагаражы для Наваполацка
Кожны разлічаны на 20 ве
дарожную разметку, і «Зялёласіпедаў. Месцы для іх устаноўкі
У якасці станоўчага прыкладу ныя гарады» ініцыявалі адпаведны
выбіралі гарвыканкам і прадстаўнікі Павел Астапеня прыводзіць досвед праект, які цяпер знаходзіцца на раз
службы жыллёва-камунальнай гаспа сталічнага мікрараёна «Зялёны Бор», глядзе ў Дзяржаўтаінспекцыі. Калі ён
даркі.
дзе ўсталяваныя вялікія велагаражы, і будзе ўхвалены, новыя палосы для
Да сваёй эксплуатацыі велагаражы з якімі ўсё ў парадку. Імі могуць кары веларуху з’явяцца на шэрагу іншых га
неўзабаве будуць гатовыя. Але вось стацца мясцовыя жыхары, у кожнага радскіх вуліц.
хто зможа імі карыстацца — пытанне ёсць ключ, але плата за гэтую паслугу
Акрамя гэтага, «Зялёныя гарады»
пакуль адкрытае.
плануюць падоўжыць у Новаполацку
цэнтралізавана ўключаецца ў «жы
— У любым выпадку, вырашаць роўкі».
веладарожку, якая цяпер ідзе ў парку
будуць гарадскія ўлады, я толькі як
паміж вуліцамі Коласа і Узбярэжнай.
Ёсць і яшчэ станоўчыя прыклады.
эксперт магу выказаць сваё бачанне, Напрыклад, дзейнічае іншая сістэма,
Веладарожка пройдзе цераз мост,
на якім і буду настойваць, — кажа Па ужо досыць распаўсюджаная ў Мінску, на другі бок ракі, дзе яе працягласць
вел Астапеня.
калі з карыстальнікам заключаецца да уздоўж Заходняй Дзвіны складзе
На думку эксперта, той, хто бу мова на захоўванне веласіпеда. Плата больш за паўтара кіламетра.
дзе карыстацца велагаражом, павінен складае 7–8 рублёў у месяц, веласіпед
Алег Багамазаў
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Тэрыторыя душы

эсэ

На шляху
радасці

М
Майскім вечарам выбіраліся ў Ба
танічны сад. Любаваліся бэзам. Бэза
рыум у Мінскім батсадзе — вельмі ба
гаты. Трохі пра тое можна пачытаць і ў
тэксце, змешчаным далей.
З бэзам звязаныя ў большасці з нас
успаміны пра вясну, пару абнаўлення, з
цудоўным месяцам маем з яго свежай
пяшчотнай лістотай, квеценню. Сёлета
з‑за майскіх халадоў і бэз распушыўся
пазней: толькі ў першай дэкадзе. У бы
лыя гады да гэтага часу ў Беларусі ён
ужо адцвітаў…
Шпацыруючы сярод кустоў, што
раскашавалі квеценню, мы ўдыхалі во
дары кветак і атрымлівалі асалоду ад іх
прыгажосці. Я, вядома ж, апусціла твар
у пышныя гронкі белага бэзу, адчува
ючы іх тонкі водар. І не змагла паціху
не засмяяцца. Па суседстве дзяўчынка,
зняўшы медыцынскую маску, нахіліла
ся да бэзу, панюхала яго, і толькі потым
сказала: «Мама, можна мне панюхаць?
Каранавірус жа ў кветцы не жыве?».
Мама, усміхаючыся, кіўнула, ухваляю
чы дачку, і зрабіла тое ж самае. Зрэшты,
і ўсе іншыя госці бэзарыума, фатагра
фуючыся ў кустах бэзу, здымалі маскі.
Набліжаліся ўшчыльную да яго белых
і фіялетавых гронак, дакраналіся да іх
далонямі, тварам, а то і вуснамі. І паў
сюль панавала радасць.
І для нас з мужам гэты дзень у кан
цы працоўнага тыдня ў Батсадзе быў
днём любавання прыгажосцю. Пры
гадвалі мы старажытную японскую
традыцыю любавання сакурай у пару
цвіцення. Дарэчы, цяпер і ў Беларусі
гэтае дрэва прыжылося. І паступова
пашыраюцца ў школах і ўрокі любаван
ня. А назіраючы дзяцей, успаміналі мы
і савецкага педагога-наватара Васіля
Сухамлінскага, чыёй велізарнай заслу
гай было прызнанне асобы дзіцяці як

44

беларусь.belarus
чэрвень   2020

вышэйшай каштоўнасці жыцця, якую
трэба выхоўваць праз прыгажосць і
радасць. А яшчэ ён казаў, што прыга
жосць — гэта люстэрка, у якім чалавек
бачыць сам сябе і ў адпаведнасці з тым
так сам да сябе і ставіцца.
Як дакладна прыкмечана! Вось
таму мы і бачылі людзей сярод бэза
вага саду ветлівымі, добразычлівымі,
вясёлымі.
Што і казаць, прыгажосць, пэўна,
ратуе нават ад каранавіруса. Некаторыя
навукоўцы сцвярджаюць: COVID‑19
з’яўляецца нізкавібрацыйнай сутнас
цю з замкнёнай структурай электрамагнітнага контуру. І робіцца вось якая
выснова: для людзей, якія жывуць у вы
сокіх вібрацыях, каранавірус не больш
небяспечны за ВРЗ, гэта значыць, у
больш высокіх дыяпазонах біявібра
цый ён не актыўны. Так яно ці не, у
тым з часам разбяруцца спецыялісты ў
галіне квантавай фізікі. Але думка та
кая мне па душы. Хочацца верыць, што
сустрэчы з прыгажосцю, абуджаючы ў
душы радасць, нас аздараўляюць.
Ёсць яшчэ і такое меркаванне.
Чал ав ечы мозг мае так званыя ка
набіноідныя рэцэптары, і асноўным
кан аб ін оідам з’яўляецца анандамід
(«Ананда» — у перакладзе з санскрыту
«асалода»). Яго яшчэ называюць генам
добрага настрою. Колькі анандаміда
вырабляецца ў арганізме, столькі аса
лоды мы і атрымліваем.
Успомнілася мне і дзяцінства, калі
радаснасць была натуральным станам,
а пачуццё незадаволенасці — рэдкім. Я і
не памятаю, каб гневалася ў дзяцінстве.
Ці была чымсьці незадаволеная. Затое
добра памятаю, як зазірала ў сярэдзіну
кветкі, як быццам хацела заглыбіцца ў
самую яе сарцавіну. То быў сіне-фіяле
тавы барвінак, які рос у суседнім садзе.

