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Рэдакцыйны аддзел часопіса.

ПАВАЖАНЫЯ СЯБРОЎКІ І СЯБРЫ!
Давайце будзем паважлівамі, салідарнымі і максімальна
актыўнымі ў пашырэнні інфармацыйнай прасторы рабочай
групы “Жанчыны БСДП”.
Заклікаю дасылаць яшчэ больш артыкулаў з самымі рознымі
ідэямі, нестандартнымі прапановамі і ўнікальнымі ведамі. Дэманструйце сваю стваральную і творчую моц, удзельнічайце ў
напаўненні новых нумароў часопіса “Адлюстраванне”.
Не абавязкова мець журналісцкую адукацыю. Важна
злавіць натхненне і працоўны імпэт, далучыцца да грамадскіх
і палітычных працэсаў Беларусі.
Жанчыны маюць патрэбу ў пашырэнні прасторы дэмакратыі,
якая не можа існаваць без актыўнага жаночага ўдзелу.
Беларускі жаночы рух абавязаны быць заўважным і
ўплывовым у грамадстве.
Мы, жанчыны і дзяўчыны, павінны выказваць свае думкі,
дзяліцца ўражаннямі і хваляваннямі, прапаноўваць “жаночы
позірк” на сучасныя патрэбы і праблемы беларусак і беларусаў.
Вельмі ўдзячна тым аўтаркам і аўтарам, якія дасылаюць свае лісты і артыкулы, дзеляцца сваім вопытам і
літаратурнымі спробамі.
Будем рады супрацоўніцтву!
Вольга РАХМАНАВА,
актывістка рабочай групы
“Жанчыны БСДП”.
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Старшыня Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі (Грамады) Ірына
Вештард пракаментавала сітуацыю
адносна таго, як сацыяльная дзяржава,
якой у адпаведнасці з Канстытуцыяй
з'яўляецца Рэспубліка Беларусь,
перастае быць такой па сутнасці.

Ірына Вештард:
ДЗЯРЖАВА РОБІЦЬ НАСТУП НА

САЦЫЯЛЬНЫЯ ПРАВЫ ГРАМАДЗЯН
— Ірына Зянонаўна, як вы лічыце, ці была
неабходнасць у з'яўленні Дэкрэта №3 «Аб
папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства»
і ці можна называць беспрацоўных
дармаедамі?
— Калі ў краіне і ёсць дармаеды, то гэта
нязначная частка насельніцтва, якая маральна
збанкрутавала. Гэта людзі, якія прызвычаіліся
жыць за чужы кошт; гэта людзі, якія маюць залежнасць ад алкагалізма і наркаманіі. З гэтых
людзей нічога не возьмеш. Ніякі падатак яны
не ў стане заплаціць самастойна.
Усе астатнія грамадзяне, якія ў сілу тых
ці іншых абставінаў апынуліся без працы, —
ніякія не дармаеды. Гэтая катэгорыя людзей
разумее ўсю цяжкасць сітуацыі: што і есці
трэба, і дзяцей карміць ды вучыць трэба. І каб
заробіць на жыццё грошы вымушаны ехаць за
мяжу, каб там шукаць сабе працу. На гэтую катэгорыю людзей дзяржава не мае ніякага права
наязджаць. Калі б дзяржава рупілася пра сваіх
грамадзян, то стварала бы новыя працоўныя
месцы ў краіне, а не спрабавала выціснуць з
людзей лішнюю капейку.
Маю глыбокае перакананне, што Дэкрэт
№3 несвоечасовы і непатрэбны. Яго варта

адмяніць. За яго адмену ў 2015 годзе наша партыя сабрала 10 000 подпісаў.
— Як вы ставіцеся да таго, што кіраўніцтва
Беларусі ўзвысіла працоўны ўзрост?
— Стаўлюся да гэтага адмоўна, бо ў краіне
шмат людзей, якія з'яўляюцца беспрацоўнымі.
Узвышэнне працоўнага ўзросту робіць
беспрацоўнымі яшчэ больш людзей.
Я разумею, што пенсійны ўзрост павысілі,
каб акамуляваць пенсійны фонд. Калі людзям
цяпер прыйдзецца плаціць пенсію пасля 58 і
63 год, то ўлічваючы сярэднюю працягласць
жыцця мужчын, адбудзецца пэўная эканомія
бюджэта. У сярэднім мужчыны жывуць у нас
каля 65 год.
На маю думку, ў Беларусі неабходна
зраўняць узрост выхаду на пенсію мужчын і
жанчын. Гэта як прынцып роўнасці палоў, які
шырока практыкуецца ва ўсім свеце. Яшчэ
трэба ўлічваць тое, што жанчыны ў Беларусі
жывуць амаль на 13 год больш за мужчын. Аднак выхад на пенсію мужчын ва ўзросце 63 год
пры цяперашніх рэаліях лічу непрымальнай
з'явай.
— Ці падтрымліваеце скасаванне ўліку
працоўнага стажу за службу ў войску, вучо-

бу ў ВНУ, доглядам за інвалідам і дзіцяці ва
ўзросце да трох год?
— Я да гэтага стаўлюся адмоўна. Чалавек цягам жыцця мусіць узвышаць свой узровень адукацыі. Калі людзі вучацца — гэта
добра не толькі для чалавека, але і для дзяржавы, бо расце спецыяліст. Чаму людзі, якія
аддалі пяць год навучання ў ВНУ мусяць быць
пакрыўджаныя такім чынам? Той жа, хто ў
гэты момант не вучыўся, а адразу пайшоў на
працу — здабыў 5 год стажу, а студэнт ВНУ
атрымліваецца — згубіў. Неяк несправядліва.
Варта таксама ўлічваць той факт, што 60%
студэнтаў у нас вучыцца платна. Датычна вой
ска скажу, што салдаты служаць грамадству і
дзяржаве. Догляд за дзіцяці ва ўзросце да трох
год і інвалідамі таксама з'яўляецца грамадскакарыснай дзейнасцю. Усё гэта робіцца на карысць дзяржавы.
— Як ацэньваеце спробу ўлады ўвесці аплату за наведванне паліклінік?
— Калі дзяржава спрабуе ўвесці плату
за наведванне паліклінік, то яе кіраўніцтва
мусіць гэта ўлічыць у заробках грамадзян, бо
заробкі ў Беларусі зусім маленькія. Мы памятаем, што дзяржава брала на сябе абавязкі
забяспечыць у краіне бясплатную адукацыю
і медыцыну. Пакуль у краіне няма дастойных
заробкаў, няма страхавой медыцыны, не варта
ўвогуле ўздымаць падобныя пытанні і спрабаваць нажыцца на звычайных грамадзянах.
— Ідзе гутарка пра тое, каб донары крыві
і плазмы здавалі кроў як валанцёры, то бок
без аплаты. Як пракаментуеце гэтую з'яву?
— Мяркую, што ў гэтае пытанне дзяржава
не павінна ўмешвацца. Калі чалавек лічыць,
што неабходна здаваць кроў за грошы — гэта
яго маральнае права. У сувязі з гэтым адчуваю,
што можа з'явіцца дэфіцыт крыві і плазмы. А
мы ведаем, што хворым людзям, асабліва пад
час аперацый, часта патрэбнае пераліванне
крыві. Калі не будзе банка крыві і плазмы —
у нас будзе чарговая нявырашаная праблема. Гэта не тая сфера, дзе варта эканоміць на
здароўі і жыццях людзей.
— Як ставіцеся да платнай адукацыі і
платнай пераздачы іспытаў у ВНУ?
— Як сацыял-дэмакрат я перакананая, што
першая вышэйшая адукацыя павінна быць бясплатная і гарнатаваная дзяржавай. Другай, ці
трэцяя адукацыя — справа асабістая, і дапускаю, што можа быць платнай. Калі не будзем
рупіцца пра адукацыю сваіх грамадзян, то можам стварыць дэфіцыт спецыялістаў.

Я не падтрымліваю платныя пераздачы
іспытаў, бо ёсць небяспека, што гэта стане звычайнай камерцыялізацыяй адукацыйнага працэсу. Выкладчыкі будуць гнацца не за тым, каб
даць веды, а каб заваліць паболей студэнтаў,
каб потым на іх можна было зарабіць дзяржаве, ці ВНУ. Гэта таксама той момант, які спрыяе росту карупцыі.
Лічу, што ў студэнтаў павінна з’явіцца магчымасць здаваць усе іспыты з адтэрміноўкай у
часе, як гэта ў замежных студэнтаў. Ты не здолееш атрымаць дыплоп без здачы іспытаў, аднак вучыцца ўсе 4 ці 5 год ва ўніверсітэце маеш
поўнае права. Таму мы ведаем, што некаторыя
замежныя студэнты атрымліваюць дыпломы
не адразу, а праз некалькі год пасля сканчэння
ўніверсітэта. Нічога не бачу ў гэтым дрэннага,
бо гэта асабістая справа кожнага студэнта.
Ці лічыце вы, што назрэла неабходнасць
знізіць тэрміны знаходжання ў дэкрэтным адпачынку да двух год, як гэта да нядаўняга часу
прапаноўвала дзяржава?
Я гэта не падтрымліваю і лічу, што бацькі
мусяць мець права выхоўваць дзіця як мага
больш часу. Устаноўлена, што ў тых культурах, дзе дзеці больш часу ў раннім узросце
праводзілі з бацькамі, гэтыя дзеці больш здаровыя і здатныя. Я за тое, каб дзяржава давала жанчынам і мужчынам як мага больш часу,
каб яны праводзілі з дзецьмі. У нас існуе праблема ясельных груп, якіх вельмі мала. Калі
скарачаць тэрмін знаходжання ў дэкрэтным
адпачынку, то варта разглядаць і пытанне аб
тым, каб забяспечыць усіх ахвотных ясельнымі
садамі, ці групамі. У выніку для бюджэту гэта
можа каштаваць куды больш даражэй, чым
жанчыны ці мужчыны з дзецьмі ва ўзросце да
трох год.
— На вашую думку, ці адпавядае бюджэт пражытковага мінімума рэальнай
магчымасці пражыць за яго?
— Лічу, што існуючы бюджэт пражытковага мінімума адпавядае выключна жабрацкаму
існаванню чалавека. Сродкаў з яго хапае толькі
на прадукты, а так не павінна быць. Чалавек
за мінімальны бюджэт мусіць дазволіць сабе і
бананы з апельсінамі, і мяса, а не крахмальныя
каўбасы. Больш чым перакананая, што бюджэт пражытковага мінімума варты перагляду.
Прэс-служба БСДП.
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Ігар БАРЫСАЎ,
г. Магілёў,
першы намеснік старшыні БСДП.

Трэцяй беларускай рэспублікай па праву можна лічыць БССР, якая была адноўлена
31 ліпеня 1920 года пасля няўдалай спробы
стварыць ЛітБел, сумесную дзяржаву Літвы і
Беларусі.
Трэццяя рэспубліка ў такім фармаце
праіснавала да 1990 года, калі быў адменены
артыкул 6 Канстытуцыі СССР аб кіруючай
сіле Камуністычнай партыі, а таксама
жнівеньскіх падзей 1991 года. Тады Вярхоўны
Савет Рэспублікі Беларусь 25 жніўня прыняў
пастановы аб часовым спыненні дзейнасці
КПБ-КПСС на тэрыторыі Беларусі, а таксама
аб дэпартызацыі органаў дзяржаўнай улады і
кіравання Рэспублікі Беларусь. Дасягненнем
перыяду трэцяй рэспублікі можна лічыць
перыяд пераходу краіны з аграрнай у статус

“Пятая рэспубліка”
Напэўна тым, хто ведае гісторыю, гэтая назва асацыюецца з
французскай “Пятай рэспублікай” і яе заснавальнікам Шарлем дэ
Голем. Тым не менш, “Пятая рэспубліка” ― гэта не толькі французская
гісторыя, гэта новая праграма дзеянняў Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі (Грамады).

Паўстанне беларускіх рэспублік

Першай рэспублікай лагічна лічыць Беларускую Народную Рэспубліку (БНР),
якая
паўстала
дзякуючы
Беларускай
Сацыялістычнай Грамадзе (БСГ). Сябры БСГ
на пасяджэнні Рады БНР прынялі рашэнне
25-га сакавіка 1918 года галасаваць за незалежнасць Беларусі. Калі лічыць, што большасць у
Радзе БНР былі прадстаўнікі БСГ, то лагічна казаць пра тое, што сацыял-дэмакраты былі тым
рухавіком, дзякуючы якому паўстала Беларусь.
Менавіта Трэцяя ўстаўная грамата, пісаная
сацыялістам Антонам Луцкевічам, стала
сімвалам Першай беларускай рэспублікі і
спробай стварыць сваю нацыянальную дзяржаву.
Яе сімваламі стаў бел-чырвона-белы сцяг і
герб “Пагоня”. Аўтарам сцяга быў таксама сябра БСГ архітэктар Клаўдзій Дуж-Душэўскі.
Першая рэспубліка не здолела выстаяць у
геапалітычным плане і знікла ў паралельнай
рэальнасці з БССР, так і не перадаўшы свае

паўнамоцтвы ні адной з існуючых дагэтуль
рэспублік. Аднак, яе адметнасцю з’яўляецца
тое, што гэта была спроба ўтварэння самастойнай краіны незалежна ад волі Крамля.
Другой рэспублікай па праву варта
лічыць створаную ў Смаленску Савецкую
Сацыялістычную Рэспубліку Беларусь (ССРБ),
якая паўстала 1 студзеня 1919 года. Старшынёй
часовага рабоча-сялянскага ўраду стаў выха
дзец з БСГ Зміцер Жылуновіч. Ён рамантычна
паверыў, што незалежнасць Беларусі можна
пабудаваць разам з бальшавікамі. Зараджэнне
Другой беларускай рэспублікі стала рэакцыяй
на стварэнне БНР. ССРБ ужо не магла апусціцца
ніжэй ідэі БНР аб незалежнасці беларускага народа.
Нягледзячы на тое, што ССРБ праіснавала
да 27 лютага 1919 года, Другая рэспубліка
стала тым правобразам, на падмурках якога
паўстала Трэцяя беларуская рэспубліка. Другая
беларуская рэспубліка не была самастойнай і
верхаводзілася з Масквы.

юзныя законы. Пасля няўдалай спробы путчу ў Маскве 25 жніўня 1991 года ў БССР быў
прыняты Закон аб наданні статуса канстытуцыйнага закону аб гэтай Дэкларацыі.
19 верасня 1991 года БССР была перайменавана ў Рэспубліку Беларусь і нягледзячы на адмену ролі кіруючай сілы ў выглядзе
Камуністычнай партыі Беларусі да 15 сакавіка
1994 года не мяняла сваёй сутнасці. Гэты перыяд можна назваць пераходным і да яго
аднесці этап кансалідаванай дэмакратыі, які
існаваў у краіне з 1992 па 1994 гг. Гэты этап
характарызаваўся зараджэннем беларускай
палітычнай эліты.
15 сакавіка 1994 года паўстала Чацвёртая
беларуская рэспубліка, якая існуе да гэтага
часу. У гэты дзень была прынята новая беларуская Канстытуцыя. Чацвёртая рэспубліка,
кажучы паліталагічным тэрмінамам, стала
суперпрэзідэнцкай і аўтарытарнай, дзе ўся
ўлада апынулася сканцэнтраваная ў руках
Прэзідэнта і яго адміністрацыі. Дэмакратычныя інстытуты ў выглядзе Парламента, мясцовых Саветаў дэпутатаў, свабодных і адкрытых выбараў сталі не больш чым дэкарацыяй,
а Правы чалавека не больш чым спалучэннем
словаў.
Тым не менш, гэты перыяд можна ахарактарызаваць адноснай палітычнай самастойнасцю, зніжэннем эканамічнай залежнасці ад
Расіі і павелічэннем таваразвароту з іншымі
краінамі свету. У 2015 годзе таваразварот з
Расіяй быў на ўзроўне 47,5% ад агульнага таваразвароту краіны.

Эвалюцыя палітычнай сістэмы

Пятая рэспубліка — гэта больш
канкурэнтная і адкрытая свету
мадэль існавання дзяржавы.
індустрыяльнай. Краіна стала перадавой сярод
астатніх рэспублік Савецкага саюза і не была
датацыйнай. Аднак, як і Другая рэспубліка яна
не была самастойнай: усе палітычныя рашэнні
прымаліся ў Маскве, эканоміка краіны амаль
на 90% была завязаная на РСФСР.
Пачаткам канца ў існаванні Трэцяй
рэспублікі стала прыняцце Вярхоўным Саветам БССР Дэкларацыі аб дзяржаўным
суверэнітэце 27 ліпеня 1990 года. На тэрыторыі
краіны фактычна пераставалі дзейнічаць са-

Беларуская палітычная сістэма ў сваёй
трансфармацыі павінна абапірацца на эвалюцыйны шлях развіцця і пераемнасць папярэдняй палітычнай мадэлі. Менавіта падмуркі
Чацвёртай рэспублікі мусяць стаць той асновай, на якой павінна паўстаць Пятая дэмакратычная рэспубліка з вяршэнствам права,
адкрытымі і празрыстымі выбарамі, падзяленнем галін улады на заканадаўчую, выканаўчую
і судовую, рэальным дзейсным парламентам і
мясцовым самакіраваннем.
Пятая
беларуская
рэспубліка
павінна рэалізаваць прынцыпы свабоды і справядлівасці, пераняўшы ў Чацвёртай рэспублікі галоўны прынцып яе
ўстойлівасці — Незалежнасць.
Пятая рэспубліка – гэта больш канкурэнтная і адкрытая свету мадэль існавання дзяр-
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жавы, ў якой краінай сапраўды кіруе народ
праз абраны парламент, а функцыі Прэзідэнта
зводзяцца выключна да прадстаўнічых.
Пятая рэспубліка — гэта мадэль, якая пабудавана на прынцыпах дэмакратычнага
сацыялізма. Дзе дзяржава рупіцца пра сваіх
грамадзян, стварае ім годныя ўмовы для жыцця і працы, не дапускае сацыяльнага разрыва,
дае людзям годны ўзровень пенсій і сацыяльнай дапамогі. Дзе адно месца працы гарантуе
дастойнае існаванне ўсёй сям’і.
Пятая рэспубліка — гэта рэспубліка, адкрытая для інвестыцый, з прагрэсіўным
стабільным заканадаўствам і павагай да чалавечага патэнцыяла.
Пятая рэспубліка — гэта краіна нейтральная ў ваенна-палітычным плане, не
ўваходзячая ў ваенныя блокі і не маючая на
сваёй тэрыторыі ваенных аб’ектаў іншых
краінаў.
Пятая рэспубліка — гэта краіна далучаная да еўрапейскай цывілізацыі, сацыяльнаэканамічная мадэль якой базуецца на вопыце перадавых краінаў Еўропы паўночнага
рэгіёна — Швецыі, Нарвегіі, Даніі і Фінляндыі.
Пятая рэспубліка — гэта мадэль, дзе няма
месца ідэолагам, суботнікам, пяцігодкам,
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помнікам Леніну, дзяржаўнай падпісцы на
газеты, неаплачваемай працы, кантрактнай
сістэме, падатку на дармаедаў, адсутнасцю сацыяльнага ліфта, кланавасці, цэрыманіяльным
парадам і святкаванню Дня кастрычніцкай
рэвалюцыі.
Пятая рэспубліка — гэта новы праект, які
прапануе Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада) з мэтай даць надзею беларусам на лепшае жыццё, рэалізаваць прынцыпы свабоды і справядлівасці, павагі да любых
груп меншасцяў, развіцця ўласнай культуры і
мовы.
У 1918 годзе мы, сацыял-дэмакраты,
стварылі Першую беларускую рэспубліку, а
выхадцы з нашай партыі заклалі аснову для
Другой рэспублікі. Калі гэта атрымалася ў
нашых папярэднікаў 100 год таму, то атрымаецца гэта і 100 год пасля, бо мінулае стагодзе ў свеце прайшло пад знакам сацыялдэмакратыі.
Далучайцеся да нас і разам мы здолеем пабудаваць дзяржаву нашай мары, даць надзею
людзям на лепшае існванне, закласці аснову
для дабрабыту сабе і сваім дзецям!

