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Надрукавана ў друкарні «Т-Сервис»,
г.Масква
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пункту погляду аўтараў.
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Палітыка

Даклад аб палітычнай і
сацыяльна-эканамічнай сітуацыі

у Беларусі

Унутранае становішча краіны

В

ыбары — гэта той крытэр, паводле якога
ўсе краіны падзяляюцца на дэмакратычныя
і недэмакратычныя. Ад 1996 года беларусы не
ведаюць, што такое рэальная палітыка, свабодныя і справядлівыя выбары. Як звычайныя
грамадзяне, так і палітычныя партыі не могуць
вызначаць курс развіцця краіны і ўдзельнічаць
у працэсе абмеркавання і прыняцця рашэнняў.
Дастаткова прывесці прыклад, што ў нашай
партыі ёсць усяго адзін дэпутат мясцовага Савета дэпутатаў (Віктар Міхасёў) і няма ніводнага
дэпутата ў парламенце. Дэпутатаў у парламенце і мясцовых Саветах няма не таму, што партыя не мае здольных да такое працы людзей, а
таму, што такая ў Беларусі выбарчая сістэма.
Калі галасы выбаршчыкаў рэальна лічылі, нашы
прадстаўнікі засядалі і ў мясцовых Саветах, і ў
Вярхоўным Савеце Беларусі.
Беларусь уступае ў выбарчы цыкл, паводле
якога выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў адбудуцца 23 сакавіка 2014 года, выбары Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь — у 2015 годзе, а выбары
дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў — у 2016 годзе.
Змены, унесеныя ў выбарчае заканадаўства,
паказаваюць, што ўсе гэтыя выбары будуць адбывацца не ў адпаведнасці з міжнароднымі
патрабаваннямі — свабодна, справядліва і празрыста. Мінімізаваны функцыі назіральнікаў,
сродкі на вядзенне выбарчай агітацыі з бюджэту не выдзяляюцца зусім, выбары адбываюцца
ў адзін тур (перамагае той, хто набраў адносную
большасць галасоў незалежна ад фрэвенкцыі —
працэнта яўкі выбаршчыкаў), падаваць заявы аб
перападліку галасоў могуць толькі члены камісій
і кандыдаты ў дэпутаты, скаргі назіральнікаў і
кандыдатаў у дэпутаты разглядаюць акруговыя

выбарчыя камісіі, забараняецца заклікаць да байкоту і зрыву выбараў, а таксама выносіць на рэферэндум пытанні, звязаныя са зменай і адменай
мытаў. Унесеныя ў выбарчае заканадаўства змены
супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Тым часам кандыдаты ў дэпутаты могуць фармаваць уласныя выбарчыя фонды, памеры якіх
вызначаны ў адпаведнасці з узроўнем выбараў.
На дадзены момант няма ніякіх гарантый таго, што прадстаўнікі дэмакратычнай
апазіцыі ўвойдуць у склад выбарчых камісій,
а назіральнікі будуць дапушчаны да працэсу
рэальнага падліку галасоў.
Дэмакратычныя палітычныя партыі ў
дадзенай сітуацыі можна параўнаць з рухам
дысідэнтаў ці гурткамі па інтарэсах, якія выступаюць супраць існуючага рэжыму. У сілу сваёй
палітычнай маргіналізаванасці яны не валодаюць дастатковымі чалавечымі, інфармацыйнымі
і мабілізацыйнымі рэсурсамі для ўплыву на
цяперашні недэмакратычны рэжым. Партыі,
якія вызнаюць дэмакратычныя каштоўнасці, рэжым абвясціў унутранымі ворагамі, “пятай калонай”. Звычайны беларус, які мае сталае месца
працы альбо вучобы, лічыць за лепшае не звязвацца з імі, каб не пацярпець за сваю дзейнасць.
Таму сучасныя партыі складаюцца пераважна
з людзей, якія не маюць афіцыйнага месца працы або працуюць за межамі краіны, а таксама з
незалежных у эканамічным плане ад дзяржавы
актывістаў (прадстаўнікі дробнага бізнэсу, менеджэры, журналісты, актывісты няўрадавых
дэмакратычных арганізацый), працэнт якіх куды
меншы ў параўнанні з першымі дзвюмя групамі.
У краіне няма і праўладнай партыі, якая б
з’яўлялася правадніком дзяржаўных інтарэсаў.

Дадзеную функцыю ў краіне выконваюць
адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і
ідэалагічныя аддзелы мясцовых органаў улады. Без
узгаднення з дадзенымі ўстановамі не прымаецца
ні адно палітычнае рашэнне. Спісы афіцыйных
кандыдатаў у дэпутаты мясцовых Саветаў
дэпутатаў абавязкова павінны быць узгодненыя з
прадстаўнікамі Адміністрацыі прэзідэнта.
Цяперашняя кіроўная групоўка Беларусі
кансерватыўная, яе намаганні накіраваныя
на захаванне ўлады любымі сродкамі. Яна не
звязаная ні рэлігійнымі, ні традыцыйнымі
маральнымі нормамі. Улада правадыра групоўкі
нічым не абмежавана, кіраўнік дзяржавы
можа дзейнічаць так, як таго пажадае, бо ў яго
няма ніякіх унутраных і вонкавых стрымак і
абмежавальнікаў, якімі традыцыйна выступаюць маральна-рэлігійныя ўстанаўленні, а
таксама ў дэмакратычным грамадстве — закон, падзел заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады, палітычная апазіцыя і свабодныя
сродкі масавай інфармацыі. Такія рэжымы, як у
Беларусі, у паліталогіі называюць султанісцкімі.
Сацыяльна-эканамічны лад, уведзены ў сучаснай Беларусі, можна характарызаваць як рэжым
з усходнім (азіяцкім) спосабам вытворчасці.
У краіне пастаянна парушаюцца правы чалавека. Існуе крымінальная адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Пад пастаянны

прэсінг і пераслед трапляюць актывісты дэмакратычных партый, арганізацый, прафсаюзаў, а
таксама незалежныя журналісты. У краіне дагэтуль ёсць 9 палітвязняў, сярод якіх сацыял-дэмакрат Мікалай Статкевіч і праваабаронца Алесь
Бяляцкі.
Гэтак званая дзяржаўная ідэалогія ў Беларусі,
а насамрэч ідэалогія кіроўнай групоўкі, насаджваецца ва ўсіх сферах жыцця. Усе дзяржаўныя
службоўцы, а таксама работнікі дзяржаўных
прадпрыемстваў і арганізацый мусяць прапагандаваць афіцыйны курс. Сярэднія і вышэйшыя школы, а таксама працоўныя калектывы
заідэалагізаваны, у іх дзейнічаюць першасныя
арганізацыі піянераў, БРСМ і “Белай Русі”. Дагэтуль у выбарчым заканадаўстве застаўся рудыментальны прынцып часоў Савецкага саюза,
калі працоўныя калектывы могуць вылучаць
кандыдатамі ў дэпутаты сваіх прадстаўнікоў.
Беларусь стала самай паліцэйскай дзяржавай цывілізаванага свету. На 100 тысяч яе
насельніцтва прыпадае 1442 супрацоўнікі
МУС. Суадносіны колькасці міліцыі да
насельніцтва ў нашай краіне ў 6 разоў большыя, чым гэта было ў СССР. У ЗША такі паказчык складае 233, у Францыі — 369, у Польшчы — 264, у Расіі — 976 чалавек.
Паводле ацэнак міжнародных праваабрончых арганізацый, наша краіна не з’яўляецца
свабоднай.

Міжнароднае становішча краіны

А

фіцыйная Беларусь знаходзіцца ў
міжнароднай палітычнай ізаляцыі і не мае
шчыльных стасункаў з краінамі Еўрапейскага
Саюза, Злучанымі Штатамі Амерыкі і Канадай. Прычыны, паводле якіх дэмакратычныя
краіны адмаўляюцца шчыльна кантактаваць
і супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі, палягаюць у тым, што ў краіне за кратамі знаходзяцца палітвязні, а таксама ў тым, што
за апошнія 17 год у Беларусі не адбылося
ніводнай выбарчай кампаніі ў адпаведнасці з
міжнароднымі стандартамі. Не спрыяе наладжванню адносін з дэмакратычнымі краінамі і
той факт, што ў Беларусі дагэтуль прадугледжана заканадаўствам і здзяйсняецца пакаранне
смерцю. Дагэтуль улада не дала вычарпальнага
адказу на пытанні пра зніклых палітыкаў Юрыя
Захаранку і Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатоля
Красоўскага і журналіста Дзмітрыя Завадскага.
Тым часам Беларусь уваходзіць у такія

ўтварэнні, як Садружнасць Незалежных
Дзяржаў, Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, а
таксама Мытны саюз.
Садружнасць незалежных дзяржаў —
міждзяржаўнае ўтварэнне, якое можна назваць клубам кіраўнікоў пэўнай часткі
постсавецкіх краін. Рэальнай сілы яно не мае.
Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі
з’яўляецца ўтварэннем, якое ў паліталогіі называюць з’явай цывілізаванага разводу некалі
аб’яднаных у адну дзяржаву краін. Саюзы падобнага кшталту заключаюцца тады, калі малая дзяржава не можа самастойна існаваць
без палітычнай і эканамічнай дапамогі больш
развітага саюзніка. Так званая саюзная дзяржава існуе з 2 красавіка 1997 года і неабходна
рэжыму Лукашэнкі выключна для захавання сваёй ўлады, вайсковага супрацоўніцтва,
дзеля адкрытых расійскіх рынкаў для беларускай прадукцыі і пастаўкі ў краіну танных
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энергарэсурсаў (нафты і газу). Паводле падлікаў
экспертаў, з моманту існавання цяперашняга
рэжыму Расія аказала яму дапамогу на суму не
менш чым 50 мільярдаў даляраў ЗША.
Мытны саюз — гэта ўтварэнне, у якое
ўваходзяць Беларусь, Казахстан і Расія. Ідэя
Мытнага саюзу стала рэакцыяй расійскай улады на палітыку Еўрапейскага Саюза, які прыняў
праграму Ўсходняга партнёрства, мэтай якой
было пашырэнне свайго ўплыву на дзяржавы
былога Савецкага Саюза, што пасля яго распаду ўтварылі буфер паміж ЕС і Расіяй. Праграмай Усходняга партнёрства Еўрасаюз паставіў
сабе за мэту ўцягненне Беларусі, Азербайджана,
Арменіі, Грузіі, Малдовы і Ўкраіны ў працэсы
еўраінтэграцыі. Праз падпісанне пагаднення аб
асацыятыўным сяброўстве ў ЕС для жыхароў
дадзеных краін адмяняюцца візы, здымаюцца
мыты на імпартаваныя тавары, а таксама адкрываюцца рынкі для тавараў з гэтых краін. Асацыяванае членства ў ЕС, як і ў Мытным саюзе, мае
на ўвазе свабоднае перамяшчэнне рабочай сілы,
капіталаў, тавараў і паслуг. Аднак у адрозненне ад
Мытнага саюза ў еўраінтэграцыі прысутнічаюць
сфармаваныя дэмакратычныя традыцыі, павага

да правоў чалавека і захоўваецца нацыянальная
адметнасць кожнай дзяржавы, яе культурная самабытнасць.
Кіраўнікі Беларусі і Казахстана ўжо выступілі
дуэтам супраць прапановаў Расіі аб стварэнні
наднацыянальных палітычных структур у межах Еўразійскага эканамічнага саюза, у які
ўсе тры краіны павінны ўступіць у 2015 годзе.
Прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч ужо
выказаўся аб тым, што Еўразійскі эканамічны
саюз можа расцягнуць беларускую эканоміку
на кавалкі. Мытны саюз ужо паказаў беларусам
сваю шкоднасць — узаемны гандаль з краінамі
Мытнага саюза за студзень-лістапад 2013 года
скараціў на 5,9%, знешні гандаль — на 0,7%.
Еўразійскі эканамічны саюз з’яўляецца не чым
іншым, як чарговым імперскім праектам Расіі,
які накіраваны на тое, каб зноўку ўсталяваць
кантроль над часткай былых савецкіх рэспублік.
На саміце Ўсходняга партнёрства ў Вільні
28-29 лістапада дамову аб асацыяцыі з ЕС
падпісалі Малдова і Грузія. Беларусь заявіла,
што гатовая супрацоўнічаць з ЕС у пытаннях
спрашчэння візавых працэдур.

Эканамічная сітуацыя

Б

еларусь уступіла ў Мытны саюз разам з Расіяй
і Казахстанам і ўжо церпіць за сваё недальнабачнае рашэнне. У першую чаргу пацярпелі
аўтаўладальнікі (іх у Беларусі каля 30%), якія цяпер не могуць прыгнаць з некраін Мытнага саюзу былыя ў карыстанні аўтамабілі для ўласных
патрэб. Новыя ж машыны сабе могуць дазволіць
толькі 0,2% беларусаў (у сярэднім у год прадаецца
20 тысяч новых аўто).
У сувязі з дэфіцытам бюджэту ўрад пачаў
шукаць магчымасці яго папаўнення. З 1 студзеня 2014 года ўсе аўтаўладальнікі былі абкладзены падаткам на аўтамабілі. У сусветнай
практыцы такімі падаткамі абкладаюцца ў
асноўным уладальнікі дарагіх аўтамабіляў. Зараз вядома, што толькі 20% сабраных сродкаў
ад новага падатку будзе накіравана на рамонт
існуючых у краіне дарог. Астатнія сродкі пойдуць на папаўненне бюджэтнага дэфіцыту.
Дагэтуль урад прапрацоўваў магчымасці
ўвядзення падатку на “дармаедаў” (а дакладней на беларускіх гастарбайтэраў) і грамадзян,
якія ездзяць за мяжу па закупкі.
Тое, што нафта і газ у краіну паступаюць у
Беларусь з Расіі па ўнутрырасійскіх коштах, —

з’ява часовая, З 2017 года кошты будуць падвышацца да агульнасусветных. Гэта звязана як з
уступленнем краіны ў Мытны саюз, так і з вычарпаннем старых радовішчаў газу ў Расіі і з неабходнасцю распрацоўкі новых, на што патрэбны велізарныя грошы.
Пакуль што нафта пастаўляецца ў Беларусь
па цане 380 даляраў ЗША за тону (сусветная
цана 800 даляраў), а газ — па цане 165 даляраў
за 1000 кубаметраў (да прыкладу, Літва плаціць
520 даляраў). Аб’ём пастаўкі нафты ў Беларусь у
2013 годзе склаў 20,2 мільёнаў тон, а газу — 23
міліярды кубаметраў. У грашовым эквіваленце
датацыі рэжыму Лукашэнкі за кошт зніжак на
энергарэсурсы, атрыманыя ад Расіі, у 2013 годзе
склалі 6 мільярдаў даляраў ЗША!
Выклікае небяспеку будаўніцтва АЭС у
Астраўцы (Гродзенская вобласць). Як вядома, гэта выключна палітычны праект Расіі
скіраваны на тое, каб узяць пад энергетычны
кантроль балтыйскія дзяржавы. Таму пляцоўка
пад будаўніцтва АЭС выбрана блізка да мяжы
з Літвой. Ужо створана сумеснае беларускарасійскае прадпрыемства для продажу
электраэнергіі “Энергаканект”, аднак прадмет

яго дзейнасці можа так і не з’явіцца, бо суседнія
краіны — Польшча, Літва, Латвія і Эстонія —
дэсінхранізавалі свае электрычныя сеткі ад сетак
Расіі і не могуць цяпер купляць электраэнергію
ў расіян і беларусаў. З гэтай прычыны Расія
прыпыніла будаўніцтва Калінінградскай АЭС.
Вядома, што атамная станцыя будзе будавацца паводле эксперыментальнага расійскага
праекту (дагэтуль падобныя рэактары нідзе не
выкарыстоўваліся) і на расійскія крэдыты. Умовай будаўніцтва станцыі таксама з’яўляецца закупка ўранавага паліва (ТВЭЛаў) для функцыявання АЭС выключна ў Расіі. Акрамя таго, на
станцыі будуць працаваць пераважна расійскія
спецыялісты, і яна ў большай частцы будзе належаць расіянам, бо асаблівасць атамных станцый заключаецца ў тым, што любая краіна, на
тэрыторыі якой размешчана АЭС, на ўвесь час
яе існавання па ўсіх артыкулах застаецца залежнай ад краіны, якая яе пабудавала.
Магутнасць Астравецкай АЭС, паводле
падлікаў экспертаў, складзе 2400 МВат, альбо
каля 40% выпрацоўваемай энергіі ў энергабалансе Беларусі, аднак такую колькасць энергіі
можна атрымаць у выніку мадэрнізацыі
існуючых у Беларусі ЦЭЦ і ДРЭС, а таксама ў
выніку развіцця альтэрнатыўнай энергетыкі.
Будаўніцтва АЭС на такіх умовах толькі мацней павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі ў
энергетычным плане, бо, акрамя нафтавай і газавай расійскай “іголкі”, з’явіцца яшчэ і атамная.
І ўсё ж, нягледзячы на мільярдныя расійскія
ўліванні, наша эканоміка ўжо некалькі гадоў перажывае крызіс. Цяжкая эканамічная сітуацыя
ў краіне ўзнікла таму, што кіраўніцтва Беларусі
адмовілася ад правядзення рынкавых рэформ і
прыватызацыі. Дзяржаўная ўласнасць складае ў
краіне, паводле падліку незалежных экспертаў,
каля 70%. За 2013 год не было прыватызавана ні
аднаго дзяржаўнага прадпрыемства, а ў 2012 го
дзе ўсяго адно — Аршанскі авіярамонтны завод.
Яго ўласнікам сталі ўкраінцы.
Амова ад рынкавых рэформаў тлумачыцца
жаданнем кіроўнай групоўкі за любымі спосабамі
ўтрымаць у руках палітычную ўладу, распараджацца фінансамі і ўласнасцю. Беларусь не мае
прадуманай стратэгіі развіцця, яе фінансавагаспадарчае заканадаўства нестабільнае. Рэжым
жыве паводле вядомага выслоўя: абы дзень прастаяць ды ноч пратрымацца.
З’яўляючыся самым буйным уласнікам,
дзяржава ў асобе бюракратыі не паспявае
мадэрнізаваць і аптымізаваць дзейнасць
беларускіх прадпрыемстваў.

Так званая беларуская мадэль характарызуецца
нізкай прадукцыйнасцю працы і якасцю прадукцыі.
У некаторых галінах вытворчасці прадукцыйнасць
працы адстае ў разы ў параўнанні з еўрапейскімі
паказчыкамі. У Беларусі вялікія затраты энергіі і
сыравіны на вытворчасць адзінкі прадукцыі. Усё
гэта робіць прадукцыю нашых прадпрыемстваў
неканкурэнтаздольнай на знешніх рынках. Гэтым
тлумачыцца затаварванне складоў і двароў заводаў
і фабрык. Напрыклад, у першым квартале 2013 года
складскія запасы прадукцыі складалі амаль 80% сярэднямесячнага аб’ёму вытворчасці.
Нягледзячы на ўсе праблемы і цяжкасці,
Лукашэнка працягвае папулісцкую палітыку.
Паводле Міністэрства эканомікі, рост заробкаў
апераджае рост прадукцыйнасці працы больш
чым на 17,3%. Такая палітыка вядзе да высокіх
тэмпаў інфляцыі і да абясцэньвання беларускага рубля. З другога боку, рэсурсы для далейшага працягу папулісцкай палітыкі вычарпаліся.
Расійскіх датацый на тое ўжо недастаткова.
Каб выбіць новыя крэдыты і танныя кошты
на энергарэсурсы, кіроўная групоўка Беларусі
адважылася на антыканстытуцыйны крок і
пагадзілася размясціць расійскую авіябазу ў
Лідзе. Ужо вядома, што першае баявое звяно расійскіх знішчальнікаў прыбыло на ваенную авіябазу ў Баранавічы. Акрамя таго, на
тэрыторыі Беларусі знаходзяцца два іншыя
расійскія ваенныя аб’екты: радыёлакацыйная
станцыя “Волга” (каля г. Ганцавічы) і 43-ці вузел
сувязі ваенна-марскога флоту (каля г. Вілейка).
Гэтыя ваенныя аб’екты толькі павялічваюць
залежнасць Беларусі ад Расеі і ў разе ваеннага
канфлікту Расіі з нейкай краінай ставяць пад пагрозу жыццё нашых грамадзян.
З прычыны ваенных дамоваў з Расіяй наша
краіна вымушана ўтрымліваць адно з самых
вялікіх войскаў у пераліку на 100 тысяч грамадзян у рэгіёне. Не сакрэт, што беларуская армія
фактычна выконвае ролю шчыта для Расіі на
заходнім рубяжы, бо істотных ваенных баз і
вайсковых частак абарончага прызначэння на
тэрыторыі заходніх абласцей Расіі проста няма.
Пад выглядам супольных Расія праводзіць
вучэнні сваіх армейскіх падраздзяленняў заходняга напрамку на тэрыторыі нашай краіны, што
выклікае занепакоенасць суседніх з Беларуссю
краін Еўрасаюза.
Тавараабарот Беларусі з іншымі краінамі за
студзень-лістапад 2013 года склаў 60,4 мільярдаў
даляраў ЗША, адмоўнае сальда па выніках гандлю — амаль 4,7 мільярда даляраў. Знешні доўг
Беларусі на канец 2013 года вырас да 12,3 мільярда
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даляраў ЗША. Істотна запаволіўся рост валавага ўнутранага прадукту (ВУП). Са студзеня па
кастрычнік 2013 года ў рэальным выражэнні
ён павялічыўся толькі на 1,1% у параўнанні з
аналагічным перыядам 2012 года. Еўрапейскі
банк рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР) прагназуе, што рост ВУП у 2014 годзе складзе ўсяго
1%. Варта адзначыць, што ў эканамічнай навуцы толькі доўгатэрміновы рост ВУП называюць
эканамічным ростам.
Можна канстатаваць, што Беларусь увайшла ў стадыю зацяжнога эканамічнага крызісу,
які ўжо ніякім чынам не звязаны з крызісам
сусветным.