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины…
Барыс Пастэрнак

Валянціна Ждановіч

тэрыторыя душы
Таму ў маі, прабіраючыся праз густы
вішняк, якім параслі схілы яра ў нашым
садзе, я бегам ляцела на жаданую палян
ку, клалася сярод кветак і ўсё глядзела,
глядзела ў вочы барвінка, адчуваючы
асалоду і ні з чым не параўнальную ра
дасць быцця, яе цалкам не ўсведамляю
чы. І тое было велізарнае шчасце. Пачуц
цё злітнасці са светам, растворанасці ў
ім жыло ўва мне. А ў свеце гулі пчолы,
чмялі, скакалі конікі, травінкі казыталі
твар, рукі… І я, дзяўчо гадоў пяці, адчу
вала сябе часткай вялізнага свету. Мяне
цалкам задавальняла, што нічога не ве
даючы пра хімічныя рэакцыі ў арганіз
ме, адчуваю гэты вялікі цуд Жыцця.
Далей былі пытанні: хто і як усё
гэта стварыў… Бабуля казала: Бог.
Школа скіроўвала на дарвінізм і ін
шыя тэорыі. Але веды, якія ўсё павя
лічваліся, не набліжалі да таямніцы…
Толькі паступова астуджаліся пачуц
ці і прытуплялася здольнасць адчува
ць тую дзіцячую асалоду і захапленне,
якія пражываеш у пяшчотныя гады
пры выглядзе божай кароўкі, мура
шоў або пупіхаў на дрэвах. Ранняй
вясной у садзе дзяцінства мне нават
здавалася, што я чую іх слабое патр
эскванне. Бацькі смяяліся і казалі:
фантазёрка… А ўжо як яны весялілі
ся, калі я распавядала, што ўнутры
мяне жывуць малюсенькія сонцы,
якія ўсё чуюць.
І якой жа вялікай была мая радасць,
калі не так даўно я прачытала кнігу
Бруса Гаральда Ліптана, малекулярнага
біёлага, аднаго з заснавальнікаў новай
біялогіі. Найноўшыя навуковыя экспе
рыменты ён праводзіў разам з калега
мі. У прадмове да яго кнігі гаворыцца,
што клеткі не кіруюць нашай біялогіяй.
Наадварот, сігналы звонку — у тым
ліку нашы негатыўныя і пазітыўныя
думкі — адказныя за фарміраванне
ДНК. Такім чынам, нашы целы здоль
ныя зменьвацца ў залежнасці ад нашых
звычак і думак. Гэта значыць, наша
свядомасць уплывае на гены! Адкрыцці
Ліптана, яго так званая біялогія веры,
супярэчаць устойлівым навуковым до
гмам пра дамінуючую ролю генаў. Ад
крыцці і прадвызначылі адну з самых
важных на сёння галіну даследаван
няў — эпігенэтыку. Існуе меркаванне,
што эпігенэтыка — гэта новае разумен
не біялогіі чалавека, заснаванае на сіле
свядомасці.
Вось яно! Зноў пацверджанне дум
кі пра тое, што настрой на пазітыў

нае ўспрыманне наваколля, люд зей
у ім нас аздараўлівае. Напрошваецца
выснова: вучыцца радасці, шчасцю,
пазітыўнаму мысленню варта з дзя
цінства. А таксама і таму, што ў свеце
няма шчасця-радасці, або гневу: гэтыя
пачуцці жывуць у нас. І толькі ў нашай
уладзе іх прадуцыраваць. Як выдатна
пра тое сказаў індыйскі містык Сад
хгуру: нам патрэбныя рэлігія радасці,
палітыка радасці, і нават эканоміка.
Гэты аспект павінен «працаваць» на
ўсіх узроўнях жыцця. І яму трэба ву
чыць з маленства. Але як?
Якія ж метады? Чаму, сталеючы,
мы сумуем усё часцей, усё больш за
смучаемся па дробязях, а то і гнева
емся, губляючы адчуванне шчасця:
проста жыць і радавацца кожнаму
дню жыцця. Вучыцца — з радасцю,
працаваць — з радасцю… І нават по
суд мыць — з радасцю! Чаму часцяком
мы не ўмеем захоўваць дыстанцыю з
тым, што выводзіць нас з сябе? Можа
быць, таму што не здольныя ўсвядо
міць сваю смяротнасць, і жывем так,
як быццам несмяротныя? Забываем,
якое кароткае наша жыццё ў параў
нанні з Вечнасцю?
Таямніца ў радасці, сказаў мудрэц.
Спазнаеш радасць — спазнаеш таямні
цу быцця. Як спасцігнуць яе, недасяж
ную… Памятаеце верш Барыса Пас
тарнака: «Во всем мне хочется дойти до
самой сути...».
Не атрымліваецца дайсці! Ды і ці
трэба?..
З гадамі ўсё больш і больш стано
вішся пакорлівым перад веліччу і таям
ніцай Жыцця.
Таму, як у дзяцінстве, я ўсё часцей
узіраюся ў глыбіні — то ружы, то цюль
пана, а то і сціплых незабудак. І ў вочы
малодшага ката і двух старэйшых яго
братоў. У іх ва ўсіх, як і ў кветак, не
кажучы пра людзей, характары такія
розныя. Усё гляджу — і адчуваю асало
ду. І думаю: трэба пад вокнамі нашага
дома пасадзіць барвінак, каб ён часцей
нагадваў мне пра маю чароўную па
ляну дзяцінства. Бо цяпер ведаю: так
запускаюцца карысныя хімічныя пра
цэсы, і выпрацоўваецца анандамін.
Вось нядаўна было любаванне бэзам
з яго буйнымі гронкамі, абсыпанымі
маленькімі кветкамі. На адным сядзеў
мураш. Вандроўнік!
Яшчэ адзін непазнаны цуд прыро
ды. Ці не так?
Валянціна Ждановіч
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забудзем пра клопаты

І панаваў
Духмяны
водар...
Тыдзень бэзу праходзіў
у Цэнтральным батанічным садзе
Валянціна Ждановіч
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У

тыя дні яго можна было па прав е на
зваць самым духмяным месцам у Мін
ску. Мабыць, і самым прыгожым. Такой
разнастайнасці бэзу не сустрэнеш у на
шай краіне нідзе: там больш за дзвесце
гат ункаў, замежнай і айчыннай селек
цыі. Ёсць павер’е: калі знайсці кветк у
бэз у з пяццю пялёсткамі ды заг адаць
жаданне, яно абавязкова збудзецца.
Кандыдат біялагічных навук, куратар калекцыі бэзу На
талля Македонская пра гэт ую расліну ведае фактычна ўсё.
Сем гат ункаў селекцыянавала сама. Перыяд масавага цві
цення, тлумачыць, нас тупіў сёлета пазней, чым звычайна.
Адбіліся ўмовы надвор’я.
— У гэтым годзе палюбавацца цвіценнем бэзу можна
было на працягу ўсяго мая. І гэт а рэкордны тэрмін! Бо
звычайна ён «згарае» за сем дзён. Хіб а што начныя за
маразкі могуць нашкодзіць бу тонам і суквеццям пазней
шых гат ункаў. Тады яны не раскрыюцца.
«Абаронцы Брэста», «Несцерка», «Партызанка», «Сві
цязянка»... Бэз ад бэз у адр ознів аецца. У гат унк у «Бела
снежка», напрыклад, крэмавата-цёплыя бу тоны ды кіпель
на-белыя маленькія кветкі. «Сінявочка» — гатунак сам па
сабе невялікі, затое пышна квітнее.
— Ёсць у мяне гат унак, які я наз вала «Княг ін я Іры
на», — распавядае Наталля Віктараўна. — У гонар зас туп
ніцы горада Гомеля. У мінулым годзе святкавалі стагоддзе
Палацава-паркавага комплекс у Румянцавых — Паскевічаў,
і я адвозіла туды саджанцы. Яны пакуль маленькія, яшчэ не
квітнеюць. Тым не менш — знак памяці. Таго, што па гэты
час людзі памят аюць, колькі добрага княгіня зрабіла для
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К ульт ура анлайн

сумесна прачыталі
«Пана Тадэвуша»

горада. Назву аднаго з гат ункаў, дарэ
чы, мне падказ ала дзіця на экскурсіі.
Сказала: «Ракако». Прыжылося! Спа
дабалася!
Невял ік і лікб ез ад Нат алл і Ма
кедонскай: гат ункаў беларускага бэ
зу ўсяго 23. Любуюцца імі наведнікі
многіх батанічных садоў у свеце. Гэ
ты хмызняк дасведчаныя селекцыя
неры назыв аюць раслінай тры ў ад
ным: ён дзіўным чынам спал учае ў
саб е прыгажосць, яркі водар і непе
раборлівасць. Мала таго, яшчэ і азда
раўляе паветра. Нездарма яго саджа
лі пад вокнамі ў кветніках.
Ёсць яшчэ адзін хар акт эрны ню
анс. Для таг о, каб адч уць пах многіх
кветак, трэба нахіліцца да самаго су
квецця. Бэз жа пахне ўвесь: і лісце, і
парасткі, і кветкі. Нав ат зямля вакол
яго! Парфумеры цэняць, хоць і лічаць
цяжкім аб’ектам для стварэння вода
ру. Ужо занадт а ён шматг ранн ы, ды
і вельмі дар агі. Каб атрымаць 3 кро
пелькі эфірнага алею, трэба перапра
цав аць ледзь не тон у сыравіны. Між
тым, каж а Нат алл я Вікт ар аўн а, пах
бэзу валодае заспакаяльным, рэлакс у
ючым дзеяннем:
— Што мы і бачылі на тварах на
шых наведнікаў. Тут яны адразу забы
ваюць пра ўсе клопаты.
Юлія Дзямешка