Палiтыка

Нэлі Шлойда:
“У САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТАУ
ЁСЦЬ БУДУЧЫНЯ”
Кіраўнічка Маладзечанскай
раённай арганізацыі
Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі
(Грамады), былы дэпутат
Маладзечанскага гарадскога
Савета дэпутатаў Нэлі Шлойда
лічыць, што будучыня Беларусі
за сацыял-дэмакратамі.
— Нэлі Барысаўна, вы ветэран партыі
і добрую частку жыцця аддалі сацыялдэмакратыі. Чым быў абумоўлены ваш
выбар?
— Я выбрала сацыял-дэмакратаў, бо
напачатку 90-х у мясцовую сацыял-дэмакратычную арганізацыю ўваходзілі
лепшыя людзі горада. Гэта былі і дырэктары прадпрыемстваў, і вядомыя
інжынера, і музыкі, і прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі. Каля 80 самых вядомых
гараджан.
— Вядомы факт, што Маладзечанская
раённая арганізацыя Грамады была самая вялікай. Чым быў абумоўлены яе
рост і хто ўваходзіў у яе шэрагі?
— У арганізацыі было шмат жанчын, гэта была частка поспеху ў росце і
развіцці арганізацыі. Я тады ўзначальвала
раённую арганізацыю, якая аб’ядноўвала

хворых на дыябет дзяцей-інвалідаў. Гэта
давала магчымасць росту партыі. Акрамя таго, раней партыйная дзейнасць не
асацыявалася з апазіцыйнай, і людзьмі
ўспрымалася нармалёва і станоўча. Тады
праходзіла вельмі шмат разнастайных
мерапрыемстваў, якія арганізоўвалі са-
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цыял-дэмакраты. Шмат хто з гараджан
далучаўся пасля іх да працы арганізацыі.
— Ці ўзгадваюць сацыял-дэмакратаў
у Маладзечне добрым словам? Ці ёсць
дасягненні, якімі можна ганарыцца?
— Мы заўжды ўдзельнічалі ў
абмеркаванні
самых
праблемных
пытанняў, якія закраналі правы і інтарэсы
жыхароў Маладзечна — ці тое як вуліцы
перайменаваць, ці тое як пратэставаць супраць будаўніцтва свінакомплекса. Я лічу,
што да вырашэння шмат якіх пытанняў
мы прыклалі сваю руку.
— Чым зараз займаюцца актывісты
партыі ў рэгіёне, як ідзе праца з людзьмі?
— Зараз, канечне, актыўнасць знізілася,
і гэта звязана з тым, што людзі не бачуць перспектывы ад свайго сяброўства
ў партыі. Наглядны прыклад таму: гэта
ўдзел у выбарчых кампаніях — ужо
колькі год мы бачым, што дэмакратычных выбараў няма, і галасы выбаршчыкаў
не лічацца. Следствам гэтага з’яўляецца
скрадзеныя магчымасці для людзей, якія
паверылі ў дэмакратыю і нашу партыю.
Паўплываць на гэты працэс мы не можам,
як і не можам абараніць сваіх людзей, якія
падвяргаюцца рэпрэсіям. Калі мы не можам кантраляваць і ўплываць на два гэтыя працэсы, то гэта істотна абмяжоўвае
наш патэнцыял і аўдыторыю. Напрыклад,
я была звольненая з працы за тое, што зай
малася каардынацыяй назірання ў раёне.
Людзі, канечне, пра гэта дазналіся і цяпер
баяцца займацца партыйнай працай. Калі
звальнялі з працы, то нават не звярнулі
ўвагу на тое, што маё дзіця — інвалід з
дзяцінства… Вось такая яна дыктатура…
— Ці супрацоўнічаеце вы з іншымі
дэмакратычнымі арганізацыямі раёна?
— У нас ад самага пачатку існавання
дэмакратычных арганізацый адбываецца
поўнае паразуменне ўнутры дэмакратычнага лагера. Мы праводзім сумесна шмат
разнастайных мерапрыемстваў, супольна абмяркоўваем надзённыя пытанні,
удзельнічаем у выбарах і назіранні за імі.
Мяркую, што мы маглі бы стаць прыкладам добрай працы для некаторых іншых
раёнаў.
— Ці захавала ваша арганізацыя
мабілізацыйны патэнцыял і ці можаце вы сказаць, што ёсць яшчэ порах у
парахаўніцах?
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— Людзей, якія прыходзяць і жадаюць
нешта рабіць — вельмі шмат, аднак для
нас закрыта вельмі шмат дзвярэй. Гэта
абмяжоўвае нашую працу, бо няма веры
ў тое, што можна нешта змяніць. Тым часам, калі да нас звяртаюцца людзі, (а гэта
звароты пераважна праз няхайную працу
ЖКГ), то мы ім, канечне ж, дапамагаем.
— Як вы лічыце, у якім напрамку павінна
развівацца БСДП? Ці можам мы стаць
той сілай, якая ўзрушыць грамадства?
— Грамада мусіць стаць прыкладам салідарнасці і ўзаемадзеяння. Мы
павінны падтрымліваць адзін аднаго, а
грамадоўцы мусяць стаць сцягам тых
людзей, якія неадназначна ставяцца да
цяперашняй улады.
— Ці лічыце цяперашнюю ўладу
справядлівай і падладкаванай пад патрэбы грамадства? Ці чуе ўлада простых грамадзян?
— Я лічу, што наша ўлада жывець самастойна і адарваная ад людзей. У нас
ужо пачалося расслаення грамадства на
бедных і багатых. І багатымі становяцца
чыноўнікі. Пры камуністах любы зварот
прыносіў карысць. Цяпер жа скаргі разглядаюць тыя людзі, на каго скардзяцца.
Атрымліваецца замкнёнае кола. Цяпер
улада жыве у сваёй рэальнасці.
— На вашую думку, ці дастаткова
правоў маюць жанчыны ў нашым грамадстве?
— Я заўжды кажу жанчынам: “Узгадайце сябе, якімі вы былі ў школе, ва
ўніверсітэце!” Вы ж былі актыўнымі,
цікавыя, разумныя, хадзілі ў розныя
гурткі. І ўся гэтая актыўнасць скончылася пасля шлюбу. Чаму так адбылося?
Чаму вы прамянялі статус нармалёвага
чалавека на кухню, працу і дзяцей? Вы ж
не згубілі свой розум і арганізацыйныя
здольнасць, вы ж можаце патрабаваць і
дамагацца большага!
— Што пажадаеце нашым партыйцам?
— Сваім партыйцам я хачу пажадаць
любіць і паважаць адзін аднаго. Я жадаю, каб у нас зноўку з’явілася мара, і мы
працавалі над яе ўвасабленнем у жыццё.
Мы павінны даць надзею людзям.
Прэс-служба БСДП.

Мiжнародная палiтыка

Польша:

интересы, противники и союзники

Польша хоть и принадлежит
к другим военным (НАТО),
политическим и экономическим
союзам (ЕС) является нашей
соседкой. Поэтому нам не
безразличны те процессы,
которые происходят как внутри
страны, так и вокруг неё.
На данном этапе, важнейшей геополитической целью Польши является такое перераспределение сил в нашем регионе, которое обеспечит её безопасность и развитие и
одновременно с этим сделает невозможным
германо — российский союз. Который, как
показала история, приводил к ограничению
суверенитета и часто к потере государственности. Сейчас для Польши Германия является
инструментом в руках России, которая позволяет немцам проводить в отношении Польши
имперскую политику. Поэтому альтернативы:
с Россией или с Германией — для Польши не

существует, за исключением зоны информационных войн.
Следует отличать причины и цели от побочных успехов данной политики, для того
чтобы правильно идентифицировать угрозы
и противников. Политика не является сферой реализации справедливости, отмщения
за обиды или лечения комплексов, а только
сферой битвы за собственные интересы. И эти
интересы надо правильно распознать, идентифицировать и расставить в соответствии
с иерархией. Важнейшим интересом каждого государства является безопасность. Без её
обеспечения народ не может развиваться. В
случае с Польшей эта безопасность даёт не
только благосостояние, но и свободу, так как
деградирующее государство с паразитирующей элитой является гарантией подчинения
Польши её врагам.
Теперь рассмотрим интересы некоторых
игроков, которые идут, как на пользу, так и
противоречат интересам Польши.
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Россия

Восток, где картами для торга у Кремля будет
создание кризисов и конфликтов.
На данный момент, по мнению Кремля, для
достижения уступок со стороны других игроков нужно использовать: устрашение, эскалацию и увеличение напряжения в существующих конфликтах; создание новых горячих
точек; проведение войн per procura (Сирия)
без продвижения к непосредственной войне;
стимулирование новых волн иммиграции.

Государство паразит, не способное к самостоятельному развитию и требующее постоянного поставщика «свежих сил». Когда такой
поставщик ослабевает или исчезает, а нового
не появляется, Россия угасает. Главным инструментом российской политики является
нефть и газ. Поэтому для России жизненно
важно получить статус монополиста в вопросе
доставки энергоресурсов. Но это невозможно
без политического контроля потребителей, а
Германия
монополия эту зависимость ещё больше углуЭкономика Германии основана на импорбляет. Всё это делается для того, чтобы Москва те дешёвых энергоресурсов, в основном из
получила гарантию, что не появится ни один России, и на экспорте своей продукции. Это
альтернативный поставщик нефти и газа. Не приводит к тому, что важнейшей задачей становится завоевание новых рынков сбыта, для
своей продукции. Покупать немецкую продукцию могут только зависимые страны, либо
лишённые собственного производства, либо
страны где это производство сильно ограничено. Хлопанье по плечам, поддержка в СМИ,
членство в Евросоюзе — это награда для паразитирующих элит в посткоммунистических
странах, которые являются гарантией соблюдения немецких интересов и получают право
на безопасное «доение» собственных стран.
Поэтому немецкая политика должна сторожить, чтобы эти продажные элиты, не утратили бы власть в своих странах.
Союз с Россией, для Германии является геополитическим императивом. Таким образом,
будет построен конкурирующий нефте или га- Германия должна достичь четыре цели:
зопровод или терминал для приёмки сжижен1. Получение постоянного доступа к деного газа, а цена на энергоресурсы устанавли- шёвым энергоресурсам и выступление в роли
валась бы только желанием Москвы.
распределителя энергоресурсов в Европе, что
Стратегической целью России с одной сто- поставит страны получатели в зависимость от
роны является союз с Германией, а с другой Германии;
стороны союз с Китаем. Тогда бы не только
2. Экспансия немецких концернов на терросли доходы правящей элиты, но и благодаря ритории России;
игре с обоими центрами повысилось бы значе3. Совместно с Россией не дать появиться
ние российских партнёров для властей в Бер- новым независимым силам. Предметом торга
лине и в Пекине. Реализация этих планов при- является не сам союз, а условия его заключевела бы к уходу Америки не только из Европы, ния. На примере Польши — Германия выно и из целого Евразийского континента, за ступает за создание модели кондоминиума,
исключением Вьетнама и Индии. Этот супер- Россия выступает за свою безоговорочную доконтинент занял бы особое, доминирующее минацию в зоне бывшего влияния СССР.
положение. Влияние США почувствовало бы
4. В конечном итоге ликвидация американугрозу даже в островном поясе Азии (Япония, ского влияния. Первым шагом в этом направФилиппины, Индонезия и т.д.).
лении стала потеря американского «кураторСоюз с Ираном дал бы России привиле- ства» над немецкими спецслужбами взамен за
гированную позицию в отношениях с госу- подписание условий создания зоны свободной
дарствами Средней Азии, которые были бы торговли. Без американского контроля немецвынуждены поставлять энергоресурсы по кие спецслужбы становятся самостоятельным
низким ценам. И дал бы выход на Ближний игроком в регионе.

Между Балтийским
и Средиземным морем

надо будет переходить к политике принуждения России к сотрудничеству и начинать
процессы отстранения Путина от власти. Для
стран нашего региона жизненно необходимо,
чтобы США перешли этот «Рубикон». А сейчас мы видим, что Венгрия использует работу с Россией против нападок Германии, Чехия
согласилась со статусом немецкого доминиона, Словакия — немецко-российского. Болгария оказалась вынуждена признать немецкий
контроль. Менее остро этот контроль навязан
Словении и Хорватии, хотя последняя и пытается найти способы его ослабления. Влияние
России являются доминирующими в Сербии.
А Македония и Греция под влиянием Германии. Но такая ситуация контроля от моря до

го проекта не только бы сделала бы данный регион более самостоятельным и независимым,
но и разбил бы совместную немецко-российскую экономическую ось. Освобождение от
экономической и политической зависимости
от Германии и России лежит в интересах всех
стран региона. Но на этот путь, на данный момент, стали только страны Балтии и Польша.
Сегодня Украина имеет статус кондоминиума, а Германия старается заставить её
принять российские условия. Американское
влияние слишком слабое, чтобы позволить
Украине независимость от России и Германии.
Складывается впечатление, что США не хотят
усиливать своё влияние. Это приведёт к изменению политики по отношению к России —

моря изменится, когда Германия будет нейтрализована новыми волнами иммигрантов
и связанными с этим внутренними конфликтами. Поэтому уже сейчас для стран региона
надо искать новые пути выхода и развития.
Ослабление Германии и дальнейшее загнивание России складывают для стран региона
прекрасную ситуацию при условии, что они
избавятся от пророссийски настроенной внутренней агентуры влияния; порвут с заразой
трусости и начнут суверенную внешнюю политику.

Современная политика России делает всё,
чтобы её соседи видели в ней главную опасность и главную преграду в строительстве инфраструктуры «север—юг». Эта инфраструктура должна строиться и развиваться в двух
равных направлениях:
А. Из Финляндии и Эстонии через Беларусь и Украину
Б. Из Швеции через Польшу до Хорватии
Также противником этого проекта является Германия, что подтвердила бывшая у власти
в Польше, пронемецкая партия «Платформа
обыватэльска», которая утопила с подачи Берлина, проект «via Carpatia». Реализация данно-

Польша и страны региона

Политический и экономический интерес
Польши основан на освобождении от немецкой доминации и ликвидации российской
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угрозы. На практике это означает, в том числе, что Польше надо не только поддерживать
стремление к независимости Украины, Беларуси и стран Кавказа, но способствовать интеграции их экономик и ликвидации влияния
как и России, так и Германии. Пока эти страны находятся под немецко-российским контролем, они являются угрозой, и могут быть
использованы против Польских интересов.
Тогда Польша полностью окажется в немецкороссийских клещах. Всякое ослабление напряжения по линии «Восток—Запад» является
для стран региона и для Польши убийственным. Эти страны перестают быть не только
нужными. Запад заставит политиков этих
стран, в том числе и Польши, к ликвидации
суверенной политики. Поставит на послуш-

ную пророссийскую агентуру влияния и преступников, дающих гарантии подчинения, что
приведёт также и к деградации общества и народа в целом.
Задание, которое стоит перед Польшей —
это использование состояния мирового напряжения и одновременно ослабления России
для ликвидации внутренней пророссийской
агентуры, строительства собственного государства, возрождения экономики, армии.А
также построения таких связей с США (открытие постоянно действующих военных
баз), которые сделают невероятно трудным
уход Америки из региона. Даже если бы такой
уход и состоялся, то Польша имела бы такую
силу, которая не дала бы региону вернуться в
зону немецко-российского влияния. Поэтому,
чем больше напряжение на немецко-англосакской линии, тем оно выгоднее для Польши и
стран региона.
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В самом Евросоюзе только Великобритания может нейтрализовать немецкое влияние.
Поэтому она является естественным союзником Польши. Английские политики всегда выступали за равновесие на континенте. Значит
всегда будут против построения немецкого
Евросоюза. Выход Великобритании из Евросоюза поставил перед странами региона и
Польшей такое же задание. Иначе, в связи с
неспособностью что-либо противопоставить
немецкому влиянию, страны региона стали
бы частью нового Рэйха. Поэтому членство
Великобритании в Евросоюзе лежит в интересах Польши, а её выход вынудил изменить всю
европейскую политику.
Польша не может стать либо дополнением к Германии, либо к России. Надо играть на
том, что немецко-российский союз абсолютно не
выгоден для США. И это
напряжение между ними
надо с пользой использовать.
Ещё одним направлением деятельности является Скандинавия. С ней
необходимо усиленно завязывать экономические
отношения, в том числе заменить российскую
нефть и газ на норвежские
энергоресурсы. С северным направлением теперь
связаны страны Балтии,
которые постоянно находятся под российской
угрозой. Польше необходимо связаться плотно экономически с этими странами. Если сотрудничество с Эстонией и Латвией не имеет
проблем, то с Литвой оно уже разбивается в
связи с намеренным действием литовской
элиты по вложению поляков проживающих
в Литве в руки России. Чтобы потом иметь
возможность обвинить их и преследовать как
агентов Кремля. В этой ситуации поддержка
Польшей в Литве той части поляков, которая
сознательно идёт на союз с Россией, является
самоубийственной. Поэтому делать надо наоборот — литовцев связать интересами так,
чтобы они перестали вести антипольскую
политику и убрали 5-процентный избирательный барьер для польского меньшинства.
Барьер не даёт ему избираться напрямую в
Парламент и заставляет кооперироваться с
пророссийскими партиями и движениями.

В Украине для Польши наиболее выгодным
было бы усиление американского влияния и
использования его как защитного зонтика для
ликвидации немецко-российского контроля.
Для этого необходимо создавать отношения
с олигархами и политическими силами, которые не связаны и не являются проводниками
немецкой или российской политики. Не современные сторонники идей Степана Бандеры являются угрозой для Польши, как нам
это навязывает российская пропагада, и не
поляки, которые под действием этой пропаганды разыгрывают антиукраинскую карту.
Угрозой являются те элиты в обеих странах,
которые контролируются Россией и Германией. Именно под этим влиянием элиты способны, например, переключить антироссийские
настроения так званых бандеровцев на антипольские. Это немецкие контролёры стоят на
страже того, чтобы не дошло до включения
Польши в процесс урегулирования украинского кризиса.
Для Украины, как и для Польши, статус
страны, которую контролируют Германия и
Россия является убийственным. Немцы будут
принуждать Украину к полному подчинению
России, признанию территориальных потерь
и к потере собственной суверенной экономики.
Возможности сотрудничества с Беларусью
откроются только после падения режима Лукашенко, а это сейчас может сделать только
Россия. Наиболее простым решением была бы
грамотно проведённая провокация, которая
окончательно бы убедила Путина, что Лукашенко перешёл в антироссийский лагерь. Всякие надежды на сотрудничество с Лукашенко
являются элементами несбыточных надежд и
желаний. Экономика Беларуси полностью зависит от России. Поэтому возможности для
начала каких либо политических игр появятся
только после падения режима Лукашенко.
Традиционный союзник Польши против
российской угрозы — это Румыния. Она одновременно является единственным подтверждённым и важнейшим партнёром США в нашем регионе. Через Румынию проходят пути
на черноморское побережье и на Кавказ, что
очень важно, учитывая российскую угрозу
украинским черноморским портам.
Венгрия могла бы быть союзником в борьбе против Германии, но её пророссийская политика делает невозможным широкое сотрудничество.

Болгария на данный момент полностью под
немецким контролем. И только в случае ослабления «хозяина» должна стать одной из первых целей регионального сотрудничества. Если
такое не произойдёт, то этим воспользуются
пророссийские силы, которые сейчас находятся в тени пронемецких и ждут своего времени.
Турция, входя в конфликт с Россией, принуждает НАТО к защите своих позиций и как
минимум к толерантному отношению к своей
антикурдской позиции. Турки понимают, что
США не могут позволить себе потерю такого
важного союзника в этом регионе. Это повышение напряжения для Польши очень выгодно. Турция как организатор потоков мусульманских иммигрантов приводит к ослаблению
Германии. На данном этапе мусульманские
иммигранты ещё направляются в Германию и
всё больше её парализуют.
Но тут возникает парадокс. С одной стороны, ослабление Германии с помощью мусульман, очень выгодно Польше. С другой — чем
быстрее ослабнет нынешняя Германия, тем
быстрее наберут силы крайне правого толка,
которые стоят на идее Великого рейха. Это
очень невыгодно Польше.
Политика Польши в отношении к Хорватии,
которая ещё недавно искала энергетического сотрудничества с Россией, должна основываться
на идее строительства коридора Гданьск — Риекка, через Словакию и Венгрию. Это способствовало бы созданию общего экономического
интереса между двумя странами. Если учесть,
что Хорватия это традиционный регион немецкого влияния, то такой проект был бы выгоден
двум странам. Система нефти и газопроводов,
идущих их Риекки на север, дала бы Польше доступ к энергоресурсам, транспортирующимся
через Средиземное море.
Из всего вышесказанного
следует, что ликвидация
немецко-российского влияния в
нашем регионе возможна только
при развитии собственной
инфраструктуры стран региона
и создания совместных
экономических интересов,
а также полного отказа от
российских энергоресурсов.

Игорь БАНЦЕР.
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Гендэрная палiтыка

Преднамеренно ограниченное участие женщин в политической жизни, зависимое и контролируемое на разных
уровнях, снижает эффективность любой
политики. А ведь женщины способны
внести в политику равноправие, иной
комплекс критериев, открыть новые перспективы в политическом диалоге, изменить традиционный стиль управления,
придать действиям гуманистические ориентиры.

Состояние гендерной политики
в Беларуси

Гендерная политика
глазами психолога
Идея гендерного равенства
и сотрудничества полов, их
согласия и взаимопонимания
приобретает планетарную
значимость, становится
условием мирового развития.
Речь идёт о возможности включения
в полноценную социально-экономическую и политическую жизнь той половины рода человеческого, которая тысячелетиями считалась второсортной.
Современный мир,который стремится к
демократии и развитию форм гражданской жизни, уже не может мириться с подобной ситуацией. Общества, в которых
женщины исключены из политической
жизни и принятия решений, не могут
считаться демократическими. Разве можно считать «демократией» структуру, где
существует явная и скрытая дискриминация 54% граждан?

На повестке столетия — фундаментальная
трансформация
гендерных
структур на основе идеологии равных
прав и возможностей. Политики многих
стран, в том числе и Беларуси, рассматривают гендерные вопросы применительно
только к женщинам. Но ведь гендерная
проблематика носит более широкий характер — это проблема всемирного развития. Международное сообщество связывает с гендерной перспективой не только
формирование «демократии для всех», но
и вписывает её в глобальный контекст —
это будущее человеческой цивилизации.
Гендерный дисбаланс в Беларуси (30%
назначенных женщин в парламенте, а
среди министров женщин менее 10%) говорит об отсутствии реального влияния
женщин в политике. Это препятствует
формированию полноценных типов социальной деятельности учитывающих
опыт обоих полов.

Беларусь подписала и ратифицировала
ряд базовых документов ООН, направленных на защиту интересов женщин и
достижение гендерного равенства. Беларусь на международном уровне взяла на себя конкретные обязательства по
выполнению Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин (CEDAW), подписала Дополнительный Протокол к ней; подписаны Декларация IV Всемирной Конференции по
улучшению положения женщин (Пекин,
1995г.), Декларация тысячелетия и другие документы ООН. После Пекинской
конференции в Беларуси были приняты
четыре Национальных плана действий
по обеспечению гендерного равенства,
которые действовали в периоды с 1996 по
2000 гг., с 2001 по 2005 гг., с конца 2008 по
2010 гг., с 2011 по 2015 гг.
Все перечисленные документы в Беларуси хоть и принимались и имели условную гендерную направленность, однако
ставили перед собой целью встроиться

в международное сообщество и обрести
соответствующий имидж, одобряемый
«свыше». Документы являлись скорее декларируемыми нежели реально работающими.