Так званая шматвектарная палітыка беларускага рэжыму правалена па ўсіх напрамках.
Супрацоўніцтва з Венесуэлай ператварылася ў
анекдот, аднак для самой Венесуэлы склалася
зусім неанекдатычная сітуацыя, калі Беларусь
дагэтуль не выплаціла ёй за пастаўкі нафты 2,8
мільярда даляраў ЗША.
Супрацоўніцтва з Кітаем, для якога Беларусь нібы мусіла стаць трамплінам у Еўропу,
таксама правалена. Будаўніцтва беларускакітайскага індустрыяльнага парку і абяцаныя інвестыцыі ў суме 30 мільярдаў даляраў
ЗША для рэалізацыі гэтага праекту застаюцца
толькі на стадыі дэкларацыі.

Сацыяльная сітуацыя

К

алі на пачатку свайго панавання кіроўная
група абапіралася на падтрымку сацыяльных нізоў, дык з цягам часу яе сацыяльная база
змянілася. Працягваючы сацыяльную дэмагогію
і палітыку папулізму, рэжым у сапраўднасці
абапіраецца цяпер на буйных ўласнікаў, чыё
існаванне і працвітанне, у сваю чаргу, залежаць
ад улады.
У краіне ўтварылася група багатых
службоўцаў і бізнесменаў, якія дзякуючы сваёй блізкасці да ўлады нажываюць капіталы.
Адбываецца зрошчванне ўлады і капіталу.
Цяпер службовец вышэйшага звяна — гэта
заможны чалавек, які на 100% забяспечаны
ў матэрыяльным плане і на 100% выконвае
спушчаныя “зверху” указанні, не маючы сваёй
прынцыповай пазіцыі і свабоды дзеянняў.
Мы становімся сведкамі сацыяльнага расслаення грамадства, якое ў сярэдзіне 1990-х гадоў
было адносна аднародным паводле ўзроўню
даходаў. Афіцыйна каэфіцыент Джыні, або
разбежка паміж беднымі і багатымі, складае
ў Беларусі адносіну 1:6. Устанавіць фактычны каэфіцыент можна толькі прыблізна, бо
фактычныя даходы чыноўнікаў і прыўладных
бізнесменаў неадэкватна адлюстроўваюцца ў
афіцыйнай статыстыцы.
Мы становімся сведкамі камерцыялізацыі
медыцыны і адукацыі. Узровень адукацыі
вельмі нізкі: ніводная з ВНУ Беларусі не трапляе ў рэйтынг 500 самых прэстыжных ВНУ
планеты, хоць кошт навучання ў некаторых
універсітэтах перасягнуў, напрыклад, кошт
навучання ў знакамітай Сарбоне.
У краіне ўжо былі спробы ўвесці аплату за

наведванне паліклінік. Узровень жа здароўя грамадзян, паводле ацэнак незалежнага амерыканскага агенцтва Bloomberg, знаходзіцца на 91-м
месцы ў свеце (са 145 краін, дзе праводзіліся
даследаванні). Штогод 1200 медыкаў сыходзяць
з сістэмы аховы здароўя, а 140-160 выязджаюць
на працу за мяжу. Адзіным істотным дасягненнем беларускай медыцыны за апошнія гады
стала зніжэнне дзіцячай смяротнасці. Гэта стала магчыма толькі дзякуючы карэннаму перааснашчэнню радзільных аддзяленняў. Узровень
дзіцячай смяротнасці складае 4 на 1000 навароджаных, што на 0,3% менш, чым у Швейцарыі.
У Беларусі створаны ідэальныя ўмовы для
эксплуатацыі працы. Трыпартысцкая сістэма, калі
прафаюзы і наймальнікі пры ўдзеле дзяржавы заключаюць калектыўныя, тарыфныя і генеральныя пагадненні, у Беларусі практычна адсутнічае.
Усе прадпрыемствы, установы і арганізацыі незалежна ад формы ўласнасці падкантрольныя
прэзідэнцкім структурам. На гэтых прадпрыемствах, ва ўстановах і арганізацыях не дапускаецца
дзейнасць свабодных прафсаюзаў, а каб выразаць
на корані любыя пратэстныя настроі, уведзена
кантрактная сістэма працоўнага найму, паводле
якой любы работнік можа быць звольнены без
якіх бы то ні было тлумачэнняў.
У краіне дагэтуль не вырашана жыллёвая
праблема. Толькі афіцыйна больш за 800 тысяч
чалавек маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых ўмоваў. Многія тысячы людзей жывуць у
бараках і фабрычна-заводскіх інтэрнатах без
перспектывы паляпшэння свайго становішча.
Існуе істотны разрыў паміж сталіцай,
гарадамі з насельніцтвам ад 50 тысяч чалавек,

а таксама сельскай мясцовасцю. Культурна,
эканамічна і тэхналагічна гэтыя людзі жывуць у
постіндустрыяльным, індустрыяльным і аграрным грамадствах, што не дае магчымасці гаварыць
аб роўных стартавых умовах нашых грамадзян.
Вострай праблемай для беларусаў застаецца пытанне з працоўнай міграцыяй. Найбольш
актыўная частка грамадства, якая шукае лепшай долі, вымушана выязджаць за межы краіны
ў пошуках высокааплатнай працы. Паводле
падлікаў незалежных экспертаў, больш за мільён
беларусаў працуюць у якасці гастарбайтараў.
Дзякуючы гастарбайтарам у краіне
падтрымліваецца адносна высокі стандарт
спажывання, становіцца магчымай аплата навучання студэнтаў у ВНУ і сярэдніх спецыяльных навучальных установах, медыцынскіх,
камунальных ды іншых паслуг. З другога боку,
вялікая колькасць працоўных мігранатаў
дазволіла ўладзе пазбегнуць у краіне вострай
сацыяльнай напружанасці. Таму намер улады
ўвесці падатак на тых, хто не працуе ў Беларусі,
можа прывесці да непажаданых наступстваў.
У краіне адбываецца паступовае старэнне
насельніцтва. Пачынаючы з 1990 года, колькасць старэйшых за 65 год беларусаў вырасла на 3,8% і склала 14,2% агульнай колькасці
насельніцтва. Паводле методыкі ААН,
насельніцтва, у якім доля асоб ва ўзросце
больш за 65 год складае 7%, лічыцца старым.
Колькасць жа пенсіянераў ў 2013 годзе дасягнула 27% агульнай колькасці беларусаў.
Варта адзначыць, што істотна знізіўся працэнт сем’яў, якія маюць двух і больш дзяцей. Зараз сярэдняя беларуская сям’я складаецца з трох
чалавек: сямей, якія маюць аднаго дзіця, – 67,4
працэнта. І гэта нягледзячы на тое, што агульная колькасць абортаў з 2000 года па 2012 год
скарацілася з амаль 122 тысяч да 28,6 тысяч.
Нягледзячы на тое, што апошнія паўгода
ў краіне назіраецца прырост насельніцтва,
прадстаўнікі тытульнай нацыі не пакрываюць натуральны прырост насельніцтва. Гэта ім дапамагаюць зрабіць рускія, украінцы, узбекі, таджыкі
і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, якія
прыехалі ў Беларусь на пастаяннае месца жыхарства. Калі рускія і ўкраінцы свабодна інтэгруюцца
ў беларускае грамадства, то з прадстаўнікамі
Азіі і Каўказа ў сілу адрознай культуры, рэлігіі і
менталітэту ўзнікаюць непаразуменні. У Беларусі
ўжо маюцца факты міжэтнічных канфліктаў, ёсць
і першыя людскія ахвяры.
Адной з найбольш вострых праблем
з’яўляецца алкагалізацыя і наркалагізацыя

насельніцтва. Паводле звестак Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае 11-е
месца па ўжыванні этылавага спірту на чалавека з паказчыкам 11,2 літра чыстага эталону на
душу насельніцтва старэй за 15 год. Паводле ж
амерыканскага агенцтва Bloomberg, Беларусь
з’яўляецца сусветным лідарам па ўжыванні алкаголю. Як інфармуе агенцтва, сярэднестатыстычны беларус выпівае ў год 18,9 літраў спіртнога.
Толькі афіцыйна ў краіне на 1 ліпеня кожны
54-ты грамадзянін лічыцца алкаголікам. У колькасным выражэнні гэта амаль 180 тысяч чалавек.
Вядома, што каб атрымаць рэальную лічбу хворых на алкагалізм, прынята множаць дадзеныя
афіцыйнай статыстыкі на 10.
Як інфармуе Міністэрства ўнутраных спраў,
агульная колькасць наркаманаў у краіне складае 150 тысяч чалавек. Эксперты адзначаюць
пяціразовае павышэнне ўжывання наркотыкаў
сярод моладзі ў параўнанні з мінулым годам.
Нарэшце, Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па такім паказчыку, як колькасць
суіцыдаў. У 2012 годзе 1944 чалавекі скончылі
сваё жыццё самагубствам, што перавышае
колькасць ахвяраў, загінулых у ДТЗ.
Можна смела канстатаваць, што мы
становімся відавочцамі стагнацыі беларускай
мадэлі. Пра гэта сведчаць апошнія крокі дзяржавы ў галіне сацыяльнай палітыкі.
Пасля сумнавядомага майскага рэферэндуму 1995 года, які, дарэчы, меў рэкамендацыйны характар, кіраўніком дзяржавы і яго атачэннем праводзіцца мэтанакіраваная палітыка
русіфікацыі і этнацыду. Свядома ці несвядома
кіруючая дзяржаўная групоўка выступае сцяганосцам курсу, які на працягу стагоддзяў праводзілі
расійскія шавіністы, што імкнуліся вытруціць
у беларусаў нацыянальную гістарычную і
духоўную памяць, знішчыць беларускую мову і
культуру, ліквідаваць дзяржаўнасць.
Дзяржаўныя чыноўнікі пастаянна заяўляюць
аб быццам бы тоеснасці беларускага і рускага народаў (“мы адзін народ”) і тым самым
імкнуцца пераканаць беларусаў у справядлівасці
свайго русіфікатарскага праімперскага курсу.
Справаводства ва ўсіх дзяржаўных установах і
арганізацыях русіфікаванае. Кіраўнікі краіны і
чыноўнікі ўсіх рангаў публічна выступаюць толькі
на рускай мове. Беларуская мова, калі іншы раз і
выкарыстоўваецца, дык толькі дзеля экзотыкі або
дзеля таго, каб абразіць апанентаў улады.
Хоць з вуснаў некаторых афіцыйных асоб
гучаць заявы аб падтрымцы нацыянальнай
культуры, за апошні час улада зачыніла газету
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для дзяцей “Раніца” і часопіс творчай моладзі
“Першацвет”, фактычна зачыніла часопіс для
падлеткаў “Бярозка” і маладзёжную газету
“Чырвоная змена”. Ліквідавана выдавецтва
“Юнацтва”, якое выпускала літаратуру для
дзяцей і моладзі. Дзяржаўныя выдавецтвы
фактычна спынілі выпуск дэбютных кніг маладых беларускіх пісьменнікаў.
Пасля рэферэндуму 1995 г. значна скарацілася
колькасць беларускамоўных школ. Можна канстатаваць гібель нацыянальнай школы. Паводле
міністра адукацыі Сяргея Маскевіча, толькі 5-6%
вучняў навучаецца на беларускай мове. Аднак і ў
так званых школах з беларускай мовай навучання
некаторыя прадметы — напрыклад, матэматыка
і фізіка — праз адсутнасць падручнікаў выкладаюцца па-руску. Выкладанне на мове тытульнай нацыі ў сярэдніх спецыяльных і вышэйшых
навучальных установах практычна адсутнічае.
Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі фактычна поўнасцю сталі рускамоўнымі.
Усё гэта пералічанае паказвае, што ўлада
ўзяла курс на выкараненне ўсяго беларускага,
пачаўшы гэтае выкараненне з дзяцей і моладзі.
Гэтай мэце служыць і царкоўная палітыка
дзяржавы. Мы сталі сведкамі таго, як адбылося ганебнае для беларусаў прызначэнне экзарха маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Беларусы чакалі, што месца экзарха Філарэта
зойме нехта з беларускага епіскапату, аднак насуперак заканадаўству Рэспублікі Беларусь на
нашу зямлю быў прысланы грамадзянін Расіі,
разанскі мітрапаліт Павел. Прызначэнне Паўла
стала, паводле меркавання экспертаў, умовай
выдзялення ўраду Беларусі крэдыту на суму ў
2 мільярды даляраў. Галоўная функцыя новага экзарха – уздзейнічаць на беларускія ўлады
і звычайных беларусаў, працягваць палітыку
рэалізацыі расійскага імперскага праекту.
***
Аналіз палітычнай і сацыяльна-эканамічнай
сітуацыі ў Беларусі прыводзіць да высновы, што ў нашай краіне назіраецца сістэмны
крызіс, які ахапіў усе сферы грамадскага жыцця:
палітычную, эканамічную і духоўную. Даводзіцца
канстатаваць, што Беларусь не з’яўляецца самастойнай дзяржавай. Наша краіна ператварылася ў паўкалонію Расіі. Кіроўная групоўка нашай
краіны цалкам залежыць ад афіцыйнай Расіі і
дзякуючы ёй утрымлівае ўладу. Беларусь паступова ператвараецца ў краіну трэцяга свету.
І ўсё ж выйсце з гэтай драматычнай для
нашага народа і нашай краіны сітуацыі, з гэтага тупіка маецца. Многае залежыць ад лю
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дзей улады: ці здольныя яны нацыянальныя
інтарэсы, інтарэсы эканамічнага, сацыяльнага і культурнага прагрэсу паставіць вышэй за
карпаратыўныя зацікаўленні, ці здольныя яны
спыніць халодную грамадзянскую вайну, якую
цяперашнія ўладныя структуры абвясцілі ўсім
іншадумцам? Многае залежыць і ад дэмакратычнай апазіцыі. У грамадстве назапасіўся
вялікі патэнцыял незадаволенасці існуючым
станам рэчаў. Ці здольная апазіцыя накіраваць
гэтую незадаволенасць у канструктыўнае рэчышча, магчымы бунт зрабіць мірнай рэвалюцыяй? Ці здольная апазіцыя дамовіцца з
людзьмі ўлады, якія сапраўды хочуць перамен?
Нельга выпускаць з-пад увагі і міжнародны
аспект праблемы. Беларусь выйшла са складу
Расіі і набыла пэўную аўтаномію ў выніку рэвалюцыйных падзей 1917—1919 гг. у Еўропе.
Беларусь цалкам рэалізавала ідэю дзяржаўнай
незалежнасці ў выніку дэмакратычнай
рэвалюцыі, якая ахапіла краіны ЦэнтральнаУсходняй і Еўропы і Расію ў 1989—1991 гг. У
Беларусі, Расіі і Украіне з рознай мерай поспеху рэванш узялі рэакцыйныя сілы. Магчымасць прагрэсіўных пераменаў у Беларусі ў немалой ступені залежыць ад таго, ці здольныя
на рэвалюцыйны рывок дэмакратычныя сілы
Расіі і Украіны, ці здольныя расійскія левыя і
лібералы пазбавіцца імперскага сіндрому. Поспех сілаў прагрэсу ў Беларусі залежыць таксама і ад таго, што палітычны клас Еўропы
паставіць вышэй: часовыя эканамічныя выгады ці дэмакратычныя каштоўнасці. Пакуль
што ў сваёй палітыцы ў дачыненні да Расіі і
Беларусі еўрапейскія палітыкі кіруюцца пераважна эканамічнымі інтарэсамі. Многае залежыць таксама і ад таго, як складзецца сітуацыя
ў краінах Сярэдняй Азіі і на паўднёвых
ускраінах Расіі пасля вываду войскаў НАТО
Афганістана (гэтак званая “праблема 2014”).
Калі ж казаць коратка, пытанне перамен зводзіцца да пытання часу і канкрэтных
умоў ажыццяўлення гэтых перамен. Агульны
ж вектар развіцця даўно паказаны класікамі
сацыялістычнай думкі: ад несвабоды да свабоды, ад свабоды меншай да свабоды большай. І
ніякі рэакцыйны рэжым, ніякі тэрор не здольны адмяніць гэты напрамак развіцця чалавецтва, у тым ліку беларускага народа.

Даклад рыхтавалі:
Ігар БАРЫСАЎ,
Анатоль СІДАРЭВІЧ,
Іван СТАДУБ

Палітыка

Ірына Вештард:

“ПРАПАГАНДУЮ
Я сваім ладам жыцця

сацыял-дэмакратычныя
каштоўнаці

”

Старшыня Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі
(Грамады) Ірына Вештард
адказала на пытанні прэсслужбы БСДП.
Таварыш Вештард, ці вызначылася
БСДП адносна свайго ўдзелу ў выбарах?
Так, і вырашана гэта даволі даўно. Мы
прынялі рашэнне адназначна ўдзельнічаць
ва ўсіх выбарчых кампаніях: будзь то выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў ці то
прэзідэнцкія выбары. Мы разумеем, што самога паняцця “выбары” ў Беларусі не існуе
ад 1996 года, аднак варта разумець, што ва
ўмовах дыктатуры нельга разлічваць на
перамогу. Тым не менш, выбары можна
скарыстоўваць у іншых мэтах. Напрыклад,
для таго, каб пазнаваемасць нашай партыі
і колькасць яе прыхільнікаў дынамічна
ўзрастала.
Паводле лютаўскага рэйтынгу НІСЭПД
пазнаваемасць нашай партыі сярод
насельніцтва складае 9%, што адносна не
самы дрэнны вынік у параўнанні з іншымі