Б

ел ар ус ы чыт ал і паэм у на
бел ар уск ай мов е, а пал я
кі — на польскай, то-бок на
мове арыгінала. Калі творы
Адама Міцкевіча дагэт уль
дзеляцца паміж нашымі краінамі, з
выкарыс таннем розных аргуменаў,
то праз сумеснае чытанне — сцвяр
джаюцца як сумесная спадчына.
Падзея адбылася па ініцыятыве
Купалаўскага тэатра пры падт рым
цы Польскаг а інс тыт у т а ў Мінску.
Ад Купалаўскаг а «Пана Тад эвуша»
чыт ал і нар одн ы арт ыст Бел ар ус і
Аляксандр Падабед, Павел Харлан
чук-Южакоў, Марта Голубева і Крыс
ціна Дробыш.
Драматычны тэатр імя Аляксанд
ра Венг ерк і прадс таўл ял і актрыс ы

Крыстына Кацпр овіч-Сакалоўская,
Данута Бах, Іаланта Бароўская і Ката
жына Мікевіч. У чытання былі такса
ма рэжысёр Алена Ганум і журналіс
ты Польскага радыё Беласток Дарота
Сакалоўская і Зміцер Косцін у якасці
мадэратараў з польскага боку.
Трэба дадаць, што з найбуйней
шым творам Адама Міцкевіча «Пан
Тад эв уш» куп ал аўц ы выс туп аюць
не ўперш ын ю: у 2014 год зе рэж ы
сёр і мастацкі кіраўнік тэатра Міка
лай Пінігін пас тавіў паводле паэмы
аднайменны спект акль. Купалаўскі
прац ягне прапаноўв аць альт эрна
тывы традыцыйнам у тэатральнам у
жыццю — яго ініцыятывы лепш шу
каць на сайце калектыва.
Вольга Міцкевіч

Белта

Трад ыц ыйн ыя с ус трэч ыканс ульт ац ыі з Нат алл яй Ма
кед онс кай сёл ет а, улічв аюч ы
абс тавіны, праходзілі ў анлайнфармаце. На сайце Цэнтральна
га батанічнага сад у і ў сацыяль
ных сетках можна было задаць
любое пытанне па калекцыі бэзу.

Акцёры Купалаўскага тэатра разам з калегамі з белас тоцкага Тэатра
імя Аляксандра Венгеркі прачыталі «Пана Тадэвуша» анлайн. Чытанне
прайшло як частка святкавання Купалаўскім свайго 100‑гадовага
юбілею. Такім фарматам тэатр замяшчае запланаваныя на соты сезон
абменныя гастролі з тэатрамі-партнёрамі, якія былі адменены праз
распаўсюджванне каранавіруса.

Сцэна са спектакля «Пан Тадэвуш» у пастаноўцы Мікалая Пінігіна
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Проста драматург
Аляксей Дудараў, аўтар знакамітых «Белых Рос»
і п’есы «Радавыя», адсвяткаваў сваё 70‑годдзе
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Іван Ждановіч

Н

еяк, у адным з
і н т э рв ’ ю , н а п ы 
танне: як бы вы самі
прадставілі сябе чы
тачам, Аляксей Дуда
раў адказаў так:
— Калі надыхо
дзіць сталы ўзрост,
сыходзяць усялякія прыметнікі і ча
лавек застаецца ў чыстым выглядзе.
Аднойчы, даўным-даўно, на адной з
магіл пад Талінам я ўбачыў надмагіль
ны надпіс «Георг Отс». І ўсё — больш
нічога. Я падумаў, што там пахаваны
цёзка вядомага спевака, але калі спы
таў у эстонцаў, мне сказалі, што гэта
ён і ёсць. Тады я зразумеў, што для
чалавека важна, каб яго ведалі, — і
ўсё. Усё роўна, калі ён нарадзіўся, якія
мае званні і гэтак далей. Таму я прад
ставіўся б проста — Аляксей Дудараў,
драматург
Як правіла, ён так і гаворыць: ко
ратка і стрымана. Хоць рэгалій і ўзна
гарод за ўсё творчае жыццё ў яго — да
статкова. Зрэшты, як і артыкулаў пра
яго: варта толькі загугліць… Кожны
беларускі старшакласнік ведае, хто
такі Дудараў: яго п’есы — у школьнай
праграме…
І наш часопіс шмат разоў звяртаў
ся да творчасці Аляксея Ануфрыевіча.
Яшчэ ў той час, калі ён пісаў свае пер
шыя апавяданні. І пасля мы не пакідалі
па-за ўвагай яркія падзеі, якія адбы
валіся ў жыцці Дударава. Гэта былі і
інтэрв’ю з драматургам, і нарысы, эсэ
пра яго, і водгукі-рэцэнзіі на спекта
клі, якія шырока ішлі ў тэатрах Бела
русі ды за яе межамі. Безумоўна, мы і
пра кінафільмы пісалі, знятыя па яго
сцэнарах, і пра балет «Вітаўт» у Вя
лікім тэатры Беларусі, які пастаўлены
па лібрэта Дударава.
Сёння наш паважаны драматург у
добрай творчай форме. Таму, калі да
ведаліся пра яго новую п’есу «Малая

На лецішчы пад Лагойскам Аляксею Дудараву лёгка пішацца і лёгка дыхаецца

Радзіма», папрасілі нам даслаць. І вам
пачытаць прапануем. Якія эмоцыі і
асацыяцыі твор выклікаў, пра тое га
варыць не буду. Хіба што толькі крыху:
асабіста я адчула свежасць і чысціню

пачуццяў драматурга, які хоць і па
дышоў, як той казаў, да рысы саліднай
сталасці, але іх не згубіў. Акрамя таго,
п’еса падахвочвае глыбей усвядоміць,
наколькі шырокае паняцце «малая
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Сцэна са спектакля «Не пакідай мяне...». Аляксей Дудараў у ролі Палкоўніка,
побач Ігар Фільчанкоў (Міхасёў).

за лепшы сцэнар мастацкага фільма
на конкурсе, які быў аб’яўлены кіна
студыяй «Беларусьфільм». Прыкмет
ны ўнёсак у распрацоўку ваеннай
тэматыкі — і п’еса Аляксея Дударава
«Не пакідай мяне…» (2005). Да гэтага
часу яна карыстаецца вялікай папу
лярнасцю.
На працягу ўсёй творчай дзейнасці
Аляксей Дудараў выяўляў цікавасць да
гістарычнага мінулага Беларусі. Яркія
характары і вобразы гістарычных асоб
адлюстраваны ў п’есах «Князь Вітаўт»
(1997), «Чорная панна Нясвіжа» (1998),
«Палачанка» (2000), «Крыж» (2000),
«Усяслаў Чарад зей» (2001). За напі
санне гістарычных п’ес, пастаўленых
на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы, у 2001 годзе
Аляксею Дудараву была прысуджана
Спецыяльная прэмія Прэзідэнта Бе
ларусі.
Па сцэнарах Дударава знятыя
16 фільмаў, у тым ліку знакамітыя
«Белыя Росы» (1983), «Восеньскія
сны» (1987), «Брэсцкая крэпасць»
(у калектыве аўтараў, 2010). У 2002 го
дзе за сцэнар фільма «Белыя Росы»,
а таксама за п’есы «Парог», «Вечар»,
«Радавыя», «У прыцемках», «Чорная
панна Нясвіжа» пісьменнік атрымаў
прэмію Саюзнай дзяржавы Беларусі
ды Расіі ў галіне літаратуры і мастацт
ва. У 2014 годзе па п’есе Дударава быў
зняты фільм «Белыя Росы. Вяртанне».

