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ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!
Сёмы нумар часопіса — гэта чарговы поспех калектыва нашай рэдакцыі.
Асобным пунктам хачу адзначыць інфаграфіку, на якой паказана хто
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Апроч таго мы працягваем публікацыі, якія датычацца праблем нашага беларускага грамадства. Як і раней, пераважная большасць аўтараў
непрафесійныя журналісты.
Калі вы маеце свае думкі датычна таго, у якім напрамку мусіць рушыць
наша краіна, як вырашаць актуальныя праблемы, альбо хочаце распавесці
гісторыю са свайго жыцця — пішыце нам і ваша пазіцыя будзе данесена да
больш шырокага кола грамадскасці.
Дзякуй вам за тое, што вы з намі!
З павагай,
Галоўны рэдактар часопіса “Адлюстраванне”
Ігар БАРЫСАЎ
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Папера афсеткая.
Друк афсетны.
Наклад 299 асобнікаў.
Заказ №78.
Распаўсюджваецца
бясплатна.
Адрас рэдакцыі:
212000, г.Магілёў, вуліца
Ленінская, д.29, оф.315
e-mail: gazetanm.eu@gmail.com

Выдавецтва: ООО «Невский простор»,
Лицензия №05720 от 30.08.2001 г. 194100
Санкт-Петербург, пр.М.Тореза, 6.
Надрукавана ў друкарні «Т-Сервис»,
г.Масква
У адпаведнасці з Законам аб друку аўтары
нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, прыведзеных у артыкулах.
Рэдакцыя можа публікаваць матэрыялы
ў парадку абмеркавання не падзяляючы
пункту погляду аўтараў.
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ІРЫНА ВЕШТАРД:

У моцнай дзяржаве
ёсць месца
палітычным апанентам
Старшыня Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі
(Грамады) Ірына Вештард
адказала на пытанні прэсслужбы БСДП.
Ірына Зянонаўна, як вы ацэньваеце
стан, у якім знаходзіцца партыя ў 2015 го
дзе?
Я б сказала, што яшчэ не зусім добра, але
ўжо куды лепш, чым было пяць гадоў таму.
Ёсць шмат унутраных праблемаў, над вырашэннем якіх яшчэ варта працаваць. У нас у
партыі вельмі шмат таленавітых асобаў і мая
задача, як старшыні партыі, накіраваць іх таленты і здольнасці на партыйнае будаўніцтва.
Гэтым і займаюся.
Акрамя гэтага, БСДП з’яўляецца
актыўным гульцом, хай сабе і на абмежаваным, палітычным полі краіны. Без нас не вырашаецца ні адно пытанне ў апазіцыйным дэмакратычным асяродку. Мы інтэграваныя ва
ўсе працэсы. У нас ёсць пэўныя пазіцыі, з якімі
лічацца ўсе астатнія, і ў першую чаргу, гутарка ідзе пра адзінства апазіцыі. Толькі адным
фронтам можна быць нечым заўважным у
сучасных умовах. Паасобку можна пераследваць толькі свае часовыя дробныя інтарэсы.

Ці будзе БСДП вылучаць свайго канды
дата ў прэзідэнты?
Пытанне, якое для ўсіх застаецца
інтрыгуючым: вылучым мы свайго кандыдата ці падтрымае нейкага іншага? Так сталася,
што пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заяўляў
ужо нябожчык генерал Валеры Фралоў. Мяркую, што ён бы мог разглядацца як прэтэндэнт у прэзідэнты, якога падтрымала б наша
партыя. Ён быў баявым генералам і яму
заўжды было патрэбнае поле бою. Ён лічыў,
што ўсе мы адказныя за будучыню краіны і
павінны не адсіджвацца, а нешта рабіць для
яе развіцця і дэмакратычных змен.
Некаторыя СМІ пісалі, што я маю
прэзідэнцкія амбіцыі, аднак хачу расчараваць некаторых: была б наша партыя ў тым
стане, як зараз, у 2009 годзе, то можа мы б і
выйшлі на тое, што я магу стаць кандыдатам
у прэзідэнты ад сваёй партыі.
Старшыня партыі павінен мець такія
амбіцыі і прэтэндаваць на вышэйшую пасаду
ў краіне, аднак у сілу пэўных абставінаў гэта
не склалася. Мая мара, каб наша партыя была
моцнай, самастойнай, не была нейчым прыдаткам і на яе брэндзе не выплывалі іншыя.
У гэтым годзе мы падтрымалі ініцыятыву
сябра нашай партыі кампаніі Таццяны

Караткевіч прыняць удзел у прэзідэнцкай
выбарчай гонцы. Яе вылучылі кандыдатам ад “Народнага рэферэндуму”, і яе ўжо
падтрымалі кампанія “Гавары праўду!”, Рух
“За Свабоду” і Партыя БНФ. Спадзяюся, што
выбарчая гонка стане для яе хрышчэннем і
пасля яе яна ўвойдзе ў беларускую палітыку.
Ці будзе партыя працаваць на аднаго
прэтэндэнта ў прэзідэнты ў 2015 годзе?
На самацёк гэты працэс мы пускаць
не будзем. У 2010 годзе нашы партыйцы
працавалі ў штабах амаль усіх дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта не стварае
ўражанне пра нас як пра нейкую агульную
цэласную арганізацыю. То была не памылка,
то быў наш стан разабранасці, у якім мы былі
і змагаліся за сваё права на існаванне.
Кожная палітычная структура мусіць
удзельнічаць у выбарах, інакш можна самараспускацца. Лёгкая форма ўдзелу — гэта
байкот, сярэдняя — назіранне за выбарамі,
высокая — паўнавартасны ўдзел у выбарчай
кампаніі: ці то праца на свайго кандыдата, ці
то падтрымка іншага.
У любым выпадку ў 2015 годзе БСДП будзе
працаваць выключна на аднаго кандыдата.
Акрамя таго, наш удзел у выбарах заключаецца і ў працы па назіранні за выбарамі ў межах кампаніі “Права выбару”. Будзем таксама
рыхтаваць і выстаўляць сваіх назіральнікаў.
Адзначу, што адмыслова праводзіць з’езд,
як гэта прапісана ў нашым Статуце партыі,
каб падтрымаць нейкага, мы не будзем.
Палітычнае рашэнне па падтрымцы кандыдата будзе прымаць Цэнтральны камітэт БСДП.
Папярэдняе рашэнне аб падтрымцы Таццяны
Караткевіч выказаў Прэзідыум партыі.
Ці ёсць яшчэ час дамовіцца пра адзінага
кандыдата ад апазіцыі?
Час ёсць, але ў гэтым выпадку дамаўляцца
давядзецца ўжо на ўзроўні лідараў палітычных
арганізацый, як гэта было ў 2001 годзе. Час на
Кангрэс дэмакратычных сіл ужо мінуў, бо да
выбараў засталося крыху больш, чым чатыры
месяцы, і правесці прадстаўнічы Кангрэс ужо
не атрымаецца.
Не буду казаць, хто тут ў чым вінаваты.
Калі не дамовіліся — вінаватыя ўсе. І ў першую чаргу перад беларускім народам, перад
выбаршчыкамі, якія яшчэ вераць у ідэалы
дэмакратыі і ў каштоўнасці, якія нясе беларуская апазіцыя. Бо калі не мы, то тады альтэр-