партыямі. Калі б у нас былі дэмакратычныя
выбары і галасы на іх лічыліся адкрыта, то
думаю, што мы былі б адной з найбольш
уплывовых і вядомых партый Беларусі,
электарат якой складаў бы болей за 50%
выбаршчыкаў. Невыпадкова ж з’явіліся
чуткі пра тое, што “Белая Русь” хоча стаць
сацыял-дэмакратычнай партыяй. Чаму ж не
ліберальнай ці кансерватыўнай? Адказ просты — наша ідэалогія самая блізкая для чалавека сярэдняга класа.
Якімі чалавечымі рэсурсамі валодае БСДП, каб удзельнічаць у выбарчых кампаніях? І колькі яна можа
выставіць сваіх кандыдатаў на выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў?
Пра магчымасці сацыял-дэмакратаў
удзельнічаць у выбарчых кампаніях на ўсіх
узроўнях, у тым ліку збіраць подпісы і займацца агітацыйнай кампаніяй, цудоўна
ведаюць не толькі ў апазіцыйным асяродку.
Дастаткова прыгадаць прэзідэнцкія выбарчыя кампаніі мінулых гадоў, дзе актывісты
БСДП рабілі львіную працу па зборы
подпісаў. Мы адзіная партыя ў Беларусі, якая
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самастойна ў 2006 годзе сабрала болей за 160
тысяч подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты,
нашага тагачаснага старшыню Аляксандра Казуліна. Думаю, што ў 2010 годзе працу нашых актывістаў здолелі ацаніць экскандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў,
Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў. Пераканана, што без актывістаў БСДП яны не
здолелі б сабраць неабходную колькасць
подпісаў для свайго вылучэння. Подпісы мы
збіраць умеем. У адрозненні ад некаторых
нашых ідэалагічных апанентаў свае партыйныя структуры і прысутнасць сябраў нашай партыі мы здолелі захаваць у 89 раёнах
Беларусі.
Адносна надыходзячых выбараў у
мясцовыя Саветы дэпутатаў магу сказаць,
што БСДП у самым лепшым выпадку можа
выставіць каля 100 кандыдатаў у дэпутаты. Калі ўлічыць, што ў краіне болей за 12
тысяч дэпутацкіх месцаў у мясцовых Саветах, то гэтая колькасць невялікая, аднак
варта разумець сітуацыю: балатуюцца ў
нас тыя людзі, хто незалежны ад дзяржавы
ў пытаннях працаўладкавання або вучобы.
Гэта людзі правераныя і вядомыя, дзякуючы таксама і сваёй палітычнай актыўнасці.
Пры самых песімістычных прагнозах нашых
кандыдатаў будзе каля 50. Каб неяк матываваць людзей, мы рэкамендавалі ўсім сябрам
Цэнтральнага Камітэта БСДП выставіць
свае кандыдатуры ў якасці кандыдатаў на
выбары.
Стала вядома, што вы зараз імкліва
працуеце над партыйным рэбрэндынгам. Што зараз новага ў БСДП?
Сапраўды за апошнія паўтара года
было шмат што зроблена і пераасэнсавана. Аднак яшчэ больш трэба зрабіць
у бліжэйшы час. Калі неяк падсумаваць,
то ў нашай партыі з’явіўся мэсадж, якім
усе кандыдаты БСДП мусяць карыстацца
падчас надыходзячай выбарчай кампаніі.
Дзякуючы яму, будзе нейкая цэласнасць
і агульная пазнаваемасць партыі. Вызначаныя канкрэтныя мэтавыя групы, якія
з’яўляюцца асноўнымі і прыярытэтнымі
пры працы з выбаршчыкамі — гэта людзі
наймальнай працы (кваліфікаваныя рабочыя), настаўнікі, лекары, хатнія гаспадыні і
інваліды. Гэта тыя групы, якія ва ўсіх дэмакратычных краінах складаюць аснову электарата сацыял-дэмакратаў.
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Больш-менш адладзілася праца ў
інфармацыйным напрамку. Гатовы новы
сайт партыі. Зараз ідуць апошнія штуршкі
па яго напаўненні. Так што ў самы бліжэйшы
час, зайшоўшы на адрас bsdp.org, вы зможаце знайсці шмат чаго цікавага і новага. Акрамя таго, у нас выходзіць бюлетэнь
“Сацыял-дэмакрата”, жаночы дыскусійны
часопіс “Адлюстраванне”, праходзяць разнастайныя трэнінгі, працуе аналітычная
група, у рэгіёнах праходзяць лакальныя
інфармацыйныя кампаніі. Наперадзе ў нас
стратэгічнае планаванне: у самы бліжэйшы
час будзем вызначаць стратэгічныя і тактычныя напрамкі працы БСДП на бліжэйшыя
тры гады, а таксама змены ў Праграме і Статуце партыі, якія наспелі за апошні час.
Мы цалкам аправіліся пасля падзей
2011 года, калі новаабранае кіраўніцтва
БСДП на чале з Анатолем Сідарэвічам не
было прызнанае Міністэрствам юстыцыі,
што паставіла пытанне аб выжыванні нашай
партыі і захаванні яе ў легальным статусе.
Ці павялічваюцца шэрагі БСДП?
Адкажу шчыра, што кадравае пытанне вельмі войстрае для нас, і гэта
выклікана тымі ўмовамі, у якіх знаходзяцца ўсе апазіцыйныя партыі краіны. Тым
не менш, за апошні год колькасць нашых
сябраў павялічылася амаль на 30 чалавек.
Канешне, некаторыя людзі не падцвярджаюць сваё сяброўства ў партыі штогадовымі
сяброўскімі складкамі, і мы вымушаныя,
на жаль, з імі развітвацца. Некалькі сябраў
БСДП адышлі ад нас у лепшы свет. Гэта
археолаг і адзін з заснавальнікаў Грамады Міхась Чарняўскі, кіраўнік Шклоўскай
раённай арганізацыі БСДП Аляксандр
Шчарбак… Аднак партыя паступова
аднаўляецца. Шкада, што новыя актывісты
не бачаць сапраўднага палітычнага працэсу ў адпаведнасці з дэмакратычнымі
прынцыпамі і працэдурамі. Калі б гэта было,
колькасць нашых актывістаў і прыхільнікаў
узрасла б ў некалькі разоў.
Як складваюцца ўзаемаадносіны з
іншымі лідарамі палітычных партый?
Думаю, кожны разумее, што ў палітыцы
няма ворагаў і сяброў, ёсць толькі агульныя інтарэсы. Шмат з якімі палітычнымі
лідарамі яны супадаюць, і мы знаходзім
поўнае паразуменне і гатовыя працаваць з

гэтымі палітычнымі суб’ектамі. Аднак ёсць і
такія лідары, не буду называць іх прозвішчы,
каб не паклёпнічаць, хто часам спрабуе прыхаваць інфармацыю, даць яе несвоечасова,
знянацку падсунуць на подпіс нейкі графік
ці дакумент або проста не запрасіць на сустрэчу, дзе мы мусілі быць. Калі мы ідзем у
адным шэрагу да дэмакратыі, то такія метады супрацы проста непрымальныя.
За апошнія паўтара года мы цалкам
аднавілі свой статус ва ўсіх дэмакратычных аб’яднаннях: мы ўваходзім у “сямёрку”, а таксама ў “чацвёрку” аб’яднання, якое
журналісты празвалі “НЯМ і Вештард” (маецца на ўвазе “Гавары праўду”, БНФ, “Рух за
свабоду” і БСДП — заўвага аўтара), а таксама у “Саюз левых сіл”. Шмат хто нас не хацеў
бачыць разам у гэтых аб’яднаннях і жадаў,
каб мы перасталі існаваць як партыя, аднак
на зло ўсім мы выжылі і цяпер усім з гэтым
даводзіцца мірыцца.
Не так даўно на “Еўрарадыё” быў рэпартаж аб тым, на якіх аўто ездзяць
апазіцыйныя лідары, у тым ліку Аляксандр Мілінкевіч, Анатоль Лябедзька,
Аляксей Януковіч, Андрэй Дзмітрыеў
і Алег Гайдукевіч. Што скажаце пра
сваё аўто?
У мяне ўжо аднойчы спыталіся, калі я
прыехала на важную сустрэчу, дзе я прыпаркавалася і ці не будзе маё аўто замінаць
іншым машынам. Я сказала, што цягнік
метро і аўтобус разам з машыністам і
вадзіцелем я адпусціла.
Працуючы на дзяржаўнай працы, я так і
не разбагацела, каб набыць сабе аўтамабіль.
Некаторыя злыя языкі паклёпнічаюць, што
ў маёй кватэры еўрарамонт, што я зрабіла
такі ж самы еўрарамонт у сваёй сястры і што
ў мяне грошай куры не клююць.
Хачу разчараваць: жыву я даволі
сціпла, па-сацыялістычнаму. Вось у мяне
сапраўды лад жыцця не разыходзіцца з
каштоўнасцямі, дзе грошы і заможнасць
не з’яўляюцца першаасновай. Я ў гэтым
пытанні як Папа Рымскі Францішак, які перад тым, як стаць папай, будучы ўжо на дастаткова высокай царкоўнай пасадзе, ездзіў
у звычайным метро.
Хачу сказаць, што такая язда дае свае
плюсы: ведаеш пра што людзі размаўляюць і
як яны рэагуюць на падзеі, якія адбываюцца
ў нашай краіне.

Карацей, пафанабэрыцца аўто, катэджам ці еўрарамонтам у кватэры не магу. У
гэтым плане я самы звычайны чалавек. У
мяне, бывае, не хапае часу на тое, каб пыл
з мэблі сцерці, бо партыйная праца займае
ўвесь мой вольны час, не кажучы пра тое,
каб зрабіць рамонт.
Кінуць кліч сярод партыйцаў, як гэта
зрабіў Гайдукевіч малодшы, каб людзі
скінуліся і набылі мне аўто, я не магу: у нас
у партыі няма такой колькасці бізнесменаў
і дзяржаўных службоўцаў, хто валодае
празмернымі грашовымі рэсурсамі. Адно
скажу — партыйцы абяцалі скінуцца і набыць мне планшэт, каб была даступная ў
сетцы, калі я ў дарозе.
Да наступнага XIV з’езда БСДП засталося амаль паўгады. Ці будзеце вы
вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні другі раз?
Пакуль я прыхаваю інтрыгу і не буду адказваць на гэтае пытанне. Тым не менш, мне
хочацца, каб узгадненне ўсіх кандыдатур
у сябры Цэнтральнага Камітэта, а таксама
на пасады старшыні і намеснікаў старшыні
БСДП адбыліся загадзя, каб мы ведалі расклад тых, хто прэтэндуе на гэтыя пасады.
Гэта важна, каб абараніцца ад выпадковых
некампетэнтных людзей, якія ў сілу сваёй
неасведчанасці ў партыйных справах або ў
сілу асабістых амбіцый могуць прыйсці да
ўлады ў партыі і, як кажуць, насекчы дроваў.
З’езд мусіць мець дэкаратыўны характар, як гэта адбываецца ў еўрапейцаў.
Хаця ніхто не абаронены ад таго, што ўсе
дамоўленасці паміж сябрамі БСДП могуць
быць парушаныя ў апошні момант і нехта
на з’ездзе вырашыць балатавацца на тую ці
іншую пасаду.
Такі выпадак не так даўно адбыўся
ў еўрапейцаў. Падчас апошняга з’езду
Сацыялістычнага інтэрнацыяналу ў парушэнне ўсіх дамоўленнасцяў на пасаду Генеральнага сакратара арганізацыі была вылучаная ў якасці альтэрнатывы Луісу Аяле
кандыдатура Моны Салін. Яна, канешне, не
заняла гэтую пасаду, аднак паказала, хто за
ёй стаіць у гэтай інтрызе і чаму выгадна гэтай сіле, каб яна заняла важную пасаду.
Пажывем, паглядзім, на ўсё ў нас воля
партыйцаў.
Прэс-служба БСДП
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Палітыка

“ Я застаюся палітыкам ”
(Мечаславу Грыбу - 75)

28 верасня юбілей чалавека, чый подпіс стаіць пад першай
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь: Старшыні Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь ХІI склікання, заслужанага юрыста Беларусі,
генеральнага сакратара Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Грамады), генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы
Мечаслава Грыба.
Напярэдадні юбілею Мечаслава ГРЫБА карэспандэнт прэсслужбы БСДП звярнуўся да яго з пытаннямі.

Мечаслаў Іванавіч, у вас выдатны паслужны спіс. Вы займалі самыя высокія
пасады як у міліцыі, так і ў дзяржаве. У
чым сакрэт вашага поспеху?
Цяжка адназначна адказаць на гэтае пытанне, таму што адказ на яго ўключае ў сябе
не адзін, а некалькі складнікаў. Па-першае,
як я мяркую, мне заўсёды шанцавала на працу з вельмі добрымі і адказнымі людзьмі. Падругое, дасягнуць нейкіх поспехаў магчыма
было толькі вельмі шчырай і адданай працай, што я ўвесь час імкнуўся добрасумленна
рабіць. Па-трэцяе, трэба, каб у жыцці крыху
шчасціла. Мабыць, я шчасліўчык (смяецца).
Апошнім часам я ў гэтым пераканаўся.

Вас называюць бацькам Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь, бо менавіта пад
ёй стаіць ваш подпіс. Вы кіравалі працэсам яе распрацоўкі. Што вы скажаце
пра Канстытуцыю, якой ужо 19 гадоў?
Што б вы цяпер у ёй змянілі?
Першая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года распрацоўвалася рабочымі
групамі і Камісіяй Вярхоўнага Савета, у склад
якой уваходзіла большасць дэпутатаў парламента. Камісія ўзначальвалася Старшынёй Вярхоўнага Савета. Спачатку на чале яе
стаяў Мікалай Дземянцей, затым Станіслаў
Шушкевіч, а з 1994 года, пасля абрання мяне
Старшынёй Вярхоўнага Савета Рэспублікі

Беларусь, на чале Камісіі мусіў стаць я.
Таму лічыцца аднаасобным бацькам першай беларускай Канстытуцыі, на маю думку, я не маю пэўных падстаў. Гэта была
калектыўная праца дэпутатаў Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь ХІI склікання,
лепшых юрыстаў, эканамістаў, сацыёлагаў,
палітолагаў і шырокай грамадскасці краіны.
Падпісаць прынятую Канстытуцыю
мне даручыў Вярхоўны Савет спецыяльна
прынятай пастановай. Пісьмовы прыбор,
якім я публічна карыстаўся пры падпісанні
Канстытуцыі, быў змешчаны ў Дзяржаўным
гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Але
апошнім часам ён некуды знік.
Я ўпэўнены, што Канстытуцыя 1994
года з'яўляецца лепшай дэмакратычнай
Канстытуцыяй Беларусі. Але нічога вечнага няма. Няма вечных законаў, у тым ліку
і Канстытуцыя з часам таксама патрабуе
ўнясення пэўных зменаў і дапаўненняў.
Прымаючы Канстытуцыю 1994 года,
мы паспяшаліся не так з увядзеннем
інстытута прэзідэнцкай улады, як з усенародным абраннем прэзідэнта. Трэба было
б, на мой сённяшні розум, спачатку абраць
прэзідэнта на сесіі Вярхоўнага Савета і паглядзець, што з гэтага атрымаецца. А пасля ўжо праз пэўны час можна было б вырашыць, пераходзіць ці не пераходзіць да
прамога ўсеагульнага абрання прэзідэнта
выбаршчыкамі.
Закранаючы тэму палітыкі, хацелася б пачуць, хто, на вашую думку, мог
бы стаць на чале нашай дзяржавы
пасля Лукашэнкі?
Думаю, што Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь можа стаць любы грамадзянін
рэспублікі, які не мае ніякіх абмежаванняў
для абрання прэзідэнтам у адпаведнасці з
Канстытуцыяй і іншым заканадаўствам нашай краіны. Самым аптымальным варыянтам, на мой погляд, быў бы чалавек цвёрдых
дэмакратычных прынцыпаў, які змог бы
прывесці краіну да парламенцкай формы
кіравання.
На сённяшні час я сябе кандыдатам на
пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь не
бачу (усміхаецца).
Калі крыху пафантазіраваць, якой
вы бачыце будучыню нашай краіны
праз пяць і дзесяць гадоў?
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Сказаць сёння, што можа здарыцца з
Беларуссю праз пяць ці дзесяць гадоў, вельмі
складана. Але я ўпэўнены, што незалежнасць
і суверэнітэт Рэспублікі Беларусь залежаць ад
добрых адносін нашай краіны з Еўрапейскім
Саюзам. Я не веру, што суверэнітэт і незалежнасць Беларусі могуць быць гарантаваныя нам
Расіяй.
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стве, на мой погляд, значна большая, чым да
іншых палітычных плыняў. Гэтым можна патлумачыць той факт, чаму на левацэнтрысцкай
пляцоўцы ў нашай краіне топчацца шмат розных арганізацый і груп. БСДП існуе з сакавіка
1991 года. У самы найноўшы час яна стала
першай сацыял-дэмакратычнай партыяй у нашай краіне. І толькі наша партыя з самай першай хвіліны абвясціла сябе прадаўжальніцай
той справы, якую 110 гадоў таму пачалі
рабіць Іван і Антон Луцкевічы. БСДП з яе
гістарычнымі каранямі і традыцыямі - даволі
прывабны брэнд. Вы ведаеце, што ў нашай партыі здарыўся цэлы шэраг непрадбачаных складанасцяў. Магу смела сказаць,
што ў аснове іх ляжалі не толькі і не заўсёды
ўнутрыпартыйныя супярэчнасці. Кожны раз
мы пераадольвалі цяжкасці. Зразумела, гэта
адбывалася і адбываецца не без страт. Цяпер
наша партыя зноў набірае палітычную вагу і
мае добрыя шанцы на палітычную будучыню.
Са свайго боку я як сябра партыі, як яе генеральны сакратар стараюся рабіць усё магчымае, каб павялічваць аўтарытэт Грамады.

Ці ёсць у вас такі момант у жыцці, пра
які вы шкадуеце? Напрыклад, што можна было б змяніць або зрабіць інакш, а
вы не зрабілі гэтага ці яшчэ не паспелі
зрабіць?
Зразумела, я пражыў складанае жыццё,
таму ў мяне быў не адзін, а шэраг момантаў, у
якіх я зрабіў не тое, што зрабіў бы сёння. Але
тое, што было зроблена, ужо зроблена, і вярнуцца назад, каб нешта паправіць, ніяк нельга. І мае правільныя рашэнні, і мае памылкі
прывялі да таго, што я стаў тым, кім я ёсць
сёння. Вядома, маё веданне нашай гісторыі, бачанне свету і Беларусі ў свеце мяняліся. Аднойчы я канчаткова прыйшоў да пэўных высноў і
прынцыпаў і з таго часу не бачу неабходнасці
іх мяняць і мяняцца самому. І калі я маю нейкі
Журналісты ды і проста звычайаўтарытэт, нейкую вагу, дык гэта дзякуючы
ныя грамадзяне часта бачылі вас за
тым прынцыпам і каштоўнасцям, якія я вызаняткамі спортам, на турніках. Ці
знаю і якіх прытрымліваюся Што тычыцца
займаецеся вы спортам цяпер?
маіх чалавечых якасцей, то спадзяюся, што
Хачу сказаць, што я не лічу гэта спортам.
мае родныя і блізкія, мае сябры і таварышы Проста кожную раніцу я стараюся займацца
любяць мяне такім, які я ёсць.
фізічнай культурай. На працягу дзесяцігоддзяў
у мяне выпрацаваўся шэраг практыкаванняў,
Што не паспелі зрабіць?
якіх я ў асноўным і прытрымліваюся. Вялікіх
Не паспеў навучыцца іграць на музычных змен за апошні час у гэтым накірунку ў мяне
інструментах, хоць жаданне такое ў мяне было не адбылося.
і па сённяшні дзень яшчэ застаецца. Мару набыць піяніна (усміхаецца).
Чым вы займаецеся яшчэ, акрамя
палітыкі і фізічнай культуры?
Вы даўно працуеце ў Беларускай сацыУ мяне ёсць родныя і блізкія людзі. Іх
ял-дэмакратычнай партыі (Грамадзе). праблемы - нярэдка і мае праблемы. Ёсць дача
Ужо пяць гадоў, як вы генеральны сакра- і сякая-такая гаспадарка. І разам з тым мне
тар БСДП. Як вы ацэньваеце перспек- неабыякавы лёс майго народа, маёй краіны.
тывы партыі ў бліжэйшай будучыні і Таму я застаюся палітыкам, імкнуся прымаць
яе ролю на беларускай палітычнай сцэ- актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Беларусі.
не?
Па меры магчымасці дзялюся досведам сваёй
Цікавасць да сацыял-дэмакратычных палітычнай дзейнасці і юрыдычнай практыкі
ідэалаў і каштоўнасцяў у беларускім грамад- з моладдзю.