Психологический вывод

На мой взгляд, гендерная политика
в Беларуси должна пройти через трансформацию психологии, изменению сознательных и бессознательных составляющих гендерного мировоззрения и
формированию современных гендерных
моделей самосознания и типов поведения.
Первая задача — искоренение гендерных предрассудков, предубеждений, стереотипов и стандартов, устоявшихся в
психике посредством социализации через
усвоение определённых норм, образцов,
культурных кодов, гендерных метафор и
национальных обычаев.
Вторая тесно связана с первой — формирование новых моделей сознания и
поведения согласно конструируемым в
культуре образцам партнёрского равноправного сотрудничества обоих полов.
Без тени превосходства и преобладания
одного над другим.
Такая постановка вопроса изменяет
соотношение задач и приоритетов. Выдвижение на первые роли приоритета по
изменению сознания трансформирует
иерархию гендерных инструментов, среди которых обычно называют
• гендерное законодательство;
• гендерную статистику;  
• гендерный бюджет;

16
• гендерное образование;
• СМИ.
Все эти инструменты должны быть
задействованы в глобальной акции по
трансформации сознания. Но первую
«скрипку» должны играть такие сферы
как беларуская культура, образование, СМИ. Именно они ответственны
за трансляцию стереотипов и имеют
возможности переориентировать сознание.
Беларуская модель гендерной политики должна преодолеть нежелательный
разрыв между теоретическими гендерными исследованиями и практикой. Гендерные теоретики вступают в сложные, терминологически насыщенные дискуссии,
обосновывают альтернативные теоретические концепты. А гендерная практика
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турные традиции Беларуси, нормы и модели поведения женщин и мужчин, общепринятые в национальном беларуском
контексте, и гендерная стратегия, ориентированная на равенство прав и возможностей?
— Можно ли говорить о «положительной дискриминации» в отношении мужчин в традиционно женских сферах деятельности? Например, о более высоких
ставках для мужчин в сфере образования,
здравоохранения?
— Может ли женщина, будучи матерью, женой и хозяйкой, претендовать на
равный с мужчиной статус в политике,
экономике?
— Почему существует явная диспропорция между провозглашённым «деюре» равноправием мужчин и женщин

Гендэрная палiтыка

Моуныя фемінітывы як прыкмета
жаночага раунапрауя
«течёт» даже не параллельным потоком, а
часто отставая и обретая свой путь «проб
и ошибок».

в Беларуси и фактическим их неравенством?
— Почему среди сторонников гендерной политики в Беларуси так мало мужВсё только начинается
чин, которые со всей ответственностью
Такие расстановки в гендерной полипродвигали бы гендерные идеалы в дейтике с точки зрения психолога оставляют
ствительность?
многие вопросы открытыми дискуссион— В каком смысле и каким образом
ными:
можно адаптировать в Беларуси между— Какой фактор гендерной политики
народный опыт гендерной политики?
следует считать приоритетным: экономиАктуальность гендерной тематики таческое и политическое продвижение женкова, что вопросы волнующие сегодня не
щин, борьба с насилием против женщин,
только женщин, но и мужчин Беларуси,
гендерное образование или формироватребуют уже не постановки, дискуссии, а
ние современного гендерного менталитепринятие решения.
та?
Татьяна ТРОФИМОВА.
— Как соотносятся между собой куль-

Фемінітывы — гэта словы
жаночага роду, альтэрнатыўныя
або парныя аналагічным
паняццям мужчынскага роду.
Гэтыя словы часта ставяцца да
ўсіх людзей, але, дакладней
было б сказаць, што больш да
свету мужчын.
Да нас, жанчын, звяртаюцца ў дзіцячых
садках — выхаванец, у школах — вучань ці
шкаляр, ва аўдыторыях ВНУ — студэнт, на
працы — спецыяліст, калега. Яшчэ страшней, калі называюць прафесію жанчыны,
напрыклад - бухгалтар, кухар, журналіст,
кіроўца, юрыст і г.д. Зразумела, што і на
пенсію адпраўляецца — пенсіянер.
Але, усе дзяўчынкі, жанчыны і бабулі
застаюцца неяк па-за межамі бачнасці,

агульнымі з хлапцамі і мужчынамі,
непрыкметнымі.
Мы — вучаніцы, студэнткі, спе
цыялісткі, каляжанкі штодзённа сустракаем бухгалтарак, кіраўнічак, юрыстак,
паштарак, доктарак, дырэктарак і і іншых
спецыялістак.
Жанчыны ёсць у навуцы і інжынерыі,
палітыцы і бізнэсе, адукацыі і медыцыне. Аднак, канчаткаў, так званых
фемінітываў, каб паказаць што жанчына мае прафесійсую прыналежнасць,
няма. Мова фарміруе нашае ўспрыманне
і сучаснасць. У мітусні мы рэдка звяртаем увагу на мову, на тое, якія словы
ўжываем, які сэнс укладаецца ў гэтыя
словы.
Вось прыбіральшчыца і настаўніца —
гэта нармальныя звычайныя словы, а
інжынерка ці псіхалагіня — гучыць няз-
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выкла і смешна. А вось рэктарка, пастарка, міністарка — такімі зусім не гучаць. А
ці ёсць у Беларусі рэктаркі? А ці займае
пасаду старшыні выканкама хоць адна
жанчына? Намесніц дакладна хапае, але
шыльды на іх працоўных кабінетах кажуць, што яны “намеснікі”.
Мы жывем у час зменаў, калі з’яўляюцца
жаночыя ініцыятывы, руйнуюцца патрыярхальныя стэрэатыпы і традыцыйныя
правілы жыцця. Час, калі з’явілася патрэба называць прафесіі жанчын так, каб
можна было зразумець адразу: гутарка
ідзе пра нас.

Працэс фемінізацыі
моў пачаўся даўно, аднак у кожным выпадку
мае свае асаблівасці.
Напрыклад, у ангельскай мове не існуе
рода прафесій і станаў
дзейнасці ў словах
тыпу
“аналітык”,
“цырульнік”,
“праг
раміст”.
Гендэрная
цэн
зура ўзнікла ў
такіх
словазлучэннях як “палісмэн”
(“policeman”) ці “спартсмен” (“sportsman”),
дзе “man” разумеецца як “мужчына” або
“чалавечая асоба”, як і ва ўкраінская мове
“чоловик”. Жаночы актывізм у такім выпадку прапануе змяняць дадатак “man” на
“woman” і ўжываць словы “палісвумен” і
г.д. Тут яшчэ варта звярнуць увагу на словы “man” і “woman”, у якіх ёсць агульныя
тры літары.
У французскай, нямецкая, гішпанскай
мовах жаночыя канчаткі з’явіліся ўжо

19
сотні год таму. Вельмі прыемна бачыць
надпісы “cher client et cliente” — “паважаныя кліенты і кліенткі”, адчуваць, што і
цябе заўважылі і звярнуліся.
У польскай мове ўсё прасцей: каб сказаць пра жанчыну ў прафесіі, вызначыць
яе статус дастаткова дабавіць суфікс “-ка”,
як “пані прафесарка” “пані дыпламатка”
і г.д.
Ёсць асаблівасці ў рускай мове (самай
высокай, магутнай і недакранальнай!).
Жудасць бярэ ад таго, як крытыкуюцца
суфіксы “-есса”, “-иня”, “-ша”, “-ца”, “-ка”,
“-ая” і словы тыпа “психологиня”, “критикесса”, “авторка”, “ре
жиссёрка”, “спасательница”,
“директорка”,
“строительница”, “ми
нистресса”,
“учёная”
“дизайнерка” і г.д.
Відавочна,
што
эвалюцыя мовы непазбежна і няўхільна.
І неўзабаве ў беларускую мову прыйдуць
фемінітывы.
Нашая любімая беларуская мова вельмі

Гендэрная палiтыка

´
Гендерная эгалитарность
или погоня за равенством полов
Что такое равенство и для чего оно нужно?

прыстасаваная да патрэбаў жанчын. Ёсць
шмат магчымасцяў выказаць важнасць
прысутнасці дзяўчынак і жанчын ва ўсіх
сферах жыцця.
Паважаныя сябры і сяброўкі, заклікаю
вас быць гендэрна адчувальнымі. Не
дыскрымінаваць адзін аднаго па прыкмеце пола і паважаць нашае права быць
“дырэктаркамі” ці “інжынеркамі”.
Вольга РАХМАНАВА.

Есть определение гендерного
равенства, согласно которому
это концепция подразумевает
достижение равенства в правах
мужчин и женщин в семейных
и других правовых отношениях.
Равенство полов как принцип
состоит в том, чтобы изучить
и устранить все социальные
барьеры, мешающие человеку
проявиться как личности. А также
создать равные социальные
возможности для реализации
личности мужчин и женщин во
всех сферах жизнедеятельности.
Важной частью этого определения
является представление мужчин и
женщин как личности.

Так уж сложилось, что всё человечество
поделено на различные группы по языковым,
культурным, социальным, возрастным и иным
принадлежностям. Половая принадлежность
имеет особенность, и делит человечество на
две части: мужчин и женщин. Для чего нужны подобные деления, если есть определение
личности, человека и во многих конституциях
декларируют равенство всех?
Подобные деления нужны для разграничения и предоставления более выгодных условий для одной из групп, чтобы культивировать идею этой группы в обществе. Потому
что когда есть равенство между двумя группами, то смысл представления по отдельности
теряется. Разница и определения исчезают.
Исторически за равенство полов начали
бороться анархисты в XIX веке в царской России, куда входила территория нашей страны.
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Одним из самых известных анархистов был
Бакунин, который требовал полного политического и социального уравнения женщины
с мужчиной. А также замены семьи, узаконенной религиозно-юридическим браком,
на свободный брак. Требовал уничтожения
семейного права и права наследства. Русские
анархисты боролись за освобождение женщин от работ по дому. Например, Князь Кропоткин так писал о женщине:
«Она больше не хочет быть вьючным животным своего дома; довольно с неё и того, что

В России после Октябрьского переворота 1917 года было законодательно провозглашено равенство прав мужчин и женщин.
К тому времени анархисты-коммунисты не
были многочисленной группой активистов.
Да и Первая мировая война привела к расколу в их движении. Кропоткин призывал к
продолжению войны «до конца германского
милитаризма», а анархисты-интернационалисты осуждали войну. К моменту Февральской
революции общее число членов анархистских
групп в Российской империи, едва достига-

она столько лет своей жизни отдаёт на воспитание детей. Она не хочет больше быть в доме
кухаркой, судомойкой, горничной! Освободить женщин предполагалось механизацией
домашнего хозяйства, открытием учреждений
службы быта и общественного питания, столовых для каждой группы домов. Освободить
женщину — не значит открыть для неё двери
университета, суда или парламента; потому
что освобождённая женщина всегда сваливает домашний труд на какую-нибудь другую
женщину. Освободить женщину — значит
избавить её от отупляющего труда кухни и
прачечной; это значит — устроиться так, чтобы дать ей возможность, кормя и выращивая
своих детей, вместе с тем, иметь достаточно
много свободного времени, чтобы принимать
участие в общественной жизни».

ло 300 человек. Поэтому, может показаться,
что провозглашение равенства прав мужчин
и женщин стало возможно только после октябрьского переворота.
На самом деле, первой страной, где были
утверждены права женщин, стало Великое
княжество Финляндское, входившее в состав
Российской империи. Административная реформа, последовавшая за восстанием 1905
года, наделила финских женщин правом голоса и правом быть избранными. Первые в мире
женщины, избранные в парламент, появились
в Финляндии. Их было 19 и получили они места в сейме в результате выборов 1907 года.
Ранее правом голоса наделялись женщины
и в других странах бывших британских и французских колоний. Но в общем устройство сообществ предполагало, что женщины и мужчины

выполняют разные социальные функции, и, соответственно, наделяло их различными наборами прав и обязанностей. Женщины находились
в положении зависимости от отца или мужа.
Потому их имущественные и гражданские права, в том числе право избирать и быть избранными, зачастую были ограничены. Так, например, во время Эры свободы в Швеции было
введено женское избирательное право, но оно
распространялось только на женщин, состоящих в гильдиях и платящих налоги. Всеобщее
право женщине быть избранной и участвовать
во власти впервые получили финские женщины.
Это стало новым витком в развитии прав женщин во всём мире.
В начале XX века, борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Эти движения делились на суфражистов и
суфражисток. Суфражисты стремились к конституционным изменениям. Они считали, что
женщины более обеспокоены положением незащищённых членов общества — детей. Поэтому
участие женщин в выборах должно было привести к более цивилизованной политике, помочь
введению контроля над оборотом алкоголя. При
этом суфражисты думали, что основная задача
женщины — поддержание домашнего очага, и
женщина должна иметь возможность влиять на
законы, касающиеся её дома. Также они считали, что все совершеннолетние, независимо от
имуществ, пола и расы, имеют право голосовать. Суфражистки же заявляли, что женщины
и мужчины должны быть уравнены в правах, и
такого понятия как «природное предназначение
женщины» не существует.
Можно сказать, что идеи суфражисток
имели большее влияние на общество, чем
суфражистов в те времена. Возможно поэтому
Движение за гражданские права чернокожих
в США, начались только в середине прошлого
века, благодаря Мартину Лютеру Кингу, в то
время как женщины эти права уже имели.
Что стало истинной причиной пересмотра обществом прав женщин можно только
предполагать. В XІX-XX веках события развивались стремительно и сейчас продолжают
развиваться по нарастающей. Большую роль в
этом сыграла возможность общества влиять
на власть. Также были пересмотрены морально-этические нормы.
Сейчас в обществе во множестве стран,
включая и Беларусь, существует законодательство, которое гарантирует равенство прав

мужчин и женщин. Однако принятие закона
не гарантирует его исполнение. Существует
понятие дискриминации по гендерному признаку. Это явление зависит напрямую от развития общества. Каждый человек является
отдельной личностью и важен. Поэтому попытки возвысить роль одних и принизить
роль других членов общества ведут к снижению эффективности всех. Могут быть возражения, что по такому принципу строится
конкуренция. Развитие в конкуренции имеет
количественный показатель, но не качественный. Чем меньше мы будем конкурировать и
спорить между собой, а вместо этого делать
одно общее дело и развивать общество, тем
лучше это будет для всех. Куда более важным
является возможность реализовать свой по-

тенциал, чем заполнять склады товарами, которые будут через несколько лет неактуальными.
Равенство мужчины и женщины — это когда есть возможность развития женщины как
женщины, а мужчины как мужчины. Тем не
менее, в обществе до сих существуют противники предоставления каждому полу равных
возможностей. Они говорят о физиологических и ментальных отличиях между мужчиной и женщиной.
Согласно некоторым социологам, в современном обществе всё же преобладает мнение,
что психика, поведенческие мотивы и образ
мышления зависят от половой принадлежности. Поэтому обязывать мужчин выполнять
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Гендэрная палiтыка

Гендерное насилие
и дискриминация в Беларуси
Что такое гендерное насилие, где
и когда происходит гендерная
дискриминация и что с этим
делать?
женские функции и наоборот они считают неправильным. Равенство мужчины и женщины
определяется равными правами, которые предоставляет государство или общество.
Некоторые люди к равенству прав добавляют равенство обязанностей вместо разумного
распределения обязанностей между мужчиной
и женщиной. Но нужно понимать, что заставить
человека делать что-либо помимо его воли невозможно. Можно сломить волю, либо получить
агрессию в ответ. В половых взаимоотношениях
важно умение договариваться, не подавляя личность, иначе ни о каких равных правах и речи
идти не может. Так в трактате «Демократия в
Америке» французский гуманист и мыслитель
XIX века Алексис де Токвиль утверждал:
«Есть люди, которые стремятся не только к
равенству, но и тождеству мужчины и женщины. Наделяя обоих одними и теми же правами,
они возлагают на них одни и те же обязанности. Они хотят, чтобы мужчины и женщины
вместе одинаково и трудились, и развлекались. Ясно, что из подобной «уравниловки»
ничего хорошего не выйдет, а приведёт всё это
к обоюдной деградации, к «слабым мужчинам
и неприличным женщинам».
Главной проблемой гендерного равенства согласно доклада «ООН-женщины» в
2015 году, является вопрос трудоустройства
и заработной платы женщин. По мнению авторов доклада, основными мерами по борь-

бе с гендерным неравенством должны стать
обеспечение женщин во всём мире правами
на хорошую работу. Равные права мужчин и
женщин конституционно гарантированы в
большинстве цивилизованных стран. Но при
этом женщины в Швеции и во Франции зарабатывают меньше на 31%, чем мужчины. В
Германии на 49%. І это в развитых странах.
Куда хуже дела обстоят со странами с развивающейся экономикой. В Могилёве областное управление юстиции отказало в регистрации гендерного центра «Ружа» по той
причине, что в стране нет дискриминации и
равенство мужчин и женщин закреплено конституционно.
Развитые европейские страны признают
существующие у себя в обществе проблемы
связанные с гендерной дискриминацией и
успешно борются с ними. В развивающихся
странах предпочитают замалчивать и отрицать проблемы связанные с гендерной дискриминацией.
Цивилизованное общество не замалчивает
проблемы, а старается решать их, признавать
свои ошибки и работать над ними. Строить
общество с равными правами и свободами
для каждого. Ведь чем меньше отличий мы видим в людях, тем больше мы воспринимаем их
как личности. Тем больше мы воспринимаем
как личность себя.
Дмитрий ЛЮНТОВ.

Насилие в отношении женщин является
одной из форм гендерной дискриминацией и
результатом гендерного неравенства в обществе. Такое насилие можно охарактеризовать
как насилие в отношении женщин по гендерному признаку — это «насилие, направленное
на женщину потому, что она является женщиной, или же несоразмерно затрагивает именно
женщин» (документы ООН).
По определению ООН, насилие в отношении женщин является «проявлением исторически сложившегося неравного соотношения
сил между мужчинами и женщинами, которое
привело к доминированию над женщинами
и дискрискриминации в отношении женщин со стороны мужчин», [..]. «Насилие над
женщинами понимается как нарушение прав
человека и форма дискриминации в отношении женщин, и означает все акты насилия по
гендерному признаку, которые приводят или
могут привести к физическому, сексуальному,
психологическому или экономическому ущербу или страданиям женщин. Включая угрозы
таких актов, принуждение или произвольное
лишение свободы; независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни»
(Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, ООН).
Примерами гендерного насилия в отношении женщин являются: домашнее насилие; различные наносящие ущерб женщине
традиционные виды практик (повреждение

женских половых органов, к примеру); физическое, половое, психологическое насилие в
обществе в целом (к примеру, изнасилования,
половое домогательство, приставание и принуждение, шутки сексистского характера и
унизительное отношение, торговля женщинами и принуждение к проституции) и др.
Гендерному насилию подвергаются также
мужчины и мальчики. Но из-за неравноправных отношений между мужчинами и женщинами именно женщины составляют большинство пострадавших от гендерного насилия.
Нередки случаи, когда женщины подвергаются гендерному насилию в трудовой сфере,
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здоровья женщин. По сути, при таком подходе
государством транслируется ценность женщины лишь как субъекта с детородной и материнской функциями. При этом женщина лишается выбора в реализации своего права на труд
лишь потому, что она находится в детородном
возрасте. Не учитывается, например, её желание и (или) возможность иметь детей, наличие
детей. В свою очередь, даже при вредных условиях труда именно женщина (а не государство)
должна решать, чего она хочет: заниматься раПраво на равное вознаграждение,
ботой из перечня, либо следить за своим здоровключая получение льгот
вьем для будущей беременности.
По статистическим данным НациональноВместе с тем, существует ряд профессий,
го статистического комитета РБ на 2016 год которые не запрещены для женщин (более
чине, а не женщине, при приблизительно равных уровнях образования, знаний, опыта. При
этом доказать факт дискриминации в суде
очень сложно, поскольку работодатели всегда
могут оправдать отказ в принятии на работу
женщины: не подходит по личным качествам,
уступает в опыте и другое. По прежнему в Беларуси отсутствуют работающие механизмы
доказывания дискриминации, а также ответственность за неё.

говоря по-другому, на работе. Это сексуальные домогательства со стороны коллег/руководства, принуждения сексуального характера и связанные с этим угрозы, запугивания и/
или какие-либо действия. Также насильственной может быть культура общения и в целом
обстановка на работе: когда уничижительно
относятся к женщинам, отпускают шуточки
в их адрес, дискредитируют и показывают
своё негативное отношение к способностям
женщины, унижают, ограничивают в активностях, проявляют повышенное внимание к
внешности сотрудниц - в общем делают то,
чего не позволяют по отношению к коллегаммужчинам.
Гендерная дискриминация может произойти в самых разных обстоятельствах. Но,
основываясь на опыте работе информационно-правовой линии центра «Её права» и тех
обращениях, которые туда поступают, наиболее часто гендерная дискриминации происходит в таких сферах, как:
Трудовая,
Семейно-бытовая,
Общественная/публичная,
Здравоохранение,
Образование,
Приватная.
Говоря о гендерной дискриминации в трудовой сфере, стоит отметить, что к сожалению,
в вопросе трудоустройства в Беларуси сохраняется как прямая, так и скрытая дискриминация женщин. Несмотря на существующие
законодательные запреты на дискриминацию
по признаку пола в трудовой сфере, эти запреты часто являются формальными и на практике могут нарушаться работодателями, за что
последние не несут никакой ответственности
по причине крайне сложной доказуемости.
Говоря о беларуских женщинах, нужно
учитывать тот факт, что помимо трудовых

Одной из самых серьёзных проблем
является проблема домашнего насилия. В 94% случаев домашнего насилия
именно женщины являются пострадавшими. Более половины женских
смертей неестественного характера
происходит внутри их дома. Часто
женщина и её бывший партнёр-агрессор имеют общее жилье. Чтобы разъехаться, нужно, к примеру, делить
квартиру, продавать свою долю и
так далее, что иногда крайне сложно сделать. Причём в этой ситуации
это уже не подпадает под определение
домашнего насилия, так как они не
находятся в семейных отношениях.
функций, за ними закреплены функции воспроизводства, ухода за детьми, заботы о семье в целом и ведения домашнего хозяйства.
Несмотря на то что в Беларуси по закону в
декретный отпуск может идти отец, только
около 1% мужчин пользуются этим правом.
По данным независимых опросов, более 40%
мужчин отвечали, что не идут в декретный отпуск потому что не считают это мужским делом. Другие считают, что они просто не справятся. И часть не хочет сидеть на шее у жены.
Поэтому уже на этапе прохождения собеседования в большинстве случаев именно
женщины начинают сталкиваться с гендерной
дискриминацией.
По результатам мониторинга, во время
собеседования кандидатурам женского пола
практически в 95% случаев задаются вопросы,
связанные с семейным статусом и наличием
детей, частотой болезни детей, возможностью
пользоваться услугами нянь и так далее. Мужчинам такие вопросы никогда не задаются в
принципе.
Нередки случаи, когда после собеседований предпочтение отдаётся кандидату-муж-

В Беларуси
существует
перечень
запрещённых для
женщин профессий.
Их насчитывается
186. Данный
перечень является
дискриминацией
женщин в области
занятости и
нарушает их право
на свободный
выбор профессии
или рода работы.
женщины в среднем в Беларуси получают
76,2% от заработной платы мужчин. Причём
даже в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостиницы и рестораны (где по
статистическим данным работают в большинстве женщины) они получают 84,3%, 85,6%,
71,2% от заработной платы мужчин в этих
сферах соответственно. В большинстве других сфер женщины получают 70-72% от заработной платы мужчин.