натыва нам — гэта “пятая калона” Крамля.
І тут не высвятляць трэба паміж сабой, хто
мае рацыю, а хто не, а працаваць на адзінства,
працаваць на будучыню краіны, дзе ёсць
месца кожнаму беларусу незалежна ад яго
палітычных поглядаў.
Ці
можна
беларускі
рэжым
мадэрнізаваць ці дэмакратызаваць, каб у
яго структуры было месца дэмакратыч
най апазіцыі?
Гутарка пра лібералізацыю палітычнага
рэжыму з’яўляецца перыядычна, аднак
па факту заканчваецца адным і тым жа:
штрафамі, арыштамі, турмамі палітычных
актывістаў Беларусі. Іншадумству ў нас пакуль няма месца.
Палітычныя арганізацыі Беларусі моцна
аслабленыя. Біць па іх рэжыму — гэта ўсё
адно, што біць па хворым ляжачым сабаку і
атрымліваць ад гэтага нейкае задавальненне.
Праз пяць гадоў такімі тэмпамі хворы ляжачы сабака стане мёртвым сабакам. Падтрымкі
ў нас няма ніадкуль. Гэта міф, што беларуская
апазіцыя фінансуецца з Захаду.
Ёсць
пэўнае
супрацоўніцтва
з
братэрскімі палітычнымі партыямі ці
іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі і
інстытутамі, якія дапамагаюць наладзіць
кантакты, адукаваць нашых актывістаў, дапамагчы выпрацаваць мэсадж ці скласці
які план працы. На гэтым усё заканчваецца.
85% усяго фінансавання з Захаду як раз такі
забірае сабе дзеючы рэжым на розныя праекты, а астатнія 15% забіраюць беларускія НДА.
Калі б у нас тут усё валілася і на нас падала, то
ўжо паверце, не стаяла б у нас пытанне, дзе
знайсці сродкі на офісы, на працу, на праезд
і г.д.
У тым стане, у якім мы знаходзімся, патрэбна не толькі адзінства палітычнай
апазіцыі, патрэбна нацыянальнае адзінства
ўсіх беларусаў, бо мы ўсе разумеем, што наш
лёс, у тым ліку лёс Лукашэнкі, вырашаецца на
ўсходзе Украіны. Можна дагуляцца да таго,
што ў адзін момант мы страцім сваю незалежнасць, якой мы моцна даражым.
У 2016 годзе ў Палаце прадстаўнікоў
павінны з’явіцца прадстаўнікі беларускай
апазіцыі, бо адсутнасць яе прадстаўнікоў там
можна расцэньваць ні як сілу, а як слабасць
беларускага рэжыму. У моцнай дзяржаве
ёсць месца палітычным апанентам.
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Ігар БАРЫСАЎ,
намеснік старшыні БСДП,
г.Магілёў

шэнне кваліфікацыі з улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама дапамога па беспрацоўі
ў адпаведнасці з законам”.
У канцы артыкула адзначаецца, што “Прымусовая праца забараняецца, акрамя работы
або службы, якая вызначаецца прыгаворам
суда або ў адпаведнасці з законам аб надзвычайным і ваенным становішчы”.
Калі рэзюміраваць арт.41 Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь, то атрымліваецца, што
кожны грамадзянін мае права на выбар
прафесіі, роду заняткаў і працы, а таксама,
што прымусовая праца ў краіне забароненая.

Рынак беспрацоўных

па беспрацоую
Ну вось і дачакаліся. Хаця асабіста я да апошняга не верыў у тое, што
ініцыятыва чыноўнікаў абкласці беспрацоўных грашовым зборам
не знойдзе заканадаўчага ўвасаблення. Гэта ўжо куды круцей, чым
падатак рымскага імператара Юстыліана на прыбіральні. Сапраўды,
грошы не пахнуць. Мае спадзяванні аказаліся марнымі, а вось Дэкрэт
№3 “Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства” стаў рэальнасцю.

Праект дэкрэта антыканстытуцыйны што дазволена ў Канстытуцыі забараняецца

Беларускія ўлады ўжо даўно не прыкрываюцца Канстытуцыяй, а ўзгадваюць пра яе выключна тады, калі ім трэба паказаць, што і ў
нашай дзяржаве існуе вышэйшы закон. Гэты
закон мае для ўлады выключна сімвалічнае
значэнне, бо ў нас сталася практыкай, калі
ўказы, дэкрэты і дырэктывы прэзідэнта маюць вышэйшую сілу, чым Канстытуцыя.
Беларуская Канстытуцыя, нягледзячы на
тое, што рэдакцыя 1996 года не прайшла экспертызу Венецыянскай камісіі (заўв. рэд. —
Еўрапейская камісія за дэмакратыю праз
права — кансультацыйны орган па канстытуцыйным праве, які створаны пры Савеце
Еўропы ў 1990 годзе), усё адно дазваляе беларусам шмат правоў і свабодаў, аднак і тое,

іншымі ўнутранымі заканадаўчымі актамі.
Калі вярнуцца да дармаедства, то ў
адпаведнасці з арт. 41 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь “Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на працу як найбольш годны
спосаб самасцвярджэння чалавека, гэта значыць на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, здольнасцямі,
адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з
улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама на
здаровыя і бяспечныя ўмовы працы”.
Далей у артыкуле гаворыцца пра тое, што
“Дзяржава стварае ўмовы для поўнай занятасці
насельніцтва. У выпадку незанятасці асобы па
не залежных ад яе прычынах ёй гарантуецца
навучанне новым спецыяльнасцям і павы-

Беларусы звыкліся з тым, што спадзявацца на дапамогу ў перакваліфікацыі і
працаўладкаванні лепш на сябе, чым на мясцовыя цэнтры занятасці, бо яны, у першую чаргу, уяўляюць сабой набор нізкааплачваемых і
непрэстыжных вакансій. Добрую вакансію,
як і за часамі БССР, у краіне можна атрымаць
толькі па блату.
На 1 сакавіка 2015 года у краіне
налічвалася
35,9
тысяч
афіцыйна
зарэгістраваных беспрацоўных, што складае 0,8% ад працаздольнага насельніцтва.
У параўнанні з Зімбабве, дзе беспрацоўе
складае 85%, Беларусь выглядае ідэалам, але
незалежныя эксперты прагназуюць, што ў

бліжэйшы час афіцыйнае беспрацоўе можа
скласці 8-9%.
У плане вакансій дзяржава можа прапанаваць толькі 26,5 тысяч працоўных месцаў. Год
назад свабодных вакансій было — 52,5 тысячы. Атрымліваецца, што зараз колькасць
вакансій ніжэйшая за колькасць афіцыйна
беспрацоўных. Дзяржава не можа забяспечыць нават беспрацоўных грамадзян, якія
стаяць на ўліку ў цэнтрах занятасці, не кажучы пра тых, хто ў гэтых цэнтрах не стаіць на
ўліку!
Тым часам, паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта, мы бачым, што
на канец 2014 года колькасць эканамічна
эктыўнага насельніцтва краіны складае
4 509 тысяч чалавек. На 1 студзеня 2014 года
колькасць грама
дзян складала 9 468,1 тысяч чалавек, з іх — 1,6 млн.грамадзян былі
ніжэй працаздольнага ўзросту, а 2,3 млн. чалавек — вышэй. Атрымліваецца, што на 1 сту
дзеня 2014 года ў працаздольным узросце
знаходзілася 5,5681 млн. чалавек. Адкінуўшы
тых, хто быў заняты ў эканамічнай актыўнасці
краіны, атрымліваем больш за 1 млн. чалавек беспрацоўных. Тое, што ў краіне
ўзровень беспрацоўных значна вышэйшы за
намінальны, засведчыў і перапіс насельніцтва
2009 года. Тады беспрацоўнымі сябе назвалі
амаль 300 тысяч чалавек.