Палітыка

Анна КАНЮС,
заместитель председателя БСДП,
магистр политологии,
г.Брест

Партийный политик:
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗНАНИЕ?
«Профессиональный политик» в Беларуси — личность загадочная и сложно определяемая. Для стороннего наблюдателя есть
ясно видимая личность президента, есть кабинет министров с премьер-министром во главе
и есть парламент. Есть предолигархическая
группа, связавшая свой бизнес с поддержкой
президента и открыто не выставляющая своих экономических требований. Есть локальная
бюрократия, представленная губернаторами и
мэрами, которые чаще других олицетворяют
власть в областях. Это те, о ком активно говорит и пишет пресса. Есть руководители и лидеры политических партий, неформальные лидеры. Они широко известны в узких кругах,
интересующихся политикой, и получают возможность расширить сферу своего влияния в
моменты выборов или в критические моменты
для общества. Но насколько все эти люди готовы быть профессиональными политиками?
Можно до бесконечности обсуждать,
кто сегодня является лицом (или лицами), от
которого зависит будущее страны. Вызывает
уверенность только то, что это должен быть
настоящий политик. Гражданин, воспринимающий своё положение как профессию, к кото-

рой нужно и должно досконально обучаться,
исследуя причины поступков тех или иных
политиков прошлого.
Если вы видите себя на посту председателя политической партии или главной местной
администрации, то вам просто необходимо
тщательно всё обдумать. Ведь неточная оценка своих сил может обернуться жизненной
драмой.
Так что же надо знать в первую очередь
начинающему политику?
Один из сложнейших этапов заключается в формулировании ответа на вопрос, зачем
я иду в политику. Макс Вебер в своей работе
«Политика как призвание и профессия» в зависимости от ответа на этот вопрос классифицировал две группы: необходимость жить «за
счёт» политики и жить «для» политики. Оценивая многовековой опыт, Вебер приходит к
выводу, что самые лучшие политики — это
политики, не имеющие стеснения в экономическом плане. Если такой тип политика достаточно распространён в Европе, то для постсоветского пространства политик вынужден
совмещать эти два состояния. Самоутверждение политического деятеля происходит че-
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рез распространение на группы людей своей
власти. Он посвящает себя служению общих
интересов, имея чёткое представление о реализации своей конечной цели или идеи. Он не
является финансово независимым, и это делает его морально уязвимым. Опасность жить
«за счёт» политики состоит в том, что решения лидера будут зависеть от группы влияния.
Поэтому во многих европейских странах приняты правила и нормы, помогающие не только чувствовать действующего политика более
свободно, но и предотвращающие любую коррупцию. Примером могут служить гарантированное социальное обеспечение и прозрачность банковских целевых счетов партийных
политиков.
Совмещая идею жизни «для» политики
с идеей жизни «за счёт», политик более осторожно подходит к решению социально-экономических вопросов. Для такой категории
политиков реализацией их власти становятся
приоритет экономического обогащения государства, гарантии социальной поддержки населению, развитие демократических институтов власти и гражданского общества. Жизнь
«за счёт» политики становится средством для
реализации жизни «для» политики. Конечно,
морально-этические установки в данном случае имеют решающее значение.
Одним из наследий СССР для Беларуси
явилось то, что складывался образ исключительно профессионального политика, а не
политики по призванию. Опыт работы на руководящих должностях, партийная карьера и
постоянство политической позиции без воспитания гуманистических морально-этических личных качеств формировал самый худший и неперспективный тип политика.
Получение власти для устройства безбедной жизни предполагало иллюзорную идейность, аморфность и закрытость. Следствием
такого образа управления стало невозможность проведения адекватной политики в экономике. Чтобы завоевать расположение населения и получить власть в момент получения
независимости Беларуси, необходимо было
быть политиком «для» политики. К сожалению, не имея морально-этических качеств,
достаточно легко создать иллюзию, навязать
образ «отца народа» и, заручившись поддержкой, использовать полученную власть для
жизни «за счёт» политики.
Выбор профессии «политик» возможно
рассмотреть и на уровне политической пар-
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тии. В таком случае стратегия жизни «за счёт»
политики для партийного лидера реализуется через использование партии, её бренда и
деятельности, для обеспечения финансовой
состоятельности небольшой группы людей.
Приход к власти и проведение своей идеологии такому лидеру невыгоден. Политическая
партия рассматривается как проект, где не
может быть института демократии и преемственности.
Выбор стратегии жизни политика «для»
политики в настоящее время на территории
Беларуси практически исключен так как, придерживаясь установки Вебера, в стране отсутствует некто независимый от доходов, которые ему может принести политика. У нас нет
собственников недвижимости, наследников
огромных состояний. Во всяком случае, в демократическом сообществе таких нет.
Таким образом, в Беларуси на сегодняшний момент партийный политик обречен на
жизнь «для» и «за счёт» политики. И в этом
нет угрозы, если политик использует часть
партийных финансов для содержания себя как
средство для выполнения миссии всей партии.
Партийный политик, находящийся в постоянном стремлении всеми своими действиями
доказать право жить «для» политики, может
привести свою партию к власти.
Формулирование для себя самого ответа на вопрос «Зачем?» — это первый и очень
важный этап для понимания цели вашей
жизни. Не может при выборе между жизнью
«для» и «за счёт» политики быть разных воззрений из-за половых различий. Служение
политике равноценно тяжелый груз вне зависимости мужчина вы или женщина. Но
решение связать свою профессиональную
деятельность с политикой предполагает развитие всех лидерских навыков, раскрытие в
себе того мира, о существовании которого
вы даже не подозревали. Изменяя себя, профессиональный политик, не может изменить
своей цели.
У партийных лидеров сегодня есть шанс
стать национальными профессиональными
политиками. Говоря словами Макса Вебера,
они должны быть уверенным «...что он не
дрогнет, если, с его точки зрения, мир окажется слишком глуп или слишком подл для
того, что он хочет ему предложить; лишь тот,
кто вопреки всему способен сказать «и всетаки!»,— лишь тот имеет «профессиональное
призвание» к политике».

Міжнародная палітыка

Роунасць і традыцыі:

шлях непальскіх жанчын да пабудовы дзяржавы

Адметнасцю
Непала
з’яўляецца
тое, што 240-гадовая манархія дынастыі
Шахаў была перарваная ў 1996 годзе, калі
Куманістычная партыя распачала грамадзянскую вайну за звяржэнне манархіі.
Ахвярамі гэтага ўнутраннага канфлікту
з 1996 па 2006 год стала больш за 13 тысяч
чалавек. 2006 год стаў кульмінацыйным:
пры загадкавых абставінах загінуў кароль Бірэндра і амаль усе прадстаўнікі
каралеўскай сям'і. Гэтая змрочная падзея
дала імпульс для рэвалюцыі, асноўнымі
акторамі якой сталі лідары Маасісцкай
камуністычнай партыі. Пасля рэвалюцыі
быў сфарміраваны кааліцыйны ўрад,
мэтамі якога было ўсталяванне новага дзяржаўнага ладу, распрацоўка дэмакратычнай канстытуцыі і заканадаўчай
сістэмы. У выніку кароль Гьянэндра быў
пазбаўлены ўлады, і ў 2008 годзе Непал
абвясціў сябе Федэратыўнай Дэмакратычнай Рэспублікай.

Адсутнасць палітычнага кампрамісу і
адзінства паміж партыямі стварыла ўмовы
доўгатэрміновага палітычнага крызісу.
Цягам пяці гадоў палітычныя партыі не
прыйшлі да згоды па праекце канстытуцыі, і
фактычна ўвесь гэты перыяд краіна фунцыянавала без парламента. Палітычная стагнацыя адгукнулася ў эканоміцы і сацыяльнай
сферах, што асабліва негатыўна паўплывала
на стан правоў жанчын і дзяцей.
Стагоддзямі непальскія жанчыны жылі
ў вельмі патрыярхальным грамадстве, у якім
большасць аспектаў іх жыцця фармавалася і
фармуецца праз выбар, зроблены мужчынамі
іх сям'і (бацькам, братам ці мужам). Некаторыя з іх пакутуюць яшчэ праз большую ступень дыскрымінацыі з-за прыналежнасці да
той ці іншай этнічнай групы.
Цікава тое, што ў краіне з традыцыйна ўсталяванай дамінуючай роляй мужчын, падмацаванай рэлігіяй, нягледзячы
на цяжкі эканамічны стан, жанчыны крок

18

19
НЕПАЛ — краіна індакітайскага
рэгіёна з насельніцтвам у 30 мільёнаў чалавек, акружаная Гімалаямі на поўначы і
джунглямі на ўсходзе і захадзе, прадстаўляе
сабою цікавае яднанне культур Індыі, Тыбету і Кітаю. Дамінуючай рэлігіяй з’яўляецца
індуізм, які прадвызначыў існаванне каставага падзелу грамадства і традыцыйнага
ладу сям’і.

за крокам фарміруюць сваю нішу, у якой
яны разам развіваюцца, ствараючы новыя
тэндэнцыі ў грамадстве і палітыцы. Такое
меркаванне ўзнікае пры аналізе палітычнай
і грамадскай дзейнасці непальскіх жанчын,
фокус якіх скіраваны на ліквідацыю гендарнай дыскрымінацыі і вырашэнне сацыяльных і эканамічных праблем датычна іх
дыскрымінацыі па этнічнай прыкмеце.
Лічыцца, што імклівае развіццё левымі
партыямі Непалу народнага руху ў 1990х гадах падрыхтавала базу для стварэння
жаночага руху. Разам з прагай сацыяльнаэканамічнай справядлівасці на парадку дня
з'явіліся тэндэнцыі да паслаблення феадальнай патрыярхальнай асновы ў краіне.
Адметна тое, што гэта тэндэнцыя пачала праяўляцца праз традыцыныя формы.
Напрыклад, непальскія жанчыны пачалі
выкарыстоўваць традыцыйнае жаночае свята
Teez для таго, каб пазбавіцца феадальных патрыярхальных каштоўнасцяў і распаўсюдзіць
левую ідэалогію. Хаця само свята з'яўляецца
індуісцкім фестывалем, падчас якога жанчыны святкуюць доўгалецце мужоў (для кабет)
і выкарыстоўваюць для пошуку мужоў (для
незамужніх жанчын).
Падчас грамадзянскай вайны (19962006) непальскія жанчыны сталі далучацца
да асноўных сілаў супраціву: Камуністычнай
партыі Непалу (Маасісты), Аб'яднанага
фронту і Народна-вызваленчай арміі.
З ростам палітычнай актыўнасці
жанчын іх статус пачаў змяняцца: для іх
адкрыліся новыя магчымасці, а таксама
з'явіліся дадатковыя паўнамоцтвы. Да прыкладу, Закон аб мясцовым самакіраванні,
які быў прыняты ў Непале ў 1999 годзе, стаў
утрымліваць палажэнне аб павелічэнні ролі
жанчын на мясцовым узроўні. Гэты акт
утрымлівае нормы, якія забяспечваюць квоты прадстаўніцтва жанчын у кожнай пала-

це Камітэта па развіцці вёскі. На мясцовых
выбарах 1999 года, пры падтрымцы гэтага
заканадаўчага пранцыпу, у такія камітэты
былі абраныя каля 40 тысяч жанчын.
Неабходна адзначыць, што ў гэты перыяд жанчыны ўпершыню набылі права
ўступаць у шлюб незалежна ад касты, класа, рэгіёна і сваёй этнічнай прыналежнасці.
Выбар партнёра стаў выбарам на аснове кахання і ўласнага жадання жанчыны.
Але падкрэслім, што жаночы рух
ад пачатку свайго фарміравання, быў
накіраваны не толькі на вырашэнне праблем
дыскрымінацыі: ставілася мэта стварэння
групы жанчын-экспертаў у розных галінах
эканомікі, а таксама ўцягнення жанчын
у палітыку, каб яны былі прадстаўленыя
на ўсіх адміністрацыйных узроўнях. Гэта
мэта адыгрывае важную ролю ў палітычнай
гонцы і набыцці палітычнага аўтарытэту.
Шматлікасць і рознабаковасць гендарнай
дыскрамінацыі патрабуе дбайнай, няспыннай працы, і на гэтай ніве дасягненне вынікаў
магчымае толькі праз прафесіяналізм,
аўтарытэтнасць і асвету.
На сённяшні момант роўнае прад
стаўніцтва з'яўляецца адным з найбольш
актуальных пунктаў парадку дня жаночага
руху ў Непале. На жаль, дагэтуль непальскія
жанчыны маюць нязначнае прадстаўніцтва
ў дзяржаўных установах і іншых органах,
дзе прымаюцца рашэнні, і нават калі яны
прысутнічаюць, іх роля збольшага зводзіцца
да вырашэння сацыяльных праблем дзяцей.
З гэтай прычыны ў 2011 годзе розныя
грамадскія ініцыятывы, лідары грамадскіх
арганізацый і СМІ пачалі актыўна прасоўваць
пытанне аб неабходнасці ўвядзення квотаў
прадстаўніцтва жанчын ва ўсіх сферах
жыццядзейнасці, у тым ліку і ў органах улады. Адна з прапаноў да дыскусіі патрабавала ўвядзенне квоты у памеры 33%, але не-

каторыя іншыя патрабавалі 50% жаночага
прадстаўніцтва ў дзяржаўных органах.
Неабходна падкрэсліць, што напярэдадні
апошніх выбараў у парламент, якія адбыліся 19
лістапада 2013, значную ролю ў артыкуляцыі
прынцыпаў гендарнай роўнасці адыгралі
непальскія СМІ. Думкі, дыскусіі, падзеі на
прадмет удзелу жанчын у выбарчай кампаніі
інтэнсіўна трансляваліся ў грамадстве. У
значнай ступені гэтаму спрыяла сумесная
праца ПРААН і грамадскіх арганізацый, якія
разам арганізавалі шматлікія майстар-класы,
прэс-канферэнцыі, круглыя сталы на тэму
гендарнай роўнасці, а таксама патанцыялу
жанчын Непалу ў дасягненні гэтай роўнасці.
У траўні 2013 года ў сталіцы Непалу Катманду па выніках аднаго з такіх мерапрыемстваў

Poudel) выказаўся, што ўраду неабходна
зазірнуць у сэнс гендарнай палітыкі ў мэтах вырашэння ўсіх відаў дыскрымінацыі
ў адносінах да жанчын. Міністр таксама
адзначыў, што ўсім зацікаўленым бакам неабходна зрабіць акцэнт на прапарцыйнай
прадстаўленасці жанчын для забеспячэння
іх удзелу на ўзроўні прыняцця рашэнняў ва
ўсіх дзяржаўных структурах.
Праваабарончы
альянс
жанчыны ў палітыцы (WIPPA) — няўрадавая
арганізацыя, якая працуе ў галіне
правоў жанчын, пры падтрымцы ПРААН арганізаваў нацыянальную праграму
“Палітыка гендарнай роўнасці”. У перадвыбарны перыяд згаданая праграма ўключала
правядзенне
рэгіянальных
семінараў,

(“Роля СМІ у павышэнні ўдзела жанчын у выбарах, якія павінны адбыцца”) Нірмала Шарма, прэзідэнт шырокавядомай арганізацыі
Sancharika Samuha (Empowered Group)
лаканічна акрэсліла сэнс супрацоўніцтва грамадства і СМІ ва ўсталяванні прынцыпу гендарнай роўнасці: “Законы пакуль не забяспечылі
ўдзел жанчын у парламенцкіх выбарах. Варта
забяспечыць. СМІ павінны адыгрываць важную ролю, каб закон стаў працаваць на карысць
жанчын, каб забяспечыць удзел жанчын у выбарах, якія павінны адбыцца”.
У той жа час, падкрэсліваючы неабходнасць фармулявання своечасовай
гендарнай палітыкі, Міністр камунікацыі
і інфармацыі Мадхаў Паўдэль (Madhav

якія адбыліся ва ўсходніх, цэнтральных і
сярэдня-заходніх рэгіёнах краіны для абмеркавання гендарных пытанняў з мэтай
уключэння рэкамендацый, зробленых падчас кансультатыўных нарадаў у Нацыянальную палітыку гендарнай роўнасці.
Іншымі важнымі момантамі сустрэч
была распрацоўка і ўвядзенне ў дзеянне
належным чынам маніторынгу, а таксама ацэнкі механізма рэалізацыі гендарнай палітыкі; неабходнасць ўрада зрабіць
адмысловыя крокі для паляпшэння
становішча працоўных жанчын, каб заахвочваць іх канструктыўны ўдзел на ўсіх
узроўнях функцыянавання дзяржаўнай
сістэмы.
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Нацыянальная кансультатыўная рада па
палітыцы гендарнай роўнасці, праведзеная ў
Катманду як вынік доўгай сумеснай працы
грамадзянскай супольнасці, міжнародных
экспертаў, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў,
напярэдадні выбараў ухваліла 13 кропкавых
рэкамендацый, якія ўключалі ў сябе неабходнасць рэалізацыі гендарных пытанняў з
дапамогай дзяржаўнага бюджэту, адказнасць
урада па наглядзе за бяспечнай міграцыяй
жанчын за мяжу, роўны ўдзел жанчын на
рынку працы і прадастаўленні 33% месцаў
жанчынам ва ўсіх дзяржаўных структурах.
У рэшце рэшт, выбары ў парламент
(Канстытуцыйную Асамблею) адбыліся
ў Непале 19 лістапада 2013 года. Прамым
галасаваннем было абрана 240 дэпутатаў,
335 — па прапарцыйнай выбарчай сістэме і
26 былі прызначаныя ўрадам.
Усяго ў выбарах прыняло ўдзел
каля 130 палітычных партый. У якасці
кандыдатаў зарэгістравалася больш за 10
тысяч кандыдатаў, 10% з якіх былі жанчыны. Асноўнымі ўдзельнікамі выбараў
былі Непальскі кангрэс (цэнтрысты),
Камуністычная партыя Непалу (аб'яднанне
марксісцка-ленінскай ідэалогіі) і Аб'яднаная
камуністычная партыя Непалу (маасісцкая).
У выніку жанчыны атрымалі 33%
дэпутацкіх месцаў. У тым ліку дэпутаткамі
сталі 39 жанчын з этнічнай групы
далітаў (маргінальная група, гістарычна ніжэйшайшая каста ў краіне). У параўнанні
з парламенцкімі выбарамі 2008 года жанчыны былі прадстаўленыя 191 кандыдаткамі,
што склала 33,21% ад агульнай колькасці
парламентароў. У 1999 годзе жаночае
прадстаўніцтва складала ўсяго толькі 5,9%.
Калі ўлічваць такія фактары, як каставы лад, слабую эканоміку, грамадзянскую
вайну, моцную традыцыйную аснову, якая
стварае рознасць правоў мужчын і жанчын,
можна зрабіць вынік, што тэндэнцыя пераадолення негатыўных акалічнасцей гэтых
фактараў мае пазітыўны рост: жанчыны
Непалу крок за крокам рухаюцца да жыцця ў дзяржаве, якую для сваіх дзяцей яны
будуць ствараць згодна са сваім досведам,
прафесійным вопытам, светапоглядам і
каштоўнасцямі.

Вольга ТЫГРЫЦКАЯ,
намесніца старшыні БСДП,
г.Мінск
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Шмат жанчын Непала
пакутуюць яшчэ праз большую
ступень дыскрымінацыі з-за
прыналежнасці да той ці іншай
этнічнай групы.

Гісторыя

Наталля КАСТРАМА,
гісторык,
г.Рэчыца

“Уцеканёры”

Першая сусветная вайна прынесла велізарныя страты ўсім еўрапейскім
краінам, якія прымалі ў ёй удзел. Расія
і ў яе складзе Беларусь былі ў ліку тых
дзяржаваў, на тэрыторыі якіх праходзілі
баявыя дзеянні. Насельніцтва Беларусі на
ўласных плячах перанесла ўсе цяжкасці
вайны, таксама як і адно з найбольш
жахлівых — бежанства.
У сувязі з адступленнем расійскай
арміі ваенным кіраўніцтвам была распрацаваная тактыка “выпаленай зямлі”,
якая ўключала ў сябе высяленне мірных
жыхароў і знішчэнне маёмасці. Гэта прывяло да невядомай раней праблемы: з захаду на ўсход краіны хлынула стыхійная і
неўрэгуляваная хваля бежанцаў (у народзе яны атрымалі назву “уцеканёры”).
Нароўні з добраахвотным зыходам,
перамяшчэнне насельніцтва насіла таксама прымусовы, гвалтоўны і рэпрэсіўны характар. Часцей за ўсё гэта тычылася “нядобранадзейных” нацыянальнасцяў такіх, як
немцы-каланісты і габрэі. У 1914—1916 гадах з тэрыторыі Польшчы, Літвы і Беларусі
ва ўнутраныя губерніі Расійскай імперыі
было выселена 250-350 тысяч габрэяў.
Варта адзначыць, што асобная частка вы-

шэйшага ваеннага кіраўніцтва лічыла
здольнымі на здраду інтарэсам імперыі
таксама рускіх, беларусаў і ўкраінцаў з
заходніх губерняў, ускладаючы на іх адказнасць за ваенныя няўдачы.
Тэрыторыя Беларусі ператварылася
ў лагер бежанцаў. Не маючы магчымасці
знайсці сабе прытулак у бліжэйшых гарадах і вёсках, перапоўненых раней
эвакуіраванымі людзьмі, “уцеканёры” пераважна размяшчаліся ў лясах, дзе жылі
ў буданах або проста на вазах. Большасць
бежанцаў адчувала патрэбу ў харчаванні,
бо ўзятыя пры высяленні нікчэмныя запасы правізіі хутка заканчваліся.
Нярэдка пры руху бежанскія калоны падвяргаліся бамбаванням нямецкіх
самалётаў і абстрэлам снарадамі з
задушлівым газам.
Грамадзянскія ўлады не толькі не
аказвалі істотнай дапамогі высяленцам,
але часам наносілі ім шкоду, загадваючы
бессістэмна перасоўвацца то назад, то наперад. Многія ўцекачы, якіх накіроўвала
паліцыя, месяцамі блукалі на прасторы некалькіх дзясяткаў кіламетраў. У
чэрвені-ліпені 1915 года рух бежанцаў
у Беларусі быў вельмі неарганізаваным.
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Вялікая колькасць бежанцаў абцяжарвала рух войскаў. У войску ўзнікла небяспека эпідэміі халеры, а “уцеканёры” станавіліся прычынай сацыяльнай
напружанасці ў месцах руху і прыпынкаў.
Да восені 1915 года няздольнасць як
ваенных, так і грамадзянскіх уладаў надаць
хоць якія-небудзь рэгуляваныя формы масаваму бежанству стала відавочнай. З надыходам халадоў становішча бежанцаў у
Беларусі наблізілася да крытычнага.
З такой маштабнай праблемай, якой
з'яўлялася бежанства, аднымі намаганнямі
дзяржавы справіцца было немагчыма, таму
ўрад прадставіў магчымасць дзейнічаць у
гэтым накірунку грамадскім, добраахвотным і нацыянальным арганізацыям. Усяго
да 1916 года дзейнічала 1 300 арганізацый
і таварыстваў па аказанні дапамогі бежанцам.
Нягледзячы на спробы аказання
дапамогі бежанцам расійскім урадам,
становішча вялікай масы народа было
жахлівым. Голад, дрэнныя жыллёвыя
ўмовы спрыялі развіццю захворванняў,
у тым ліку шырокаму распаўсюджванню
эпідэмій. Толькі на чыгуначнай станцыі
Менск у кастрычніку 1915 года пад адкрытым небам знаходзілася 13 тысяч чалавек. За некалькі дзён тут памерла 1 516
чалавек. Смерць перастала быць страшнай. Пачуццё нягоды пры страце блізкіх
у многіх моцна прытуплялася. Спыненне
жыцця старых і маленькіх дзяцей стрымана віталася бежанцамі як пазбаўленне ад
лішняга рота і палягчэнне далейшага падарожжа. Смерць сабрала сярод бежанцаў
такое багатае жніво, якое не збірала нідзе.
Сярод іх памірала 162 чалавекі на тысячу
ў той час, як агульная смяротнасць у Расіі
складала 26,7 на тысячу.
Адступленне рускай арміі і “тактыка выпаленай зямлі”, якая праводзілася ў
сувязі з гэтым, спрыялі хаатычныму і бяздумнаму зыходу сотняў тысяч мірнага
насельніцтва. Па мерапрыемствах, якія
праводзіліся ваеннымі ўладамі па эвакуацыі
насельніцтва вясной-летам 1915 года бачна, што дзеянні армейскага камандавання
былі некаардынаванымі. Уся эвакуацыйная палітыка, якую яны праводзілі, была
супярэчлівай і няўзгодненай. Урад таксама
аказаўся непадрыхтаваным да з'яўлення
такога патоку бежанцаў. Не існавала якіх-
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Сатырычныя мапы Першай
сусветнай вайны.