Список запрещенных профессий

В Беларуси существует перечень запрещённых для женщин профессий. Их насчитывается 186. Данный перечень является дискриминацией женщин в области занятости и
нарушает их право на свободный выбор профессии или рода работы.
Существование данного перечня обосновывается государством как охрана труда и

того, на них преимущественно заняты женщины), но предполагают поднятие тяжестей
выше допустимых «положенных»: например,
повариха, санитарная медсестра, дворница,
кладовщица, продавщица в небольшом магазине и другие.
Удивительно и грустно, что государство,
“заботясь” о женщинах, совсем не проявляет
заботы о мужчинах. Хотя они, к примеру, также участвуют в процессе создания детей. Не
говоря уже об общих гуманистических ценностях уважения и заботы о каждом человеке.
Ведь по статистическим данным в Беларуси мужчины в среднем живут на 12 лет меньше, чем женщины. Почему? Во-первых, из-за
стереотипных установок. Есть стереотип, что
мальчики не плачут. По статистике мужчины
чаще женщин умирают от инфарктов, инсультов, запущенных болезней, алкоголизма,
что зачастую является результатом нервных
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стрессов. Во-вторых, у нас не принято заботиться о мужчинах и в целом ставить под сомнение силу и здоровье мужчин. Мужчины не
проходят профилактические осмотры и идут
к врачу на запущенной стадии. Не жалуются, с детства держат эмоции в себе, зачастую
просто спиваются. Всё это приводит к более
ранней смертности. Плюс на них лежит ответственность зарабатывать и кормить семью, и
сами женщины часто поддерживают этот стереотип.

Ограничения и запреты на некоторые
виды работ для отдельных категорий
женщин
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Гендерная дискриминация может
произойти в самых разных обстоятельствах. Но наиболее часто гендерная дискриминации происходит в
таких сферах, как:
Трудовая,
Семейно-бытовая,
Общественная/публичная,
Здравоохранение,
Образование,
Приватная.
Кроме того, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует антидискриминационное
законодательство: как общее, так и отдельное
в области гендерной дискриминации. Оно является первоочередным механизмом доказывания дискриминации.
На практике женщина может осознанно /
«добровольно-принудительно» не пользоваться данными гарантиями из-за внутреннего
страха либо таких реальных угроз как: с ней не
заключат новый контракт по истечении срока
нынешнего договора; её не повысят в должности, классе и т.п.; она не получит премию(-и)
и другое.
Данные ограничительные меры не направлены на создание условий по охране материнства, а лишь ограничивают возможности подготовки, доступа, участия или продвижения
женщин в экономической деятельности. Эти
запреты и ограничения установлены исключительно для женщин. А не мужчин, которые
также могут иметь семейные обязанности.

Ещё одной формой гендерной дискриминации женщин являются запреты на сверхурочные работы, работы в государственные
праздники, праздничные, выходные дни и направление в служебную командировку, установленные для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет
(статья 263 Трудового кодекса). Государство
рассматривает данные запреты в качестве
особой заботы о женщинах, как лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. Вместе с тем не учитывается конкретный практико-правовой контекст.
Так как в Беларуси существует контрактная
система трудового найма, недобросовестный
наниматель может «обойти» данные гарантии.
И нередко женщина оказывается в ещё более
уязвимом положении, поскольку изначально
может рассматриваться нанимателем как «неДополнительные гарантии
выгодная» работница. В законодательстве для
женщине-матери
нее предусмотрен ряд гарантий (не связанных
В Беларуси меры, защищающие женщин от
с беременностью), которые с экономической неправомерных увольнений в связи с появлеточки зрения для нанимателя не выгодны.
нием/наличием детей и/или с такой возмож-

ностью, часто приводят к ещё большей дискриминации женщин. На инфолинию центра
«Её права» поступило несколько обращений
от женщин, которых работодатели вынудили
согласиться расторгнуть трудовые договоры
после того, как женщина сообщила, что беременна. Часто женщины, получая угрозы от
работодателей, идут на расторжение трудовых
договоров по соглашению сторон, потому что
имеют очень низкий уровень правовой грамотности и не знают, как отстоять свои права.
Кроме этого, многие женщины после такого отношения и угроз, поступающих в их
адрес, не хотят продолжать свою работу в данной компании и действительно идут на увольнение по собственному желанию. Даже если
женщина не согласится уволиться по соглашению сторон, работодатели могут «избавиться» от беременной женщины/женщины с ребёнком после её выхода из декретного путем
ликвидации занимаемой женщиной рабочей
должности «по производственной необходимости».
Одна из обратившихся в центр «Её права»
женщин сообщила, что после выхода из отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет на работу,
её не восстановили в прежнюю руководящую
должность, а предложили другую менее престижную должность. Тогда она согласилась на
это, так как даже не знала, что работодатели не
имеют права делать это кроме как по согласию
женщины.

Сексуальные домогательства
на рабочем месте

К сожалению, в основном именно женщины сталкиваются с сексуальными домогательствами на рабочем месте. И начинают рассказывать про это близким и друзьям уже после
того как уволились. Чаще всего женщины не
хотят обращаться в суд по ряду причин: нет
эмоциональных сил, это интимная тема, ситуации сексуального домогательства крайне
сложно доказуемы и другие.
Несколько лет назад проводились социальные опросы в интернете, где более 50%
опрошенных женщин признались, что сталкивались с той или иной формой сексуальных
домогательств на работе. Более 20% пострадавших женщин сказали о том, что после этого уволились или были уволены.
Но в целом тема сексуальных домогательств, приставаний, оскорбляющих и унижающих достоинство женщин действий

плохо исследована. Факты замалчиваются, и
никто не знает на достаточно высоком профессиональном уровне масштабов проблемы.
Сегодня в Беларуси не существует никакой судебной практики по такого рода делам.
Если говорить о представительницах/лях
ЛГБТ-сообщества, то тут в целом всё сложно: многие просто скрывают свою гендерную
идентичность/сексуальную ориентацию в связи с высоким риском быть не принятыми на
работу либо уволенными. Ни трудовое законодательство, ни любые другие правовые документы никак не защищают эту категорию.
Эта группа остаётся невидимой на законодательном уровне.
Таким образом, на рынке труда сохраняется горизонтальная и вертикальная гендерная
сегрегация. Мужчины представлены в большем количестве в сферах более прибыльных,
а женщины — в малопрестижных и малооплачиваемых сферах, и на более низкой ступени
профессиональной иерархии. При этом существуют скрытые и/или неестественные барьеры для продвижения женщин по карьерной
лестнице (стеклянный потолок); застревание
и аккумуляция женщин в менее престижных
профессиональных сферах (липкий пол).
Говоря о семейно-бытовой сфере можно
отметить, что одной из самых серьёзных проблем является проблема домашнего насилия.
В 94% случаев домашнего насилия именно
женщины являются пострадавшими. Более
половины женских смертей неестественного
характера происходит внутри их дома. Часто
женщина и её бывший партнёр-агрессор имеют общее жилье. Чтобы разъехаться, нужно,
к примеру, делить квартиру, продавать свою
долю и так далее, что иногда крайне сложно
сделать. Причём в этой ситуации это уже не
подпадает под определение домашнего насилия, так как они не находятся в семейных отношениях.
Пример обращения: женщина жила под
одной крышей с бывшим мужем-агрессором
и тремя детьми. Из-за того, что он постоянно
угрожает ей, избивает, скандалит, комиссия по
делам несовершеннолетних поставила семью
в социально опасное положение. Стала угрожать женщине, что отберёт детей, если она не
решит вопрос. Единственный вариант решить
вопрос — это разъехаться. Но проблема в том,
что квартира была приобретена за льготный
кредит и он ещё полностью не выплачен. То
есть, ни продать, ни обменять они её не могут.
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И вот так женщине приходится жить в постоянном страхе, стрессе и насилии.
В семейно-бытовой сфере, несмотря на
равные права у родителей на детей, детей при
разводе чаще оставляют с женщиной, нежели
с мужчиной. Даже если отец имеет самые лучшие намерения воспитывать и растить своих
детей.
В семейно-бытовой сфере присутствует
много гендерного неравенства. Это, к примеру,
неравное разделение домашних обязательств
и воспитание детей. Домашний труд не учитывается нигде, хотя женщины тратят на него
достаточно много времени. В отпуск по уходу
за ребёнком до трёх лет, как уже было написано, в 99% случаев идут именно женщины, и
только около 1% — мужчины.
В сфере образования также встречается
гендерная дискриминация. К примеру, в военизированные структуры в 90% случаев набирают парней. На многие специальности
девушек в принципе не набирают вообще. У
девушек другие требования по проходным
баллам: в среднем в 1,5 раза выше, чем у парней. Всё это можно изучить самостоятельно,
зайдя на сайт Академии МВД. Не набирают
девушек и на те специальности, по которым
им потом будет запрещено работать (список
запрещённых профессий для женщин).
Можно назвать гендерной дискриминацией выход мужчин и женщин на пенсию: мужчины в Беларуси выходят на пенсию сейчас в
63 года, на 5 лет позже женщин. Это при том,
что живут мужчины в среднем на 12 лет меньше женщин. Дискриминацией является также то, что в армию обязательно берут только
мужчин. Смертной казни у нас подвергаются
только мужчины.
К сожалению, дискриминация женщин с
инвалидностью, женщин из этнических меньшинств остаётся в принципе незамеченной и
невидимой.

Гендерная дискриминация в СМИ

Также хотелось рассказать о гендерной дискриминации в СМИ и рекламе. Примерами
могут быть статьи, которые негативно и унижающе описывают женщин/представительниц/ей других гендеров, чья внешность/поведение «не вписывается» в стандарты красоты/

общепринятые нормы. Либо сводят ценность
женщины, к примеру, исключительно к детородной, материнской функции, к роли жены,
домохозяйки. Либо транслируют стереотипы
относительно способностей и характеристик
женщины.
Такая журналистика транслирует нетолерантное отношению к тем или иным гендерам,
способствует разжиганию социальной вражды, розни. Более того, подобные материалы
часто публикуются в интернете. А значит, это
не что иное, как массовое распространение
дискриминационных утверждений об определенной социальной группе.

Права

Как идентифицировать случаи
гендерной дискриминации?

Достаточно просто:
Во-первых, вы уже знаете о некоторых примерах гендерной дискриминации из написанного выше и когда будете встречаться с таким
в жизни, то уже будет легче распознавать факты дискриминации.
Во-вторых, столкнувшись со спорной ситуаций, подумайте: стала бы она развиваться
также, если бы в ней участвовал/a представительница/ль другого гендера/пола?
Исходя из практики, каждый случай дискриминации уникален. Просто невозможно
дать какие-то универсальные рекомендации.
Что мы действительно советуем сделать —
это обратиться к нам за юридической информацией или к любому другому специалисту
ещё до того, как вы начнёте что-либо предпринимать в данной ситуации. Часто люди,
используя предложения и/или неверные рекомендации, делают ситуацию ещё хуже. Потом им помочь сложнее и иногда уже просто
невозможно.
Я рекомендую не замалчивать факты дискриминации, а, наоборот, — начать про это говорить. Позвонить нам, в конце концов, чтобы подумать, как можно отстоять свои права.
Ведь, к сожалению, на данный момент гендерная дискриминация сложно доказуема и часто
невидима в обществе ещё и потому, что люди
не решаются про это заговорить или как-то
исправить ситуацию.
Александра ДИКАН.

ПРАВА ЖЕНЩИН
В РОДАХ
Женщина, попадая в роддом, очень
часто остаётся в неведении о
своём состоянии. Врачи не всегда
информируют о результатах
анализов, а также о манипуляциях,
которые собираются с ними
проводить.
Женщины в родах — не объект для экспериментов. Чтобы не стать жертвой медицинских манипуляций, не подвергнуться бесчеловечному унижающему отношению со стороны
медицинского персонала, необходимо знать
свои права на доступ к уважительному, ненасильственному уходу в период беременности
и родов.
Права человека неотчуждаемы и неотъемлемы. Они принадлежат человеку с момента
рождения и до его смерти. Права человека носят всеобщий и универсальный характер. Они
основаны на принципе равенства и гарантированы каждому.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В РОДАХ

— Право на здоровье:
Каждый человек должен иметь возможность получения доступного и качественного

медицинского обслуживания, необходимого для поддержания здоровья благополучия.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) подчёркивает необходимость охраны материнства, которое включает не только
физическое выживание матери и ребёнка, но
и уважение к их психологическому благополучию во время родов, после родов и в последующие годы.
— Право выбора роддома и врача:
Пациент имеет право выбрать лечебное учреждение и специалиста.
— Право на информацию:
Медицинское вмешательство – это любое
обследование, лечение или иное действие,
преследующее профилактическую, лечебную
или реабилитационную цель, выполняемое
врачом или иным производителем медицинских услуг.
Медперсонал обязан информировать женщину о состоянии её здоровья и будущего ребёнка, результатах анализов, любых манипуляциях, которые собираются с ней проводить
врачи.
Информация должна быть предоставлена пациенту в доступной форме и касаться
сведений о цели, характере, способах вмешательства; связанном с ним вероятном риске
и возможных медико-социальных, психоло-
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гических, экономических и других последствиях, а также об альтернативных видах
медицинской помощи и связанных с ними последствиях и риске.
— Право на отказ от медицинского вмешательства:
Сегодня медработники роддомов должны
стремиться провести роды так, чтобы женщина имела возможность родить ребёнка в максимально естественных условиях. Любые медицинские вмешательства могут происходить
только с согласия роженицы.
Роженице в доступной форме должны быть
озвучены последствия и риски медицинского вмешательства или отказа от него. Врач не
должен прибегать к угрозам и манипуляциям
в общении с пациентом.
— Право на свободу действий в родах:
Сегодня не обязательна классическая позиция рождения ребёнка на постели. Каждая
роженица может рожать в такой позе, которая
для неё удобна. Можно родить на обычной
кровати, на стуле, на мяче, на коленях у мужчины. Словом, полная свобода выбора и никаких ограничений!
— Право на неприкосновенность частной жизни:
Включает право конфиденциальности на
защиту личных медицинских данных.
Женщина имеет право выбирать рожать ли
ей ребёнка или нет. Она также имеет право на
выбор обстоятельств, в которых она рожает своего ребёнка. Делать выбор между родами в больнице или на дому, с врачом или акушеркой.
— Право на психологическую поддержку в
родах:
Психологическое благополучие матери
должно обеспечиваться не только посредством свободного доступа родственников по
её выбору во время родов, но также и при
помощи свободного посещения после родов.
Сейчас в роддоме закрытого типа беременная
остаётся наедине со своим страхом, волнениями. Такая стрессовая ситуация негативно
вли яет на роды. Когда беременная женщина
ощущает психологическую поддержку со стороны семьи и медицинских работников, то
она не испытывает такой стрессовой нагрузки. Такие роды происходят гораздо легче как
для роженицы, так и для акушеров.
— Право на семейные (партнёрские)
роды:
Присутствие мужа при родах сегодня уже
ни у кого не вызывает шока. Напротив, такая
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инициатива должна всячески поддерживаться
медработниками. Доказано, что во время таких родов женщина чувствует себя значительно спокойнее и увереннее, это предотвращает
многие осложнения.
— Право на равное обращение:
Неравенство и дискриминации в охране материнства возникает на системном и социальном уровне. Каждый человек должен получить
равное содержание услуг и помощь по уходу по
беременности и родам, без «навешивания ярлыков» на основе личных характеристик.
— Право на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала:
В основе уважительного отношения персонала медучреждений должно лежать осознание важности для женщины, её семьи и общества произошедшего события наступившей
беременности.
Гуманное право подразумевает, что перед
ними неповторимая, индивидуальная личность, имеющая право на свободное развитие.
Любые негативные переживания отрицательно сказываются на течении беременности и
отражаются на физическом и психологическом здоровье ребёнка.

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ РОЖЕНИЦЫ В БЕЛАРУСИ?

В Беларуси права пациента гарантированы ст.41 «Закона о здравоохранении»
Пациент имеет право на:
- получение медицинской помощи;
- выбор лечащего врача и организации
здравоохранения;
- участие в выборе методов оказания медицинской помощи;
- пребывание в организации здравоохранения в условиях, соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям и позволяющих реализовать право на безопасность и
защиту личного достоинства;
- уважительное и гуманное отношение со
стороны работников здравоохранения;
- получение в доступной форме информации о состоянии собственного здоровья,
применяемых методах оказания медицинской
помощи, а также о квалификации лечащего
врача, других медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;
- выбор лиц, которым может быть сообщена информация о состоянии его здоровья;

Рекомендации по технологии родовспоможения ВОЗ
Необходимо уделять внимание эмоциональным, психологическим и социальным аспектам обслуживания при родах:
а) важен выбор места рождения и конкретная кандидатура принимающего роды акушера
(при платных родах);
б) необходимо сохранение физической неприкосновенности и занятие матерью с ребёнком отдельной палаты;
в) необходимо рассматривать рождение ребенка как сугубо личное семейное событие;
г) важно обеспечить тепло, надлежащие условия проживания и питание в 1-й месяц после рождения ребёнка только грудным молоком: искусственное вскармливание допустимо
только в 10% случаев;
д) необходимо последующее медицинское обслуживание после рождения ребенка;
е) оплачиваемый отпуск следует предоставить и отцам, с тем, чтобы они имели возможность общаться с ребёнком и оказывать помощь матери;
ж) в любой стране или регионе следует уважать и поддерживать обычаи, связанные с рождением ребёнка, если они не представляют угрозы для его здоровья. Плацента, пуповина —
собственность ребёнка;
з) предоставленная в домашних
условиях всем матерям и детям помощь должна быть эквивалентна
тому обслуживанию, которое обеспечивается для здоровых женщин и
детей, находящихся в стационаре;
и) все родители и новорожденные
имеют право на прямое общение с момента рождения.
Не следует препятствовать совместному общению матери и ребёнка,
продолжительность которого должна
определяться желанием матери;
к) медицинскую карту или её копию женщины могут хранить дома, в
ней должны быть указаны данные о
прохождении беременности и родов.
Необходимо соблюдать конфиденциальный характер изложенной в этих документах информации;
л) все женщины и новорождённые должны проходить проверку состояния иммунитета
лабораторными методами в соответствии с рекомендациями, принятыми в их странах, независимо от того, находятся они дома или в больнице.
- отказ от оказания медицинской помощи,
в том числе медицинского вмешательства, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, всеми методами оказания медицинской помощи
с учётом лечебно-диагностических возможностей организации здравоохранения;
- реализацию иных прав в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациент имеет право на
допуск к нему священнослужителя, а также на
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка для пациентов,
санитарно-эпидемиологических требований.
Предоставление пациенту указанных в настоящей статье прав не может осуществляться
в ущерб здоровью других пациентов и нарушать их права и свободы.
Алена БОРИСОВА.
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У 1919 годзе ў Вільні былі выдадзены два
падручнікі: “Геаграфія Беларусі” Аркадзя
Смоліча і лемантар “Зорка”, падрыхтаваны
Аляксандрай Смоліч. “Зорка” была вельмі папулярнай у Беларусі па-за межамі БССР і зазнала больш за дзесяць перавыданняў у Вільні
і ў Рызе.
У 1922 годзе Смолічы пераехалі ў БССР, у
Менск. Тут Аркадзь напружана працаваў — у
Наркамземе, Інбелкульце, БДУ, Беларускім навукова-даследчым інстытуце сельскай і лясной гаспадаркі. Алеся з-за хваробы вымушана была пакінуць працу ў школе і займалася
хатняй гаспадаркай. З-за беднасці 20-х гадоў
“хатняя гаспадарка” ўключала ў сябе не толькі
догляд за дзецьмі, пранне бялізны, прыборку
дома і двара, гатаванне ежы, але і выраб і рамонт вопраткі і абутку.
У 1928 годзе ў Смолічаў нарадзілася дачка
Марыя.

ўладкавацца на працу і адначасова даглядаць
дзяцей, і спрабаваць не кідаць вучобы. Яна пастаянна насіла мужу перадачы, прала не толькі
сваю і дзяцей, але і мужаву бялізну (у той час
бялізну арыштаваным пралі іх сваякі, турма такіх
“паслуг” не забяспечвала). З лістоў Алесі Смоліч
мужу мы можам даведацца, што электрычнасць
уключалі толькі пасля 12-й ночы. Алеся Смоліч
нават прыдумала сабе адмысловы графік, каб
не кідаць навучання — прыходзіць з працы і
спаць з 6-й вечара да 12-й ночы, а тады ўставаць
і займацца пры электрычнасці. Пакуль муж
быў у турме, адбылося “ўшчыльненне”, і ў дом
Смолічаў-Каткоўскіх па вуліцы Старажоўскай,
11 падсялілі старонніх людзей.
Пасля года ўтрымання ў турме ў чэрвені
1931 года Аркадзя Смоліча выслалі ў маленькі
райцэнтр Аса на Урале (зараз уваходзіць у
Пермскі край). Праз нейкі час у ссылку пераехала і Алеся Смоліч з дзецьмі.