6
Гэтая арыфметыка сведчыць пра тое, што
ў краіне больш за мільён чалавек з’яўляецца
беспрацоўнымі, большасць з якіх вымушана
шукаць лепшых заробкаў за мяжой і, у першую чаргу, у Расіі.
Эканамічны крызіс у Расіі, які, у першую
чаргу, узнік праз анексію Крыма і санкцый
дэмакратычных краін свету, паўплываў на
зніжэнне заробкаў, а таксама на прапанову з
працоўнымі месцамі. Беларускія гастарбайтары пакрысе пацягнуліся назад у Беларусь і займаюць тыя вакансіі, на якія б у іншыя часы
нават не зірнулі.
Замест таго, каб ствараць новыя працоўныя
месцы, якіх патрэбна Беларусі каля мільёна,
улада вырашыла стварыць працоўны лагер для беспрацоўных і абавязаць кожнага
беспрацоўнага выплачваць збор у памеры 3,6
млн. рублёў у год. Тыя ж, хто не плаціць гэты
збор, будуць прыцягвацца да адміністрацыйнай
адказнасці або да арышту, падчас якога будуць
адпрацоўваць на грамадскіх працах. Нонсэнс…
Фактычна, гэты першы ў гісторыі падатак, на
пражыванне грамадзян у краіне.

Першыя ластаўкі прыгоннага права

Дагэтуль урад Беларусі адзначыўся шэрагам заканадаўчых актаў, якія паняволі пачалі
наступаць на правы і свабоды грамадзян
і, у першую чаргу, на маргінальныя групы
насельніцтва.
У 2006 годзе выйшаў Дэкрэт “Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей ў
няшчасных сем’ях”. Гэты Дэкрэт абавязваў
працаўладкоўваць несумленных бацькоў з
аплатай з іх заробку выдаткаў на ўтрыманне
дзяцей дзяржавай. Некаторыя гадамі вымушаныя працаваць і не атрымліваць за сваю працу ні капейкі, пакуль не будуць выплачаныя
ўсе налічаныя дзяржавай пазыкі. Вырвацца з
путаў гэтага закона і вярнуць сабе права быць
бацькам ці маці з’яўляецца амаль немагчымым. Такія прэцэдэнты ў краіне адзінкавыя.
У 2010 годзе быў прыняты Закон “Аб парадку і ўмовах накіравання грамадзян у
лячэбна-працоўныя прафілакторыі і ўмовы
знаходжання ў іх”. Гэты закон-рудымент цягнецца шлейфам з часоў БССР. Грамадзяне,
якія злоўжываюць алкаголем і наркотыкамі,
падчас свайго знаходжання ў ЛПП мусяць
аплачваць выдаткі на ўтрыманне сваіх дзяцей
дзяржавай і працаваць за грашы.
У 2012 годзе пабачыў свет Дэкрэт
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 9 “Аб да-
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датковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай
прамысловасці”, які меў на ўвазе стварэнне
феадальных прыгонніцкіх умоў працы на ўсіх
дрэваапрацоўчых прадпрыемствах краіны, дзе
адбываецца мадэрнізацыя вытворчасці. Рабочыя былі аддадзеныя на волю наймальніка ў
пытаннях скасавання працоўных кантрактаў.
Гэтая мера была накіравана на тое, каб стрымаць цякучку працоўных кадраў, бо людзі не
жадалі працаваць за грашы.
У 2014 годзе з’явілася ініцыятыва аб
увядзенні падатку на дармаедаў, якая каля
года абмяркоўваецца чыноўнікамі на розных
узроўнях, і ўсе былі ў чаканні, якім будзе новае
абмежаванне правоў і свабод беспрацоўных
грамадзян.
Тым часам жыццё ў сельскай мясцовасці ў
пабудаваных дзяржавай 666 беларускіх аграгарадках таксама знаходзіцца на ўзроўні прыгону: людзі мусяць працаваць суткамі і без выхадных і атрымліваць за сваё працу капейкі…
Неяк стоячы ў чарзе, я пачуў размову двух грамадзян, адзін з якіх казаў, што калі так і далей
будзе працягвацца, то людзі будуць працаваць
ўжо не за грошы, а, як у Савецкім саюзе, за
галачкі ў ведамасцях.
Можа каму і падабаюцца падобныя дэкрэты і законы, але ўсе яны антыканстытуцыйныя, бо маюць на мэце выкарыстанне прымусовай працы.

Хто патрапіць пад новы Дэкрэт?

Пад яго патрапяць усе грамадзяне Беларусі
і асобы з відам на жыхарства ў нашай краіне
працаздольнага ўзросту (18—55 гадоў для
жанчын, 18—60 для мужчын), хто не працаваў
паўгода і 1 дзень. Усіх такіх грамадзян адразу
можна аднесці да дармаедаў. У іх лік трапляюць:
— беспрацоўныя, якія маюць неафіцыйны
даход і не плацяць падатак;
— хатнія гаспадыні (калі яны не мнагадзетныя маці або не выхоўваюць дзіця да 7 гадоў,
або дзіця-інваліда да 18 гадоў);
— студэнты-завочнікі, калі яны нідзе не
працуюць;
— індывідуальныя прадпрымальнікі і
рамеснікі, якія не вядуць ніякую дзейнасць і не
плацяць падатак, або працавалі, але заплацілі
падатак меншы за 20 базавых велічыняў. У гэтым выпадку яны павінны будуць даплаціць,
каб выніковая сума складала 20 базавых.
— дачнікі, якія нідзе не працуюць, а жывуць з ураджаю.

Хто не лічыцца дармаедам
і не павінен плаціць падатак?