небудзь прававых дакументаў і праграм
дзейнасці па аказанні дапамогі бежанцам.
Не былі створаныя загадзя дзяржаўныя
ўстановы для аказання дапамогі бежанцам. Не былі вызначаныя асобы, адказныя
за палягчэнне долі пацярпелым ад вайны.
Адсутнічала каардынацыя дзеянняў у гэтай
справе з боку розных устаноў і арганізацый,
якія распачалі сваю працу ўжо падчас некантралюемага ўладамі руху бежанцаў,
што прывяло да пакут і смерці ні ў чым
невінаватых людзей. Генерал Гурко пісаў:
“Людзі, якія ваявалі ў некалькіх войнах і
ўдзельнічалі ў шматлікіх крывавых бітвах,
казалі мне, што ніякі жах бітвы не можа
параўнацца з жахлівым відовішчам бясконцага зыходу насельніцтва, якое не ведае ні
мэты свайго руху, ні месца, дзе яны могуць
адпачыць, знайсці ежу і жыллё”.
Такая з'ява, як бежанства, а затым і рээвакуацыя, выкліканыя Першай сусветнай
вайной, разбурылі цэласнасць і этнічнасць
тэрыторыі. У складзе насельніцтва знізілася
ўдзельная вага карэннага насельніцтва,
яшчэ больш страт панесла нацыянальная
структура. За гады першай сусветнай вайны 122 тысячы беларусаў пакінулі тэрыторыю Расійскай імперыі і больш за 400 тысяч
бежанцаў з Беларусі, якія апынуліся ў вялікіх
індустрыяльных цэнтрах, не вярнуліся на
радзіму. Але разам з тым ваеннае перамяшчэнне насельніцтва падчас вайны стала адным з асноўных фактараў, якія паўплывалі
на змяненне нацыянальнай самасвядомасці
беларускага насельніцтва. Беларуская нацыянальная група ў Расіі апынулася ў новым этнічным асяроддзі, што прывяло
да ўсведамлення ўласнага нацыянальнага
адрознення.
Бежанства, якое прынесла шмат
пакут ні ў чым непавіннаму мірнаму
насельніцтву, не магло не пакінуць след на
фарміраванні асобасных якасцяў людзей,
у наступстве ўласцівых цэламу народу.
Значнае
павелічэнне
колькасці
бежанцаў ва ўмовах крызісу ў Расійскай
імперыі стала вынікам ператварэння гэтай падзеі ў праблему дзяржаўнага маштабу і выклікала цяжкія палітычныя і
сацыяльна-эканамічныя
наступствы.
Бежанцы як сацыяльная з'ява прынялі
актыўны ўдзел у абедзвюх рэвалюцыях,
якія ўзрушылі не толькі Расію, але і ўвесь
цывілізаваны свет.

Насельніцтва Беларусі на
ўласных плячах перанесла
ўсе цяжкасці вайны, таксама
як і адно з найбольш
жахлівых – бежанства.
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Гісторыя
Андрэй МЯЛЕШКА,
г.Гродна
Эма Гольдман, ці паіншаму “Чырвоная
Эма” — малавядомае
ў сённяшні час
імя. Аднак гэта
амерыканская
анархістка,
актывістка руху
за правы жанчын
нам не з’яўляецца
вельмі далёкай.
У першую чаргу,
яна вядомая сваімі
творамі і выступамі,
абвінавачваннямі
ў падбухторванні
да палітычных
забойстваў і
паўстанняў.
Атрымала мянушку
“чырвоная Эма,
самая небяспечная
жанчына ў ЗША”.

Эму да глыбіні душы. Адчуванне прыгнёту выклікала яе на барацьбу з уладай
ва ўсіх яе формах. Пякучая нянавісць да
цэнтралізаванай дзяржавы нарадзілася
ў Эмы ад поўнага непрымання таго,
што яна лічыла дзяржаўным прыгнётам прыроджаныя правы асобы жыць
паўнавартасным жыццём. Рэвалюцыянер, у яе разуменні, павінен быў падзяляць гэтую ідэю. Яе ворагамі станавіліся
тыя, для каго чалавечае жыццё не было
галоўнай каштоўнасцю. За свае погляды,
а дакладней за арганізаваную рэвалюцыянеркай кампанію супраць прызыву ў
войска і ўдзелу ЗША ў І сусветнай вайне
Эму высылаюць у 1919 годзе ў Савецкую
Расію. Гольдман ехала поўная эйфарыі
і гатовая падтрымаць бальшавікоў нягледзячы на тое, што шляхі анархістаў і
камуністаў разышліся яшчэ ў Першым
Інтэрнацыянале.
Аднак, рэчаіснасць апынулася далёкая ад яе ўяўленняў. Эма пражыла ў
Расіі на працягу двух гадоў (у гэты час
яна была добра знаёмая з Джонам Рыдам
і Луізай Брайант), і як толькі стаў магчымы выезд з Расіі за мяжу, яна адразу
пакінула “першую ў свеце дзяржаву рабочых і сялян”. Вынікам двух гадоў, праведзеных ёю ў Расіі, сталі кніжкі “Маё
рашчараванне ў Расіі” і “Яшчэ большае

расчараванне ў Расіі”. Убачыўшы такія
бакі савецкай рэальнасці як ўсё больш
растучая бюракратыя, палітычны пераслед і прымусовая праца, Эма прыйшла да наступных высноваў: калі гвалт
выкарыстоўваецца не як абарона ад
ворагаў, а ператвараецца ў тэрор, то такая ўлада становіцца рэакцыйнай і контррэвалюцыйнай. На працягу некалькіх
гадоў Эма бадзялася па старых знаёмых
у Англіі і Францыі да таго часу, пакуль
Пэгі Гугенхайма не сабраў грошай на куплю для Гольдман хаткі ў Сан-Трапэ, дзе
яна пражыла некалькі гадоў.
Адным з самых вядомых твораў Эмы
з’яўлецца серыя артыкулаў пад назваю
“Што я думаю”, дзе яна ў кароткіх тэзісах
выказала свае думкі наконт уласнасці,
урада, мілітарызма, свабоды слова і прэсы, царквы, шлюбу і кахання, гвалту.

Пазіцыі

Можна прывесці некалькі цытатаў
Чырвонай Эмы: “Я перакананая, што
ўрад, арганізаваная ўлада і дзяржава
служаць толькі таму, каб падтрымліваць
і абараняць ўласнасць і манаполію. Карысць яны прыносяць толькі ў гэтай
функцыі. Што тычыцца іх функцый
развіваць індывідуальную свабоду, чалавечы дабрабыт і грамадскую гармонію,

На сваім першым публічным выступе за ўвядзенне
9-гаддзіннага працоўнага дня Эма расхвалявалася і
забыла тэкст. Але пасля стала гаравыць "ад сябе". Яе
прамову сустрэлі авацыямі, і Эма назаўсёды адмовілася
выступаць па паперцы.

Дзяцінства

ўзбунтавалася. У выніку свабодалюбівая
Нарадзілася
гэтая
рэвалюцыя- дзяўчынка стала толькі клопатам сваім
нерка 27 чэрвеня 1869 года ў мястэчку бацькам, і яны не знайшлі нічога лепшага,
Выгодзічы, што каля сучаснага Каўнаса як справадзіць яе да сваякоў у Амерыку .
(Коўна), дзе сям’я мела невялічкі гаПогляды
тэль. Яшчэ з дзяцінства Эма адчула,
Эму
падпісваюць
пад розныя
што такое сацыяльная несправядлівасць.
—
анарха-камунізм,
Калі ёй было 13 гадоў, сям'я перабра- вызначэннямі
анарха-фемінізм,
анарха-індывідуалізм,
лася ў Санкт-Пецярбург. Пераезд быў
няўдалым, паколькі супаў з забойствам амерыканскі анархізм і т. д. Усё гэта, можа
Аляксандра ІІ. За тэрактам рушыла хваля быць і правільна, але галоўнае для яе
габрэйскіх пагромаў. Даходы сям'і ўпалі, з было — імкненне жыць і любіць, а таксапрычыны чаго дзяўчынку забралі са шко- ма весці барацьбу за вызваленне, за права
лы і адправілі на фабрыку. Любімай кнігай жыць поўным жыццём. Жыць у барацьбе
яе юнацтва стаў раман Чарнышэўскага за такі новы свет, які ўзнагароджвае чала“Што рабіць?”. У 15 гадоў, калі бацька века за паўнату жыцця і любові. Жыццё ў
паспрабаваў было выдаць яе замуж, Эма свеце няволі і гвалту абурала Чырвоную

Часопіс "Маці Зямля", які
Эма Гольдман выдавала
разам з Аляксандрам
Беркманам.
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якія ўяўляюць сабой сапраўдны парадак,
то ўрад атрымаў адмову як непрыдатную
ўсімі вялікімі розумамі свету. Таму я веру
з маімі анархісцкімі таварышамі, што ўсе
законы, заканадаўчыя правы і канстытуцыйныя ўстановы ўяўляюць сабой напад.
Яны яшчэ ніколі не падштурхоўвалі чалавека рабіць тое, што ён па сваім розуме
ці тэмпераменце не мог бы ці не хацеў бы
рабіць; і яны ні разу не прадухілілі штонебудзь, да чаго чалавек быў прымушаны
тым жа дыктатам”.
Пра рэлігію: “Рэлігія — гэта забабоны, што бяруць пачатак у духоўнай
няздольнасці
чалавека
растлумачыць з'явы прыроды. Царква — гэта
арганізацыя, якая пастаянна ставіць
палкі ў колы прагрэсу. Падмурак царквы адняў у рэлігіі яе наіўнасць і прастату. Яна зрабіла рэлігію кашмарам, які
душыць душу чалавека і закоўвае розум
у ланцугі. “Царства цемры”, як называе
царкву апошні сапраўдны хрысціянін,
Леў Талстой, заўсёды было ворагам чалавечага станаўлення і свабоднага мыслення. І таму яна не мае месца ў жыцці пасапраўднаму свабоднага народа”.
Лёс Чырвонай Эмы апісаны ў фільме
Уорэна Буці “Чырвоныя”, які ўзяў тры
Оскары, а дакументальны фільм “Эма
Гольдман” вярнуў грамадству забытае імя.
Пра яго зараз ходзяць шмат легендаў, заснаваных на гістарычных фактах. Да прыкладу, у 1936 годзе Гольдман едзе ў Іспанію,
каб падтрымаць рэспубліканскі ўрад у
яго барацьбе супраць рэжыму Франка.
Памерла Эма Гольдман 14 мая 1940 года
ў Таронта. Амерыканскімі іміграцыйнымі
ўладамі быў дадзены дазвол на яе пахаванне ў ЗША, і яна была пахавана ў Форэст Парк, штат Ілінойс. На помніку
рэвалюцыянеркі напісана “Liberty will
not descend to a people, a people must raise
themselves to Liberty” (“Свабода не сый
дзе да народа, народ павінен падняцца да
Свабоды”).
Сённяшнія анархісты
гераізуюць Чырвоную Эму,
бо ў яе жыцці і змаганні шмат
чаму ёсць павучыцца.

Гісторыя

Караль Празор
гісторыя рамантычнага кахання і змагання
Няма мацнейшага пачуцця на
свеце, чым каханне. З каханнем
мы можам перавярнуць горы,
сцярпець непагадзь і пазбаўленне
волі; мы вытрымаем усе жыццёвыя
цяжкасці, калі побач з намі ёсць
каханы чалавек. Чалавек, які
верыць ва ўсе нашыя пачынанні,
падтрымалівае ў цяжкія хвіліны
і з якім мы адчуваем сябе як за
каменнай сцяной. І не важна,
хто ты — жанчына ці мужчына —
каханне робіць цябе моцным.
Караль Празор, маршалак Літоўскага
Трыбунала, а таксама абозны вялікі літоўскі
незаслужана забыты ў нашай краіне падчас
віроў гісторыі. А калісьці яго ведалі як самага мужнага і адданага сваёй краіне чалавека.
Гісторыю яго жыцця і кахання ў ХІХ ст. ведалі
ва ўсіх арыстакратычных сем’ях былога ВКЛ.
Караль нарадзіўся ў 1759 годзе ў сям’і
дзяржаўнага дзеяча ВКЛ, ваяводы Віцебскага
Юзэфа Празора і Фяліцыі Няміровіч-Шчыт
у радавым маёнтку Празораў у Дудзічах (сучасныя Дудуткі). Забягу адразу наперад,
каб з’арыентаваць вас, што ў 1857 годзе маёнтак будзе прададзены знакамітаму этнографу Ельскаму, з сям’ёй якога зараз у нас і
атаясамліваюцца Дудуткі.
Пасля смерці жонкі бацька Караля
Юзэф Празор ажаніўся другі раз з княгіняй
Шуйскай, якая ад першага шлюба з Ігнатам
Шуйскім мела дзіця – дачку Людвігу (1768–
1828). Бацькі ажанілі дзяцей адразу пасля паўналецця Людвігі. Вяселле адбылося ў

Марына АЗАРОНАК,
гісторык,
г.Мінск

1786 годзе ў Дудзічах, і адразу пасля яго маладыя пераехалі ў Хойнікі, якія перайшлі да Караля з пасагам жонкі. Да Караля пасля шлюбу
адышлі таксама і землі з бацькоўскай маёмасці
на Берасцейшчыне — Радагосць і Сігневічы.
У Хойніках маладыя пачалі будаваць сядзібу,
якую зрабілі сваёй рэзідэнцыяй, і на доўгія
гады абаснаваліся ў цудоўным Палескім краі.
Караль атрымаў вельмі добрую адукацыю і паспяхова займаў розныя пасады ў
Рэчы Паспалітай. З’яўляўся адным з першых
падпісантаў Канстытуцыі Рэчы Паспалітай (3
траўня 1791 года), вёў актыўнае палітычнае
жыццё, быў гарачым патрыётам сваёй краіны,
і ўсе гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў
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Сядзіба Празор у Хойніках. Малюнак Ігнація Урублеўскага, 1891 годзе.
краіне, прымаў вельмі блізка да сэрца. Кожны падзел краіны ім успрымаўся, як балючая
ампутацыя частак цела, з якой ён не збіраўся
мірыцца. Выхад з гэтай цяжкай сітуацыі ён
бачыў у паўстанні. Прымаў вельмі актыўны
ўдзел пры падрыхтоўцы паўстання 1794 года.
Яму нават прапаноўвалі ўзначаліць паўстанне,
але ён адмовіўся, бо разумеў, што, не маючы
ваеннай падрыхтоўкі, цяжка будзе кіраваць
арміяй. І тады ён лабіруе кандыдатуру Тадэвуша Касцюшкі.
Для падтрымкі змагання прадае частку сваіх зямель і выдаткуе мільён злотых на
патрэбы паўстанцаў. Пасля пачатку ваенных
дзеянняў атрымаў чын генерал-маёра, з’ехаў
у Варшаву, дзе быў прызначаны на пасаду
намесніка дарадцы Найвышэйшага нацыянальнага савету і паўнамоцнага прадстаўніка
пры ўсіх дывізіях арміі ВКЛ. Знаходзіўся
ў Вільні падчас баёў з рускімі войскамі.
З Тадэвушам Касцюшкам яго звязвалі
сяброўскія адносіны, а Празора ён лічыў сваім
пераемнікам на той выпадак, калі загіне.
За сваю палітычную
дзейнасць Караль
Празор быў
узнагароджаны
трыма вельмі
важнымі ордэнамі —
Ордэнам Святога
Станіслава (1785),
Ордэнам Белага Арла
і Ордэнам Ганаровага
Легіёна (1812).

Пасля падаўлення паўстання сям’я Празор апынулася ў цяжкім фінансавым стане.
Маёмасць, якую атрымаў Караль ад бацькі
ў спадчыну, была аддадзеная на падтрымку
паўстання, а маёмасць Людвігі была пад пагрозай канфіскацыі пасля таго, калі Караль
апынуўся ў эміграцыі.
І калі паўстала пытанне канфіскацыі
апошніх земляў, Людвіга Празор адважылася на цяжкі крок — паехала ў Пецярбург да
імператрыцы. Кацярына ІІ даведаўшыся, што
Людвіга па прамой лініі належыць да роду цара
Шуйскага, якога прывезлі ў Варшаву і якому
кароль Сігізмунд даў вялікія землі ў Брэсцкім
уездзе, была вельмі здзіўлена тым, што дачка
цара Шуйскага з’яўляецца жонкай актыўнага
паўстанца. Імператрыца пагадзілася вярнуць
ёй усю маёмасць Шуйскіх, якая ўжо была
амаль канфіскаваная, але не дазволіла вярнуцца на радзіму мужу Людвігі. Караль здолеў
вярнуцца толькі пасля амністыі, падпісанай з
нагоды ўзыходжання на трон
Аляксандра І у 1802 годзе.

Шчасцю Людвігі не было канца, калі нарэшце вярнуўся той, за каго яна малілася
кожны вечар. Дзесяць гадоў спакойнага жыцця, кахання і надзей прайшлі вельмі хутка.
Надышоў 1812 год.
Для Караля гэта была яшчэ адна магчымасць вярнуць незалежнасць сваёй краіне, і ён
уваходзіць у склад Часовага ўрада ВКЛ, становіцца
старшынёй фінансавага камітэта. Вынікі рускафранцузскай вайны ўсім вядомыя. Для Людвігі
насталі зноўку цяжкія часы выпрабаванняў і
чаканняў, але на гэты раз растанне цягнулася
толькі чатыры гады, пасля 1816 года Караль вяртаецца на радзіму да жонкі і дзяцей.
З 1821 года Караль з’яўляецца сябрам Патрыятычнага таварыства і Правінцыяльнага
камітэта Літвы на Валынскай, Кіеўскай і Падольскай губернях. Праз сваіх сяброў дзекабрысты
Мураўёў-Апостал і Бястужаў-Румін спрабавалі
звязацца з ім для каардынацыі дзеянняў на
беларускіх землях. Але 25 жніўня 1826 года Караля арыштоўваюць па справе дзекабрыстаў і
адсылаюць у Петрапаўлаўскую крэпасць.
Сваякам так і не паведалі, дзе знаходзіцца
Караль, і Людвіга Празор шукала паўсюль
свайго мужа. Яна збіралася даехаць да Варшавы ў пошуках каханага, але ў Брэсце яе
спыніла паліцыя, якая сачыла за яе перамяшчэннем з самых Хойнікаў, далейшы пераезд
быў забаронены. Адсюль Людвіга бесперапынна адпраўляе лісты ў розныя інстанцыі,
спрабуючы даведацца пра лёс мужа, піша
і намесніку Польшчы вялікаму князю
Кастанціну Паўлавічу. Але ні на адзін ліст так і
не атрымлівае адказ. Захварэўшы ў сцюдзёную
зіму 1828 года, Людвіга на 60-м годзе жыцця
памірае ў Брэсце, так і не даведаўшыся жывы
ці мёртвы той, каго яна так кахала ўсё жыццё.
Пахавалі Людвігу Празор, з нараджэння Шуйскую, ва ўніяцкай царкве вёскі Вялікі Бор, недалёка ад Хойнікаў.
Караль даведаецца пра смерць Людвігі
толькі праз год. У 1829 годзе яго ўсё ж такі
выпусцяць з турмы, не здолеўшы нічога даказаць, і адправяць на бязвыезнае пражыванне
ў радавы маёнтак. У гэтым жа годзе адбудзецца перазахаванне Людвігі бліжэй да маёнтка. У Хойніках насыплюць вялікі курган над
магілай, які вонкава будзе нагадвае курган над
магілай Касцюшкі, насыпаны паплечнікамі
ў Кракаве. Пабіты цяжкай стратай, Караль пакладзе ў труну шкляную бутэльку з
апошнімі сваімі словамі да каханай і дзвюма
паўстанцкімі манетамі. І кожны раз, праход-

зячы ці праязджаючы каля кургана, Караль
будзе спыняцца і распавядаць сваёй каханай
Людвізе пра ўсё, што адбываецца ў краіне,
сям’і і як цяжка жыць без той, якая столькі год
была надзейнай падтрымкай для яго.