Аляксей Дудараў — заслужаны
дзеяч мастацтваў Беларусі (1991). Яго
называюць жывым класікам. Сучас
ную драматургію немагчыма ўявіць
без яго творчасці. П’есы Дударава ста
вяцца на сцэнах многіх тэатраў далёка
га і блізкага замежжа.
У цяперашні час Аляксей Дудараў
на пенсіі, часта бывае з сям’ёй на дачы.
У Аляксея Ануфрыевіча ёсць сын Мак
сім і дачка Алеся, падрастаюць унукі
Арсеній і Андрэй, унучка Іаана. Яго
надзейны тыл — жонка Валянціна.
Валянціна Ждановіч,
з выкарыстаннем матэрыялаў БелТА.

Іван Ждановіч

радзіма». Часам для мне яно асацыю
ецца з вялікім каханнем. Зрэшты, хай
чытач робіць высновы сам.
А мы нагадаем: нарадзіўся Аляк
сей Дудараў 6 чэрвеня 1950 года ў
вёсцы Кляны Дубровенскага раёна
Віцебскай вобласці ў сялянскай сям’і.
Вучыўся ў Наваполацкім прафесій
на-тэхнічным вучылішчы нафтавікоў,
некаторы час працаваў на заводзе.
Беларускі тэатральна-мастацкі інсты
тут закончыў у 1976 годзе. Працаваў
з 1978 па 1983 год у ТЮГу загадчы
кам літаратурнай часткі, дзе і пачаў
займацца літаратурнай творчасцю. З
1991 па 2002 год Аляксей Дудараў —
галоўны рэдактар часопіса «Мастацт
ва». З 2003 па 2013 год быў мастацкім
кіраўніком Драматычнага тэатра Бе
ларускай арміі. З 1992 і па сёння ўзна
чальвае Беларускі саюз тэатральных
дзеячаў.
У 1979 годзе напісаў п’есу «Выбар»,
у якой выступіў супраць спрошчана
га разумення гераізму. У 1982 годзе
за гэтую п’есу і кнігу «Святая птуш
ка» Аляксей Дудараў быў адзначаны
прэміяй Ленінскага камсамола Бела
русі.
Яго невыпадкова называюць майс
трам простых гісторый, у якіх у той жа
час адлюстраваныя сур’ёзныя прабле
мы звычайных людзей. У п’есах «Па
рог» (1981), «Вечар» (1983) ды іншых
аўтар даследуе чалавечую мараль і
этыку, разважае над праблемамі алка
галізму, духоўнага разбурэння, лёсамі
жыхароў бесперспектыўных вёсак.
Чарнобыльскай трагедыі прысвечана
п’еса «Адчужэнне» (1994).
Сапраўднай падзеяй у тэатраль
ным жыцці другой паловы 1980 гадоў
стала п’еса «Радавыя», у якой пісьмен
нік узняў пытанне, чым была вайна для
кожнага радавога яе ўдзельніка. Твор
ў 1984 годзе быў адзначаны прэміяй
Усесаюзнага Ленінскага камсамола, а ў
1985‑м — Дзяржаўнай прэміяй СССР.
Да тэмы Вялікай Айчыннай вай
ны Дудараў вяртаўся і на пачатку
ХХІ стагоддзя. Да 60‑годдзя вызва
лення Беларусі ад нямецка-фашыс
цкіх захопнікаў напісаў п’есу «Ты
памятаеш, Алёша…», прысвечаную
абароне Магілёва ў першыя дні вай
ны. Спектакль быў пастаўлены ў
Драматычным тэатр ы Беларускай
арміі. За напісаны па п’есе сцэнар
фільма «Дняпроўскі рубеж» (2009)
драматург быў уганараваны прэміяй

С жонкай Валянцінай
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Аляксей Дудараў

Малая
радзіма
Камедыя ў дзвюх дзеях

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:
АТЭЛА — Ён
МАША — Яна
ГАБІ — Лялька

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ
Дзень першы
Пакінуты горад Драўлянск. Закіну
ты дом у Драўлянску.
Пакінутая кватэра. Утульна аб
с таўлены пакой. Фотаздымкі на
сцяне. На тумбачцы гарыць свечка.
На кушэтцы спіць цёмнаскуры АТЭ
ЛА. За акном вые восеньскі вецер.
З’яўляецца лялька-галыш ГАБІ.
Габі (танцуе і спявае):
Метель ей пела песенку:
— Спи, Машенька, бай-бай!
Мороз снежком укутывал:
— Смотри, не замерзай!
Мороз снежком укутывал:
— Смотри, не замерзай!
У пакой баязліва ўваходзіць МАША.
Габі знікае.
МАША разглядвае спячага.
АТЭЛА ад яе погляду прачынаецца
і садзіцца на кушэтцы.
МАША. А‑а‑а‑а!!!
АТЭЛА. А‑а‑а‑а!!!
МАША. Ты што тут робіш?
АТЭЛА. Я ёсць спаць. Ты ёсць хто?
МАША. Я — Маша.
АТЭЛА. Ты ёсць Маша?
МАША. Маша. А ты?
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АТЭЛА. Я ёсць Атэла.
МАША. Тады я Джульета.
АТЭЛА. Дэздэмон.
МАША. Ну, Дэздэмон… Навошта
ты залез сюды?
АТЭЛА. У мяне вакацый.
МАША. І ты лічыш, калі ў цябе
«вакацый», то можна забрацца ў чу
жую кватэру і дрыхнуць на чужым
ложку?
АТЭЛА. Гэта не ёсць чужая ква
тэра!
МАША. Значыць, твая?
АТЭЛА. Не. Ні твая, ні мая, ні яго.
Нічый ёсць.
МАША. Нічый?
АТЭЛА. Нічый. Горад — арывідэр
чы, дом — гуд бай, кватэр — бывай!
У мяне вакацый. Я тут жыць.
МАША. Пайшоў прэч!
АТЭЛА. Я тут жыць! Вакацый —
жыць, потым зноў універсітэта… ін
тэрната…
МАША. Гэта мой дом! Ты зразумеў?
АТЭЛА. Зразумеў. Нічый.
МАША. Я табе дам «нічый»! Я на
радзілася тут! Мяне ў гэты пакой з
радзільні прывезлі! Вось тут стаяў мой
ложачак! Нічый…
АТЭЛА. Гэта было мінулае… Яно
ёсць мярцвяк.

МАША. Што ты нясеш, чарнапу
зы? Які мярцвяк?
АТЭЛА. Калісьці было — зараз
няма. Што ёсць — ёсць, што няма —
той мярцвяк. Горад — не.
МАША. Ды вось жа ён за акном!
АТЭЛА. Людзі сказаў — жыць у го
рад нельга, значыць, мярцвяк. Дом —
не.
МАША. А дзе мы з табой зараз?
АТЭЛА. Людзі сказаў — жыць
у дом нельга, значыць, мярцвяк. Ква
тэр — не. Калі дом мярцвяк, горад
мярцвяк. Кватэр таксама няма.
МАША. Гэта мая кватэра! Мая!
Гэта мае фотаздымкі! Вось мой пар
трэт! Глядзі! Гэта я!
АТЭЛА. Гэта не значыць ты…
МАША. Я тут маленькая… Нас
адсюль выселілі, калі я была такой…
Што такое выселілі, разумееш, чувыр
ла?
АТЭЛА. Інтэрнаваць.
МАША. Можна і так… (дражніць.) Мярцвя-а‑а‑к! Я вярнулася, а ты
мярцвяк…
АТЭЛА. Ты ёсць мярцвяк.
МАША. Заб’ю! Зразумеў? Яшчэ
адно такое слова — і цябе няма.
АТЭЛА. Добра. Ты не мярцвяк. Ты
не ёсць жывы.