Алеся Смоліч — асветніца
і захавальніца беларушчыны

З нагоды 125-годдзя Аркадзя Смоліча ўзгадваем
яго жонку Алесю Смоліч
29 верасня 2016 года споўнілася 125 год
з дня нараджэння Аркадзя Смоліча, аднаго са стваральнікаў Беларускай Народнай
Рэспублікі і Беларускай акадэміі навук. З гэтай
нагоды хочацца распавесці пра чалавека, які
заставаўся куды менш вядомым за Аркадзя
Смоліча, але якому гэты палітычны дзеяч і навуковец шмат у чым быў абавязаны. Без каго
ў Смоліча не атрымалася б паспець так шмат,
дасягнуць так многага. Мова ідзе пра жонку
географа Алесю Смоліч.
Аляксандра Ігнатаўна Смоліч (у дзявоцтве
Каткоўская) нарадзілася 12 сакавіка 1897 года
ў Менску ў сям’і Ігната Антонавіча і Ганны
Восіпаўны Каткоўскіх. Бацька яе працаваў
бухгалтарам на чыгунцы.
Алеся скончыла чатырохкласную вучэльню, двухгадовыя педагагічныя курсы
і год правучылася ў Маскоўскім народным

універсітэце імя Шаняўскага. Гэта дазваляла
ёй працаваць настаўніцай малодшых класаў.
З будучым мужам яна пазнаёмілася ўвесну
1917 года ў Менску. 23 жніўня 1917 года ў
Менскім Кацярынінскім саборы (сёння вядомым як Петрапаўлаўскі сабор) узялі шлюб
статыстык Менскай губернскай земскай
управы Аркадзь Антонавіч Смоліч, дваццаці
шасці год, і настаўніца Менскага Серабранскага прыходскага вучылішча Аляксандра
Ігнатаўна Каткоўская, дваццаці год. Адным з
“паручальнікаў” (па сённяшняму — сведкаў)
выступіў Антон Іванавіч Лявіцкі, у гісторыі
беларускай літаратуры вядомы як Ядвігін Ш.
У 1918 годзе Алеся нарадзіла сына Максіма,
а ў 1919 — дачку Ганну. Неўзабаве сям’я перабралася ў Вільню, бо Аркадзь Смоліч быў
міністрам ва ўрадзе БНР і не мог заставацца
на тэрыторыі, занятай бальшавікамі.
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Алеся Смоліч распачала вучобу на завочным аддзяленні педфака БДУ, якую ёй не давялося скончыць з-за арышту мужа па справе
“Саюза вызвалення Беларусі”.
Дзякуючы таму, што захавалася ліставанне
Аркадзя і Алесі Смоліч перыяду, калі Аркадзь
быў зняволены ў менскай турме ДПУ (19301931), мы можам даволі добра ўявіць сабе, як
выглядала паўсядзённае жыццё сям’і Смолічаў
у гэты цяжкі перыяд. Алесі Смоліч давялося

Аркадзь Смоліч вельмі хацеў выкладаць, а
ў Асе яму даводзілася працаваць эканамістампланавіком. З дазволу ДПУ Смолічы пераехалі
з Асы ў Ішым (зараз — у Цюменскай вобласці).
Хаця гэты горад далей ад Еўропы, але, папершае, стаіць на чыгунцы, а, па-другое, у ім
былі дзесяцігодка, педагагічны тэхнікум і некаторыя іншыя прыкметы цывілізацыі. У
педтэхнікум Аркадзь Смоліч і ўладкаваўся праз
нейкі час працаваць выкладчыкам геаграфіі.
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Увесь гэты час працавала і Алеся Смоліч,
спачатку служачай, а з 1934 года — настаўніцай.
Яна ўвесь час працягвала вучыцца, але толькі
ў 1940 годзе атрымала нарэшце дыплом аб вышэйшай адукацыі.
17 чэрвеня 1937 года адбыўся чарговы арышт. Год Аркадзя Смоліча трымалі ў
Омскай турме, пакуль не расстралялі. Год
вазіла яму перадачы з Ішыму Алеся Смоліч.
Захаваліся цыдулкі, якія суправаджалі перадачы. У іх Алеся пералічвала рэчы, якія перадавала, пісала пра поспехі старэйшых дзяцей,
якія паехалі вучыцца. Аркадзь супакойваў яе,
запэўніваў, нібыта ў яго ўсё добра і нібыта
харчоў у турме хапае.
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мужа Алесі Смоліч выдалі ў 1957 годзе фальшывую даведку, нібыта ён памёр у 1943 годзе
ад міякардыта ў месцах зняволення.
У страшныя часы рэпрэсій многія сем’і
пазбаўляліся
дакументаў
рэпрэсаваных
сваякоў. Алеся Смоліч, наадварот, захавала
ўсё, што магла, нават маленькія цыдулкі Аркадзя на абрыўках паперы, пісаныя з турмаў.
Зараз ладная частка гэтага архіву асела ў фондах Літаратурнага музею Максіма Багдановіча,
бо паэт і географ сябравалі.
У фондах музея захоўваюцца і ўспаміны
Алесі Смоліч, якія яшчэ чакаюць поўнай
публікацыі. Алеся Смоліч падтрымлівала
знаёмствы і ліставанне з многімі беларускімі
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Яугенія Гінзбург —
маці пісьменніка Аксёнава
1937
Далей настала невядомасць. Сем’ям расстраляных паведамлялі пра “дзесяць год без
права ліставання”. Алеся Смоліч увесь час
спрабавала высветліць лёс мужа. Захаваўся
чарнавік аднаго з яе лістоў, адпраўленага
ў НКУС адразу ж пасля смерці Сталіна ў
1953 годзе — на той час Алеся ўсё яшчэ не
ведала пра лёс мужа, і на гэты ліст уцямнага
адказу таксама не атрымала. Пасля ХХ з’езда
Алеся стала дамагацца рэабілітацыі Аркадзя.
Па справе 1937—1938 гадоў яго рэабілітавалі,
але па справе “Саюза вызвалення Беларусі”
рэабілітаваць
паслядоўна
адмаўляліся,
хаця Алеся працягвала хадайнічаць аб
рэабілітацыі і ў 1960-я гады. Пра смерць

дзеячамі — ад Якуба Коласа і Зоські Верас да
Уладзіміра Караткевіча і Арсеня Ліса.
У 1938 годзе Алеся Смоліч пераехала ў
Омск, дзе і выйшла на пенсію ў 1958 годзе.
У 1967 годзе яна перабралася ў Кіеўскую вобласць да дачкі, каб дапамагчы даглядаць унука. Там яна і памерла 16 жніўня 1974 года.
Аляксандра Ігнатаўна Смоліч была далёка не “ценем” свайго знакамітага мужа, але
сціплай і важнай працаўніцай народнай асветы і захавальніцай беларушчыны ў часы павальнай русіфікацыі.
Уладзімір ВАЛОДЗІН,
старшы навуковы супрацоўнік
Літаратурнага музея Максіма Багдановіча

Вядомая журналістка, мемуарыстка, кандыдат гістарычных навук, маці пісьменніка Васіля
Аксёнава — Яўгенія Гінзбург нарадзілася ў
сям’і фармацэўта Саламона Гінзбурга.
Яе бацька быў вядомым ў Гародні доктарам,
які з’ехаў у Маскву, ратуючыся ад габрэйскіх
пагромаў на пачатку ХХ стагоддзя. Там, у
Маскве, і нарадзілася ў 1904 годзе маленькая
дзяўчынка Яўгенія.
Пра дзяцінства і школьныя гады Жэні вядома няшмат: у шаснаццацігадовым узросце
яна паступае ў Казань на факультэт грамадскіх
навук.
Правучыўшыся два гады, дзяўчына
пераводзіцца на гістарычны факультэт Казанскага ўсходняга педінстытута, які паспяхова
сканчвае і пазней абараняе ў ім кандыдацкую
дысертацыю па гісторыі.
Пісаць артыкулы і выкладаць Яўгенія

Гінзбург пачала амаль адначасова. У 28 год
яна ўжо вядомы ў горадзе выкладчык і
супрацоўнік газеты “Чырвоная Татарыя”.
Дзяўчына ўступае у партыю і бачыць свой далейшы лёс у якасці партыйнага функцыянера.
У 1932 годзе здавалася ў яе ўсё добра:
муж — старшыня казанскага гарсавета Павел
Аксёнаў, яна загадчык аддзела культуры ў газеце “Чырвоная Татарыя”. Менавіта ў 1932-м
годзе ў гэтай сям’і нараджаецца будучы вядомы расейскі пісьменнік Васіль Аксёнаў.
Гады сталінскага ліхалецця кепска
адгукнуліся на гэтай, як здавалася, шчаслівай
сям’і.
Яўгенія Гінзбург была рэпрэсаваная ў
1937 годзе. Яе прысудзіла да турэмнага зняволення Ваенная калегія Вярхоўнага суда па
арт.58, п.п. 8 і 11. У віну ёй выстаўляўся ўдзел у
трацкісцкай тэрарыстычнай арганізацыі.
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Савецкі прысуд быў вельмі цяжкім для
жанчыны: 10 гадоў турэмнага зняволення з
абмежаваннем у правах на 5 гадоў ды яшчэ з
канфіскацыяй маёмасці. У жніўні таго ж года
як “бацька і маці ворага народа” былі арыштаваныя яе бацькі.

Яўгенія з сынам Васілём Аксёнавым і прыёмнай дачкой Антанінай.

Яўгенія правяла 10 гадоў у турмах (у тым
ліку ў Бутырцы і Яраслаўскім палітычным
ізалятары) і 8 гадоў у калымскіх лагерах (Эльген, Таскан) у “бязтэрміновай” ссылцы.
Пра лёс Яўгеніі Гінзбург ўзгадваюць яе
калегі па лагеру ў кнізе Барыса Лезняка “Я да
вас прыйшоў!:.
“Лагерны лёс Яўгеніі Сямёнаўны Гінзбург
можна было б назваць шчаслівым. Я
падкрэсліваю, — лагерны, не маю на ўвазе
трагедыю ўсяго яе жыцця: страту мужа, што
загінуў ў засценках, разбураную сям'ю, уласны
арышт, следства, суд, турмы, перасылкі, этапы
і нарэшце Калыму. У 1939 годзе яе перавялі
ў лагер, адправілі на Калыму. У Магадан яна
прыбыла ў 1939 годзе і амаль што на цэлы год
затрымалася там. У 1940 годзе яе прывезлі па
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этапе на Эльген, у саўгас, самы вялікі на Калыме жаночы лагер. На Эльгене яе вызначылі
ў дзеткамбінат, дзе ўтрымліваліся дзеці, народжаныя ў лагеры. Дзеткамбінат ня быў
медыцынскай установай і ад выхавальніцы
медыцынскіх ведаў не патрабавалася. Яўгенія
Сямёнаўна у той час была яшчэ даволі маладой і прывабнай жанчынай, а энергічнай яна
была, відавочна, заўсёды. На Эльгене яна заставалася да 1944 году”
Дабіўшыся поўнай рэабілітацыі, Гінзбург
амаль 10 гадоў правяла ў Львове, дзе жыла
разам з трэцім мужам Антонам Вальтэрам.
Пасля яго смерці ў 1966 годзе зноў “асела” ў
Маскве, працавала ў журналістыцы. У Львове
ж Гінзбург стварыла і альтэрнатыўны варыянт
“Крутога маршруту”, які адрозніваўся куды
больш рэзкай і паслядоўнай антысталінскія
рыторыкай.
Па некаторых звестках ён называўся “Пад
шатамі Люцыферава крыла”. Але ў 1965 го
дзе, баючыся новага арышту і ссылкі ў сувязі
з ўзмацніўшымся пераследам украінскіх
нацыяналістаў, Гінзбург знішчыла гэты
рукапіс і ўсе яго чарнавікі.
Яўгенію
Гінзбург
можна
назваць
“Салжаніцыным у дзявочым абліччы”. Яе твор
“Круты паварот” стаў адным з першых твораў
пра сталінскія рэпрэсіі.
Першы раз твор быў надрукаваны ў
1967 годзе ў Італіі, а ў савецкіх чытачоў ён
хадзіў па руках у якасці самвыдату.
Замежнікі знялі пра жыццё Яўгеніі Гінзбург
кіно — самы вядомы фільм пра гэту жанчыну “Унутры буры” (Within the Whirlwind).
Фільм зроблены ў 2009 годзе сумесна немцамі,
палякамі і бельгійцамі. Яго рэжысёрам стаў
Марлен Горыс. Фільм пра тое, як застацца Чалавекам.
У пачатку фільма ідзе цытата Зоры
Ганглеўскай “...Калі да нас на Калыму прыбыў
турэмны этап, я тады працавала ў лякарні
медычнай сястрой, жанчыны прынеслі яе вельмі хворую, знясіленую. Прынеслі і сказалі:
“Лячыце яе. Жэня павінна жыць, абавязкова
павінна. Яна самая лепшая, самая таленавітая.
Яна пра ўсё напіша”. І вось яна жыла і пісала…”
Я раю кожнаму чалавеку, які хоча зменшыць
свой прабел у няведанні эпохі пачаць яго змяншаць ужо зараз. Спачатку варта паглядзець кіно,
потым прачытаць кнігу “Круты паварот” і твор
Васіля Аксёнава “Паўвостраў Крым”.
Андрэй МЯЛЕШКА.
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Бонч-Асмалоускія –

рэвалюцыянеры з мястэчка Блонь
Сям'я — гэта не толькі каханне,
гэта яшчэ і агульныя погляды
на эканамічныя, палітычныя і
пабытовыя праблемы.

пасаду дзейснага стацкага дарадцы, а яго родны брат у гэтыя ж часы быў у добрых адносінах
з імператарам Аляксандрам ІІ. Усё гэта спрыяла дабрабыту і кар'ернай лесвіцы Іосіфа. Пасля
паўстання 1863 года, на тэрыторыі былой Рэчы
Іосіф Аляксандравіч Бонч-Асмалоўскі Паспалітай пачалі канфіскоўвацца маёнткі
(1831–1879) нарадзіўся ў заможнай сям'і, якая ўдзельнікаў паўстання. Маёмасць перахадзіла
паходзіла са старажытнага роду Асмалоўскіх. ў дзяржаўную скарбонку, а пасля распрадавалася ці даравалася лаяльным чыноўніка.
Бонч-Асмалоўскія
з'явіліся Бонч-Асмалоўскаму атрымалася наў ВКЛ яшчэ ў ХVI стагод- быць ва ўласнасць па ільготным кошце
дзе і тады ж атрымалі герб маёнтак Блонь у Ігуменскім уездзе, які
"Бонч", назву якога пачалі быў канфіскаваны ў Антона Асоўскага
выкарыстоўваць як прыстаўку за ўдзел у паўстанні і ўжо некалькі год
да прозвішча. У асноўным Бонч- з'яўляўся ўласнасцю Расійскай імперыі.
Асмалоўскія валодалі землямі і
Ведаючы, як цяжка дасягаць пасад без
прадпрыемствамі ў Магілёўскай і падтрымкі, Іосіф намагаўся даць сыну
Чарнігаўскай губернях.
Анатолю лепшую адукацыю і адсылае
яго вучыцца ў Пецярбург. Але там, маБацька Іосіфа памёр калі яму было 12 год,
лады Анатоль Бончтаму станавіцца на ногі прыйшлося самаАсмалоўскі (1857–
стойна. А так як ён з'яўляўся яшчэ ў сям'і і
1930)
становіцца
старэйшым сынам, даводзілася дапамагаць
прыхільнікам
ідэй
двум братам і сястры. На службу ён паступіў у
народніцкага
руху
1847 годзе, ва ўзросце 16 год і да канца 1860-х
і далучаецца да тадасягнуў высокіх пасад. Немаленькі штуршок
емнай
арганізацыі
для кар'ернай лесвіцы ён атрымаў у 1856 годзе
"Зямля
і
воля",
з дапамогай шлюбу з Клемянцінай Піпенберг.
дзе
знаёміцца
з
Жонка мела нямецкія і італьянскія карані.
народнікамі
РыгоНарадзіла яму сына Анатоля. Сям'я валодала
рам
Пляханавым,
дамамі ў Пецярбургу і Віцебску. Іосіф займаў
Мікалаем
Мароза-
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вым, Мікалаем Цютчавым, Сафіяй Пяроўскай
і займаецца агітацыяй ідэй сярод працоўных.
У 1879 годзе "Зямля і воля" падзялілася на
рэвалюцыйную "Народную волю" (выступала за палітычную барацьбу і тэрор) і лагодную арганізацыю "Чорны перадзел" (настойвала на працы з сялянамі і выступала
катэгарычна супраць тэрору). Анатоль БончАсмалоўскі застаўся на народніцкіх пазіцыях
і далучыўся да "Чорнага перадзела". Менавіта
гэта арганізацыя звяла яго пазней з жонкай
Варварай Вахоўскай (1855–1929).
На
момант
знаёмства з будучым
мужам,
народніцкае
жыццё Варвары
Вахоўскай
выглядала
больш
актыўным і захапляльным.
Скончыўшы Камянец-Падольскую гімназію, яна
працягнула вучобу на філасофскім
факультэце ўніверсітэта Цюрыха. Там яна
пазнаёмілася з анархістам Міхаілам Бакуніным
і яго сябрамі-аднадумцамі Міхаілам Сажыным
і Пятром Лаўровым, якія сярод рускай моладзі
прапагандавалі ідэі народнікаў. У 1873 го
дзе найбольш актыўных маладых студэнтаў
царскі ўрад прымусіў вярнуцца на радзіму.
Сярод іх была і Варвара Вахоўская. Пасля
вяртання, яна ўсё роўна працягнула займацца распаўсюджаннем інфармацыі сярод сялян
і працоўных, з'яўлялася актывісткай "Зямлі
і волі". У 1875 годзе, ва ўзросце 20 год, яна
была затрыманая паліцыяй за агітацыйную
дзейнасць. Тры гады Вахоўская знаходзілася
ў адзіночнай камеры і толькі ў 1877 годзе яе
справу пачалі разглядаць. Гэта было звязана
з пачаткам громкага працэсу над народнікамі,
якія былі затрыманыя ў перыяд з 1873 па
1877 гады. Суд увайшоў у гісторыю пад назвай
"Працэс ста дзевяноста трох". Хаця афіцыйна
было затрымана 4 тысячы чалавек, да суда
было прадстаўлена 194 чалавекі, але адзін з
удзельнікаў працэсу не дажыў да яго сканчэння. "Працэс 193-х" увайшоў у гісторыю як
самы буйны працэс і цягнуўся чатыры месяцы. За "хаджэнне ў народ" Варвара Вахоўская
была прыгаворана да 3 гадоў пазбаўлення
волі. Так як тэрмін папярэдняга знаходжання
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за кратамі залічваўся, то пасля сканчэння працэсу ва ўзросце 23 год яна была саслана пад
наглядам паліцыі да бацькі ў Падольскую губерню. Яна была вымушана знаходзіцца там
2 гады, пакуль сябры з "Чорнага перадзела"
не прыдумалі знайсці выйсце са склаўшайся
сітуацыі.
Варвара Вахоўская знаёміцца з актывістам
"Чорнага перадзела" Анатолем БончАсмалоўскім, які за актыўную пазіцыю быў
выключаны ў 1879 годзе з універсітэта і
пад наглядам паліцыі дастаўлены ў маёнтак
бацькі. На момант знаёмтва Барвары з мужам
у 1880 годзе, Анатоль ужо быў уладаром маёнтка. Бацька Анатоля цяжка перажываў з-за
рэвалюцыйнай дзейнасці сына і яго выключэння з універсітэта. Яго пасады і ўзнагароды
не прыносілі плёну ў аднаўленні сына ва
ўніверсітэце і не вытрымаўшы такога павароту
лёса, ва ўзросце 48 год Іосіф Бонч-Асмалоўскі
памірае.
Да Анатоля пераходзяць маёнтак Блонь
і яшчэ некалькі фальваркаў, але з умовай,
якую ў тэстаменце паставіў бацька — яму забараняецца закладваць ці прадаваць маёнтак.
Вось у такі перыяд, каб пазбавіць Барвару
апякунства бацькі, Анатоль і Варвара ладзяць
фіктыўны шлюб. Але праз некаторы час яны
знаходзяць адзін у аднога агульныя погляды
на палітычныя працэсы, з'яўляецца павага і
каханне, у сям'і нараджаюцца дзеці. Варвара
і Анатоль застаюцца ў маёнтку Блонь, дзе займаюцца гаспадаркай і прыводзяць закінуты
маёнтак у належны стан. Анатоль нават звяртаеца за парадамі да публіцыста-народніка,
доктара хіміі, аўтара "Лістоў з вёскі", прафесара Аляксандра Энгельгардта. Аляксандр
ў свой час з-за студэнцкіх хваляванняў быў
сасланы ў маёнтак Бацішчава і там прымяняў
свае веды па паляпшэнні сельскай гаспадарцы
на практыцы. Анатоль будуе ў маёнтку вятрак,
крухмальны завод, завозіць племянны скот і
выводзіць гаспадарку на належны ўзровень.
А за пабытовым жыццём не забываецца і на
свае з Варварай погляды — значную колькасць
прыбытку яны ахвяруюць на палітычную дзейнасць. У 1881 годзе Анатоль фінансуе з'яўленне
ў Мінску падпольнай друкарні "Чорнага перадзела". У 1886 годзе спрабуюць адкрыць
друкарню ў Канатоне (Чарнігаўская губерня).
У 1891 годзе Варвара разам з васьмігадовай
дачкой Ірынай едзе на поўдзень імперыі, дзе
арганізуе сталовыя для галадаючых Паволжжа. У 1882 годзе Анатоль будуе у Блоні двух-