«Турэмны і тыранскі лёс, які
трымаў мяне ў жорсткай няволі за
інтарэсы радзімы, не дазволіў мне раней
аддаць табе апошні доўг. Страціўшы
цябе, я і дзеці мае агарнуліся вечным і
бясконцым смуткам...»
Дакумент быў падпісаны Каралем Празорам, яго сынамі і ўнукамі 9 траўня 1829 года ў
Хойніках.
Ва ўзросце 72 год Караль падтрымае
паўстанне 1831 года, пачне схіляць сялян да
яго. Паліцыя будзе сачыць за ім, але даказаць
яго прыналежнасць да паўстання так і не здолее, хаця і будзе заведзеная справа.
Караль Празор адыдзе ў лепшы свет 1
лістапада 1841 года ва ўзросце 81 года ў сваім
маёнтку ў Хойніках.
Яго сын Уладзіслаў пабудуе касцёл у
Хойніках, дзе будзе знаходзіцца сямейны склеп
Празораў. З-за паўстання 1864 года касцёл праз
пару гадоў пераробяць у праваслаўную царкву. Але дзе б ні паміралі Празоры, пахаванні
адбываліся ў Хойніках. Унук Людвігі і Караля будзе ўдзельнічаць у паўстанні 1864 года ў
Мінску, дзе і загіне. А яго сын, праўнук Караля,
Канстанцін Празор у 1882 годзе прадасць маёнтак арлоўскім купцам Аўрамаву і Курындзіну і
назаўсёды з сёстрамі з’едзе з Хойнікаў.
Новыя ўладары закінуць сязібу і пабудуюць для сябе новы палац, які дастаіць да нашых дзён, а пра сям’ю Празораў, пра Людвігу
і Караля, пра змаганне ды каханне нашчадкі
забудуць да сярэдзіны ХХ стагоддзя. Пакуль
падчас будаўнічых прац эскаватар не выкапае з
зямлі труну невядомай жанчыны, у якой будзе
знаходзіцца шкляная бутэлька з урэцкага шкла
Радзівілаўскай мануфактуры з эпітафіяй яе
мужа ды залатымі манетамі. Рэчы, знойдзеныя ў
труне, размесцяць у гістарычным музеі Мінска.
І людзі зноўку забудуць пра бязмежнае
каханне, пра адданую любоў да радзімы,
пра змаганне ды пакуты. Цёплыя кранальныя словы застануцца ляжаць у архівах
у чаканні часу, калі ў нашчадкаў тых, хто
змагаўся за лепшую долю, прачнецца гонар
за сваю гісторыю.
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Незавидные судьбы
диктаторов
Господа-товарищи президенты, если вы долго у власти и если у
вас есть свободная минута, то, пожалуйста, оторвитесь от важных
государственных дел и почитайте истории себе подобных властителей
стран и народов. Сделайте это хотя бы для оценки своей личности в
истории…
Слободан МИЛОШЕВИЧ — президент
Сербии правил 10 лет. Много делал для
своей страны. И народ в нём души не
чаял. Выбирал всегда только его — самого любимого. Но чуть позже этот же народ выволок его на улицу и торжественно вручил международному трибуналу в
Гааге. Там его осудили и посадили. Умер
Слободан в тюрьме.

Жан Клод ДЮВАЛЬЕ — президент Гаити. Получил власть по наследству от
своего папы Франсуа. Единодушно переизбирался президентом 15 лет, а потом
вообще волей народа получил статус
«пожизненного президента». Затем вдруг
что-то случилось с этим милым и весёлым народом, и … Жан Клод каким-то
чудом еле успел убежать из страны.
Аскар АКАЕВ — президент Киргизии
был уважаем народом целых 15 лет. В
2005 году перед угрозой неминуемой народной расправы успел сбежать в Россию.
Хотел было вернуться, чтобы доправить,
но новые власти сказали, что вернутьсято он может, но гарантировать, что его не
разорвут на части, они не готовы. Решил
не возвращаться. Живёт за российский
государственный счёт. Занимается важной «научной», широким массам неизвестной деятельностью.

МЕНГИСТУ Хайле
Мариам — товарищ
подполковник, президент Эфиопии, руководил народом и
страной 14 лет. В 1991
году товарищ Мариам провёл очередное
заседание правительства при полном единении и поддержке, а
через несколько дней
успел всё же дать
дёру вместе с первой
леди и детьми в Кению, поскольку дворец уже штурмовал
разъярённый и нищий народ. Из Кении
вынужден был перебраться в Зимбабве.

Леонид БРЕЖНЕВ — правил
страной 18 лет. Всё делал для страны. И даже для народа. Был долго
любим этим народом. Построил
«развитой социализм», но почемуто вспоминают о нём только в
анекдотах. А молодые люди так и
вообще не знают, кто был такой
дорогой Леонид Ильич.

Николае ЧАУШЕСКУ правил Румынией 24 года. Всегда
подавляющим большинством
народа элегантно избирался
президентом. Народ его обожал и ласково называл «гением Карпат». Чаушеску добросовестно трудился на благо
румынского народа. Старался
дружить с западом и востоком. Но потом вдруг случилось народное восстание.
Народ Чаушеску прогнал, потом поймал и вместе с
первой леди быстренько расстрелял у стены солдатского сортира.

Бенито МУССОЛИНИ —
итальянский дуче. Правил 23
года. В молодости был журналистом. Даже в первой мировой войне поучаствовал. Всё
делал для Италии. Был сильно
любим народом, и долгое время итальянский народ хотел
видеть его своим лидером.
Потом, как-то однажды, под
конец войны народ схватил
и расстрелял любимого дуче,
повесив его вниз головой,
вместе с его любовницей Кларой Петаччи.

Бен АЛИ — президент Туниса
правил страной 24 года. Как и все
вышеперечисленные товарищи,
был для народа супер-пупер. Потом всё в раз переменилось. Бен
Али еле успел убежать за границу.
Заочно приговорён к пожизненному заключению.

Саддам ХУССЕЙН был лидером Ирака в течение 24 лет. Был боготворим большинством народа. Купался в народной
любви и преданности. Воевал с Ираном и победил
этих «проклятых персов».
Был целиком за страну. А
потом этим же народом
был отправлен под суд и
на виселицу. И памятники
ему народ чуть ли не зубами рвал на куски.

Хосни МУБАРАК правил 30 лет.
Всегда абсолютным большинством избирался президентом.
Был любим своим народом и купался в народном обожании. Трудился на благо Египта и всех арабов. Некоторое время назад народ
выволок его из дворца, но не убил
сразу, а отдал под суд. Пожизненное заключение ему в качестве
приговора вызвало массовые беспорядки в Египте как слишком
мягкое наказание. Сейчас он в
коме и при смерти.
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Медыцына

Иосиф СТАЛИН правил СССР 30 лет.
Человек с усами беззаветно служил
стране, был горячо обожаем народом.
После смерти вдруг оказался подонком,
хотя мнения по этому поводу в обществе
разделились.

Реза ПЕХЛЕВИ — шах
Ирана, правил своей
страной 38 лет. Реально был любим народом,
трудился на благо
Ирана всю жизнь.
Вдруг случилась
революция. И шах
с первой леди чудом успел убежать
из Ирана и остаться в живых. Умер в
изгнании после загадочной хирургической операции в
возрасте 60 лет.

Муамар КАДДАФИ возглавлял Ливию
целых 41 год. Делал для народа и страны
всё возможное и невозможное. Помирил
все враждующие племена. Был обожаем
народом. Всегда единодушно избирался главой государства. Не
так давно народ загнал его в канализационную трубу, потом из
трубы вытащил, линчевал и прикончил как бешеную собаку.

Список можно продолжить, но вывод
один. Тех, кто умудрился проскочить и
не заработать тумаков и синяков от рук
собственного народа, не так уж и много.
Это Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, Чан Кайши, Фидель Кастро (пока), Туркменбаши (Сапармурат Ниязов). Они умерли
вовремя! Кастро не в счёт. В итоге мы
видим, что при длительном нахождении
у власти просматривается два критических рубежа. Первый в районе 10—15 лет. Если
диктатор не ушёл сам и не умер своей смертью,
то скорее всего его ждут суд, тюрьма, изгнание
из страны и забвение. Второй рубеж — 20 лет
и далее. Здесь для «высокопревосходительств»
всё печально и тоскливо. В большинстве случаев, если не умер сам, выволокут на улицу и
прикончат. И наконец самое главное и интересное: ни один из упомянутых «правителейдолгожителей» и не предполагал для себя та-

Президент Сирии Хафез АСАД и сын Башар
АСАД последовательно правят страной 43
года. Папа Асад выставлял свою кандидатуру
для переизбрания каждые 7 лет и регулярно
получал больше 99% голосов. Одновременно
использовал спецслужбы для подавления любой организованной оппозиции. Ему сильно
повезло: удалось умереть в своём дворце нетронутым народом после 30 лет правления. А вот
сыну — Башару Асаду — после каких-то 13 лет
президентства может сильно не повезти!

кого печального конца. Каждый был убеждён
и уверен, что его-то «любимого и дорогого»
народ уж никогда не тронет, а спецслужбы и
многочисленная охрана — самые преданные
и надёжные. Напоследок пожелание тем, кто
уже долго правит и собирается дальше управлять странами и народами, задуматься об этих
таинственных исторических закономерностях. В конце концов, кто может понять этот
«памяркоўны» беларуский народ…

Виктор БОЛДИН,
г.Минск

ОПАСНЫЙ
«МИКС»

В настоящее время на территории
Беларуси актуальной проблемой является распространение курительных смесей,
содержащих в своём составе синтетические каннабиноиды.
Потребление этих веществ распространено среди подростков и молодых
людей до 25 лет из-за лёгкого доступа к
наркотику и его низкой стоимости. Если
набрать в поисковике в интернете примерный запрос, то без проблем найдёшь
много сайтов, предлагающих эти вещества под видом ароматических смесей
или соли для ванны.
При этом в рекламе на сайте сказано: «Не верьте слухам, что курительная
смесь — аналог наркотических веществ.
Все компоненты наших курительных
«миксов» не являются наркотиками или
токсинами, не вызывают привыкания и
разрешены к использованию на территории Беларуси… ». Но это ложь!
В Беларуси курительные смеси вне
закона. С 1 января 2010 г. в Беларуси запрещены (с уголовным наказанием за их
оборот) 127 психоактивных веществ, добавляемых в смеси. Действующие вещества смеси синтетические.

Наркоторговцы получают белый порошок в пакетиках из Китая или России
и напыляют им любую основу, чаще ромашку или мать-и-мачеху. Смеси расфасованы в пакеты размером чуть больше
чайного пакетика. Химический состав
«миксов»: синтетические каннабиноиды,
дибензопиран, циклогексилфенолы, нафтоилиндол, фенилацетилиндолы, олеамид, каннабициклогексанол. «Миксы»
небезопасны! При неоднократном потреблении курительных смесей быстро развивается и быстро прогрессирует зависимость!
Это проявляется следующими симптомами:
1) тяга — желание покурить смесь
возникает всё чаще;
2) нет способности контролировать
и прекратить приём курительной смеси;
3) симптомы отмены (абстиненции)
при прекращении курения вызывают депрессию, агрессию, бессонницу, тревогу,
потливость, мышечную боль, раздражительность и утомляемость;
4) возникает толерантность, т.е необходимость курить чаще и больше;
5) происходит игнорирование других
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интересов (спорта, учёбы, музыки, хобби, сужается круг друзей до кампании,
в которой курят);
6) продолжается курение, несмотря на перечисленные проблемы.
Человек, покуривший «микс», выглядит следующим образом: он заторможен, не всегда может верно сориентироваться на месте и времени, его
реакции замедленны, нарушено восприятие времени, рассеян, не может
здраво рассуждать, проявляет неадекватные эмоциональные реакции (смех
без причины, агрессия без причины),
может испытывать галлюцинации и
страх.
Учащиеся иногда употребляет
смеси прямо на занятиях. Когда курительные смеси получили широкое
распространение в стране, то в психиатрические больницы стали поступать
молодые люди с психозами на фоне
употребления этих «миксов».
Курительные смеси вызывают постинтоксикационный психоз, обострение имеющегося психоза или провоцируют развитие хронических психозов
(типа шизофрении или маниакальнодепрессивного психоза) у предрасположенных (генетическая или личностная
склонность) потребителей. И эти психозы очень плохо поддаются лечению.
При длительном употреблении курительных смесей появляются проблемы
с мышлением, памятью, вниманием, а,
следовательно, и с учебой.
В настоящее время необходимо
распространять правдивую информацию о «миксах», чтобы увеличить
грамотность людей в этом вопросе.
Только так можно препятствовать распространению этого разрушительного
наркотика. Если в вашем окружении
есть потребитель опасных «миксов», то
ему нужно срочно оказать помощь, обратившись к врачу наркологу.

Мария РУДАКОВСКАЯ,
врач-психотерапевт,
г.Минск
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Музыка

“WARIA” (Барбара Шарай):

Праз музыку я выражаю свае
думкі і перажыванні
Лідар пачынаючага музычнага
гурта "Waria" (Барбара Шарай)
дала эксклюзіўнае інтэрв’ю
для жаночага часопіса
“Адлюстраванне”.
Калі пачала займацца музыкай і зразумела,
што гэта тваё?
Я чалавек творчы. З маленства займаюся
мастацтвам — малюю пейзажы, партрэты ды
шаржы. Акрамя гэтага, працую ў цырульні,
дзе крэатыўлю над прычоскамі. Музыка - гэта
нешта асобнае ў маім творчым жыцці. Адкуль
бяруцца ў людзей творчыя здольнасці, адказаць не магу. Відаць, іх нешта натняе… Аднак
далёка не ўсе вырастаюць зоркамі – мастакамі
ды спявакамі, і ў некаторых гэта застаецца
хобі.

Мая музычнасць проста вырываецца, і я
апантаная жаданнем праз музыку выразіць
свае думкі і перажыванні.
Вось так была створаная мая першая песня
“Печаль моя”. Пакуль жыў гэты твор недзе на
радыё, у мабільных тэлефонах, я больш чым
упэўнілася ў тым, што калі сапраўды ёсць жаданне займацца музыкай, то гэта трэба рабіць,
а магчымасці знойдуцца.
Я працягнула, і ў выніку з’явілася другая,
а затым і трэцяя песні. Так зарадзіўся праект
“Waria”. Ён існаваў як інтэрактыўны праект.
Яго было бачна толькі на радыё і ў інтэрнэце.
Канкрэтнага гурта не было. Мае спевы
запісваліся ў магілёўскай студыі з дапамогай
маіх сяброў музыкантаў. Так што тое, што музыка гэта маё, я зразумела значна раней, чым
пачала гэтым непасрэдна займацца.

36

37

Спачатку ўсё ішло марудна, бо музыка патрабуе ўкладанняў, і ў маім выпадку заўжды
прысутнічаў чалавечы фактар. Тым не менш,
я знайшла аднолькавых па духу людзей, якія
далучыліся да праекта “Waria”. На дадзены момант я магу з упэўненасцю сказаць, што наш
калектыў склаўся. Гэта людзі, з якімі працуеш
і з якімі хочацца працаваць. Варта назваць
імёны гэтых людзей — гэта Павел Філатаў
(драмер), Серж Кульша (бас-гітара). Пазней да
нас далучыўся Аляксандр Кротаў (гітара).
Менавіта з гэтымі людзьмі быў запісаны
першы сінгл “Sensation” (“Адчуванне”). Ён быў
прэзентаваны на ultra-music. Гэтая песня гучала на радыё “Сталіца”, а таксама “Радыё Мінск”.
Папярэднічала сінглу песня “Скучаю”, з
якой мы пачалі запісваць наш першы альбом.
Не выключана, што перад выданнем альбома
будзе яшчэ адзін сінгл.
Неўзабаве, як будзе завершаны першы
альбом, плануем распачаць канцэртную дзейнасць.

на рускую мову і цяпер збірае поўныя залы.
Як лічыш, які аптымальны шлях да таго, каб
стаць папулярным музыкай на беларускай
прасторы, спяваючы па-беларуску? Ці варта
ехаць у Расію, каб здабыць там папулярнасць
і спачатку спяваць дзеля гэтага толькі на рускай мове?
Цікавае пытанне... Кожны выбірае свой
шлях. Лепш запытаццца ў саміх музыкаў.
Можа яны са свайго досведу лепш растлумачаць нам сітуацыю. Я лічу, што музыкам не
трэба стаяць перад выбарам, на якой мове
спяваць і дзе ў першую чаргу трэба зарабляць
папулярнасць. Якасная музыка будзе запатрабаваная заўжды. І тут не мае значэння, на якой
мове ты спяваеш.

У тваім рэпертуары з’явілася пару новых
спеваў па-беларуску. Што гэта? Трэнд ці
ўсё ж такі спроба паказаць сваю неабыякавасць да мовы?
Нягледзячы на тое, што праект “Waria”
рускамоўны, я даволі спрыяльна стаўлюся да
беларускай мовы і час ад часу мне даводзіцца
на ёй размаўляць, хоць, прызнаюся, што думаю пакуль па-руску.
Недзе напрыканцы 2010 года я пазнаёмілася
з журналістам “Радыё Рацыя” Міхалам Андрасюком, які прапанаваў перакласці адну з
песень “Где-то там” на беларускую мову для
слухачоў свайго радыё. Я пагадзілася. Пераклад зрабіў Сяргей Балахонаў, і, дзякуючы яму,
беларускамоўны тэкст выглядаў мілагучным і
арганічным. Я з задавальненнем перапісала
вакал, і ў Новы 2011 год гэтая песня прагучала
ў эфіры “Радыё Рацыя”.
Беларуская мова для мяне не з’яўляецца
трэндам. У мяне да мовы неабыякавае
стаўленне. Яна для мяне родная, і час ад часу
пра яе трэба ўзгадваць, а таксама на ёй гаварыць. Каб пераход на родную мову для ўсіх
быў не гвалтоўны, а камфортны.

Калі гэта ў рэшце рэшт адбудзецца, то дзярЗ якімі цяжкасцямі, на тваю думку і зыход- жаве будзе чым ганарыцца. Напрыклад, мне
зячы з уласнага досведу, сутыкаюцца пачы- бліжэй рок-музыка з яе рознымі напрамкамі,
чым эстрада ці “папса” (у нармальным сэннаючыя музыкі ў Беларусі?
Займацца музыкай у Беларусі вельмі ска- се гэтага слова). Я, канешне, за тое, каб
ладана. Гэта абумоўлена не толькі адсутнас- развівалася рок-музыка, было больш буйных
цю добрай школы, але і нашым менталітэтам. рок-фэстаў.
Мне падаецца, што менавіта рокТаленавітай моладзі не хапае канкурэнцыі. У
музыканты
дабіваюцца ўсяго самі, бо канкуМенску сітуацыя можа і лепшая з музыкантамі,
рэнцыя на гэтым рынку вельмі жорсткая. У
аднак у Магілёве гэта заўважна.
Я лічу, што музыку нельга цэнзура- любога музыканта трэба шмат укласці, каб ён
ваць і штучна абмяжоўваць развіццё тых ці стаў вядомым і папулярным.
Хачу адзначыць, што зараз беларускамоўныя
іншых напрамкаў. Хацелася б чуць на канпаэты-выканаўцы
вітаюцца. І гэта добра, бо
цэртах нешта больш актуальнае, выразнае,
непазбаўленае самабытнасці. Змяняць музыч- мова павінна быць часткаю нас. Тым больш,
што ў Беларусі яе трэба папулярызаваць.
нае мысленне цяжка, але трэба.