тэатр і жыццё
МАША. А ты?
АТЭЛА. А я студэнт.
МАША. Якога чорта ты тут абіва
ешся, калі студэнт?
АТЭЛА. У мяне вакацый.
МАША. Калі ў цябе «вакацый» —
каціўся б да папы-мамы пад пальмы.
АТЭЛА. У цябе таксама вакацый?
МАША. У мяне ўсё жыццё «ва
кацый». Як адсюль выперлі, дык усё
канікул, канікул і вакацый… А ты ад
куль такі загарэлы?
АТЭЛА. Пехетэрыя…
МАША. У вас там цяпер — рэва
люцыя?
АТЭЛА. Не, у нас Пехетэрыя… Ка
ралеўства.
МАША. А ты выпадкова там кара
лём не падхалтурваеш?
АТЭЛА. Не. Каралём не. Прынцам
падхалтурваць.
МАША. Таксама няхіла.
АТЭЛА. Няхіла, няхіла.
МАША. А ты як сюды прабраўся?
Зона. Пасты кругам.
АТЭЛА. Рака плыць. З бервяна
баркас рабіць…
МАША. Баркас?!
АТЭЛА. Адзін бервяно, два бервя
но, тры бервяно звязаць…
МАША. Дык гэта плыт!
АТЭЛА. Плыт, плыт… Ціха-ціха
плыць, птушачкі слухаць, рыба лавіць.
Жандар не заўважаў… Ты таксама
плыт? Адзін бервяно, два бервяно, тры
бервяно…
МАША. Горш. Адна ўсмешка, два
ўсмешка, тры ўсмешка…
АТЭЛА. Каму ўсмешка? Каму смех?
МАША. Каму ўсмешку, каму смех,
а каму і не да смеху. Па-рознаму.
АТЭЛА. Жандар усмешка?
МАША. І ім таксама. Т‑а‑ак, а твае
бацькі, напэўна, адпетае жлаб’ё…
АТЭЛА. Жлаб’ё, жлаб’ё, жлоб…
Песня!
МАША. Мо не выслалі грашанят
на квіток дадому? Не выслалі? На ва
кацыі?
АТЭЛА. Не. Закон: канікул — да
дому ехаць! Або ў інтэрнаце жыць.
А інтэрнат — рамонт. Дадому не
ехаць.
МАША. Дык што ж ты ў кагонебудзь з сяброў не мог перакантавац
ца? Чаго ў зону папёр? Жыцця ад вас
няма! Усё апанавалі. Як прусакі.
АТЭЛА. Я студэнт.
МАША. Адчуваецца.
АТЭЛА. Каму я зрабіць шкода?

МАША. Мне. Даўно ў нас?
АТЭЛА. Адзін год. Сябар няма.
МАША. Не паспеў завесці. І пазы
чыць не мог? Колькі там да тваёй Пе
хетэрыі?
АТЭЛА. Шмат-шмат тысяч кіламе
траў. Там цёпла. Тут холад. Айс!
МАША. Так, халадрыга канкрэт
ная.
АТЭЛА. Халададрыга… Хала-Ха
ла, дрыга-дрыга…
МАША. Дык як цябе ўсё-ткі зваць?
АТЭЛА. Атэла.
МАША. Я сур’ёзна! А ты мянушка
мі раскідваешся! Кажы, як цябе зваць!
АТЭЛА. Атэла.
МАША. Ну, ты дастаў мяне! Шэкс
пір занюханы!
АТЭЛА. Я ёсць Атэла! Быў Атэла!
Ёсць Атэла! Быць Атэла! Вось мая сту
дэнцкая пашпарта!
Падае МАШЫ студэнцкі білет
МАША. (чытае). Сапраўды: Атэ
ла. А я думала, ты разводзіш мяне…
(Чытае.) Атэла аль-Мабаба… Крэа
тыў. Што імя, што прозвішча. Ты маўр,
ці што?
АТ ЭЛА. Не. Пехет эрыя… Пе
хетэрыя…
МАША. Ты думаеш, я ведаю? Гэта
дзе?
АТЭЛА. Там, там! Гэта ёсць далёка.
Туды ваша птушка на вакацый лётаць.
Гняздо тут рабіць, на канікул на Пе
хетэрыю лётаць.
МАША. Я геаграфію і прыро
дазнаўства ніколі не любіла.
АТЭЛА. Пехетэрыя добра.
МАША. Веру.
АТЭЛА. Банана, какоса, папая,
бамбука…
МАША. Былі б у мяне грошы —
абавязкова б табе пазычыла, каб ты
змог на свой вакацый у Пехетэрыю
зматацца.

АТЭЛА. Грош няма.
МАША. Грош няма. Так, дарэчы,
ты тут нічога не чапаў?
АТЭЛА. Я спаў.
МАША. Гэта я бачу. Ты нічога
не браў?
АТЭЛА. Тут грош няма.
МАША. Ды не грош! Тут была
лялька. Мая лялька. Яна табе не тра
плялася?
АТЭЛА. Лялька не сустракаў.
МАША. Мне яе падарылі на дзень
нараджэння. Калі я была зусім малень
кай. Лялька-галыш. Габі.
АТЭЛА. Габі… Габі не прыходзіў.
МАША. Куды яна падзелася? Я ж
вось тут яе пакідала… Як цяпер па
мятаю. Вось тут! Мне яе забаранілі
браць з сабой. Я плакала. Мне яе
на дзень нараджэння падарылі. Тата
падарыў! У мяне заўтра дзень нара
джэння! Я за ёй толькі сюды і прыеха
ла, а яе няма… Яе няма! Яе няма! Яе
няма! Разумееш, Рамэа?
АТЭЛА. Атэла. Рамэа ёсць Атэла.
МАША. Куды ты яе схаваў?
АТЭЛА. Габі сышоў на вуліц… Габі
сышоў на вуліц!
МАША. Дуррань!
АТЭЛА. Атэла-дурань дагнаць
Габі, сказаць… ты плакала, Габі, дадо
му ісці!
АТЭЛА ўцякае.
МАША. Ідыёт чарнамазы! (Плача.)
З’яўляецца ГАБІ.
ГАБІ (танцуе і спявае).
Метель ей пела песенку:
— Спи, Машенька, бай-бай!
Мороз снежком укутывал:
— Смотри, не замерзай!
Мороз снежком укутывал:
— Смотри, не замерзай!
Зацямненне
Працяг будзе.
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Творчасць

Васіль Касцючэнка:

«Мастацтва
бессэнсоўнае, калі
не закранае душу…»

Безумоўна, час робіць свой адбітак і на творчасці. Напрыклад, адна з апошніх работ мастака Васіля
Касцючэнкі называецца «Шлях». На ёй бачныя сілуэты людзей на фоне мноства прыступак, якія вядуць
далёка ўверх. Толькі там, наверсе ёсць лаўка, дзе і можна будзе перадыхнуць. Але спачатку трэба
пераадолець гэты няпросты шлях. Як сказаў сам мастак, сюжэт карціны быў навеяны асацыяцыямі
сучаснай рэальнасці з яе пандэміяй, каранавірусам, самаізаляцыяй і іншымі напасцямі…

Мастак Васіль Касцючэнка ў майстэрні на фоне сваіх апошніх твораў
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Н