Усе, хто афіцыйна працаваў цягам года больш за 183 дні, займаецца
прадпрымальніцкай дзейнасцю і плаціць
падаткі больш за 20 базавых за год. А таксама:
— Падлеткі, якім яшчэ няма 18 гадоў (калі
18 споўнілася сёлета, то можаце не працаваць
да канца года):
— пенсіянеры, у тым ліку тыя, хто дасягнуў
пенсійнага ўзросту ў гэтым годзе;
— студэнты дзённай формы навучання;
— беспрацоўныя, якія стаяць на ўліку ў
службе занятасці (але ў такім статусе можна
быць не больш за 3 месяцы);
— уладальнікі аграсядзібаў — тыя, хто
афіцыйна займаецца аграэкатурызмам (гэта
павінен пацвердзіць мясцовы выканкам) і
плаціць падаткі;
— жыхары вёскі і іншых населеных
пунктаў, якія маюць надзел і займаюцца
сельскай гаспадаркай (гэты факт павінен
пацвердзіць сельсавет);
— жанчыны або мужчыны, якія гадуюць дзяцей да 7 гадоў ці дзяцей-інвалідаў да
18 гадоў;

— фрылансеры і творчыя асобы, якія
зарабілі за год мінімум 70 базавых (12,6 млн.),
пры гэтым не важна, колькі дзён яны
працавалі. Калі такую суму яны зарабілі хоць
за гадзіну, дармаедамі яны ўжо не лічацца.
— мастакі, музыканты, пісьменнікі, скульптары, дызайнеры і інш., але яны абавязкова
павінны быць сябрамі адпаведных творчых
саюзаў.
— манахі, святары і члены манастырскай
грамады;
— уладальнікі кватэр, якія афіцыйна здаюць сваё жыллё і плацяць з гэтага падатак;
— адвакаты і натарыюсы;
— хворыя, непрацаздольныя, якія знаходзяцца на бальнічным;
— асуджаныя, якія адбываюць пакаранне
ў турме, ЛПП ці калоніі больш за 183 дні;
— інваліды, незалежна ад групы або тыя, з
каго сёлета інваліднасць знялі;
— недзеяздольныя;
— людзі, якія атрымліваюць выплаты па
страце карміцеля;
— вайскоўцы, а таксама рэзервісты і ваеннаабавязаныя падчас збораў;
— падарожнікі і гастарбайтэры з
Беларусі, якія знаходзіліся ў краіне сумарна
менш за 183 каляндарныя дні;
— сезонныя рабочыя, хто адпрацаваў на
працягу поўнага сезона на сезонных працах (спіс такіх прац вызначаны Саветам
міністраў), напрыклад, сельскагаспадарчыя
работы ў перыяд збору ўраджаю.
Як мы бачым, улада працягвае зацягваць
паясы ва ўсіх сектарах. Гэта спроба не толькі
ўзяць пад кантроль усё большую катэгорыю
грамадзян, гэта таксама спроба атрымаць для
сябе дадатковыя фінансавыя сродкі для таго,
каб працягнуць сваё існаванне. Апрача таго,
прасочваецца ідэалагічны стрыжань збору.
Колькі гэта будзе працягвацца, залежыць ад
саміх беларусаў: што яны згодныя цярпець
дзеля таго, каб жыць у агульным доме пад назвай Беларусь. Абы не было вайны?
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Палiтыка

Алег РАМАШКЕВІЧ,
старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі БСДП,
г. Вялікая Бераставіца

Беларускі рэжым спрабуе
уціснуць расткі новых
працоуных зносін у абалонку
савецкіх працоуных звычак
…Мяне (Уладара) яны (народ) адверглі, каб
я не панаваў над імі…Калі яны абяруць цара,
то ён зробіць іх рабамі, і яны заплачуць, але
Уладар не стане слухаць іх.
Кніга Царстваў
Якая перспектыва чакае любое грамадства ў
будучым, у многім залежыць ад усеагульнага і шырокага развіцця свядомасці чалавецтва. Ужо з закладвання першаснага светапогляду дзіцяці, хто
ён і адкуль ён, на якой мове павінен размаўляць,
пра якія традыцыі дбаць, распачынаецца працэс
фарміравання нацыянальнай свядомасці.
Адно фатальнае анамальнае адхіленне ў першасным і далейшым выхаванні можа прывесці
да вынішчэння жыццёвай рацыянальнасці ў грамадстве. Зрэшты, апошняе і назіраецца ў нашым
беларускім асяроддзі. Краіна ўжо доўгі час не
можа выйсці з усеагульнага крызісу не з прычыны недахопу сродкаў ці сыравіны, але з прычыны крызісу ў галовах людзей. У такім створаным
самім чалавекам вузкім свеце чалавек добра бачыць абрысы прадметаў і з’яў, але зусім не надае
ўвагі таму, што стаіць за ўсім гэтым. Трагедыя ў

тым, што калі ўзровень развіцця грамадства забяспечвае хоць які мінімум матэрыяльных патрэб, то чалавек пачынае жыць толькі гэтым, і
гэты матэрыялізм у некаторых ператвараецца ў
дамінуючую форму паказухі.
Паказуха для некаторых — вялікая рэч. Напрыклад каб пусціць пыл у вочы замежнікам і
паказаць правільнасць абранага беларусамі шляху на будаўніцтва нечага новага. Тым часам мы
назіраем працу прадпрыемстваў на складах і неканкурэнтаздольнасць выпушчанай прадукцыі
на сусветным рынку. За кошт прыбыткаў ад
перапрацоўкі нафты і паставак таннага газу
наша эканоміка забяспечвае сякую-такую занятасць мясцовага насельніцтва. Паказусе спрыяе
арганізацыя жыцця грамадства, дзе цалкам можна паверыць рабскай натуры большасці і страху да
звычайнай смяротнай асобы. Тут ужо паспалітаму
чалавеку не да пошуку справядлівасці — і так на
ўсё пагодзіцца. Паказуха — гэта калі пасля выпадковых ці невыпадковых сустрэч з абменам
інфармацыяй, часам з узаемнымі ўсмешкамі і
жартамі, людзі ідуць на свае працоўныя месцы і,
выконваючы свае абавязкі, але ўжо без усмешак

і жартаў, паскудзяць жыццё адзін аднаму. Гэта
праяўляецца па-рознаму: выпускаецца кепская
харчовая прадукцыя, няякасныя прамысловыя
вырабы, аказваюцца няякасныя медыцынскія
паслугі і навучанне. Усё гэта фарміруе маральную
атруту, у выніку чаго павялічваецца колькасць
вінаватых грамадзян.
Часта ўсё пачынаецца са спантанных
рашэнняў кіраўніка дзяржавы, які выказвае сваё
бачанне вырашэння той ці іншай праблемы. Гэтае
бачанне спускаецца ўніз, і ўся сістэма пранікаецца
ў яго выкананні. Як паказвае практыка, вынік ад
падобных рашэнняў бывае кароткатэрміновы,
пасля яго і пачынаецца ўжо вядомая нам паказуха, якая назапашвае новыя праблемы.
Напрыклад уведзены закон па барацьбе з
п’янствам хоць і ачысціў вуліцы ад аматараў
пітва, але краіна ў выніку чамусьці аказалася
сусветным лідарам па спажыванні алкаголю на
душу насельніцтва. Акрамя гэтага, існуе шмат
іншых падобных прыкладаў. Так адбываецца
з прычыны адсутнасці глыбокага асэнсавання праблем, дыскусіі пры прыняцці рашэнняў
і непадрыхтаванасці грамадства ўсвядоміць
існуючую праблему. Людзі ў такой сістэме проста бязвольна пагаджаюцца на ўсё. Гэта характэрна для супольнасці, для якой улада ў краіне
перастае быць сваёй і ўсе больш нагадвае акупацыйную. Прызвычаіўшыся працаваць рукамі і
нагамі, наш чалавек да самой смерці не разумее
таго, што адбывалася з ім за яго жыццё. Відаць,
так лягчэй жыць, часта па-п’янаму, але ж лягчэй.
Савецкае мінулае, беларуская і расійская
прапаганда, эканамічныя прэферэнцыі з боку
Расіі не даюць магчымасці нашаму чалавеку
засяродзіцца на акалічнасцях цывілізаванага
развіцця, і ён становіцца аб’ектам для
маніпуліравання з боку тэлебачання і кіраўніка
дзяржавы. Паступова гэта становіцца ладам
не жыцця, а спосабам выжавання. Здавалася б, ужо час задумацца пра сваё існаванне,
але думаць не хочацца, бо адметнасць сучаснага беларускага грамадства — лянота. Як
вынік мы шмат памыляемся, а многае, што
з’яўляецца істотным і карысным для жыцця,
не хочам разумець, не ўспрымаем альтарнатыў
і нечага новага, няздатныя перарабіць сябе.
Звычайная беларуская працавітасць ужо пачала губляцца праз празмерную прапаганду і неадпаведнасць яе прадуктыўнасці працы. Вось
тут час паразважаць пра галоўны складнік нашых праблем — працоўныя адносіны.
Мы сталі горш працаваць, таму і гучаць
заклікі не расслабляцца. Можа і сталі, але неаб-