“Ляпис Трубецкой” стаў папулярны праз Расію,
а ўжо потым пачаў выдаваць беларускамоўныя
альбомы. Тое самае адбылося і з гуртом J:МОРС.
Адваротная тэндэнцыя ў Макса Каржа: будучы беларускамоўным рэперам, ён перайшоў

Тваё пажаданне чытачам
Ніколі не страчвайце сябе. Любіце добрую
музыку і слухайце яе. Таксама не забывайце
наведваць канцэрты сваіх любімых гуртоў яны заўсёды вам радыя.

Ці варта чакаць новых спеваў па-беларуску?
Хутка пачуеце яшчэ адну нашу песню на
беларускай мове. Яна называецца “Вясна”. Яе
пераклад зрабіў узгаданы ўжо мною Сяргей
Балахонаў для праекта “Тузін хітоў”. Магчыма
слухачы пачуюць яе і на “Радыё Рацыя”.

Як лічыш, ці павінна дзяржава
падтрымліваць
маладых
нефарматных выканаўцаў, якія не трапляюць у
фармат “Славянскага базару” і падобных мерапрыемстваў, або яны мусяць
развівацца на рынкавых умовах, дзе ўсяго
павінны дасягнуць самі?
Было б, канешне, добра, каб дзяржава
падтрымліва не толькі фармат, аднак звяртала ўвагу і на нефарматныя музычныя гурты.
Гісторыя сведчыць пра тое, што шмат хто з
выканаўцаў быў непрызнаны ў Беларусі, аднак за яе межамі здабываў сабе вялікую папулярнасць.

Ці перашкаджае музыкам іх палітычная заангажаванасць?
Музыка па сваёй прыродзе рэч апалітычная
і павінна заставацца такой. Палітычная заангажаванасць гуртоў у сілу сваёй абмежаванасці
не можа спрыяць музыцы, яе развіццю. Чым
менш будзе залежнасці музыкі ад палітыкі,
тым лепш.
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Жанна СЕМЕНТОВИЧ,
г.Минск

Мода и
Политика —
каждый раз
другие
Задайте вопрос женщине, для кого она стремится выглядеть
модно и красиво? Ответы можно услышать самые разные: для
себя, для любимого мужа, для того, чтобы понравиться коллегам
по работе. А на какие ухищрения нам, женщинам, приходится
идти, чтобы угнаться за модой!
В октябре 2013 года в Беларуси проходил 7-й сезон Беларуской недели моды (Belarus Fashion Week by Marko), на котором
мне посчастливилось побывать. Впечатлений было настолько
много, что только спустя две недели мои мысли начали приходить в равновесие. Хочу поделиться своими ощущениями от погружения в мир беларуского гламура.
На Недели моды присутствовал опальный беларуский дизайнер
Саша Варламов, который оставил восторженные отзывы о коллекции Натальи Кострома-Андреюк. Он также делал критические
замечания по поводу организации показов и проявлял неподдельный интерес к тому, что у нас в Беларуси есть женщины, которые
активно вовлечены в политику. Его фраза «Есть женщины-феминистки, а я мужчина-феминист. Девочки, я с вами!» только укрепила наше желание более активно отстаивать свои ценности и права.
Присутствующим дизайнерам я задавала один и тот же вопрос: «Что общего между модой и политикой?» Ответы были
разные, однако их суть была одна: мода и политика — две изменчивые и переменчивые подружки. Нельзя верить ни политике, ни моде. Они каждый раз другие и каждый раз правы.

Одежда, которую не увидишь в бутиках

Модные показы — это шоу, на которые приходят медийные персоны в вечерних нарядах, дизайнеры, модели (бывшие и нынешние), журналисты, представители fashion-индустрии прежде всего
для того, чтобы показать себя, покрасоваться и заявить о себе.
Недаром коллекция Татьяны Маринич называлась «Нарциссы».
Фанатичное и болезненное желание идеализировать себя является
эпидемией современного общества и принимает самые причудли-

вые формы: от примитивного самолюбования в
социальных сетях (вспомните огромное количество постов в Facebook – всё только о себе, любимой!) до показной благотворительности.
Древнегреческий Нарцисс, не сумев оторваться от своего отражения в воде, умер от
голода — метафора более чем понятная и
страшная. Самолюбование мешает рассмотреть реальную жизнь, которая так и остаётся незамеченной, пока ты отслеживаешь,
насколько вырос твой социальный статус и
количество лайков под фотографией.
Коллекция «Нарциссы» Татьяны Маринич
являлась воплощением супер-эгоцентричного
отношения к себе. Основная жизненная задача — прорекламировать себя, любимую. Вторая
задача — выиграть соревнование, бесконечную
гонку в борьбе за место под солнцем. Всегда
есть победители и аутсайдеры, и надо научиться не оглядываться на тех, кто проиграл.
В роли победителя на Belarus Fashion
Week by Marko выступал молодой беларуский
дизайнер SCHET:KO со своей коллекцией
«PARABELLUM». На пресс-конференцию с
журналистами он пришёл с оружием в руках. Думаю, для того, чтобы отстреливаться…
Главное — победить любой ценой! Черепа,
убитые птички, увядающие цветы — эстетика
андеграундного шика.
Выходит, я отстала от моды, раз ничего в
этом не понимаю…
Ещё один супер-брутальный дизайнер,
при виде которого молодые люди приходили
в восторг, — это APTI EZIEV со своей коллекцией «Ожидание». На вопрос, какой главный

месседж вашей коллекции, APTI (молодому
человеку 23 года) ответил: «Думай о маме!» И
немудрено! Грязные рваные майки, бороды,
старые сумки — кто же поможет ребёнку привести себя в порядок, как не мама.
В такой моде я, к сожалению, снова ничего
не понимаю…
Разрекламированная коллекция вечерних
платьев от Denis Durand (Канны) поражала театральностью и огромным вложением денег.
Коллекцию представляла муза кутюрье, бывшая
модель Анжела Донава. Её мечта, очевидно, осуществилась: она живёт на юге Франции, путешествует по разным странам, одевается у модных
дизайнеров. Но как-то странно смотрелись на её
отполированном лице глаза - пустые и холодные.
Завершал неделю моды показ Lena
TSOKALENKO. Вдохновленная океаном, побережьем дизайнер создала коллекцию с морским
акцентом в стиле 1920-х годов. Воздушные платья, легкие пальто, комбинезоны и брюки в сдержанной цветовой гамме. И в довершение образа
встреча с Еленой Цоколенко — немного ироничной, усталой, какой-то отрешённой, снисходительно отвечающей на вопросы журналистов.
Коллекции, представленные на Belarus
Fashion Week by Marko, были оторваны от жизни. К сожалению, мы не видим ничего подобного в наших магазинах и не носим такую одежду.
Радует то, что было несколько показов, рассчитанных на реальных людей, которые ходят по улицам наших городов: это коллекция
одежды VINT, коллекция бренда Balunova, и
коллекция, представленная Беларуским Центром моды.
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Мне также очень понравились показы lat’el (Елена
Латышева, г.Калининград) с коллекцией «Антонимы»,
PODOLYAN (Владимир Подолян, г.Киев) с коллекцией «Вдохновение», Karina Galstian (г.Минск) с коллекцией «Impression» и, конечно, Наталья Кострома-Андреюк (г. Речица) с коллекцией «Героиня».

О дружбе Моды и Политики

Известный художник, дизайнер и историк моды
Васильев сказал: «На моду влияет всё, потому что
мода — это зеркало истории. На неё влияет климат,
тайфуны, крах доллара или подъём евро. На неё влияют теракты. Безусловно, влияет всё, что нас окружает, и политика в том числе: политика Мао Цзедуна: «уравниловка» — китайцы ходят в синем; время
Сталина — мужчины ходят во френче и носят усы, а
если можно — курят трубку. Костюмы с подкладными плечиками, которые носила Маргарет Тэтчер. Или
принцесса Диана Уэльская. И причёски, и платья, и
необычайная манера увлечь за собой поколение женщин — всё это влияет на моду».
В истории можно найти массу примеров влияния
политики и политических деятелей на моду.
Вспомните Октябрьскую революцию. Как изменилась мода в связи с изменениями в политической жизни
страны! Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, солдатские гимнастёрки с широкими кожаными
ремнями, френчи, полное отсутствие декоративных
излишеств: галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец.
Ленин, как медийная личность той эпохи, точнее
всех чувствовал социальный заказ. Он одевался как

пролетарии, его потенциальные избиратели. Блеклая мятая одежда и обязательная деталь — кепка,
символ победы большевиков. Кепку после Ленина
носила вся новоявленная советская элита.
Эпоха сталинизма ассоциируется у нас с военной
формой. Сначала страна готовилась к войне, затем воевала и восстанавливалась из руин.
Первым настоящим советским модником стал
Брежнев. Он первым надел солнечные очки и стал
носить дизайнерскую одежду модельера Александра Игманда. В Крыму Леонид Ильич позволял себе
позировать в спортивном костюме и даже в майке.
Прорывом был образ первой леди Советского
Союза эпохи перестройки Раисы Горбачёвой. Её называли советской иконой стиля.
Выход на политическую арену Юлии Тимошенко перевернул положение вещей в отношении стиля одежды
женщин-политиков. Её знаменитую на весь мир косу не
копировал только ленивый, а Готье посвятил ей одну из
своих коллекций.
Часто можно услышать, что в Беларуси нет политики, как и нет моды. Но это не так. Беларуская Неделя моды ещё очень молода (ей всего 3 года), но шагает широко и уверенно. Беларусы только начали свой
самостоятельный путь как в моде, так и в политике.
Впереди у нас всё: взлёты и падения, успехи и неудачи,
разочарования и надежды. И у нас есть все шансы достичь высокого уровня беларуской моды, а также, надеюсь, и успехов в беларуской политике. Всё зависит
от нас.

«Беларуский ГЛАМУР»
5-10 ноября 2013 года в Минске прошёл седьмой сезон Недели моды в
Беларуси (весна-лето 2014 года).
В этом сезоне показы Belarus Fashion Week by Marko прошли на двух площадках. Программа Off Schedule BFW развернулась в Демонстрационном зале ОАО «Центр Моды». Высокий
подиум, зал, оформленный в стиле оригами - неповторимый антураж для показов коллекций
молодых брендов. На каждом показе зал был до отказа заполнен зрителями, а дизайнеры удивляли индивидуальным подходом к демонстрации своих коллекций. В программе OffSchedule
BFW принимали участие: Анастасия Кухаревич, Наталья Кострома-Андреюк, Екатерина Гайко-
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вич, Александра Евтухович, Алена Фиранчук
и Анна Драгоценная.
На пресс-конференции каждый из дизайнеров поделился своим опытом участия в проекте и заверил, что хотел бы и дальше участвовать в Belarus Fashion Week.
Сегодня на страницах нашего журнала
мы публикуем интервью с непосредственным участником событий этого грандиозного
шоу — дизайнером Натальей Кострома-Андреюк, которая живёт и работает в своём родном городе Речица Гомельской области.
Наталья Кострома-Андреюк в своём творчестве обращается к прошлому, национальному,
что выражается в поиске исторических корней и
воплощении их в современном костюме. Историческое образование позволяет дизайнеру предложить своё современное и индивидуальное прочтение смыслов, заложенных в народном творчестве.
В рамках программы Off Schedule BFW дизайнер
презентовала коллекцию «Героиня», в которой
образный язык народного костюма и его колорит интерпретированы в русле современных тенденций и воплощены в молодёжные комплекты
одежды, а имитация резьбы по дереву украшает
головные уборы, серьги, и шейные украшения.
Наталья, расскажите нам о своих профессиональных достижениях.
С 2007 по 2011 год на Международном фестивале моды и фото «Мельница моды» представленные мной коллекции входили в число
лучших по мнению Международного жюри.
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Являюсь победителем в номинации «Магия» (уникальные сочетания цвета и формы)
на Международном Фестивале авангардного
искусства «Мамонт 2011».
Награждена Дипломом I степени на Республиканском фестивале-конкурсе моды и
фото «Мельница моды 2012», Дипломом I степени в номинации «Лучшая образовательная
программа по направлению «Мода и дизайн»
на конкурсе образовательных программ учреждений дополнительного образования.
На Международном конкурсе «Дзiкавата
2012» получила II место в номинации «Лучший дизайнер».
Являюсь победителем сразу в двух номинациях на Международном Фестивале авангардного искусства «Мамонт 2012». Диплом за
победу в номинациях «Нарратив» (оригинальная презентация) и «Наваждение» (использование оригинальных идей).
Победитель конкурса «New Names BFW»
сезона весна-лето 2013.
В 2013 году приглашена представлять Беларусь на Международном конкурсе художников — модельеров Habitus Baltija в Риге.
А как же всё начиналось?
Моё детство прошло среди отрезков и лоскутов в ателье, где работала мама. По правде сказать,
от моего раннего «творчества» страдала вся семья,
поскольку в топку швейного энтузиазма шли и
собственная одежда, и наряды сестры. Начать моделировать по-взрослому мне дала возможность

«Мельница моды». Из года в год я приезжала на
конкурс, получала оценку своих работ, прислушивалась к замечаниям и в адрес коллекций других
авторов. И всему, чему я научилась (так как специального образования не имею), в том числе своими успехами, я обязана этому проекту.
Что вдохновляет Вас, Наталья?
У каждого дизайнера есть свой стиль и направление, в котором он работает. Для меня источником вдохновения стали народные мотивы.
И если быть откровенной до конца, это получилось совершенно случайно: на начальном этапе
создания коллекции не ставишь таких задач, результат на финише — стилизации народного костюма. Приёмы, техники таксама из глубины веков. Я сказала «таксама»? Ого! Возможно, я даже
смогу сейчас заговорить на языке предков! Это
изнутри, необъяснимо, наверное, историческая
память! Но если серьёзно, по моему мнению, использование народных традиций при создании
современных форм костюма даёт возможность
сохранить неповторимый колорит в одежде, что
необходимо нам сегодня для осознания своей
самобытности, для восстановления почти утраченных связей с прошлым, со своими корнями.
По образованию я историк, что, несомненно,
повлияло на то, что моё творчество обращено к
прошлому, национальному.
Ваша последняя коллекция носит жизнеутверждающее название «Героиня». Почему именно так? Кто Она — Ваша Героиня?
Хочу привести слова журналиста, блогера и
просто интересного человека Юлии Беккер: «Героиня — не только та, что способна совершить
подвиг, но и та, что становится главным действующим лицом своей собственной жизни. Человек,
вырезая на дереве узоры, создаёт произведение
искусства. Жизнь вырезает узоры на наших телах
и судьбах (порой и топором рубит), создавая из
нас людей, совершенствуя нас или губя… Не все
справляются. Каждый из тех, кто справляется,
справляется по-своему. А в целом справляются
те, кто верит, любит, ищет, переживает и учится».
Моя героиня не вычурная и не эпатажная,
она душевная и одновременно сдержанная. И
это отражено, в первую очередь, в цветовой
гамме коллекции — в спокойных, сдержанных
тонах, созвучных цвету старинных фотографий. Именно они и стали для меня одним из
источников вдохновения.
Как Вы создаёте свои коллекции?
Как и любая моя коллекция, «Героиня» — это
личные переживания. Но если все мои прежние

коллекции были созданы с определённой долей
иронии, то в этот раз мне, напротив, захотелось
пофилософствовать, поразмышлять о современной девушке, женщине — героине, которая
живёт в каждой из нас. Женщине, которая идёт
по жизни, преодолевая те или иные трудности:
предательство, одиночество, внутренние комплексы, но продолжает верить, любить и стремиться к успеху.
И традиционный вопрос. Ваши планы на будущее?
Хочу продолжать принимать участие в Неделе моды, потому что другого способа самовыражения не вижу. Отношение к моде может
быть различным в разные времена и у разных
людей, но мода была, есть и будет. А моду, как
известно, создают дизайнеры. Постепенно и в
нашей стране профессия дизайнера становится всё более популярной и востребованной.
Уверена, Неделя моды способствует не только
этому, но и отражает стиль и настроения эпохи и позволяет увидеть изнутри, как прекрасен и восхитителен мир моды.
Хочу пожелать читателям журнала «ОтраЖЕНие» быть красивыми и модными!!!

С перспективным беларуским дизайнером
Натальей Кострома-Андреюк беседовала
Елена ЛИНКЕВИЧ.
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Гагарина должны были быть ванные комнаты, канализация, отопление, а метраж комнат
должен был быть на 10-15 кв. метров больше,
чем оказалось на самом деле.
Когда я пошла на приём в райисполком
по вопросу улучшения жилищных условий,
то мне ответили: «А что вы не живёте в своей
квартире? Ведь есть же где жить. Зачем снимать жильё, а потом жаловаться? Деньги есть,
так купите себе новую квартиру. А дом ваш
будет стоять до тех пор, пока крыша не обрушиться на голову!»

А за забором свалка снега

О том, как временное жильё

стало постоянным
На протяжении десять лет не
решается вопрос о расселении
людей с домов, непригодных
для жилья по улице Гагарина в
Могилёве.

Красивый дом был только на бумаге

Дома были построены в 50-х годах, и в момент их заселения людям обещали вскоре хорошее жильё со всеми коммуникациями. Люди
жили, обживались, делали ремонты и рожали
детей. К домам работники домоуправления
пристроили хозяйственные постройки: туалеты и сараи. Вроде бы и жить можно было, только если бы не ряд но… Дома стали прогнивать.
В доме по ул. Гагарина, 53 на втором этаже в двух квартирах обрушились потолки. На
стенах появились трещины, по-тихому начала
смещаться перекрывающая этажи бетонная
плита. Крыша течёт, печки развалились, отопительные трубы лопаются, а чугунные котлы
от старости начали сильно дымить, в результате чего в них образовались дыры.
Жильцы теперь уже и ремонт сделать не
могут, так как стены просто сыпятся и в стену без молотка входит гвоздь. Стены давно
покрылись чёрной плесенью-сыростью, которую вывести невозможно. А как известно, при
длительном пребывании в заражённом гриб-

ком помещении можно серьёзно заболеть. Что
и случилось с моими детьми – у них развились
хронические заболевания дыхательных путей,
постоянные ОРВИ и аллергии.
Каждый год жильцам дома говорят:
«Скоро дома ваши будут сносить». Пожилые
люди, в том числе повидавшие войну ветераны, молчат и ждут. Более молодое поколение
пытается отстаивать свои права, посредством
жалоб в различные инстанции. Отправляли
коллективные жалобы в президентскую комиссию, а также вызывали независимое телевидение «БелСАТ».
После сделанного независимыми журналистами репортажа было много проверок.
Были случаи, что в день чиновники приходили по три раза. И опять они давали нам свои
пустые обещания. Поражало то, что работники ЖКХ ругались на жильцов и требовали от
нас, чтобы мы сами начали делать ремонты в
квартирах и сами выложили печи. За всё время дом пережил один капремонт, однако, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что дом
не такой уже и не приглядный, раз в три года
фасад дома красят со стороны дороги.
Когда жильцы собирали документы, касающиеся нашего дома, то нашли интересные
данные за 1956-58 гг. Оказывается, что в соответствии с планом в жилом доме №53 по ул.

Самое страшное начинается с приходом
зимы и выпадением снега. Весь грязный снег с
городских улиц вывозят на поле к Днепру, которое находиться за нашими домами. В итоге
недалеко от центра города получается огромная свалка. Собак выгуливать на поле нельзя,
так как соль, которая выброшена вместе со снегом разъедает кожу на лапах. Однако дети играют в этих горах снега, грязи и мусора. Весной
эта свалка начинает таять и вся грязь сходит в
Днепр. До появления первых цветов поле украшают кучи бумаги, бутылок и иного мусора.
Только один раз жильцы ближних домов добились того, чтобы снег перестали свозить под их
крыши. Все остальные годы снег по-прежнему
сгружают недалеко от наших домов.

Призрачная надежда

На данный момент рядом со старыми домами ведётся строительство нового гипермаркета. У людей появился хоть и маленький, но
шанс, что они получат квартиры, так как их
дома очень мешают застройщику.
Однако оказалось, что, несмотря на это,
люди и на нормальное-то жильё претендовать
не могут. Разговор идёт о предоставлении
квартир из вторичного рынка недвижимости.
Чиновники сказали, что если жильцы не согласятся на такое жильё, то их вообще выкинут и поселят в палатки.
Стройка по возведению очередного могилёвского гипермаркета развернулась на месте
старой автобазы. Весь верхний, годами промасленный машинным маслом и химикатами
слой земли срезали и просто выгрузили за территорию стройки, т.е. под старые бараки, совсем
забывая о том, что там, в домах, живут люди.
Разрыты все дороги. От постоянных вибраций
бараков их аварийное состояние только усугубляется и присутствует ощущение того, что в
любой момент может рухнуть балка или крыша.