класную школу для дзетак
сялян. Дарэчы, сваіх чатырох дзяцей Варвара і Анатоль таксама выхоўваюць
на глебе народніцтва. Яны
аддаюць іх у мясцовую
школу, дзе яны навучаюцца разам з сялянскімі
дзецьмі, яны пастаянна
дапамагаюць сялянам у
полі, а летам аддаюцца іх
на дзядзькаванне ў вёску.
Напрацягу дзесяці год,
з 1891 па 1901, ў маёнтку
Блонь дзейнічае сялянскі
гурток
самаадукацыі.
Для сялян набываліся
кнігі, праводзіліся сустрэчы і вечарыны, на
якіх
абмяркоўваліся
палітычныя тэмы як унутры краіны, так і за
яе межамі. Частымі гасцямі такіх сходаў былі
сябры-народнікі Бонч-Асмалоўскіх, якія пастаянна гасцявалі ў Блоні.
Сітуацыя ў Расійскай імперыі ўсё больш і
больш накалялася, рэвалюцыйныя хваляванні
ўзмацняліся. Пры любых усплёсках народных
настрояў у Мінскай губерні абодвух БончАсмалоўскіх выклікалі на допыт ў мінскую
турму.
Летам 1897 года Анатоль Бонч-Асмалоўскі
становіцца адным з кіраўнікоў "Працоўнай
партыі палітычнага вызвалення Расіі". Яна
была створана з тых сябраў, хто сыйшоў з
БУН Да (буйная партыя, якая аб'ядноўвала
габрэяў Польшчы і Расіі, дзейнічала на
тэрыторыі Беларусі, Украіны, Польшчы і

Варвара і Анатоль Бонч-Асмалоўскія.
Мінск, турма, 1910 год.
Літвы). Новаствораная партыя налічвала каля
200 працоўных-рамеснікаў, якія аб'ядноўваліся
ў 40 гуткоў і займаліся адукацыяй габрэйскай
моладзі. Праіснавала партыя да 1900 года.
У 1901 годзе ў маёнтку Блонь адбыліся
затрыманні ў сувязі з дзейнасцю сялянскага адукацыйнага гуртка. Анатоля
Бонч-Асмалоўскага, разам з сынам Іванам
арыштоўваюць і ссылаюць на пасяленне ва Усходнюю Сібір. Пасля сканчэння тэрміну зняволення ў 1904 годзе Варвара і Анатоль працягваюць палітычную дзейнасць, з'яўляюцца
сябрамі Партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў
(эсэраў), актыўнымі ўдзельнікамі рэвалюцыі
1905 года.
Падчас баявых дзеянняў Першай сусветнай вайны, Варвара і Анатоль з'яджаюць

Сям'я
Бонч-Асмалоўскіх і
адвакаты напярэдадні
чарговага судовага
працэсу. Сядзяць
(злева направа):
Радзівон, Ірына, Глеб,
Анатоль і Варвара,
Іван, М.Ярмоліна
(аканомка). Стаяць
(злева направа):
Скарацін, Грузенберг,
К.Петрусевіч,
У.Вахоўскі (пляменнік
Варвары), Вржосек.
Мінск, 1911 год.
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углыб Расіі і там ствараюць арганізацыю
дапамогі бежанцам з Беларусі. У тыя ж
часы адбываецца і сямейны раскол. БончАсмалоўскі збліжаецца з маладой эканомкай
сям'і Лізаветай Новікавай, якая па ўзросту
маладзейшая яго на 32 гады. Ён сыходзіць ад
жонкі, але застаецца жыць у Блоні, хаця і пераязджае ў значна меншы дом.
У 1917 годзе Анатоль Бонч-Асмалоўскі
з'яўляецца дэлегатам 1-га Усебеларускага
з'езда, бярэ актыўны ўдзел у кааператыўным
руху Мінска. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі
ён адмаўляецца ад маёнтку і ў 1926 годзе пераяджае ў Маскву разам з сям'ёй. Там жа ў
Маскве, толькі ў пансіёне для пенсіянераў-
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рэвалюцыянераў жыла апошнія свае гады і
Варвара Бонч-Асмалоўская.
Жыццё Бонч-Асмалоўскіх у Маскве было
размеранае, Анатоль займаецца напісаннем
і выданнем сваіх рэвалюцыйных успамінаў
і выхаваннем дзяцей. Памёр народнікрэвалюцыянер у 1930 годзе, на 74-м годзе жыцця, перажыўшы Барвару Вахоўскую
на адзін год. Абодва былі пахаваны на
Навадзевічых могілках, толькі ў розных месцах. Пасля Другой сусветнай вайны побач з
Анатолем пахавалі яго другую жонку, а да Варвары падзахавалі дачку ад друга шлюба Анатоля Ірыну. Мёртвыя размаўляць не могуць,
мёртвыя маўчаць.

У віхурах рэвалюцыйных падзей пачатку ХХ стагоддзя жыццё
дзяцей знакамітых рэвалюцыянераў-народнікаў склалася трагічна.
Падавалася, што такім ідэйным рэвалюцыянерам было б лягчэй
жыць пры бальшавіцкай уладзе, але рухавік рэпрэсій закрануў і іх.
Іван Бонч-Асмалоўскі (1881–1969). Пад уплывам бацькоў
далучыўся да рэвалюцыйнай дзейнасці. Калі быў вучнем апошняга класа, быў сасланы разам з бацькамі ў Сібір за арганізацыю у
Блоні нелегальнага сялянскага гуртка. Пасля вяртання ў 1904 го
дзе, з'ехаў на вучобу ў Цюрых і ўжо адтуль перасылаў бацькам нелегальную літаратуру. У 1905 годзе з'яўляўся адным з арганізатараў
Усерасійскага сялянскага саюза. У 1906 годзе
адзін з ініцыятараў стварэння ў Дзяржаўнай
Думе фракцыі "Трудавікі", якая аб'ядноўвала
сялянскіх дэпутатаў. Падчас І і ІІ Думаў з'яўляўся
сакратаром фракцыі, па дзейнасці якой пазней выдаў кнігу, якая была адразу канфіскавана паліцыяй. Неаднаразова арыштоўваўся за сваю палітычную дзейнасці. Пасля Кастрычніцкай
рэвалюцыі працаваў служачым ва ўстановах Мінска і Масквы.
Ірына Бонч-Асмалоўская (1882–1941). Як і старэйшы брат Іван
гадавалася на народніцкіх ідэях бацькоў. Скончыла Пецярбургскі
жаночы медыцынскі інстытут, дзе з'яўлялася актывісткай сацыялдэмакратычнага гуртку. У 1901 годзе, падчас адной з маніфістацый
была паранена і знаходзілася пад арыштам. Пасля суда над братам
Іванам і бацькам па сваёй ініцыятыве паехала з імі ў Сібір. Пасля
амністыі сваякоў з'ехала за мяжу для атрымання там адукацыі. Удзельніца рэвалюцыі
1905 года. У гады Першай сусветнай вайны працавала на фронце хірургам. З 1917 па
1922 гады — хірург 2-ой бальніцы Мінска. З
1922 года выкладала на кафедры шпітальнай
хірургіі ў БДУ і Мінскага медыцынскага інстытута. Аўтар навуковых прац
па хірургіі. Выйшла замуж за сацыял-дэмакрата Сяргея Вржосека, адваката па прафесіі, які паспяхова абараняў на судовых працэсах Леніна і
Сталіна. Нарадзіла дваіх дзяцей і з 1933 года жыла ў Ленінградзе.

Сяргей Вржосек.

Радзівон Бонч-Асмалоўскі (1884–1938). Апошні з дзяцейрэвалюцыянераў гэтай сям'і. Навучаўся ў сельскай школе разам са сваімі старэйшымі братам і сястрой. У 1905 годзе прымаў
удзел у З'ездзе Украінскай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў,
за ўдзел у якім быў праз год затрыманы і прыгавораны да 3 год
пазбаўлення волі. Спрабаваў здзейсніць уцёкі, але безпаспяхова.
Пасля сканчэння зняволення вучыўся на Пецярбургскіх вышэйшых сельска-гаспадарчых курсах. Займаў пасады ў Ігуменьскім
і Мінскім гарадскім харчовых камітэтах. У Савецкі перыяд
з'яўляўся загадчыкам сельскагаспадарчай секцыі Дзяржплана БССР. Быў жанаты на дачцэ актывіста "Чорнага перадзела"
Сяргея Каваліка (пахаваны ў Мінску на ваенных могілках) Марыі Кавалік. Распрацоўваў
пытанні развіцця кааперацыі і саўгаснага будаўніцтва на Беларусі. У 1930 годзе арыштаваны разам з Гаўрылам Гарэцкім і прыгавораны да 10 год выпрабаваўчых
лагерных прац. Працаваў на будоўле Беламорканала эканамістампланавіком. Дзякуючы добрым паводзінам вызвалены раней тэрміна.
У 1938 годзе — эканаміст-планавік Чымкенсткага хімікфармзавода ў
Казахстане. Там жа на заводзе працавала хімікам і яго жонка, якая пасля прысуда мужа паехала за ім у ссылку. У чэрвені 1938 года Радзівон
быў паўторна арыштаваны і прыгавораны "тройкай" да растрэла (па
іншым звесткам быў забіты на допыце). Марыя Бонч-Асмалоўская
акрамя мужа ў Казахстане пахавала дваіх дзяцей і пасля 1939 года разам з адзіным сынам пераехала ў Ленінград.

Марыя Кавалік.

Глеб Бонч-Асмалоўскі (1890–1943). Калі бацьку і брата ссылалі
ў Сібір, яму было толькі 10 год, відаць таму ён адзіны з дзяцей Анатоля і Барвары, хто актыўна не займаўся палітыкай. Але калі ты не
займаешся палітыкай, то палітыка займаецца табой. Глеб скончыў у
1920-я гады Мінскае камерцыйнае вучылішча, затым Петраградскі
ўніверсітэт. З 1924 па 1930 гады працаваў асістэнтам кафедры
антрапалогіі Ленінградскага ўніверсітэта. Разам са знакамітым
гісторыкам Канстанцінам Палекарповічам займаўся вывучэннем
стаянак палеаліта на тэрыторыі Гомельскай і Смаленскай абласцей. На тэрыторыі Беларусі ім былі адкрыты знакамітыя стаянкі
Юравічы і Бердыж. Падчас раскопак ў пячорах Крыма (1923 год)
упершыню на тэрыторыі СССР знайшоў рэшткі неандэртальца. Але гэтая знаходка не
парадавала кіраўніцтва, бо атрымлівалася, што бальшавікі прадстаўнікі неандэртальцаў,
а ўся Еўропа вяла сваё паходжанне ад крэманьёнцаў. З-за гэтага адкрыцця Глеб працяглы перыяд знаходзіўся ў апале і ў 1934 годзе па ілжываму даносу аб супрацоўніцтве з
фашысцкімі арганізацыямі быў затрыманы і сасланы на 3 гады ў Варкуту. Пасля сканчэння тэрміну зняволення вярнуўся і жыў на хутары пад
Ленінградам, бо меў забарону на пасяленне ў двух расійскіх сталіцах.
Адстаяць сваё імя яму атрымалася толькі ў лютым 1941 года. Тады былі
падпісаны ўсе дакументы аб рэабілітацыі, і Глеб Бонч-Асмалоўскі здолеў
атрымаць навуковую ступень доктара гістарычных навук без абароны
дысертацыі. У 1942 годзе эвукуяваны з блакаднага Ленінграда ў Казань,
дзе выкладаў у мясоцовым універсітэце і інстытуце, а таксама рыхтаваў
да друку чарговыя манаграфіі. Памёр у Казані ў 1943 годзе.
Марына АЗАРОНАК,
гісторык, краязнаўца.
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Тамара Раманькова –
першая магілёуская дэмакратка

У лістападзе 2016 года споўнілася
15 год з таго часу, як першая
магілёўская дэмакратка Тамара
Раманькова пакінула нашу зямлю.
Я пішу “першая”, бо менавіта яна, выкладчыца Магілёўскага вучылішча культуры, яшчэ
ў 80-я гады ХХ стагоддзя звярнула ўвагу ўладаў
КПБ на месца сталінскіх масавых растрэлаў
насупраць магілёўскага мясакамбіната, якія
ў народзе называюць “Магілёўскія Курапаты”. Яна рабіла ўсё магчымае, каб беларусы
даведаліся гістарычную праўду пра кар”ер,
дзе з 1920 па 1941 год чэкісты растрэльвалі так
званых “ворагаў народа”. Настаяла на тым, каб
паставіць на гэтым месцы памятны крыж.
Тамару Раманькову аднадумцы называлі
святой жанчынай і было за што. Яна ніколі

не думала пра матэрыяльнае, пра грошы. Казала людзям пра гістарычную праўду, першай стала збіраць успаміны сведкаў, якія
тайком назіралі за растрэламі. Магілёўцы
Яўгенія Арлоўская, Алесь Станкевіч, Васіль
Чыж казалі, як немцы ў 1942 годзе побач з
кар’ерам паставілі шыльдачку “Глядзіце, што
з вамі зрабіў Сталін”. Паводле словаў сведкаў
да 1937 года тут, на месцы могілак здохлых
жывёлаў, адкрыта растрэльвалі людзей. А каб
нічога не было бачна з вуліцы — збудавалі
высокі зялёны плот.
Напрыканцы 80-х гадоў дзеці капаліся ў
кар’еры і нечакана знайшлі чэрапную сквіцу
з залатымі зубамі. Распавялі пра гэта сваім
бацькам, а тыя дайшлі з гэтым пытаннем да
гарвыканкама. Былі праведзены раскопкі,
пад час якіх знайшлі сотні чалавечых
чарапоў з дзіркамі ў патыліцы.
У тыя ж часы, у 1988 годзе Тамара Раманькова, выкладчык Магілёўскага педінстытута
Міхась Булавацкі і інжынер Магілёўскага
машынабудаўнічага інстытута Анатоль
Фёдараў стварылі магілёўскую філію грамадскага аб’яднання “Мартыралог Беларусі”.
Сябры гэтага першага недзяржаўнага
рэспубліканскага аб’яднання на чале з Васілём
Быкавым і Зянонам Пазняком збіраліся вярнуць гістарычную памяць, ачысціць светлыя
імёны ахвяр сталінскіх рэпрэсій, нагадаць
пра камуністычныя злачынствы, заклікаць да
дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі.
Такую грамадскую актыўнасць на
Магілёўшчыне першай праявіла Тамара Раманькова. Усё жыццё за ёй цягнуліся людзі і
выказвалі падзяку. Яна жыла адна, сваякоў
у яе не было. Калі яна памерла ў 2001 годзе,
на помнік збіралі прадстаўнікі дэмакратычных партый і арганізацый. Як для вертыкалі
Аляксандр Лукашэнка стаў бацькам, то можна

Тамара Раманькова, Васіль Быкаў, Сяргей Навумчык на мітынгу (ліпень 1994 г.).

сказаць, для нас, магілёўскіх дэмакратаў, Тамара Раманькова была маці. Сваю дабрыню,
мягкасць і душэўнасць яна выразіла ў прачытаным ёй аўтарскім вершам “На месцы ахвярным”:
І там — Курапаты, і тут — Курапаты,
Правалы ў зямлю ў крутыя груды…,
Мінулае нам наступае на пяты,
З бяспамяцтва вырвацца клічуць Дзяды.
І сталыя леты, і юныя вёсны
Пластамі палеглыя ў ценю бароў,
На глебе ахвярнай высокія сосны
Як сок увабралі гарачую кроў.
Цякуць пад карэннем барвовыя рэкі,
Не бачыць хіба, хто душою сляпы,
Якія пакупнікам выпалі здзекі…
Адчаю дакор у застылых паглядах,
Што спаць нам спакойна дасюль не даюць,
Пакуль сталіністы сядзяць на пасадах
І сыта, на пенсіях каты жывуць.
На нашай зямлі тут і там Курапаты,
І нехта яшчэ замятае сляды.
Мінулае нам наступае на пяты,
З бяспамяцтва вырвацца клічуць Дзяды.
Верш прагучаў 29 кастрычніка 1989 года на
першым мітынгу на месцы масавых расстрэлаў.
Пасля смерці Тамары Раманьковай
магілёўскія дэмакраты звярталіся ў Магілёўскі
гарвыканкам з просьбай даць дазвол на
ўсталяванне помніка ахвярам сталінскіх

рэпрэсій на месцы масавых растрэлаў насупраць мясакамбіната. З такой жа просьбай
пасля звярнуўся ў гарвыканкам і старшыня
дабарачыннай хрысціянскай місіі “Табея” Павел Бродаў. Як хрысціянін, ён “браў на сябе ўсе
фінансавыя выдаткі”. Адказы з гарвыканкама,
па невядомых прычынах, былі адмоўнымі.
А крыж ахвярам па праспекту Дзімітрава
захаваўся да нашага дня і нагадвае пра першую магілёўскую дэмакратку Тамару Раманькову, пра яе смеласць і самаахвярнасць.
Алесь СЕРДЗЮКОЎ.
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Проблемы системы здравоохранения
Беларуси в цифрах
Используя статистические
данные — статистический
сборник «Здравоохранение
в Республике Беларусь» за
2015 год — можно выделить
ряд проблем системы
здравоохранения страны.
К первой из них относится низкая средняя
продолжительность жизни населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для всего населения — 74 года (мужчины
69 лет, женщины 79 лет). Естественной считается разница в продолжительности жизни
мужчин и женщин — 5 лет, однако в Беларуси — это 10 лет (усреднённые данные за последние 15 лет). Такие показатели связывают
с тем, что мужчины в большей степени задействованы на вредном производстве. Среди
них более распространены вредные привычки, они реже обращаются за помощью к врачам. Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении городского населения — 75 лет
(оба пола), сельского населения — 70 лет (оба
пола). Такая разница может говорить о худшей доступности системы здравоохранения в
сельской местности, нехватке квалифицированных кадров и более низком уровне жизни
на селе.
Вторая проблема связана с возрастающей
нагрузкой на систему здравоохранения в
связи с сокращением трудоспособного населения. Такое положение вещей вызовет увеличение финансовой нагрузки на медицинскую
сферу (снижается количество налогоплательщиков и растет количество населения с плохим состоянием здоровья). К примеру, в соответствии с классификацией ООН, население
считается старым, если доля лиц в возрасте
старше 65 лет в нём составляет 7%. К началу
2016 г. в Беларуси эта цифра составила 14%.
В Беларуси высока смертность трудоспособного населения (среди умерших от всех
причин каждый четвёртый является челове-

ком трудоспособного возраста). Также наблюдается сокращение численности населения:
рождаемость 12,5 на 1000 человек, смертность
12,6 на 1000, естественный прирост является
отрицательным и составляет -0,1.
Третья проблема связана с высоким уровнем первичной заболеваемости населения:
78115,0 на 100 тысяч (для сравнения: в 1994 г.
было 67 644,0 на 100 тысяч). Общая заболеваемость — 164854,8. Соотношение первичной
и общей: 2,1. Это указывает на значительное
накопление населением хронических заболеваний. Причины явления: недостаточная работа
по профилактике среди населения, нездоровый
образ жизни населения, невысокая доступность первичного звена здравоохранения.

циальную нагрузку. Расходы неграмотно перераспределяются внутри системы. Происходит
планомерное сокращение конечного фонда.
Однако высвободившиеся финансы не доходят до амбулаторного звена, которое должно
заменить стационарное. Необходимо помнить, что несогласованные действия государства также приводят к увеличению расходов.
Например, борьба с пьянством идёт на
фоне снятия ограничений на продажу алкоголя в ночное время с целью стимулирования
сбыта.
Шестой проблемой является является система платных услуг в государственных медицинских учреждениях. Из-за нерешённых
организационных вопросов, доступ к медицинской помощи является затруднённым.
Люди вынуждены прибегать к платным услугам. Это выглядит как консумация (стимулирование потребления товаров или услуг созданием определённой обстановки, когда клиент
готов бездумно тратить деньги). Известно, что
до учреждений здравоохранения доводятся
планы по реализации платных услуг среди населения Беларуси и экспорту услуг иностранцам. Что может вызвать конфликт интересов у
медработника: выполнить профессиональные
обязанности или продвинуть товар (медицинскую услугу). Люди, страдающие алкогольной
зависимостью, а также зависимостью от психоактивных веществ, могут обратиться за наркологической помощью платно на правах анонимности. Это приводит к тому, что человек
избегает постановки на учёт к наркологу.

Четвёртая проблема — высокий коэффициент совместительства (1,39 на одного медицинского работника приходится несколько
ставок) и нехватка медицинского персонала
в сельской местности. Хоть в последнее время укомплектованность медицинским персоналом приближается к 95%, всё ещё остаётся
актуальным низкое материальное стимулирование медицинских работников. Как следствие, их незаинтересованность в результатах
работы. Недостаточная зарплата медицинских
работников создаёт коррупционные риски.
Пятой проблемой является недостаток
финансирования системы здравоохранения. Сегодня финансирование беларуской
медицины составляет около 1% ВВП (6% бюджета страны). Недостаточная зарплата медицинских работников создаёт коррупционные
риски и не мотивирует к профессиональному
росту. Отсутствует понимание экономическоТаким образом, анализ статистики в сфере
го бремени болезней. Вклад в профилактику в здравоохранения говорит о необходимости
определённых отраслях уменьшит последую- реформирования системы и пересмотра уровщие расходы.
ня её финансирования.
Например, на реабилитацию пациентов в
сфере наркологии и психиатрии уменьшит соМария РУДАКОВСКАЯ.