ходна зазначыць, што пры такой узнагародзе за
працу ў сённяшняй Беларусі цяжка працаваць
сумленна і самааддана. Для тых, хто шкадуе
былыя часы “развітога сацыялізму” (з нейкім
там тварам), не справа рабіць гэтае. Сённяшні
крызіс — гэта вынік памылковай дзейнасці
ў мінулым і адсутнасць пераасэнсавання гэтай дзейнасці ў сучаснасці. Як бачым, выбар
кіраўніка нашай дзяржавы на карысць савецкага
мінулага аказаўся фатальным, і краіна загразла ў
сваім развіцці, не рэалізуе свой патэнцыял.
Тым часам гучаць заклікі працаваць так,
як гэта робяць на Захадзе. Вось пасля гэтага барацьба за працоўную дысцыпліну
пераўтварыла наёмнага рабочага ў паднявольнага. Гэткія элементы сярэднявеччыны
дазваляюць і надалей безкантрольна бавіцца
ўладай. Зрэшты, як чаканы вынік, сёння беларусы маюць свой устойлівы крызіс развіцця.
Відавочна, што яснага выхаду з крызісу пры
сённяшняй уладзе няма і, хутчэй за ўсё, не бу
дзе, бо галоўная наша праблема не ў недахопе
карысных выкапняў, а ў арганізацыі і культуры
працы. Фанатаў мінулага засцерагаю ад лозунгаў
“працоўнай святасці”. Для пачатку ўзгадаем
Біблію, дзе сказана, што цяжкая і штодзённая
праца была дадзеная выгнанаму з раю чалавеку
ў якасці пакарання за непаслухмянасць і грахі. У
аўтарытарных краінах, якія развіваюцца, праца
можа служыць сродкам грубага выкарыстання
людзей для дасягнення сваіх мэт. Відаць, ніяк мы
не можам атрэсціся ад большасці сваіх грахоў.
Чалавек нараджаецца на гэты свет, каб быць
шчаслівым, у гэтым і ёсць сэнс нашага жыцця.
Адсюль і праца павінна быць, як гульня чалавечага розуму, як выдатны менеджмент, як вынік
вырабленага карыснага для грамадства прадукту.
Калі даць чалавеку ініцыятыву, а не рэгуляваць
усё дэкрэтамі і дырэктывамі, то ён пачне ствараць
карысны для людзей прадукт, а праца, як фізічна,
так і маральна, ператворыцца ў інструмент па
набліжэнні да таго самага раю жыцця.
На вялікі жаль, на Беларусі правячы рэжым з маўклівай згоды мясцовых грамадзян
спрабуе ўціснуць новыя расткі працоўных
зносін у абалонку савецкіх працоўных звычак. Канешне, так лягчэй ствараць для сябе і
асабістай групоўкі набліжаных людзей гэткі
“раёк”, кантраляваць яго і тэрарызаваць тых,
хто нязгодны з паняццем раю для некаторых.
Аматараў такога стабільнага застою хачу
расчараваць: такі стан рэчаў не можа існаваць
доўга, бо ён пярэчыць самому паняццю
эвалюцыі.
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Палiтыка

КАК
ПРИДТИ
К ВЛАСТИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СИЛАМ?
Предлагаю план, который основан на
стратегии, выработанной бобруйскими
активистами Беларуской социал-демократической партии (Грамады).
Данный план включает в себя объединение всех демократических сил Беларуси
снизу до верху на пути определения единого претендента на пост Президента Республики Беларусь и дальнейшей его победе на выборах. Коль в 2015 году с этими
предложениями мы опоздали, их нужно
реализовывать в 2020 году.
1. Объединение на местах (в регионах)
всех демократических оппозиционных
организаций в Рады демократических сил
(далее — РДС).
Оганизации-члены РДС выбирают
своих делегатов на собраниях РДС. Число
делегатов равное от каждой организации
и не зависит от числа членов организации, рекомендуется в количестве трёх
человек. Когда в регионе нет двух организаций, то тогда одна объединяется с РДС
ближайшего района или города и создаёт
РДС с ними.

2. Проведение еженедельных собраний РДС для совместного решения вопросов деятельности по развитию демократии в своём регионе. Это необходимо
для установления диалога между разными партиями и организациями в рамках
своих программ и уставов.
3. Организация на базе РДС бесплатных общеобразовательных «народных
университетов», кружков по интересам,
семинаров, концертов и других вариантов
полезной общественной работы. Организация дискуссионных клубов, «круглых
столов» и, по возможности, оказание
юридической помощи населению.
4. На базе п.3 плана привлекать в РДС
активных граждан-лидеров, вокруг которых объединены люди по интересам.
Это могут быть уважаемые люди своего
подъезда, двора, улицы, города, района,
деревни или посёлка. Это необходимо
для установления прямой связи и диалога
между оппозицией и народом.
5. Выборы лидера РДС вашего региона, согласившегося участвовать в прези-

дентской гонке, осуществляются тайным
голосованием. Подсчёт ведёт счётная
комиссия, и результаты оформляются
обычным протоколом. При этом один человек может принимать участие в выборе
кандидата только один раз в своём регионе. Понятно, что попасть в лидеры РДС
своего региона он может также только
один раз, если сумеет убедить всех участников РДС своего региона и предложить
лучшую из всех программу на президентские выборы.
Соответственно, лидеры и главы оппозиционных партий и организаций, если
захотят, выбираются в лидеры РДС от низовых структурных подразделений своих
регионов, на учёте которых состоят, и
проходят отбор наравне со всеми участниками этой процедуры от РДС. Также
известные люди и лидеры своих регионов, несостоящие в партиях и оппозиционных организациях, однако желающие
участвовать в президентской гонке, могут
её начать со своей программой с низовых
структур РДС, не вступая в их ряды.
6. Местные региональные лидеры
РДС тайным голосованием выбирают
лидеров РДС сначала районов, затем городов и потом областей. Наконец лидеры
РДС областей и г.Минска выбирают одно-

го республиканского лидера-кандидата в
Президенты Беларуси.
Что это даёт? Демократическим способом от политической оппозиции и
гражданского общества будут выбраны
единые лидеры РДС районов, городов,
областей, г.Минска, и наконец настоящий
народный лидер всей страны - Республики Беларусь, - у которого будет как минимум пять заместителей в виде глав РДС
областей.
При выборах Президента РБ будет единый кандидат от оппозиционных сил с
готовой слаженной командой в областях,
городах и районах. У единого кандидата
будет отшлифованная через все этапы
предвыборная программа, согласованная
со всеми членами РДС всей страны. Самое важное это то, что будет сплочение
всех, будет единая цель и будет наконец
долгожданная общая победа демократических сил на президентских выборах.
К слову, вот уже более трёх лет работает РДС в Бобруйске. Это объединение
семи политических субъектов. Мы собираемся вместе, строим планы, работаем в
рамках своих уставов. В апреле 2014 года
прошло собрание по выбору лидера РДС
г.Бобруйск. Всем предлагаю быть инициаторами этого дела в своих регионах.