А в этих домах живут ветераны труда,
молодые мамы, многодетные семьи и просто
люди, которые уже очень многие годы ждут
того самого расселения в хорошие квартиры,
где смогут воспитывать своих детей и внуков,
не думая о постоянных болезнях и сырости на
стенах.

10 лет на съёмных квартирах

Молодое поколение выросло в этих домах и ушло жить на съёмное жильё, так как
в таких условиях невозможно растить детей.
Съёмное жилье сейчас дорогое, и передо мной
всегда стоит выбор: растить троих детей в бараке или, жертвуя всем, создать детям условия для их более-менее нормальной жизни на
съёмной квартире.
Когда я была подростком, то мой папа
мне говорил: «В этом доме ещё и ты замуж
будешь выходить». А я смеялась и говорила:
«Папа, ну сказали же, что в следующем году
расселение».
Тогда я и представить не могла, что со своей семьёй десять лет буду мотаться по съёмным квартирам. Дети спрашивают: «Мама, а
когда у нас будет своя комната? Свой дом?».
Старшая дочка вырезает картинки красивых домов с журналов и клеит их в свой альбом,
создавая свою мечту. Очень хочется самостоятельно обустраивать своё жилье, а не спорить
с арендодателем о том, куда прибить шкафчик
или повесить картину. Быть уверенным в том,
что завтра никто не скажет: «Вам месяц на съезд!
Нам нужна наша квартира!» И опять очередной
переезд… Уж лучше так, чем позволить детям
спать в доме, который может в любой момент
сложиться.
Я знаю, что наша история не единственная. Много семей живёт или просто выживает
в старых бараках, зато у чиновников большие
и светлые квартиры, которые они получают
вне очереди.

Кристина
ГЛАДЧЕНКО,
г.Могилёв
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Обратная сторона независимости
Желанием многих современных женщин является
самостоятельность, независимость, личностный рост. Когда-то
девушек обучали стряпне, пению, танцам, хорошим манерам, а
также как угодить мужу. Сейчас другие времена и женщины учатся
быть независимыми и самостоятельными.
Это значит, что кроме стряпни, пения,
танцев, хороших манер женщинам хочется
преуспеть в бизнесе, политике и других сферах жизни. Естественно кто хочет, тот много
добьется, но какой ценой? К сожалению, у
женской независимости есть и другая сторона.
История молодой женщины, которая
мечтала быть независимой.
Екатерина много достигла в свои 24 года.
Закончила престижный ВУЗ, получила хорошо оплачиваемую профессию и работу, ни в
чём себе не отказывала. Следующим шагом,
по её мнению, должно было стать замужество.
Екатерина встретила замечательного молодого человека, — и вот счастливые молодожёны
упорхнули в свадебное путешествие. Кажется,
всё благополучно: любящий муж, хорошая работа, широкий круг общения. Однако супруги
больше общались в своих кругах, чем между
собой, поэтому стали отдаляться друг от друга. Дмитрий зависал в компании своих коллег

и много времени уделял работе. Екатерина
также много трудилась, чтобы продвигаться
по карьерной лестнице, и свободное время
проводила с подругами. Когда отношения совсем потеряли смысл, то супруги решили попробовать возобновить утраченное и поставили задачу «завести» ребёнка. Новая идея их
объединила, и они увлеклись процессом.
Появление малыша внесло некоторые
коррективы в привычный образ жизни. Родители теперь чаще общались, обсуждали
бытовые вопросы и дела Дмитрия в бизнесе.
Однако Екатерина скучала по тем временам,
когда она увлечённо занималась интересными
проектами на работе, тратила собственные ресурсы, как считала нужным, проводила время
так, как того хотела. Быт и уход за малышом
отнимали много времени и для занятий своими интересами его практически не оставалось. Средства на салоны красоты и прочие
женские «штучки» приходилось просить у

мужа, что не совсем устраивало привыкшую
к независимости девушку, чего нельзя было
сказать о её муже. Дмитрия как раз таки всё
устраивало: жена дома, кушать подано, а ребёнок под присмотром. Его, как и многих современных мужей, независимость жены не устраивала. Добытчиком по своей природе всегда
был он - мужчина, а хранительницей очага соответственно она – его женщина. Но об этом
чуть позже, ведь нужно узнать продолжение
истории…
Малыш подрастал, и его маму это очень
радовало: ведь можно было пригласить няню
или отправить его в детский сад, чтобы выйти
на работу и продолжить свою деятельность.
Родители стали думать, как дальше действовать, чтобы и ребенку было хорошо и маме
с папой. Решили остановиться на приходящей няне. Выбрали женщину, которая могла
приходить по будням в стандартное рабочее
время. Екатерина вновь обрела былую уверенность и быстро влилась в рабочий ритм.
Кажется, всё пошло замечательно и вновь всё
вновь стало на свои места. Умница, красавица, прекрасный сотрудник и коллега молодая
женщина быстро продвигалась в успешной
компании. Приходилось задерживаться после
работы, когда были большие и перспективные
проекты, ездить в командировки, участвовать
в корпоративных мероприятиях. В это время муж и няня пытались делить обязанности
по уходу за ребёнком. «И что тут такого?» —
спросит современная эмансипе. Однако мужа
такое положение вещей не очень-то устраивало. Дела в бизнесе шли хорошо, и Дмитрий
прилагал максимум усилий, чтобы было ещё
лучше. Однако строго разделял время для
бизнеса и семьи. Нет, безусловно, он не был
против карьеры Екатерины, но уделять дому
больше внимания, чем она он наотрез отказывался. Ему часто доводилось приходить домой
первым, отпускать няню и заниматься ребёнком. Желанное дитя нисколько не докучало,
но перестроиться с мужских обязанностей на
женские было трудно. В связи с этим между
супругами стало рождаться непонимание,
которое иногда приводило к бурному выяснению отношений. Дмитрий предлагал жене
найти занятие, которое бы позволило ей больше внимания уделять семье и ребёнку. Екатерина обижалась и говорила, что она хочет

сделать карьеру и развиваться в своей сфере,
а не посвятить себя кастрюлям. Когда эмоции
накалились до предела, муж поставил жене
ультиматум — карьера или семья. Решением
Катерины было разойтись… К чему я рассказала эту историю?
Наверное, должно вырасти не одно поколение, чтобы можно было говорить о равных
правах мужей и жён. Мужчина инстинктивно
подчинён природной схеме. Поэтому нужно
с детства прививать сильному полу культуру семейных отношений с равными правами
и взаимозаменяемостью. Так, например, муж
сможет спокойно заниматься бытом и ребёнком, пока жена делает карьеру. И никто из его
друзей, коллег не упрекнёт его: «Ты что, подкаблучник? Бабскими делами занимаешься?».
Делегирование обязанностей будет нормой.
И в тоже время жена не будет бурно реагировать на желания супруга после трудовых будней сходить с друзьями на футбол, поиграть в
бильярд, окунуться на сутки в компьютерные
игры и так далее.
Мужчины и женщины очень разные, как
полюса северный и южный. Но умение договариваться, которое должно вырабатываться с культурой взаимоотношений, сделает их
союз верным, прочным и надёжным. Отпадёт
необходимость быть в вечном поиске и пытаться снова и снова строить те отношения,
которые, как кажется, должны быть идеальными. Завершение мудрых народных сказок
«и жили они долго и счастливо» говорит о
том, что каждый сам измеряет своё «долго и
счастливо». В реальной жизни это звучит, как
«продолжение следует», и нужно постоянно двигаться, развиваться и дополнять друг
друга, уступать или разумно отстаивать своё
мнение. Отношения между мужчиной и женщиной как живой цветок, который требует
постоянного ухода. В этом и заключён смысл
взаимоотношений — дополнять друг друга и
взаимодействовать. Если в союзе изначально
будет заложено, что семья — это не жертвенность одного во благо другого, а совместные
усилия для общего дела, то не будет поводов
для выяснения отношений. В семье должны
учитываться интересы каждого её члена, поддерживаться и создаваться все условия для
развития личности. Только так у независимости не будет обратной стороны.

Наталия ВАЛЯЕВА,
г.Новополоцк, член ЦК БСДП
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Соцыум

Наколькі каштоуны жанчыны
у Беларусі?

Кім ёсць жанчына ў розумах
беларусаў? Валадарка кухні,
выхавальніца дзіцяці або
паўнавартасны ўдзельнік жыцця
грамадства?

Ці павінен слабы пол быць моцным?
Напэўна так, бо зараз па свеце крочыць
эмансіпацыя: жанчына не толькі становіцца
незалежнай ад мужчыны, яна яшчэ і цікавіцца
тымі пытаннямі, якія, заўсёды былі доляй
адамаў. У палітыцы, эканоміцы, сацыяльнай
сферы жанчыны заходняга свету набываюць
усё большую вагу.
Дадзенае становішча добра апісана
галоўным аперацыйным дырэктарам Facebook
Шэрыл Сэндберг у кнізе “Lean In: Women,
Work and the Will to Lead” (“Будзь упартым і
зрабі: жанчыны, праца і воля да кіраўніцтва”).
Яна заяўляе, што выпускнікі каледжаў больш
чым на 60% складаюцца з жанчын. Па ўсім
свеце яны займаюць 14% пасад выканаўчых
дырэктароў. Акрамя таго, на слабы пол прыпадае 16% месцаў у саветах дырэктароў. Ну
а амэрыканскі кангрэс на 18% складаецца
з жанчын. Дарэчы, цікавы факт з гэтай жа
кнігі: у 1970 годзе жанчыны атрымлівалі 59
цэнтаў за кожны даляр, які быў зароблены
мужчынамі. Цяпер гэты паказчык складае 77
цэнтаў. Прыблізна такія суадносіны ў велічыні
заробкаў паміж мужчынамі і жанчынамі за
выкананне адной і той жа працы ў Беларусі.

Але вось бяда: жанчынам часцей
даводзіцца даказваць свае здольнасці, чым
мужчынам, проста таму, што на кіруючых
пасадах да іх заўжды больш пільная ўвага. І
калі, да прыкладу, нешта не атрымліваецца ў
чалавека ў касцюме і з гальштукам, то ён прывязвае гэта да адсутнасці цікавасці або іншымі
знешнімі фактарамі. Жанчыны ж часцей за ўсё
гавораць, што гэта не іх.
Парадокс у тым, што чым больш шырока
жанчыны прадстаўленыя ў вышэйшых эшалонах бізнесу ці ўлады, тым вышэй якасць жыцця ў краіне. Думаецца, гэты аргумент папросту
падцвердзяць канцлер Германіі Ангела Меркель, экс-дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан
і сама Шэрыл Сэндберг. А вось пра ісламскія
краіны, у якіх жанчынам пускаюць кулю ў лоб
толькі за тое, што яны змагаюцца за агульную
адукацыю для ўсіх, лепей прамаўчаць.
Ну а што ж наша Беларусь? Пра
становішча жанчын у грамадстве, мабыць,
лепш за ўсё раскажуць мясцовыя газеты.
Перад
намі
вераснёўскі
нумар
клімавіцкай газеты “Родная ніва”. На першай
паласе матэрыял пра адкрыццё помніка танку ІС-6. На цырымоніі адкрыцця — міністр
абароны Юрый Жадобін, старшыня мясцовага райвыканкама Васіль Захаранка, старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік.
Адзін узнагароджвае, а іншы выступае. І ўсё
“зафарбавана” фотаздымкамі. Жанчынамі
тут і не пахне. Але месца ў газеце ім усё ж

адводзіцца. На другой старонцы артыкул пра
кіроўцу школьнага аўтобуса Людмілу Шкода.
Матэрыял поўны захаплення: вось гэта да,
жанчына за рулём! Якая разумніца!
Зазірнем на старонкі “Весніка Магілёва”.
На галоўнай тут ізноў прадстаўнікі моцнага полу. Старшыня Магілёўскага гарвыканкама Уладзімір Цумараў, дырэктар
“Магілёўхімвалакно” Сяргей Пузевіч і зноў
губернатар Пётр Руднік святкуюць з'яўленне
ў Магілёве арэнднага жылля. Фотаздымак на
чвэрць паласы. Далей са старонак газеты глядзяць мужчыны-ветэраны, дырэктар “Магатэкс” Віктар Маціевіч, прадстаўнікі турэцкага
бізнесу...
А вось у газеце “Асіповіцкі край”
сітуацыя іншая. Пра жанчын напісана на другой паласе. Ды толькі выступаюць яны не ў
ролі кіраўнікоў — уладароў свету, а ў якасці
работнікаў брыгады аздабляльнікаў. “Над
абнаўленнем фасада старанна працуюць вопытныя тынкоўшчыцы-маляры Аксана Жук і
Людміла Гардзіенка”. Звычайная рабочая спецыяльнасць — ніша жанчын. Менавіта так
здаецца, калі праглядваеш нашыя СМІ.
Прадстаўнікоў слабога полу згадваюць
у якасці добрых матуль і гаспадынь, адказных настаўніц і акуратных работніц сферы
спажывання. Кіраўніцтва ж, улада і важныя
дзяржаўныя справы знаходзяцца ў руках
мужчын. Гэта гендарная няроўнасць дагэтуль
адлюстроўваецца ў нашых СМІ.
Нехта запярэчыць і скажа, што нашы
жанчыны выдатна кіруюць значнымі сферамі
жыцця. Напрыклад, Надзея Ермакова —
кіраўнічка Нацбанка, а Лідзія Ярмошына —
кіраўнічка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І
яны таксама з'яўляюцца на першых палосах
рэспубліканскіх газет. Гэта так, але ці так часта, як міністры іншых ведамстваў? Ды і ці
шмат, на самой справе, вырашаюць гэтыя
жанчыны?
Пакуль
Беларусь
не
пазбавіцца
стэрэатыпаў, саўковых звычак і падобнай гендарнай няроўнасці, мы не пачнем развівацца
і ні на крок не наблізімся да прагрэсіўнай
Еўропы. Гэты факт не можа не засмучаць.

Дзіяна ЯКАЎЛЕВА,
г.Магілёў

А да якога тыпа
жанчын адносіш
сябе ты?
ВЫЗНАЧАЙСЯ!
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Толькі актывісты БСДП і “МСД-МГ” маюць унікальную магчымасць бясплатна
атрымаць дызайн-макет сваіх вершаў і апавяданняў і такім чынам папоўніць творчую бібліятэку сацыял-дэмакратаў на сайце.



Пішы на адраз gazetanm. eu@ gmail.com
з паметкай «ТВОРЧАСЦЬ».
І атрымлівай сваю электронную кніжку ў падарунак!

***
Доктар сказаў: “Трэба лекі прымаці!”.
У чарку мне льецца напой “Крамбамбулі”.
За Беларусь! Беларусь — мая маці,
А БНР — бабуля.
Віцязь з мячом на імклівым кані
Праносіцца ў спешнай Пагоні,
Сцяг наш з палоскай Хрыстовай крыві
Белы па краях, а ў цэнтры — чырвоны.
Тапталі абцасамі наш родны кут
Маскалі, крыжакі і татары,
С крыкам “Рубон!” гналі іх прэч
Крылатыя вершнікі шабляй.

***
Мой сябар сядзіць за кратамі
За тое, што змог сказаць “Не!”
У краіне, дзе дэмакратыя
Пахавана ў жалезнай труне.

Шчацінне лясоў і кроплі азёр,
І месяц на сподаку ночы —
Тое, што сэрцу мілей за ўсё,
Той бачыць, хто мае вочы.
Яскравых, на шчасце, і моцных імён
Зямля нарадзіла нямала:
Быкаў, Касцюшка і Вольскі Лявон,
Князь Вітаўт і Янка Купала...
Доктар сказаў: “Час прыйшоў паўтараць!”.
Чакае нас зноў “Крамбамбуля”.
За Беларусь! Беларусь — мая маці.
А БНР - бабуля.

Антон ТКАЧУК
23 гады, сябар БСДП з 2013 года.
Нарадзіўся ў Брэсце. Жыве і
працуе ў Менску. Цікавіцца кіно
і літаратурай.

Мой сябар — ты сын Беларусі,
Я веру ў мужнасць тваю.
І я ў надзеі і скрусе
Са свечкай за сценкай стаю.
Дубінкі крывёю напоены,
У ашчэры з нас кпіць аўтазак,
Але мы той верай узброены,
Што заўтра ўсё будзе не так.
Ірвуцца хвілінаў пялёсткі,
Здаецца, што суткі — вякі.
Учапіліся да белае косткі
У нары абедзьве рукі.
Ты прагнеш свабоднага лёсу,
Святло каб не стала імгло,
І свечак дрыготкія слёзы
Яднаюць нас зараз з табой.
Мой сябар сядзіць за кратамі,
А краты рассыплюцца ўшчэнт,
І літасным сонцам абнятыя
Удыхнем мы свабоды яшчэ.
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ЗАЯВА-АНКЕТА
на ўступленне ў Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю (Грамаду)

Прашу прыняць мяне ў сябры БСДП. Са Статутам і Праграмай азнаёмлена, абавязваюся іх
выконваць.
1. Прозвішча, імя, імя па бацьку___________________________________________________
2. Чысло, месяц і год нараджэння__________________________________________________
3. Месца працы (вучобы), тэлефон_________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Адукацыя: сярэдняя агульная, сярэдняя прафесійная, сярэдняя спецыяльная, вышэйшая
(патрэбнае падкрэсліць)
5. Прафесія (спецыяльнасць)______________________________________________________
6. Адрас пастаяннага месца жыхарства: (__________), ________________________________
					

“Невыказанныя сэнсы”

паштовы індэкс

______________________________________________________________________________
7. Хатні тэлефон (______)_______________ Маб. тэлефон (________)___________________
		

код горада					

код оператора

e-mail___________________________________________________
“____” ___________ 20___ г.

Уласнаручны подпіс _____________________

РЭКАМЕНДАЦЫЯ
Рэкамендацыю для ўступлення ў БСДП дае_________________________________________
					

(рэкамендуючы сябар БСДП (Грамады) указвае сваё прозвішча, імя)

“____” ___________ 20___ г.

Уласнаручны подпіс _____________________

ВЫТРЫМКА З ПРАТАКОЛУ СХОДУ
			

______________________________________________________
(указваецаа назва структуры, якая прымала ў сябры БСДП (Грамады)

ад “____” ___________ 20___ г.
Пастанавілі: прыняць_______________________________________________у сябры БСДП.
Старшыня арганізацыі (суполкі)
_______________________________

Уласнаручны подпіс _____________________

“Калыханне надзеі”

“Чыстая страсць”
“У адну зімовую раніцу, калі штат Мінесота
(ЗША), дзе я вучылася па магістарскай праграме ў
2013 годзе, быў запоўненны крышталем зімовага
паветра, мне падалося, што словы маюць значны
недахоп…
З глыбіні сябе я адчула, што ніякая
лінгвістыная камбінацыя і словазлучэнне не могуць выказаць сутнасць пачуцця, якім яно ёсць
зараз. Праз некаторы час выпадкова ў падарунак я атрымала арт-набор. Першая маўклівая
гутарка з фарбамі і палатном мне падаравала
вызваленне ад нявыказанасці. З таго моманту
я стала аматарам размоў з фарбамі, якія праз
лініі, контуры, сімвалы і гульню таноў змаглі перадаць стан пачуцця, а вобразы — сэнсава крануцца іх глыбіні”.

Вольга ТЫГРЫЦКАЯ
“Маё новае хобі стала неад’емнай часткай майго жыцця. Я хацела б даведацца
меркаванняў, каментароў і крытыку — гэта
важна — гэта дапаможа развіццю. Таму, калі
вы глядзіце на вынікі маіх аматарскіх прац
і у Вас з’явіліся думкі, ідэі — пішыце на мой
е-мэйл: andvola@gmail.com. Хто ведае, можа
наша дыскусія пра мастацтва народзіць ідэі
як зрабіць нашу палітычную будучыню больш
мастацкай і прафесійнай”.

28 год, сябар БСДП з 2006 года.
Намесніца старшыні партыі з
2011 года. Жыве ў Мінску. Сябра
Сакратарыята Таварыства
беларускай мовы. Цікавіцца
міжнароднай палітыкай,
абаронай правоў жанчын і
меншасцяў. Вывучае замежныя
мовы і з захапленнем займаецца
мастацтвам.

Сябры партыі, распавядайце пра сваё хобі!
Вы малюеце, вышываеце, займаецеся разьбой па дрэву ці кавальствам? Дасылайце фатаздымкі
сваіх прац і расповяды пра сябе, і часопіс «Адлюстраванне» абавязкова распавядзе пра вашы
захапленні ў чарговым нумары. 			
gazetanm. eu@ gmail.com з паметкай «Хобі»

Часопіс выдаецца па ініцыятыве жаночага крыла
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады)		

люты, 2014