46

47

Медыцына

ДОНАРСТВА
Слова “донар” у перакладзе з
латыні азначае “дарыльшчык”.
Гэта — паняцце міжнароднае.
Сёння не існуе ніякіх
медыцынскіх сродкаў, якія бы
замянялі кроў. Пераліванне
крыві дазваляе выратаваць
чалавечае жыццё, палепшыць
стан уласнага здароўя. Таму,
менавіта забеспячэнне
дастатковым запасам крыві,
павінна стаць неад’емнай
часткай нацыянальнай
дзяржаўнай палітыкі ў кожнай
краіне.
У Беларусі донарства мае
дзяржаўнае рэгуляванне. Першы
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб донарстве крыві і яе кампанентаў” быў
прыняты ў 1995 года.
У 2010 г. Палата прадстаўнікоў
прыняла новую рэдакцыю гэтага закона.
Гэты
закон з папраўкамі і
дапаўненнямі, якія адбыліся 8 сту
дзеня 2015 года, дзейнічае і цяпер. У

адпаведнасці з ім, дзяржаўнае рэгуляванне донарства ажыццяўляюць Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь, Савет Міністраў, Міністэрства аховы здароўя, а таксама мясцовыя органы ўлады.
Асноўнымі
накірункамі
дзяржаўнай
палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне донарства з’яўляюцца:
– прапаганда і развіццё донарства;
– захаванне здароўя донараў і рэцыпіентаў;
– забеспячэнне якасці крыві і яе
кампанентаў;
– прыярытэтнасць у выкананні донарскай
функцыі на бясплатнай аснове.
У адпаведнасці з законам наймальнік
павінен садзейнічаць установам пералівання

крыві у прыцягненні сваіх работнікаў да выканання донарскіх абавязкаў.
Донарамі ў краіне маюць права быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце ад 18
да 60 год, якія не маюць захворванняў.
Усе донары маюць правы і абавязкі, а
таксама гарантыі, якія ім дае заканадаўства
Рэспублікі Беларусь. Правы і абавязкі ў
донараў, якія здаюць кроў на платнай і на бясплатнай аснове аднолькавыя.
Правы донараў заключаюцца ў наяўнасці
мець адпачынак у дзень крываздачы, бясплатны сняданак, а таксама грашовую кампенсацыю за здачу крыві.

Цяпер донарам, якія здавалі кроў бясплатна аплачваецца толькі дзень здачы крыві. Каб
атрымаць званне “Ганаровы донар Рэспублікі
Беларусь”, бясплатна трэба прайсці праз 20
здач крыві. Усе ганаровыя донары маюць
дадатак да пенсіі па ўзросце у памеры каля
40% ад мінімальнай пенсіі, якая вызначана
ў краіне. Таксама яны маюць магчымасць
без чаргі набываць праяздныя квіткі ў чыгуначных касах, абслугоўвацца ў медыцынскіх
установах.
Па стандартах Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, для самазабеспячэння дзяржавы ў
прадуктах крыві неабходна, каб на 1000 чала-

Адна порцыя донарскай крыві
можа выратаваць 3 жыцці!

Абавязкамі донара з’яўляецца клопат аб
уласным стане здароўя, праходжанне медыцынскага агляду перад здачай крыві.
Гарантыі ў донараў, якія здаюць кроў бясплатна і за грошы, розныя. Донары, якія здаюць кроў на платнай аснове, маюць наступныя гарантыі:
– грашовую кампенсацыю за здачу крыві;
– дадатковы аплачваемы дзень адпачынку;
– бясплатны сняданак;
– за здачу крыві не менш за 40 разоў прысвойваецца званне “Ганаровы донар Рэспублікі
Беларусь”.
8 снежня 2015 г. у Закон “Аб донарстве крыві
і яе кампанентаў” за №238–З былі ўнесеныя
дадаткі, якія пагоршылі правы донараў.

век было нарыхтавана 40-45 доз крыві ў год.
У Беларусі гэтыя стандарты пакуль што выконваюцца.
Для таго, каб стаць донарам, трэба
мець жаданне дапамагчы людзям; не мець
захворванняў; атрымаць медыцынскую даведку і прыйсці на станцыю пералівання
крыві.
Памятайце, што донары ратуюць чалавечае
жыццё і кожны чалавек, які атрымаў кроў ад
іншага чалавека, як мінімум, мусіць сказаць
яму за гэта дзякуй!
Наталія ШКАДУН.
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Арменія —
краіна постсавецкага
менталітэта
з амерыканскім характарам

Калі нехта говорыць пра Арменію, што паўстае перад вашымі вачыма?
Напрыклад, сярод стэрыятыпаў можна адзначыць больш вядомыя:
постсавецкая краіна, дзе старэйшыя жыхары ведаюць рускую мову;
генацыд насельніцтва; краіны, якія не вельмі падабаюцца армянам —
гэта Азербайджан і Турэччына.
Мяне ж цікавіла, як гэта — жыць і вучыцца у магістратуры па правах
чалавека і дэмакратызацыі ў краіне, дзе ў ліпені 2016 у Ерэване
адбыўся ўзброены захоп будынка паліцыі апазіцыяй. А самае асноўнае,
што адбываецца зараз у Арменіі, а менавіта ў Ерэване?

Айцішнікі — нашае ўсё

Першая кропка прыбыцця — аэрапорт
“Звартноц”. Вялікая чарга да пашпартнага кантролю. У асноўным тут стаяць армяне. Ёсць, канечне, экзотыка. Напрыклад,
некалькі немцаў, якія імкнуцца нешта зразумець з плакатаў на армянскай. Такая ж
незвычайная светлавалосая дзяўчына і я.
Плакаты я не разглядаю, але цікавым мне
падаўся ролік на англійскай мове. У ім шмат
школьнікаў, якія мараць быць праграмістамі.

Асноўны мэсэдж: быць айцішнікам — гэта
дапамагаць сваёй краіне. Штосьці гэта
мне нагадала. І нездарма, праграмісты, як
і ў Беларусі, тут у пашане. Прафесія добра
аплачваецца.
Таксама добра аплачваецца праца ў аэрапорце, бо працуе на пашпартным кантроле аж
15 кабінак. Каб атрымаць візу (якая для беларусаў
бясплатная і дазваляе застацца ў краіне на 90
дзён), трэба прайсці невялічкае інтэрв’ю з мужчынай з кабіны. Пасля таго, як ён даведваецца,

кідаюць іх у машыну. Запытваюць твой адрас, а
ўжо ў канцы называюць кошт паездкі. І заплаціць
можна ўдвая, а тое і ў трая больш, чым на самой
справе. Пасля таго, як таксіст разам са мной у
машыне блукаў па раёнах Ерэвана і шукаў месца майго жыхарства, я заплаціла 12 тысяч драм
(каля 48 дэмінаваных беларускіх рублёў). Больш
сумленныя таксісты падкажуць, што трэба
плаціць каля 3 тысяч драм, бо адзін кіламетр каштуе 100 драмм (40 беларускіх капеек). Менавіта
40 капеек кожны плаціць у гарадскім транспарце.
Часцей гэта не звыклыя нам аўтобусы, ці
тралейбусы, а маршруткі, дзе сярэднестатыстычная беларуская дзяўчына ростам 170 см
адчуе жудасць. Па-першае, стаяць будзеш амаль
заўсёды — месцаў няшмат. Па-другое, маршрутка прызначана для людзей ростам не вышэй
за 150 сантыметраў. Што рабіць? Толькі пакутаваць. Бо з-за таго, што грамадскага транспарта ў
разуменні беларуса няма, адзіны шанец трапіць
на заняткі і працу — гэта таксі і маршруткі.
Але, нават ў маршрутцы, праяўляецца больш
салідарны характар армян. Шмат мужчын саступаюць жанчынам і дзяўчынам месцы. А калі
такое не здараецца, то бяруць іх сумкі сабе. Натуральна, мой партфель заўсёды ставяць сабе
на калені незнаёмыя людзі. А гэта (на хвілінку)
10 -15 кілаграм рознай апаратуры. Нічога з рэчаў,
грошай у мяне не знікае.
Далей пра кошты. Самае таннае, што можна
набыць ў асенні сезон — вінаград. У маленькіх
крамках ён каштуе ад 40 да 80 беларускіх капеек.
Самае таннае, што можна набыць заўсёды — лаваш. Тут яго гатуюць шмат. На тваіх вачах адна
армянская сям’я можа набыць больш за кіло
лаваша і заплаціць за яго каля 2 рублёў. Таму
хлеб — не камільфо ў Ерэване. Але, у асноўным,
кошты на ежу – адзежу прыблізна аднолькавыя.
Шмат клішэ, канечне, маюць праяўленні
ў жыцці армян. Часцяком тут гавораць і пра
генацыд, і пра непавагу з боку Азербайджана.
Але ў асноўным людзі спадзяюцца на лепшае.

Англамоўныя ўніверсітэты
і дзяўчаты-настаўніцы

Лепшым у Арменіі спачатку мараць зрабіць
што я з Беларусі, настрой яго значна паляпша- адукацыю. Як магістрантка з Беларусі я сутыкецца. Ці гэта ён заўважае мае светлыя валасы і нулася з прыемнай сітуацыяй — тут амаль усе
шэнгенскую візу?
размаўляюць на англійскай мове. Не такой, як
Вінаград за 40 капеек
звыкліся мы чуць ад студэнтаў Беларускага
і паўнюткія маршруткі
дзяржаўнага ўніверсітэта — праз непаразуменЗнаёмыя журналісты не раз казалі, што не і слоўнік, а на натуральнай з амерыканскім
знаёміцца праз краіну кожнаму лепш праз акцэнтам — з выразным вымаўленнем кожнатаксістаў. Тут мне не вельмі пашчасціла: шмат га слова. Аднак пры неабходнасці выкладчыкі
таксістаў тут наўпрост хапаюць твае рэчы, пераходзяць на рускаю мову, калі хто з
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рускамоўных студэнтаў звяртаецца да іх на
звыклай рускай, аднак папярэджваюць: “Вы
вучыцеся ў магістратуры еўрапейскага звяза —
таму і размаўляйце адпаведна праграме”.
Але, на жаль, адна англіская мова не можа
зрабіць ўсю сістэму адукацыі ідэальнай.
У 2015 годзе ў Арменіі міністр адукацыі
Армен Ашацян сказаў, што для маладых
навукоўцаў пажадана зрабіць сабе імя ў вядомых універсітэтах ЗША.
— Пасля гэтага вы будзеце ў лепшым
становішчы, каб дапамагчы Арменіі праз вашыя
кантакты і гранты. Гэта лепш, чым заставацца і
працаваць у якасці лабаранта дзесці ў Арменіі.
На дадзены момант урад не можа гарантаваць неабходныя ўмовы для вашай кар'еры, —
канстатаваў міністр адукацыі Арменіі.
Падмацоўваецца такое стаўленне да маладых кадраў і статыстыкай міграцыі.
Нядаўняе даследаванне Гэлапа ў 12 краінах
былога Савецкага саюза паказала, што "жаданне міграваць" сярод асобаў ва ўзросце ад
15 гадоў і старэй вышэй за ўсіх ў Арменіі.
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якія да гэтага часу нясуць у сабе пачуццё высокага сацыяльнага статусу ў Арменіі: лекар
і адвакат. Хоць у канчатковым выніку можна атрымаць нізкааплачваемую прафесію ў
якасці санітаркі.

Соцыўм

Палітыка ў народзе
ці як актывізавацца да выбараў?

Другой асноўнай памылкай будзе лічыць,
што ў Арменіі ўсе зацікаўленыя палітыкай. На
самой справе, хапае людзей, якія не ведаюць
усіх палітычных партый, бо іх шмат. Але, як
і ў Беларусі, толькі некаторыя прадстаўлены
ў парламенце. Асноўная барацьба ў краіне
развязалася ў канцы лютага 2016 года. Тады
сфармавалася палітычная кааліцыя паміж
кіруючай Рэспубліканскай партыяй і партыяй
Дашнакцуцюн.
У канцы верасня 2016 я трапіла ў Ванацзор,
каб распавесці жыхарам пра антыкарупцыйную дапамогу. То бок, трэба было, раздаваць
улёткі, дзе быў кантактны тэлефон дапамогі
для тых, кто сутыкнуўся з карупцыяй. Калі б
ў Беларусі на цябе б глядзелі як на вар’ята, то
шмат людзей у Арменіі цябе слухае і заўсёды
дзякуюць. Сярэдні заробак ў невялічкіх гарадах, напрыклад, такім як Ванацзор — каля
15000 драм (60 рублёў), а сярэдні заробак па
краіне — каля 300 даляраў. Вось і лічыце, як
можна пражыць на такія грошы і не сутыкнуцца з карупцыяй.
Калі ў нас Парламенцкія выбары прайшлі ў
верасні 2016, то Арменія свае чакае ў красавіку
2017. Рыхтавацца да іх людзі пачалі ўжо зараз.
Нават сярод маіх аднагрупнікаў шмат дзяўчат,
якія не ўступалі ні ў якія партыі, аднак лічаць
за добрую справу пайці назіраць за выбарамі.
Пасля размоў пра “карусельшчыкаў” і
Менавіта 40% армян хочуць
падкідванні бюлетэняў я зразумела — тут ўсё
назаўсёды з'ехаць у іншую
тое ж самае.
краіну. Да параўнання, у кожнай
Часцяком можна ўбачыць мясцовыя
з астатніх 12 краін, уключаючы
апазіцыйныя партыі, якія скандуюць пра змеі Беларусь, грамадзянне маюць
ны ў краіне. Напрыклад, адна з партый, каб
амаль аднолькавыя паказчыкі па прыцягнуць ўвагу да сябе, арганізавала канжаданню іміграцыі: каля 15%.
цэрт з народнымі спевамі ў цэнтры Ванацзору.
Вось едзеш ты ў маршрутцы і разумеЯкія ж спецыялісты застаюцца ў краіне? У ешь, дзе тыя людзі з усмешкамі, як з савецкіх
асноўным тыя, хто хацеў бы атрымаць адука- кінастужак? Яны ёсць, але няшмат. Шмат
цыю без вялікіх фінансавых выдаткаў.
людзей чакаюць, што адбудзецца штосці лепЧасцяком бацькі выбіраюць лінгвістыку шае. А пакуль жывуць, як жылі. Таму едзеш і
або кірунак, звязаны з замежнымі мовамі. ўсведамляеш, што тут ўсё як ў нас. Толькі горы
Звычайна для дзяўчат прафесія настаўніцы вышэйшыя і вінаград смачнейшы.
замежнай мовы ці перакладчыцы ў краіне
Фаіна НАКАНЕЧНАЯ.
лічыцца сацыяльна прымальнай. Прафесіі,

Блокчэйн — спосаб палепшыць
жыццё беларусау
Уявіце сабе: каб прагаласаваць на выбарах, ляе пакупніцы, што гатовы прадаць дом. Яны
атрымаць пенсію і паглядзець расцэнкі за ка- складаюць дамову, транзакцыя генеруецца і
мунальныя паслугі варта толькі ўключыць адпраўляецца ў сетку тэхналогіі блокчэйн.
кампутар і падлучыцца да інтэрнэту. Такое магНа розных узроўнях інфармацыя правячыма для жыхароў Эстоніі,
раецца. А менавіта, ці няма
Фінляндыі, Швецыі. Але «БЛОКЧЭЙН» (даслоўна перашкод для продажу дома.
для беларуса — гэта мара. «ланцуг блокаў») - гэта
Права ўласнасці на дом змятэхналогія,
прапанаваная
Чаму ж так адбываецца?
няецца, запіс аб змене траАдказ просты — для для правядзення транзакпляе ва ўсе патрэбныя блокі, а
Беларусі такая сістэма як цый з электроннай валюпэўная сума грошай ад Ганны
тай
«біткойн».
Калі
казаць
блокчэйн выглядае груадпраўляецца Васілю.
прасцей, блокчэйн з'яўляецца
васткай і незразумелай.
Асноўная перавага такой
электроннай кнігай для ўліку
Можна прывесці звы- грашовых ці іншых аперацый. сістэмы — сыход ад цэнтральчайны прыклад: ёсць
нага рэгістрацыйнага сховішча,
ўладальнік дома Васіль, які
якое ўразліва для знешніх
знайшоў Ганну, жадаючую гэты дом набыць. нападаў і прыродных з'яваў, і дзе дакладнасць
Васіль, седзячы дома за ноўтбукам, паведам- інфармацыі залежыць ад адміністратараў.
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Дзе такая сістэма пачала працаваць? Акрамя краін Еўразвяза блокчэйн
выкарыстоўваюць, напрыклад, у Гандурасе. Там рэгістр нерухомасці быў безабаронны перад злоўжываннямі і карупцыяй. Пры
выкарыстанні блокчейн-тэхналогій ўдалося
зрабіць працэдуру рэгістрацыі правоў
уласнасці празрыстай і абароненай.
Наша суседка Украіна таксама плануе выкарыстоўваць блокчэйн-тэхналогіі ў
стварэнні аўтаномных сістэм па прыватызацыі
дзяржмаёмасці. Пілотны праект рэалізоўваўся ў
Адэсе і вобласці. Вынікамі яго стала падпісанне
мемарандума 23 сакавіка 2016 года ў Кіеве аб
развіцці гэтай тэхналогіі і ўкараненні сістэмы
дэцэнтралізаваных онлайн-аўкцыёнаў у дзяр
жаўных установах Украіны.
Галоўны аргумент за развіццё ў Беларусі
блокчэйна ў тым, што ў такой сістэме немаг-

грамадзяне не заўсёды ўпэўненыя, што вынікі
галасавання будуць дакладна зафіксаваныя, і
што выбарчыя камісіі будуць паважаць іх меркаванне.
Як раз тут прывабныя ўласцівасці блокчейна як дэцэнтралізаванай электроннай
“бухгалтарскай кнігі”, з якой немагчымыя
ніякія скрытыя махінацыі. Гэтая тэхналогія
дазваляе падняць стандарты свабодных
выбараў.
Напрыклад, ужо ўзгаданая раней Украіна
падхапіла ідэю блокчэйна. Падпісаны мемарандум аб стварэнні E-vox — электроннай сістэмы правядзення галасаванняў на
блокчейн-пляцоўцы Ethereum. Распрацаваную сістэму плануюць выкарыстоўваць для
правядзення галасаванняў любога ўзроўню —
ад выбараў у мясцовыя Саветы да выбараў
парламентарыяў.
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Всё начинается с
мечты. Была у меня
детская мечта —
побывать за полярным
кругом. Но она долгое
время так и оставалась
детской мечтой, пока
однажды я не стал
мотоциклистом. С
этого всё и началось. С
каждым разом я ездил
всё дальше, выбирал
более сложные и
интересные маршруты.

Куда приводят мечты:
поездка в Заполярье
чыма здзяйсняць карупцыйныя дзеянні. А
максімальная адкрытасць усіх пагадненняў
паміж дзяржаўнымі органамі і насельніцтвам
здольная павысіць давер да ўлады.
У нас гэту тэхналогію можна выкарыстоўваць
ў якасці дапаможніка пры галасаванні на выбарах. Чаму гэта будзе якасна?
Па-першае, людзі трацяць шмат часу, каб
фізічна дабрацца да выбарчага ўчастка. Некаторыя могуць апынуцца перад выбарам —
выдаткаваць час і намаганні на тое, каб узяць
удзел у выбарчых працэдурах, або застацца
дома і даглядаць, напрыклад, за дзецьмі. Гэта
значыць фактычна пагадзіцца на паразу ў выбарчых правах.
Па-другое, у некаторых краінах (і Беларусь — не выключэнне) нават прагаласаваўшы,

Шмат прываблівых плюсаў менавіта ў гэтай
сістэме для беларусаў, якія знаёмы з новымі
тэхналогіямі. Але што рабіць, напрыклад,
пенсіянерам, якія не заўсёды маюць сродкі,
каб набыць камп’ютар, Ці ёсць тыя, каму няма
адкуль спытаць дапамогу ў наладцы Інтэрнэту.
Першае, што патрэбна зрабіць пасля планавання праграмы блокчэйн, — гэта адкрыць
курсы для жадаючых засвоіць прынцыпы
электроннай улады.
Пасля гэтага будзе больш верагодна, што
кожны беларус аплаціць не толькі камунальныя паслугі, але і прагаласуе на выбарах седзячы дома ці на працы.
Агнета АЛІЗАР.

Как-то раз мои товарищи, вернувшись
из Карелии, под впечатлением от тамошних
красот предложили всей компании поехать в
увиденные ими места в следующем году.
Предложение пришлось кстати: ведь я каждый год совершаю поездку на мотоцикле, а в
Карелии до этого времени так и не бывал.
На дворе стоял 2015 год. Приближался
самый крупный в Карелии мотофестиваль,
который проходил неподалёку от местечка
Гирвас на берегу Пальеозера. Туда-то мы и направились, где и провели следующие три незабываемых дня на озере.
Погода была по-карельским меркам не самая тёплая. Было всего +9. Все три дня с небольшими перерывами шёл дождь и дул ветер.
Не покидало ощущение, что ты всё время находишься рядом с гигантским вентилятором.
А на дворе был июль!
Позже местные жители рассказали, что это
самое холодное лето за последние двадцать
лет.