Сергей АДАМОВИЧ,
член ЦК БСДП,
г.Бобруйск
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Мiжнародная палiтыка

В неформальной обстановке нам удалось побеседовать с представителем фронта
POLISARIO и узнать, что сейчас происходит
в песках Сахары. Нафаа Мох Салем на протяжении 16 лет участвовал в вооружённых
столкновениях с марокканскими войсками и
поделился с нами своими мыслями.
— Нафаа, расскажите, сложно ли воевать в
пустыне?
— В пустыне очень трудно воевать. Нет
естественных препятствий — лесов, рек и высоких гор. И очень жарко, безумно жарко на
солнце.

Западная Сахара.
Глубокая заморозка
На земле есть территории,
которые не достигли мира со
времён колониальных режимов.
Коренные жители Западной
Сахары стали заложниками
своих природных ресурсов и
интересов стран-соседей. Судьбы
и благосостояние людей пустыни,
которые проживают в Западной
Сахаре, сегодня находится в руках
ООН, Марокко и Народного фронта
POLISARIO.
Западная Сахара была территорией Испании до 1975 года. После её ухода на богатые
пески пришли новые самопровозглашённые
хозяева — Марокко и Мавритания. Благодаря
Алжиру, который помог оружием и военными
базами, Мавритания уступила свои интересы в
регионе. Марокко же продолжает властвовать
над коренными народами Западной Сахары.
Западная Сахара никогда не была частью
Марокко и имеет другую историю и культуру. Исходя из этого, Международный Суд постановил, что Марокко не имеет суверенного

права на территорию Западной Сахары и призвал к самоопределению коренного народа.
Совет Безопасности ООН в своей резолюции
№380 потребовал вывода войск Марокко и
признал тот факт, что территория Западной
Сахары оккупирована. Но никто не прислушался к голосу международных институтов, и
война продолжалась с 1975 по 1991 год.
Перемирие 1991 года предусматривало
проведение под эгидой ООН референдума,
в котором жители Западной Сахары (как на
оккупированных территориях, так и на свободных) выскажутся о том, как бы они хотели
жить дальше. Вариантов для существования
Западной Сахары немного: или независимость, или вхождение её в состав Марокко.
Однако до сих пор этот референдум об определении статуса территории проведён не был.
В глубине песков, на восточных границах
страны, свою борьбу с оккупантами с 1973 года
ведет Народный фронт за освобождение
Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (POLISARIO).
При поддержке Алжира, POLISARIO изгнали с родной земли мавританцев. Одолеть же
160 тыс. вооруженных марокканцев Народный фронт не в состоянии.

— В чём ваше преимущество, почему вы верите в то, что сможете одолеть оккупантов?
— Для нас пустыня — это наш дом. Марокканцы здесь оккупанты и они сражаются за
деньги, которые им платят. Им не важно, что
будет тут после них, они просто выполняют
приказ. Или наступать, или отступать — в любом случае они получат свои деньги.
Мы знаем все пустынные дороги, тропы и
ущелья. Очень важно знать, где спрятаться,
где переждать, как быстрее добраться до места
назначения, как ориентироваться ночью.
Ну и самое важное — это вода. Мы знаем
расположение всех колодцев с водой за сотни километров вокруг. Марокканцы не могут
знать этого, потому что они сменяются по
мере окончания срока службы. Плюс ко всему,
мы гораздо большее время можем обходиться
без воды — мы как верблюды. Наш организм
эволюционировал в пустыне, в то время как
марокканская цивилизация, как рыба, живет
у воды и в воде, и нуждается в ней постоянно.
— Что марокканцам нужно на вашей земле?
— Ничего необычного. Страна богата железной рудой, фосфоритами и нефтью. Им
нужны эти ресурсы.
— Нафаа, за окном 2015 год, почему референдум до сих пор не проведён, что мешает?
— Марокканский режим уверен, что народы
Западной Сахары будут голосовать за независимость, и поэтому всячески препятствует проведению референдума. Марокко сегодня находится
в зоне влияния Франции, которая имеет голос в
Совете Безопасности. Это также придает королю
Марокко уверенности в своей непоколебимой политике на оккупированных территориях Сахары.

Государство Западная Сахара
расположено в северо-восточной части Африки. Граничит с
Алжиром, Марокко и Мавританией.
Население страны составляет
548 тыс. чел. (2009 год).
Территория — 266 тыс.км.кв.
Форма правления —
республика.
Религия — ислам.
Официальный язык — арабский, используется также испанский и берберский.
В разное время страна была
признана 84 государствами. На
всей протяжённости границы с
Марокко выстроена стена.
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— А уверен ли вы в том, что народам Сахары так хочется независимости, и вы не проиграете референдум?
— Как и во всех пустынных районах земли,
население Западной Сахары невелико. На территориях Западной Сахары живет примерно 1 млн.
жителей или даже меньше. Со времён испанской
оккупации перепись населения не проводилась.
Сейчас почти 300 тыс. людей живут на оккупированных территориях, и они постепенно становятся меньшинством в своей же стране. Виной
тому политика «марокконизации». Подавляющее большинство из этих 300 тыс. выскажутся
сегодня в пользу независимости, и доказательством тому являются их ежедневные аресты, заточение в тюрьмы и жестокое обращение.
— Что сейчас происходит на оккупированных территориях? Почему людей арестовывают и кидают в тюрьмы?
— Несмотря на то, что POLISARIO согласился на мирное разрешение конфликта, все
прекрасно знают, что наши вооруженные силы
в любой момент готовы продолжить эту войну.
Однако в оккупированных районах Западной
Сахары постоянно проводятся демонстрации и
иные акции мирной борьбы. Эти демонстрации
всегда жестоко подавляются марокканскими силами. Никакие международные средства массовой информации не допускаются на эти территории. Мировое сообщество живет в затмении и
не знает, что тут происходит на самом деле.
— А как добраться до вас, можно ли мне приехать и посмотреть на вашу жизнь?
— Это безумно сложно и, я бы сказал, невозможно, если вы не алжирец или гражданин
Мавритании. Мы выезжаем из страны и попадаем в неё через узкий проход на границе между Западной Сахарой и Алжиром. Иностранец
же, приехавший в Марокко, никогда не будет
допущен до границы с POLISARIO. Также вам
не выдаст визу Алжир, если вы скажете, что
едете в пустынные территории. Это опасный
регион для европейцев.
— Верблюды ваше всё?
— Нет, не только верблюды. У нас ещё есть
деревья, которые называются акация. Это
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единственное дерево в Западной Сахаре. К сожалению, люди уничтожают их и используют
для своих каждодневных потребностей.
— Последнее дерево будет означать конец
вашего народа?
— Можно сказать и так, но у нас есть план,
как спасти деревья и облегчить жизнь людей в
пустыне. У нас в стране очень много солнца и
ветра. И солнечные батареи смогли бы обеспечить нас необходимым электричеством, что, в
свою очередь, спасло бы деревья. Мы могли
бы использовать наших верблюдов и повесить
на них батареи, могли бы делать стационарные сооружения. Но для этого необходима
помощь мирового сообщества, у нас нет денег,
чтобы закупить такое оборудование.
— Но ваши инженеры могли бы обслуживать такие солнечные станции?
— (…Смеётся) У нас нет ни одного университета, откуда у нас инженеры? Все, кто может,
уезжают учиться на Кубу, потому что там нет
проблем с испанским языком. Университеты у
нас появятся, наверное, очень нескоро.
— Каковы цели POLISARIO и твои лично на
ближайшее время?
— Я хочу, чтобы в Беларуси открылось посольство нашей свободной страны. Нам бы хотелось, чтобы мир не был безучастным. Чтобы
сильные не поддерживали сильных, а помогали слабым, чтобы мы встречались чаще.
Беларуская социал-демократическая партия
(Грамада) направила обращение в Министерство иностранных дел Республики Беларусь,
в котором просит министерство рассмотреть
вопрос о признании независимости Западной
Сахары, как это было сделано с государством
Палестина. Кроме экономических интересов у
страны также должны быть моральные интересы. Нужно помогать тем народам, которые
нуждаются в этом, ведь кто-то когда-то помог и
Беларуси стать независимой страной и признать
её на международной арене.
Алексей МАРЧУК,
г.Брест