есумненна, вядомы беларускі майстар жывапісу
Васіль Касцючэнка, дарэчы, лаўрэат Спецыяльнай
прэміі Прэзідэнта Беларусі ў намінацыі «Выяўлен
чае мастацтва», — мастак-канцэптуаліст. Гэта па
цвярджаюць і яго працы, напісаныя ў апошнія месяцы, з
якімі давялося пазнаёміцца ў майстэрні мастака. Яны яшчэ
чакаюць свайго часу, калі ўсё ж будуць прадстаўлены пу
бліцы (пакуль з правядзеннем выставачных мерапрыем
стваў зацішша) і, не сумняваюся, выклічуць непадробную
цікавасць у гледачоў. Як было заўсёды, калі праводзіліся яго
персанальныя выставы.
А я згадваю, як на адной з такіх выстаў, дарэчы, якая
мела вялікі рэзананс, Васіль Касцючэнка прадставіў цэлы
шэраг палотнаў, аб’яднаных канцэпцыяй звароту да вобра
за чалавека ў сучасным свеце. Адсюль і назва таго праек
та — «Зямляне». Уласна, героямі большасці твораў мастака
заўсёды паўстаюць сімвалічныя фігуры, пазбаўленыя, як
правіла, традыцыйных рысаў партрэтнасці. Вельмі часта
гэта летуценнікі з вялікімі дзіцячымі вачыма. Аўтар нібы
шукае вобраз сучасніка — чалавека, які, нягледзячы на ўсе
тэхнічныя дасягненні, прагматыку ды імклівы рытм існа
вання, знаходзіць у жыцці месца для пачуццяў. Поспех
мастака ў тым, што ён здолеў праявіць сябе як аўтар, які
актыўна рэагуе на падзеі часу, але разам з тым застаецца
сентыментальным і лірычным творцам.
А яшчэ з упэўненасцю можна сказаць, што стыль ма
стака Касцючэнкі ўпісваецца ў сусветную хвалю «новай
фігуратыўнасці». У гэтым стылі спалучаюцца элементы
беспрадметнасці і рэалістычнага мастацтва. З аднаго боку,
фігуратыўны пачатак у творчасці аўтара падпарадкаваны
фармальным патрабаванням кампазіцыі. З іншага — плямы
на палотнах Касцючэнкі не ператвараюцца ў абстрактныя
каляровыя палі, а захоўваюць сувязь з рэальнасцю: зялёны
застаецца колерам травы, чырвоны — сонца, празрыстаблакітны азначае прыналежнасць да воднай стыхіі. Ме
навіта гэтая матэрыяльнасць колеру, як сакавіты барвовы
кавун у працы «Лета», надае вобразам Касцючэнкі паўна
кроўнасць, робіць эфектнае візуальнае ўражанне.
Працы, прадстаўленыя на той выставе, былі розныя па на
строі: ад напружана-драматычных — «Стрыманае імгненне»,
«Укрыжаванне», «Ружовае святло», пабудаваных на спалу
чэнні кантрасных колераў, да гарманічна-ўраўнаважаных,
выкананых у адной светлай танальнасці. Аднак яго аўтарскі
тэмперамент найбольш праяўляецца якраз у дынамічных
колеравых спалучэннях — чырвонага з зялёным, зялёнага з
ружовым, — блізкіх да стылістыкі сучаснага мастацтва.
ле жывапіс Касцючэнкі застаецца далёкім ад кідкай
мовы рэкламы, і кантрасты на яго палотнах заўсё
ды кампазіцыйна згарманаваныя. У каларыстыцы і
вобразным напаўненні яго твораў адгадваюцца ша
галаўскія матывы. Як правіла, гэта тонкая стылізацыя пад
наіў, прысутнасць рознакаляровых чалавечых фігур, сілу
этаў жывёл — кароў і коней, што сведчыць пра прыналеж
насць мастака да славутай віцебскай школы (у 1974 годзе
Васіль Касцючэнка скончыў мастацка-графічны факультэт
Віцебскага педінстытута).
Безумоўна, цікавасць уяўляе і серыя гарадскіх пейзажаў
Касцючэнкі, у якіх аўтар тонка ўлавіў і здолеў арыгінальна
перадаць дух беларускай сталіцы. Для гэтых работ харак
тэрны пазітыўны настрой у адлюстраванні аблічча мега
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«Хочацца паказаць той час, дзе
ты жывеш. А тэмы — гэта
падстава для разважанняў.
Але гэта не галоўнае. Галоўнае,
каб думка была глыбокай,
каб яна мела нейкую вагу».
поліса, адчуванне маладой бурлівай энергетыкі горада. Па
сутнасці гэтая серыя — сапраўдны ўнёсак у распрацоўку
мастацкага брэнда Мінска.
Асобную старонку ў творчасці аўтара займаюць палотны
на хрысціянскія сюжэты («Прычасце», «Радаўніца», «Сустрэ
ча»), якія нагадваюць кранальныя шэдэўры народнага ікана
пісу. Аўтар выяўляе ў гэтых работах не столькі рэлігійную па
слядоўнасць, колькі традыцыйны міфалагічны светапогляд
славянскіх народаў, у аснове якога — земляробчы каляндар
з гадавым цыклам святаў. Мастак узнаўляе непаўторную са
кральную атмасферу кожнага з іх. Гэта асабліва адчуваецца
ў работах «Прадчуванне Вялікдня», «Каляды».
Для творчасці Касцючэнкі апошняга часу характэрны
зварот да вялікіх фарматаў, што нагадвае пра досвед прад
стаўнікоў абстрактнага экспрэсіянізму з іх імкненнем рас
тварыцца ў жывапіснай стыхіі.
рэшты, аб канцэптуальнасці работ Васіля Касцючэн
кі можна казаць шмат. Я ж прыгадваю ўжо даўнюю
яго выставу «Знак вады» ў мінскім Музеі сучаснага
выяўленчага мастацтва.
Так, вада — адна з стыхій Сусвету. Без яе, бясспрэчна,
не было б жыцця на зямлі. Не, Васіль Касцючэнка зусім
не ўзяўся тады ўзмацняць гэтую ісціну. У сваім творчым цы
кле ён толькі па-свойму інтэрпрэтаваў жыватворную сілу
прыроды. Але тады экспазіцыя зрабіла эфект нечаканай за
левы ў сонечнае надвор’е. Настолькі гэта было нязвыклым.
І ў той жа час прадказальна. Аўтар сваімі працамі прымусіў
шырэй адкрыць вочы на найважнейшы эквівалент быцця.
Вада — катэгорыя глабальная. Чалавецтва ўсвядоміла яе
каштоўнасць. І забіла трывогу. Навукоўцы занепакоеныя тым,
што на палюсах Зямлі растаюць ледавікі. Вада сыходзіць…
У Беларусі шмат рэк і азёр з прэснай вадой, яна залягае
ў нетрах. Нейкія краіны багатыя нафтай, прыродным газам,
каменным вугалем. У нас багацце — вада. І Васіль Касцю
чэнка вырашыў гэта своечасова адзначыць, падкрэсліць.
Каштоўнасць вады ён паказваў на кантрасце са спякотай.
Уласна, небывалая спякота годам раней з ляснымі пажарамі,
засухай і падштурхнула мастака зрабіць цэлую серыю работ
аб вадзе як аб жыватворным сімвале жыцця.
Аўтар адзначае значнасць вады ў штодзённасці быцця.
Але нават простай назвай адной з работ — «Людзі, якія
п’юць ваду» — ён узвышаў свой прадмет творчасці. А можа
толькі ненадакучліва адзначаў той факт, што стыхія вады, як
і наша жыццё, непрадказальныя. Вада цячэ як і само жыццё.
Па Васілю Касцючэнку вада — гэта катэгорыя і мараль
ная. Клапоцячыся аб гэтай прыроднай дадзенасці, чалавек
праяўляе пільнасць, думаючы пра выжыванне будучых па
каленняў.
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«Ёсць адчуванне не толькі
ўбачанага, яшчэ ёсць адчуванне
асацыяцый. Усё залежыць
ад таго, што ты хочаш
зрабіць. Хочаш намаляваць
шчасце? Але гэта ж катэгорыя
нябачная, хоць яна і ёсць.
Чаму гэта не зрабіць».