Закончился фестиваль. Я посмотрел на
карту и понял, что моя детская мечта близка
к осуществлению. Ведь до Полярного полюса
рукой подать — всего каких-то 600 км, что по
местным меркам даже не расстояние. Мы все
переглянулись и поняли — нужно ехать!
Мои товарищи поддержали мою авантюру. І вот мы уже на трёх мотоциклах мчимся
дальше на север. По мере приближения к полярному кругу температура за бортом падала эквивалентно нашему пробегу. За бортом
было уже +6 и полёт нормальным назвать
было уже сложно.
Где-то в Медвежьегорску на заправке мы
поняли, что один из команды авантюристов
искателей приключений простыл и нуждался
в лечении. Коллективно принимаем решение
о возвращении в Петрозаводск, где заселяемся
в гостиницу и отогреваемся. В тот год Полярный круг так и не удалось покорить, однако я
уже знал, куда меня приведут мечты в следующем году.
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Аппетит приходит во время еды и в
Надо сказать, что впечатления от природы
2016 году мне уже хотелось не только доехать Карелии и Кольского полуострова с лихвой
до Заполярья, но и увидеть край земли — Ле- перекрыли все неудобства. Карелия — это
довитый океан.
леса, реки и озёра. Край, где очень много озёр.
На Кольском к пейзажу добавляются горы Хибины. Высота их доходит до 1200 метров. На
вершинах даже в июле лежит снег. А дальше на
северном побережье начинается тундра.
Отдельно хотелось бы рассказать про белые ночи, когда всё время светло. День от ночи
совершенно неотличим. Если не смотреть на
часы, то разница между днём и ночью не ощущается. Через несколько дней я уже не понимал какой сейчас день недели, день сейчас или
ночь. Забавное ощущение.
У меня случился інтересный случай. Захотелось непременно с северного побережья отправить открытку домой. Поехал я искать хоть
какую-нибудь почту или почтальона. Было в
окрестностях два рыбацких посёлка, и я надеялся, что там и найду почту. На подъезде к
одному из них я увидел ДПС (по нашему ДАI).
Подъехал, постучался в окошко их патрульного
автомобиля, чем очень удивил их. А когда поинтересовался, где тут ближайшая почта, удивил
Решено. Еду на Кольский полуостров. Там их ещё больше. Где почта они не вспомнили, но
регулярно собирается пара сотен мотоцикли- сказали, что искать нет смысла. В ответ на моё
стов — искателей приключений на ежегодный удивление, мне сообщили, что сейчас суббота и
мотослёт «Мотобухта». Еду на берег Баренце- 10 часов вечера.
вого моря в местечко Териберка. Выехал туда
Много было приключений и впечатлений
в последних числах июня. Солнышко греет, за эту поездку. Сейчас есть желание посетить
километры летят. Увидел красивое место, Кольский зимой и узнать что такое полярная
остановился на денёк-другой. И вот он — Се- ночь. Если у кого-нибудь из вас появится возверный полярный Круг. Мечты сбываются!
можность или желание побывать на Кольском
Через неделю я уже в Мурманске. Для тех, полуострове, обязательно езжайте.
кто не знает — это самый большой город в
Интересных вам впечатлений и лёгких домире, расположенный за полярным кругом. рог!
В этом году Мурманск отмечает своё столеАлександр ТРАЧУК.
тие.
Переночевал, посмотрел на город, побывал
на атомоходе «Ленин» и отправился дальше на
север. Мурманск расположен на берегу Кольского залива, а до побережья Баренцева моря
ещё 140 км, причём без заправок. А последние
40 км и без асфальта.
Трудно сказать, повезло ли с погодой на
этот раз — было теплее, но начиная от СанктПетербурга всю дорогу периодически поливал
сильный дождь. На каждой остановке проверял прогноз погоды. Тем временем в Беларуси начались ураганы и, судя по фотографиям,
они были очень сильными. Те ливни, что достались мне здесь, казались по сравнению с
нашими сущим пустяком.
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Як
важна
быць
вольным
“Нельга зрабіць і кроку, каб не сустрэць
разумнага чалавека. Гэта ўжо сапраўды
нагадвае нейкае грамадскае бедства.Чаго
б я не зрабіў за сутсрэчу з сапраўднымі
дурнямі! Але іх няма”.
О. Уайлд
“The importance of being Earnest”.

Ці можа хто-небудзь адказаць, што агульнага маюць, напрыклад, палітык, феміністка
ды змагар за здаровы лад жыцця (ЗЛЖ)? Як
мінімум, яны ўсе маюць вышэйшую адукацыю, гэта факт. Усе яны — выхаванцы так
званай “школы жыцця”, у якую яны патрапілі
тады, калі ўпершыню задалі самае галоўнае
ў чалавечым жыцці пытанне “Чаму?”. І якую
скончылі, калі пабудавалі ў рэшце-рэшт з
ідэалагічнае цэглы і камянёў сафізму свае гатычныя цытадэлі. Яны — асобы: разумныя,
вольныя, з незалежнымі жыццёвымі поглядамі
ды актыўнай грамадскай пазіцыяй. Прынамсі,
яны самі так кажуць.
Зразумела, што жыццёвыя погляды ды
грамадскія пазіцыі ў кожнага з іх свае. Палітык
спрабуе давесці да мяне, што праграма яго
партыі — “…самы лепшы вектар развіцця незалежнага дэмакратычнага грамадства ў ме-

жах шматпалярнага свету…”. Змагар за ЗЛЖ
спрабуе патлумачыць, што паліць цыгарэты
(пытанне, што робяць беларусы: паляць ці
кураць, прапаную пакінуць кампетэнтным
прафесіяналам) — небяспечна для здароўя і,
наогул, лепш завесці звычку бегаць шторанку
па пяць кіламетраў. Феміністкі жа, нягледзячы на тое, што мэты ды лозунгі гэтай адносна
маладой грамадска-палітычнай плыні за час
яе існавання мяняліся ўжо некалькі разоў, усё
змагаюцца з мужчынскім шавінізмам.
Спадарыня М., дваццацішасцілетняя кабета, працуе юрыстам, слухае джаз, чытае Акройда(1). Марыць заснаваць уласную юрыдычную
кантору. Яшчэ М. называе сябе феміністкай,
і ёй вельмі не падабаецца, што пэўная частка
мужчынскага насельніцтва планеты верыць
у тэзіс “бабы — дурніцы”. Зразумела, што
гэта не задавальняе М, і яна змагаецца. Але
вось што цікава: М. не спрабуе даведацца,
чаму ўзнік гэты тэзіс, не спрабуе выступіць з
вышыні сваёй грамадскай прыступкі са зваротам “паважаныя жанчыны, давайце не будзем паводзіць сябе як дурніцы”. М. ідзе самым
лёгкім шляхам — яна патрабуе забараніць
мужчынам думаць ды выказвацца услых, што
“бабы — дурніцы”. Іншымі словамі, аб’ект незадавальнення М. не пэўная грамадская з’ява,
а права чалавека мець уласнае меркаванне.
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Пры гэтым сама М. шчыра лічыць, што ўжо
некалькі разоў згаданыя словы — гэта вынікі
прапаганды з боку вельмі ўмоўна акрэсленых
ворагаў-шавіністаў, у марах якіх слова “жанчына” сутсракаецца ў сказах выключна побач
са словам “бацвінне” ці словазлучэннем “адпрасаваныя кашулі”.
М. не прыходзіла да думкі, што гэты тэзіс
мог нарадзіцца ў межах асабістага досведу.
Сапраўды, калі б гаворка ішла пра прапаганду,
тады б кожны мужчына з дзяцінства верыў бы
ў гэта. Бацькі падавалі б гэтую інфармацыю
сваім дзецям разам з іншымі цікавымі фактамі
кшталту “будзеш сябе дрэнна паводзіць —
вунь той міліцыянер цябе забярэць”. Наадварот, дзіцячы ды юнацкі досьвед дэманструе,
што “жанчыны — ніводнага разу не дурніцы”.
Некаторыя мужчыны пераконваюцца ў адваротным тады, калі пачынаюць жыць ды працаваць з канкрэтнымі кабетамі. Дык вось,
калі забараніць мужчынам называць жанчын
дурніцамі, хіба зменіцца пасля гэтага штонебудзь?
Спадар К. займаецца возніцтвам, гуляе ў
камп’ютарныя гульні, любіць гістарычныя
рэканструкцыі. Ён добры муж і даволі
ўпэўнены ў сваіх здольнасцях бацька. Яшчэ ў
сваю студэнцкую бытнасць ён прыняў ідэалы
пэўнай палітычнай партыі за свае ўласныя і
сёння К. — значны палітычны дзеяч, які нясець любімаму народу сваю “паходню праўды”
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праз усе магчымыя і немагчымыя перашкоды
ды выпрабаванні. Вось ён грукае ў мае дзверы, заходзіць на кухню, дастае з кішэні аркуш
паперы і пачынае чытаць. З яго словаў я разумею, што, па-першае, усе людзі нараджаюцца вольнымі, па-другое, усе людзі жывуць у
дэмакратычным грамадстве, па-трэцяе, усе
вольныя людзі, якія жывуць у дэмакратычным грамадстве, носяць чырвоныя капялюшы, упрыгожаныя сінім пер’ем.
У мяне ёсць магчымасць распытаць спадара К, чаму ж гэтыя самыя вольныя людзі там
у сваім дэмакратычным грамадстве носяць
менавіта капялюшы з сінім пер’ем. Ён, наогул, любіць займацца адукацыяй, прымяраць
ролю мудрага Сакрата і ўводзіць яшчэ маладых духам ды розумам Платонаў у пенаты
інтэлегентнай, асвечанай меншасці. Але барані
мяне Бог заўважыць, што, паколькі я нашу пераважна чорныя рэчы, у чырвоным капалюшы
я буду выглядаць, мягка кажучы, па-дурацку.
Бо ў тое ж самае імгненне я апынуся за мяжой
таго самага таямнічага дэмакратычнага грамадства. Адзінае, што мне застанецца — гэта
да канца жыцця стаяць на яго парозе ды спрачацца, альбо, будзе лепш сказаць, весці перамовы наконт колеру майго капялюша (ці наогул абмяркоўваць уводзіны гэтага элемента
адзення ў мой гардэроб). Зразумела, нішто не
перашкаджае нам проста развітацца і пайсці
далей па сваіх справах. Я пайду на сустрэчу з

яшчэ адным персанажам, а К. панясець сваю
палітыку ў чырвоным капялюшы з сінім пер’ем
на сустрэчу з іншым Платонам (адзначыўшы ў
думках, у лепшым выпадку, “чарговага абмежаванага прадстаўніка інэртных мас”, ахвяру
прапаганды, а ў горшым — паплечніка суворага дыктату ды ворага ўсяго светлага ды высокага, што толькі ёсць у чалавеку).
Апошні, каго я сустракаю, — спадар Б.,
грамадскі актывіст, змагар за здароўе нацыі,
пашырэнне кругагляду кожнае асобы. Б. перакананы, што алкаголь — адна з найвялікшых
праблем з якімі сутыкнулася чалавечая
цывілізацыя. Ён збірае подпісы за забарону

гандлю алкаголем, абмяркоўвае гэтую праблему са сваімі знаёмымі, марыць пра свет, у якім
людзі будуць па-сапраўднаму вольнымі… у
межах “здаровай” праграмы, зразумела. Ён
не цікавіцца, што штурхае людзей у пашчу
зялёнага змею, бо каб адказаць на гэтае пытанне трэба не толькі даваць усім вакол парады ў даволі катэгарычнай форме ды ладзіць
шматлікія “культурныя” акцыі. Гэта можа падацца смешным, але і спадар Б. змагаецца са
сваёй праблемай выключна прапагандысцкімі

метадамі. Ці дасягне ён якіх-небудзь поспехаў?
Ці эфектыўна, наогул, такая сляпая, рэакцыйная барацьба з відавочнымі праявамі пэўных
грамадскіх праблем?
Дык вось… вяртаючыся да самага
галоўнага пытання. Усіх гэтых людзей яднае,
акрамя іншых фактараў, адмаўленне чалавеку ў праве быць вольным ва ўласных думках,
праве памыляцца і ў праве быць шчаслівым у
межаш сваёй “неразумнасці”.
Зрэшты, а ці не з’яўляецца тое абстрактае
“шчасце” галоўнай мэтай чалавечага жыцця?
Бо ёсць жа жанчыны, якіх словы “бабы —
дурніцы” зусім не кранаюць, якія шчасліва жывуць далёка ад ідэалаў фемінізму. Ёсць
людзі, якія дзе заўгодна, нават у самым варожым грамадска-палітычным
асяродзі створаць уласны “сацыяльнакультурны” клімат, які не змесціцца ні
ў якія спецыяльна для гэтага прыдуманыя рамкі. Жывуць жа людзі, якія
клапоцяцца пра ўласнае здароўе, але
ж не спрабуюць пераканаць усіх вакол
сябе, што той лад жыцця, якога яны
прытрымліваюцца, — самы лепшы,
самы правільны і г.д.
Феміністкам, палітыкам ды змагарам за здаровы лад жыцця я толькі
хачу падзякаваць за тое, што яны так
турбуюцца пра ўсіх нас. Ды параіць
ім, калі яны ўсё ж маюць такое вялікае
жаданне дапамагаць людзям, звяртаць
увагу не на фактычныя праявы тых ці іншых
з’яў, якія ім не падабаюцца, а непасрэдна на гэтыя самыя з’явы. Паважаныя, я толькі “За” вашую барацьбу супраць “абсалютных зол” ды
“краевугольных праблем чалавецтва”. Але, калі
ласка, пакінце звычайнаму чалавеку яго самае
звычайнае права рабіць памылкі. Дазвольце
тым, хто гэтага захоча, пабыць (хоць бы толькі
часова) самымі звычайнымі дурнямі.
Іван БРУСНІКАЎ.
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***
Нікім не сплочана пазыка.
Адну надзею маю я,
Што ўстане дружная сям’я.
Нікім не сплочана пазыка…
О, толькі ты, Мая Зямля!
Ты, Беларусь, — Сляпы Музыка…
Нікім не сплочана пазыка,
Адну надзею маю я.

Язэп ПАЛУБЯТКА
61 год. Сябра ЦК БСДП, журналіст,
пісьменнік і паэт. Лідар мастоўскіх
сацыял-дэмакратаў.
Жыве і працуе ў горадзе Масты.
На працягу доўгага часу
супрацоўнічаў з часопісам “Вожык”,
друкаваўся ў часопісах “Родная прырода”, “Алеся”, “Першацвет”, “Маладосць” і інш.
З’яўляецца аўтарам чатырох друкаваных аповесцяў. Дзякуючы Язэпу і
яго землякам, былі адноўлены помнікі
паўстанцам 1863 года ля вёскі
Пацавічы (Мастоўскі раён) і воінам
70-га Гарадзенскага дабраахвотнага
палка 1 БЛД у Левых Мастах.

Трыялеты
***
Усё ўспамінаецца быццам бы сон:
Палкія губы, мілые плечы,
Вельмі кароткімі былі сустрэчы.
Усё ўспамінаецца быццам бы сон.
Свет наш няпросты, злы, недарэчны.
Крык замілення падобны на стогн.
Усё ўспамінаецца быццам бы сон:
Палкія губы, мілыя плечы.
***
Не спадзявайся: не вернецца зноў
Любасці крыласць ды час мілавання,
Ужо не адбудзецца наша спатканне.
Не спадзявайся: не вернецца зноў.
Разбітай дарогай цяжкое вяртанне
Ды час высвятлення сумных высноў,
Не спадзявайся: не вернецца зноў
Любасці крыласць ды час мілавання.
***
Ваш не закончан партрэт,
У кожным астанні свая аксіёма.
Як усё знаёма, да болю знаёма,
Ваш не закочан партрэт.

***

***
Як нечакана восень настала!
Блёклыя кветкі макотнага сада…
Дзе ж вы, былыя пяшчота, спагада?
Як нечакана восень настала!
Хіба ўратуе каханне парада?
Сонца скупога днямі нам мала…
Як нечакана восень настала…
Блёклыя кветкі маркотнага сада.
***
Адчайна вецер завывае,
Душу халодзіць успамін.
І я адзін! Зусім адзін!
Адчайна вецер завывае…
Што хвалявацца без прычын?
Вясна ўсяроўна наступае.
Адчайна вецер завываеДушу халодзіць успамін.
***
Зноў птушкі ў вырай адлятаюць,
Хоць і далёка да зімы.
Аднак, чужымі сталі мы,
Зноў птушкі ў вырай адлятаюць.
Сядае сонца, дзень малы,
Растанні шчасцю не спрыяюць.
Зноў птушкі ў вырай адлятаюць,
Хоць і далёка да зімы.
***
Будуць надзеяю вочы свяціцца:
Радасць і сум нечаканай сустрэчы.
Божа! Як я жадаў абдымаць яе плечы!
Будуць надзеяю вочы свяціцца…
Сэрца халоднага боль невылечны,
Што пажадаеш — ніколі не збыцца.
Будуць надзеяю вочы свяціцца.
Радасць і сум нечаканай сустрэчы.

Кастусю Каліноўскаму
Гарачае сэрца бунту жадала,
Волі хацела для роднага краю.
Цяжка быць вольным, гэта я знаю:
Гарачае сэрца бунту жадала.
Сэрца жадала айчыннікам раю,
Здзекаў чужынцаў ніяк не трывала.
Сэрца гарачае бунту жадалаВолі хацела роднаму краю.
***
Боль перажыты, ды не забыты.
Час прытупляе ды толькі не лечыць,
Прыкрае слова каханне калечыць.
Боль перажыты ды не забыты.
Аб прымірэнні не будзе гаворкі,
Знешне — між намі ўсё будзе добра, нібыта…
Боль перажыты, ды не забыты.
Час прытупляе, толькі не лечыць.
***
Шлях віленскі парослы дзірваном, —
У родны край няма дарогі.
Не слухаюцца стомленыя ногі,
Шлях віленскі парослы дзірваном.
І дзе шукаць вандроўным дапамогі,
Калі наўкола дыхае ўсё тлом?
Шлях віленскі парослы дзірваном,
І ў родны край няма дарогі.
***
Яшчэ дарога не пыліць,
Хаця дажджу няма даўно.
Не ўспомніш, як яно было,
Ужо дарога не пыліць.
Пражытых дзён ляжыць ярмо,
Што дня душа мая баліць.
Яшчэ дарога не пыліць,
Хаця дажджу няма даўно.
***
Дарога лясная. Хутар ды восень.
О! Безнадзейны малюнак жыцця.

Не адмаўляёце такога быцця.
Лясная дарога. Хутар ды восень.
Зранку хацелася мне небыцця.
Ды рэчаіснасць адолела зоўсім.
Дарога лясная. Хутар ды восень.
О! Безнадзейны малюнак жыцця.
***
Я тут адзін.
Наўкол пануе бабінае лета.
Я цеплынёй тваёю не сагрэты,
Я тут адзін.
Наўкол пануе бабінае лета.
***
Капаюць бульбу — хлеб другі.
Каляды хутка. Сала б дачакацца.
Забыўшы ўсё, мы будзем напівацца.
Капаюць бульбу — хлеб другі.
Вось будзе вольнасць беларусу!
Яго крутыя берагі!
Капаюць бульбу — хлеб другі.
Каляды хутка. Сала б дачакацца.
***
Галашчока. Прыціснуў мароз.
Рунь зялёная стала белай.
Ды не хутка ты будзеш спелай.
Галашчока. Прыціснуў мароз.
Усё размерана ў гэтым жыцці,
І на рэчцы з’явіся шарош…
Галашчока. Прыціснуў мароз.
Рунь зялёная стала белай.
***
Адляцелі птушкі ў вырай,
Павуцінне — ў даль.
Восень правіць свой апошні баль.
Адляцелі птушкі ў вырай.
Хутка стане далягляд як сталь,
Запануе ў наваколлі шчыра.
Адляцелі птушкі ў вырай,
Павуцінне — у даль.
***
Пустое голле і крыжы.
О, краявід самотны краю!
Я велічы былой жадаю,
Пустое голле і крыжы.
Душой ва ўсім я спагадаю,
Ты, Божа, у тым дапамажы!
Пустое голле і крыжы.
О, краявід самотны краю!
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***
Змрочныя сцены, дождж за акном,
Ад адзіноты няма паратунку.
Даўкая кава другога гатунку.
Змрочныя сцены. Дождж за акном.
Суцешыцца мог бы я ў пацалунку
І наталіцца жыццём.
Змрочныя сцены. Дождж за акном.
Ад адзіноты няма паратунку.

***
Белых бярозаў жоўтыя сукні,
Я ўспамінаю вечар маёвы.
Птах шчабятання і водар гаёвы,
Белых бярозаў жоўтыя сукні.
Вецер зрывае ліст тапалёвы
І пры выпадку брамкаю стукне.
Белых бярозаў жоўтыя сукні,
Я ўспамнаю вечар маёвы.

***
Ты прыгадаеш, што не збылося,
Спаліш масты ды надзею ўтопіш.
Я і не мару — жар-птушку не схопіш.
Ты прыгадаеш, што не збылося.
Сэрца пустэчу нічым не запоўніш…
Жытнёвае будзе шаптацца калоссе.
Ты прыгадаеш, што не збылося,
Спаліш масты і надзею ўтопіш.

***
Яшчэ не закончаны нашыя спрэчкі
Ды неабачліва кліча дарога.
Я бы вярнуўся да тога парога,
Яшчэ не незакончаны нашыя спрэчкі.
Шлях мой далёкі і, пэўна, знямога
Болем растання напоўніць мне знічкі.
Яшчэ не закончаны нашыя спрэчкі
Ды неабачліва кліча дарога.

***
Бабіна лета тчэ павуцінне,
Хутка ссівеюць скроні пагоркаў.
Можа не варта лішніх папрокаў —
Бабіна лета тчэ павуцінне.
Марнасці пустых непатрэбных гаворкаў,
Дзе нават не блісне тваё спачуванне.
Бабіна лета тчэ павуцінне,
Адказы на фотавандроўку
Хутка ссівеюць скроні пагоркаў.
часопіса "Адлюстраванне" №8
***
Вас не сустрэну ніколі.
Зорка вячэрняя сэрца апаліць,
Палкасць кахання болей не зманіць,
Вас не сустрэне ніколі.
Восень растання твар затуманіці…
Летняя спёка спадзе паволі.
Вас не сустрэну ніколі,
Зорка вячэрняя сэрца апаліць.
***
Пэўна, такая ўжо доля ў нас:
Нудзіцца, наудзіцца ды сумаваць,
Горкія слёзы маўкліва глыкаць.
Пэўна, такая ўжо доля ў нас.
Нам несупынна аб шчасці гадаць.
Мрояцца ўсходы жытнёвага поля.
Пэўна, такая ўжо доля ў нас:
Нудзіцца, нудзіцца ды сумаваць.

Дзмітрый Люнтоў.

Гродзенскія сацыял-дэмакраты.

Магілёўскія сацыял-дэмакраты.

Сацыял-дэмакратычная
акадэмія ў Менску.

(верасень, 2016).

Бабруйскія сацыял-дэмакраты.

Віцебскія сацыял-дэмакраты.

Сустрэчы па
распрацоўцы
новай
партыйнай
праграмы
дзеянняў
“Пятая
рэспубліка”
адбываюцца ва
ўсіх рэгіёнах.

Барысаўскія сацыял-дэмакраты.

Аршанскія сацыял-дэмакраты.

Анатоль Сідарэвіч.

З Новым годам,
сацыял-дэмакраткі
і сацыял-дэмакраты!