Палiтыка

Ольга КАРАСЁВА,
г.Москва

МОЛОДЁЖНОЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«… мы излишне смиренны
в мыслях о народном своём
достоинстве, а смирение в
политике вредно…»
Карамзин
Социально значимой в современной России
является проблема политической активизации молодёжи. Современная молодёжь — это
политическое будущее страны, это «основная
инновационная сила», которая через 10-15 лет
будет определять облик государства, решать
основные задачи модернизации страны.
Но, несмотря на мощный молодёжный
политический ресурс, имеющийся в России,
власть иногда оставляет его без внимания.
Объектом внимания молодёжь становится,
как правило, в период выборов, благодаря
проявлению интереса к ней со стороны политических партий, рассматривающих молодёжь как большую электоральную группу. Как
сказал однажды историограф Александра I,
писатель, публицист и журналист XVIII—XIX
веков Николай Карамзин: «…всё течёт и меняется, поэтому и следует думать об улучшении
законодательства, о воспитании молодых поколений…». За годы политических и экономических реформ в России выросло новое поко-

ление граждан, которые по-новому смотрят на
политические и социальные процессы, происходящие в стране. Однако механизмы участия
молодёжи в государственной власти недостаточно отработаны, доля молодёжи в представительных органах ещё мала. Государство
постоянно находится в состоянии активного
поиска форм и методов реализации молодёжной политики, которые соответствовали бы
времени и стоящим перед обществом задачам.
Одной из самых эффективных форм подготовки молодёжи для участия в государственном управлении является молодёжное
парламентское движение. Молодёжные парламентские структуры существуют более чем
в 70 субъектах Российской Федерации и действуют в разных формах: молодёжные парламенты, молодёжные палаты, и другие молодёжные организации. Форма определяет цели
и функции, а также эффективность деятельности и значимость самой структуры. Молодёжные парламенты в своей деятельности
ориентированы на повышение политической
и правовой культуры молодёжи, участие в реализации благотворительных и социальных
проектов. Например, Молодёжный парламент Троицкого района Челябинской области
в октябре 2013 года начал реализацию соци-
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ального проекта «Школа компьютерной грамотности» для пожилых людей и инвалидов,
проживающих в сельской местности.
Особенностью работы молодёжных парламентов на местах является то, что они не
только выдвигают те или иные идеи, но сами
их реализуют, опираясь, прежде всего, на свои
силы, доказывая, что молодёжные инициативы могут и должны быть реализованы. Они
активно участвуют в формировании кадрового резерва существующей системы. Прежде
всего, это школа будущих депутатов. В рамках
Общественной молодёжной палаты при Магнитогорском городском собрании депутатов
действует «Школа молодого парламентария»,
главная цель которой — вовлечение молодежи
в сферу общественной и политической жизни
города и региона. В Тверской области работает школа молодёжного парламентаризма.
Члены Молодёжного парламента Тверской области участвуют в межрегиональной программе «Школа самоуправления» в Мытищинском
районе Московской области. Также оказывается регулярная консультационная поддержка
ребятам по формированию Молодёжного парламента в Борисове в Беларуси.
Создание Молодёжных парламентов на
уровне городов и субъектов Российской Федерации было совместной инициативой государственной власти и собственно молодёжи. Важным шагом в развитии молодёжного
парламентского движения стало создание Общественной молодёжной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации и Молодёжной парламентской ассамблеи при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ.
Выделяется несколько форм молодёжного парламентаризма, например, молодёжный
парламент как общественная организация,
имеющая юридический статус; молодёжный
парламент, созданный при органе законодательной власти. Правовой статус молодёжных парламентов различен. Например,
Молодёжная парламентская ассамблея Калининградской области имеет статус научноконсультативного совета при областной Думе;
Общественная палата при Думе Ставропольского края и Молодёжный парламент Рязанской области получили статус совещательного и консультативного органа; Молодёжный
парламент Новосибирской области является
совещательно-исполнительным органом по
вопросам молодёжной политики при Ново-
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сибирском областном Совете депутатов. Ещё
одна форма молодёжного парламентаризма —
объединения при органе исполнительной власти. Пример такой организации — Молодёжный парламент Архангельска.
Хочется отметить тот факт, что всё больше
и больше проявляют активность в политической жизни девушки. Делая свои первые робкие шаги в студенческие годы, они уверенно
идут дальше в большую политику. Председатель Молодёжного парламента Волгоградской
области Н.С. Рухлина уверена: «Нам, молодым
парламентариям, предоставлена возможность
принять непосредственное участие в формировании общественной молодёжной политики в нашем регионе и стране в целом. Нас наделили правом законодательной инициативы
в Волгоградской областной Думе. Я призываю
молодёжь к более активному участию в политической жизни своего региона и страны!
Если сегодня не мы будем формировать образы своего будущего и избирать власть, то завтра за нас это сделают другие — со всеми вытекающими отсюда последствиями для нас…».
В целом, молодёжный парламентаризм
доказал своё право на жизнь, позволил молодёжи принять непосредственное участие в
обсуждении законопроектов, затрагивающих
права и интересы четвёртой части населения
страны, заявить о своих проблемах, вести
диалог с властью, сформировать активную
гражданскую позицию. Молодёжное парламентское движение является одной из самых
эффективных форм взаимодействия молодёжи и органов государственной власти. Самые
актуальные сферы деятельности молодёжного
парламентаризма: повышение гражданской
и электоральной активности; участие в деятельности избирательных комиссий разного
уровня, программа избирательных комиссий
по проведению и подготовке избирательных
кампаний; активное участие в подготовке молодых кадров; распространение позитивного
опыта совместной деятельности с избирательными комиссиями. И самое главное, молодёжный парламент — это бесценная возможность
получить знания и навыки, необходимые для
того, чтобы реализовать себя в политике.
Здесь вспоминаются слова Николая Карамзина, звучащие сейчас как напутствие своим
потомкам: «…Трудитесь умом, играйте воображением, живите сердцем…».