В

ядома ж, усе свае ідэйныя намеры мастак выказвае
выяўленча. Па працах Васіля Касцючэнкі адчуваеш,
што для аўтара важна знайсці і свой уласны духоўны
стрыжань, вызначыць сутнасць чалавечай прыроды,
выявіць правілы адносін з наваколлем. У працах, разліча
ных на ўдумлівага гледача, Васіль малюе свет з дапамогай
звычайных жыццёвых асацыяцый. Але ён нябачна пераа
дольвае матэрыяльнасць і прымушае ўключаць падсвядо
масць у сваіх завочных суразмоўцаў.
Так, многае грунтуецца на ўспрыманні. І толькі адчу
вальнасць прадмета можа выклікаць тыя ці іншыя думкі,
эмоцыі, дазволіць казаць аб лініі творчасці на аснове ўба
чанага і запалага ў душу. У выпадку з Васілём Касцючэнкам
гэта адбылося пасля знаёмства з яго работамі. Менавіта яны
далі штуршок для дыялогу з самім аўтарам.
— Усё ж такі хацелася б удакладніць: што вы ўкладваеце ў сваю творчасць? Мастак, як вядома, далёка не заўсёды малюе проста рэч, якую ён бачыць цяпер, сёння.
— Я лічу, што мастак, паэт, пісьменнік — гэта ўсё блізкія
па духу людзі, толькі кожны з іх па-рознаму выказвае сябе.
Я часта задумваюся над гэтым пытаннем. Чаму часам ёсць,
што сказаць, часам не? Прафесія мастака — гэта лёс. Бо ча
лавек хоча данесці людзям свежую думку. Мастаком рухае
неабыякавасць да рэчаіснасці. І мае выставы «Знак вады»,
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«Зямляне» — гэта маё стаўленне да свету. Так проста ніхто
тэмы мастаку не дае. Ён разважае, думае, прыходзіць да ней
кай высновы і выказвае гэта ў сваіх працах. Мастацтва было
заўсёды — больш, менш, але было. І чым яно разнастай
ней, тым цікавей. Я ўяўляю сабе мастацтва як вялікі жывы
арганізм. Да яго прыляпляецца адно, другое, але дрэннае
адваліцца, застанецца добрае. Асабіста я лічу, што трэба за
хаваць сябе, заставацца самім сабой. І калі ты будзеш шчыра
рабіць сваю справу, як ты яе адчуваеш, калі нешта атрыма
лася, то яно будзе і іншым цікавае. Так, я ведаю, што гледачы
не заўсёды ўспрымаюць тое, што я хацеў сказаць. Але часцей
усё ж разумеюць і прымаюць. Ім гэта падабаецца.
— Для вас удзел у выставах з’яўляецца важным?
— Безумоўна. Бо як мы маем зносіны? Толькі праз вы
ставы.
— Вашы працы выкананы ў манеры, якую нельга ў
поўнай меры назваць рэалістычнай, хоць вы, як адукаваны мастак, напэўна ўмееце адлюстраваць тое, што
бачыце, у рэалістычнай форме. Чаму ж вы адышлі ад
рэалізму, а знаходзіце нейкія іншыя формы для выражэння сябе ў сваіх працах?
— А што такое рэалізм? Я іду па вуліцы, я бачу лес,
я адчуваю пах, я хаджу па зямлі… У мяне нейкі настрой,
у душы — нейкія эмоцыі. Калі зняць фотаапаратам лес — ён
будзе проста лесам. Але ж акрамя выяўленчасці ёсць яшчэ
нешта іншае ў прыродзе. Ёсць адчуванне не толькі ўбачанага,
яшчэ ёсць адчуванне асацыяцый. Усё залежыць ад таго, што
ты хочаш зрабіць. Хочаш намаляваць шчасце? Але гэта ж
катэгорыя нябачная, хоць яна і ёсць. Чаму гэта не зрабіць.
У свой час я падышоў да тэмы вады вельмі нават рэалістыч
на. А як раскрыць адносіны паміж людзьмі? Мы бачым: ся
дзяць два чалавекі. Яны сядзяць і ім прыемна. Чаму я не магу
гэта намаляваць? Бо фарбы і адрываюць, і набліжаюць. Як
разумець рэалізм? Я лічу, што паўтарыць тое, што мы бачым,
немагчыма. Можна наблізіцца, знайсці нешта новае ў гэтым.
А проста капіраваць прыроду немагчыма.
— Які абагульняючы вобраз вашых работ?
— Напэўна, хочацца перадаць тое, як я сам адчуваю тую
ці іншую сітуацыю. Зараз мы з вамі сядзім, размаўляем —
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машына праехала, пэндзлік зваліўся. Гэта ёсць час. Хочацца
паказаць той час, дзе ты жывеш. А тэмы — гэта падстава
для разважанняў. Але гэта не галоўнае. Галоўнае, каб думка
была глыбокай, каб яна мела нейкую вагу.
— Вы лічыце, што праца павінна быць прыгожай?
— Не абавязкова. Адзін чалавек мне сказаў: у цябе за
надта прыгожыя працы. Для яго гэта прыгожа, а я лічу, што
яны яшчэ не дасканалыя. Што ўкладваць у паняцце «пры
гожа»? Для мяне «прыгожа» — гэта гармонія фарбаў, дзе
не трэба нічога мяняць. Дзе трапіў дакладна. Але гэта адно.
А другое: каб дайшло да іншых тое, што я думаю. Гэта вя
лікая справа — мець пачуццё кампазіцыі, пачуццё рытму.
Гэта выдатна, але гэта яшчэ не ўсё. Многіх мастакоў не ві
даць таму, што яны не прывыклі самастойна працаваць.
— Вы ўдзельнічалі ў выставах, ездзілі са сваімі працамі за мяжу. Наколькі карысны гэты досвед?
— Я лічу, мы будзем цікавыя тады, калі будзем самабыт
ныя.
— Што ў вашых творчых планах? Ці вы лічыце, што
ўжо дасягнулі ў сваёй творчасці піка і вам над чымсьці
галаву ламаць не трэба?
— Маё меркаванне такое: калі чалавек лічыць сябе
майстрам, гэта ўжо дрэнна. Завучаная схема, завучаныя
рэчы не дадуць толку. Пастаянна трэба ўдасканальвацца,
шукаць, змагацца і не быць абыякавым. Чалавек нацэліў
ся на нейкі кірунак і ў гэтым развіваецца. Трэба працаваць.
Я ўпэўнены, што межаў дасканаласці няма. Чаго хацелася б?
Ды проста больш заявіць аб сабе ў сваіх працах.
тосьці з крытыкаў аднойчы сказаў: «Моцным бокам
славянскага мастака з’яўляецца нявызначанасць».
Адсутнасць рацыянальнай выверанасці, жаданне
спазнаць навакольны свет на эмацыйным узроўні —
менавіта гэтыя якасці, у першую чаргу, уласцівыя і мастаку
Касцючэнку. Ён больш цэніць недасказанасць, чым канчат
ковасць сваіх меркаванняў. І там, дзе мастак вызваляецца ад
рацыянальнай «пабудовы» палатна, лёгка ўбачыць імпуль
сіўныя акорды актыўных каляровых плям… Сюжэтная кан
ва амаль раствараецца, адбываецца своеасаблівая дыфузія,
дзе ў поўнай меры праяўляе сябе Яго Вялікасць Жывапіс.
Васіль Касцючэнка з пакалення тых беларускіх мастакоў,
якім удалося пазбегнуць уплыву псеўдаакадэмічнай трады
цыі. «Фігуратыўнасць у яго карцінах не губляецца, хутчэй
яна здабывае іншы сэнс: яна «ўпісваецца» ў кантэкст кам
пазіцыі як арганічны маляўнічы кампанент. Насычанасць
палатна вялікімі лакальнымі каляровымі плямамі можа вы
клікаць некаторыя алюзіі з жывапісам фавістаў, аднак мне
бачыцца іншая матывацыя: засваенне еўрапейскага досве
ду — з аднаго боку, а з другога — рэалізацыя тых магчымас
цяў, якія ні ў якай меры не можа даць досвед акадэмічнага
жывапісу», — так піша пра творчасць Васіля Касцючэнкі
мастацтвазнаўца Мікалай Паграноўскі.
арта адзначыць і яшчэ адну асаблівасць творчай мане
ры Васіля Касцючэнкі. У яго творах маляўнічая стыхія
стрымліваецца часам адным лакальным колерам —
часцей за ўсё гэта бывае чырвоны. Градацыі чырвонага
могуць бясконца вар’іравацца і плаўна нібы «перацякаць» з
аднаго палатна ў іншае. Экспансія чырвонага — гэта своеа
саблівы камертон па многіх маляўнічых працах. Часам гэта
ўспрымаецца як нейкая серыя, якая дае магчымасць мастаку
паслядоўна раскрыць «тэму чырвонага» ў розных варыяцыях.

Твор павінен адстаяцца

Х

Разважанні заўсёды з мастаком

В

Без эмоцый у творчасці не абысціся
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Творчасць
— А чым, на вашу думку, выклікана тая
акалічнасць, што не так шмат людзей сёння
цікавяцца мастацтвам? Пытаннем працягваю дыялог з гаспадаром у яго майстэрні.
— Так заўсёды было: не многія цікавіліся ма
стацтвам. Проста, мабыць, свет так уладкаваны.
— А наколькі сучасны мастак, які павінен
і тварыць, і жыць у гэты час, ідзе на кампраміс паміж тым, што яго прадукт павінен
рэалізавацца, і паміж творчасцю, у якой вы,
магчыма, не павінны ўлічваць гледача як спажыўца?
— Гэтая тэма вельмі складаная. Часам спра
бую рабіць працы для канкрэтнага заказчыка.
Я не разумею, як для спажыўца можна рабіць
дрэнна? А наогул ёсць загадка: дзе тое, што зро
блена не на спажыўца?.. Суаўтар, з якім мы афар
млялі Каталог беларускіх мастакоў, сказаў неяк:
трэба знайсці тое, чым браць гледача, чым яго
зацікавіць. Але кожны, мяркую, павінен гэта ра
біць па-свойму.
— Вы разважалі над тым, хто вы для гледача? Бо форма павінна сумяшчаць і сэнс.
— Пытанне ў тым, што камерцыя, а што мастацтва?
Проста працу прадаць і сапраўдны жывапіс — гэта зусім
розныя рэчы.
— А як жа тады крытэрыі ацэнак, якія вызначаюць
аўкцыённы продаж?
— У аўкцыёнах працы беларускіх мастакоў таксама
ўдзельнічалі. Але звычайна арт-дылеры займаюцца тым ці
іншым аўтарам тады, калі хочуць на ім зарабіць. Крытэрыі
ацэнак, вядома, існуюць. Як ёсць нямала мастакоў, якіх
не ведаюць не таму, што яны нецікава пішуць, а таму, што
іх мала паказваюць.
— Можна сцвярджаць, што беларускія мастакі ярка
заявілі аб сабе ў свеце?
— Чаму не! Вось Барыс Забораў заявіў пра сабе. Шагал?
Калі прыехаў у Германію, прывёз цэлы вагон работ, але яны
былі не запатрабаваныя. Толькі ў Францыі яго падтрымалі.
Гэта лёс. Але шанец ёсць у кожнага.
— Пра беларускую школу жывапісу ў якой меры можна
казаць?
— Я шмат дзе пабываў: у Германіі, Швецыі, Люксембур
гу, Францыі… Мы не падаемся белай варонай. У свой час
Масква зрабіла вялікі ўплыў. Пастаянна ездзілі ў Вільнюс,
калі маладыя былі: там мастацтва было сучаснае і вельмі
цікавае. У нас шмат навучальных устаноў. Да мяне прыяз
джаў мастак з Наўгародскай вобласці Расійскай Федэрацыі,
у іх там адно вучылішча, а тэрыторыя як Беларусь. У нас —
па-іншаму. У нас ёсць Школа.
— Вы ўдзельнічалі ў выставах, ездзілі са сваімі працамі за мяжу. Наколькі карысны, каштоўны гэты досвед?
— Я ўсё ж лічу, мы будзем цікавыя тады, калі будзем самі
па сабе самабытнымі.
— У свой час вы сталі лаўрэатам Спецыяльнай прэміі
Прэзідэнта ў намінацыі «Выяўленчае мастацтва»…
— Так, прэмія за ўнёсак у развіццё беларускага мастацт
ва. 2007 год у мяне быў асабліва плённым. У афармленні
Нацыянальнай бібліятэкі прымаў удзел, насычанай была
выставачная дзейнасць.
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Усё пазнаецца ў параўнанні

— Што дае вам падсілкаванне ў творчасці? Вашы
працы заснаваныя на жыцці ў гэтай краіне і яе нацыянальных асаблівасцях? Ці пра вас маглі б сказаць: ён —
мастак інтэрнацыянальны?
— Як бы мы ні хацелі, што б ні казалі, але мы выхоў
валіся на нашых мэтрах у выяўленчым мастацтве: на твор
часці народных мастакоў Міхаіла Савіцкага, Леаніда Шча
мялёва, Гаўрыіла Вашчанкі… Гэта зрабіла свой адбітак.
Нешта памяняць — па-мойму, складана. Так, у свой час
мы сталі часцей бываць за мяжой, самі адкрыліся. Вядома,
на сусветнае мастацтва аглядку робіш. Але больш за ўсё
бярэш, вядома, у Беларусі. Бо тут жывеш, маеш зносіны.
І тэмы атрымліваюцца тыя, якія часцей за ўсё заснаваныя
на тутэйшай рэальнасці. А калі ўзяць студэнтаў, якім цяпер
па 20 гадоў, то я баюся, каб не згубілася сувязь пакаленняў.
Я вельмі гэтага баюся. Калі мы ўступалі ў Саюз мастакоў,
было адчуванне, што ўсё ж такі многае атрымалася. Цяпер
такой веры ў маладых мастакоў не надта шмат. Я не кажу,
што яны не вельмі здольныя. Проста ім трэба даць магчы
масць паверыць у свае творчыя сілы. А яшчэ важна, каб
яны ўмацаваліся ў адчуванні сваёй неабходнасці.
— Адным словам, вас хвалюе пытанне захавання традыцый?
— Безумоўна. А традыцыі — гэта калі дапамагаюць ма
ладым. Гэта павінна быць. Каб мы — і яны.
астак са своеасаблівым разуменнем свету і сваёй
творчай філасофіяй. Гэта вызначэнне вельмі
дакладна падыходзіць да Васіля Касцючэнкі.
Калегі характарызуюць яго як жывапісца, неа
быякавага да жыцця. Напэўна і таму, што рэальнасць у яго
працах мае шмат градацый, адценняў, нюансаў. Нездарма
ў той жа выставе «Знак вады» кожная карціна станавілася
фрагментам адзінага цыклу, у якім асэнсоўвалася паняцце
гармоніі свету. Але абсалют для яго — не застылая ісціна.
Пад ім ён разумее свет у цэлым. Іншая справа, што з дапа
могай жывапісу можна імкнуцца выказаць сваё стаўленне
да яго. У гэтым і ёсць творчая пазіцыя канцэптуаліста
Васіля Касцючэнкі.

М

Веніямін Міхееў.
Фота аўтара.

Васіль Касцючэнка. «Шлях», 2020 г.
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