Iнтэрв 'ю

Таццяна
Караткевiч:

“Іду ў прэзідэнты!”
Часопіс “Адлюстраванне” ўзяў эксклюзіўнае
інтэрв’ю ў прэтэндэнта на пасаду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад “Народнага рэферэндуму”, сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Грамады) Таццяны Караткевіч.
— Таццяна, раскажыце, калі ласка, пра
сябе, каб чытачы нашага часопіса ўяўлялі,
што за новы чалавек з’явіўся ў беларускай
палітыцы.
— Мне 38 гадоў. Нарадзілася ў Мінску.
Мае бацькі з вёскі. Маю магістарскую ступень па псіхалогіі, выкладала 13 год ва
ўніверсітэце, працавала загадчыкам сацыяльнага цэнтра ў Ленінскім раёне Мінска.
Зараз дырэктар установы “Сямейная
пляцоўка”. Люблю ровары, маю КМС па гэтым відзе спорту. Некалі ўваходзіла ў савецкую зборную па веласпорце.
Дзе б я ні працавала, заўсёды лічыла важным мець сваю пазіцыю і слухаць, паважаць
пазіцыі іншых людзей. Лічу, што грамад-

зянская актыўнасць — гэта фундамент для
развіцця краіны.
Я адчуваю сябе як рыба ў вадзе, калі справа ідзе пра тое, каб дапамагчы, падказаць і надаць упэўненасці людзям, якія звяртаюцца да
нас. Дапамагчы людзям паверыць у сябе, свае
сілы і справіцца са сваімі праблемамі — такая
мая мэта.
— Скажыце, што вас вымусіла прыняць удзел у выбарчай гонцы?
— Маё рашэнне пра ўдзел — гэта працяг
майго шляху ў жыцці і палітыцы. Нам усім
патрэбныя перамены: у дэмакратычных сілах,
грамадстве і дзяржаве. І разам з камандай мы
шмат рабілі апошнія гады, каб тыя перамены
надышлі мірна.
У гэтай кампаніі я буду прадстаўляць
інтарэсы як мінімум 120 тысяч чалавек, якія
падтрымалі “Народны рэферэндум”, а іх голас
быў праігнараваны і парламентам, і прэзідэнтам.
Для нашых людзей таксама вельмі важна,
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якім шляхам адбудуцца гэтыя перамены. Мы
прапаноўваем выключна мірны шлях.
Важна і тое, што мы сёння адзіныя, хто сярод дэмакратычных сілаў захаваў адзінства.
Гэта чатыры найбольш актыўныя палітычныя
арганізацыі: БСДП, “Гавары праўду”, Партыя
БНФ, Рух “За Свабоду”. Мы маем магчымасці
сабраць подпісы, не падвесці тых, за чыю падтрымку будзем змагацца.
Вашае жаданне пазмагацца за самую высокую пасаду ў Беларусі не пакінутае паза ўвагай ні дэмакратычнымі сіламі, ні
актыўнымі інтэрнэт-карыстальнікамі. Як плануеце змагацца за сэрцы звычайных беларусаў,
якія яшчэ не ведаюць, хто такая Таццяна
Караткевіч?
З самай лепшай камандай і з верай у тое,
што робім! Сёння павінна перамагаць ідэя
мірных перамен, жаданне лепшага жыцця для
нас, для нашых бацькоў, для нашых дзетак.
Мы праедзем усю краіну, сустрэнемся з
максімальнай колькасцю людзей, будзем весці
кампанію ў інтэрнэце. Я буду рабіць празрыстую
і пазітыўную кампанію. Буду гаварыць праўду!
— Ці ёсць ужо праграма, з якой вы плануеце
ісці на выбары? На чым будуць зробленыя
акцэнты?
— Аснова маёй праграмы — гэта праграма “Народнага рэферэндуму”. Там шэсць
асноўных пунктаў, якія неабходна выканаць
найперш. Добрыя распрацаваныя рэформы
ёсць і ўнутры улады, але самі чыноўнікі казалі
мне, што няма палітычнай волі на перамены і
ўсё гэта пыліцца. Мы такую волю прынясем.
Волю беларускага грамадства.
Сёння, у першую чаргу, трэба даць
магчымасці для развіцця ў эканоміцы і пры
гэтым паклапаціцца пра тое, каб сацыяльная
абарона працавала добра.
Я хачу дамагчыся:
1. Павагі волі народа ўладай: найперш праз выбары мэраў і абмежаванне магчымасці займаць
пасаду прэзідэнта больш за два тэрміны запар.
2. Развіцця эканомікі праз адкрыццё новых магчымасцей для беларусаў: займацца сваёй справай, падтрымку новых галінаў
(IT-сектара, лагістыкі, хімічнага сектара, медыцынскага турызму), а таксама праз падвышэнне эфектыўнасці працы дзяржаўных
прадпрыемстваў.
3. Рэальнай сацыяльнай абароны праз рэформу медыцыны і адукацыі.
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4. Беларусі, каб яна была мірнай краінай.
Ніякай ядзернай зброі, ніякіх замежных
ваенных базаў у Беларусі і ніякіх замежных
ваенных аперацый з удзелам беларускіх салдат.
5. Развіцця рэгіёнаў, каб людзі ў рэгіёнах
жылі не горш, чым у сталіцы.
— Як вы лічыце, хто з беларусаў у першую чаргу мусіць падтрымаць Таццяну
Караткевіч?
— Гэта вельмі розныя людзі. І моладзь, якой
патрэбная падтрымка і новыя магчымасці, і
маладыя сем’і, якія клапоцяцца наконт таго,
дзе жыць, якую адукацыю даць дзецям, і тыя,
каму патрэбныя зразумелыя і стабільныя
правілы гульні ў бізнесе, і рабочыя, якім важна,
каб іх праца годна аплачвалася, і пенсіянеры,
якіх хвалюе будучыня іх унукаў.
Мой выбаршчык той, хто хоча, каб улада
паважала яго голас, не перашкаджала працаваць, каб рэальна клапацілася пра сваіх лю
дзей.
— Ці ёсць шанцы ў кандыдата-жанчыны
перамагчы дзеючага прэзідэнта Аляксандра
Лукашэнку? І ці будуць за яго і надалей галасаваць жанчыны?
— Жанчыны ўжо даўно галоўныя ў
беларускіх сем’ях. Мы плануем бюджэт сям’і і
клапоцімся пра будучыню. Ніхто не бачыць у
гэтым нечага кепскага. Таму шанц ёсць. Нашы
выбаршчыкі, як жанчыны так і мужчыны,
разумныя. Яны ведаюць, чаго хочуць. Перамен без узрушэнняў і хваляванняў — мірных
перамен пры захаванні існуючай стабільнасці.
Гэта іх шанц прагаласаваць за мірную альтэрнатыву.
— Давайце змадэлюем сітуацыю. Таццяна
Караткевіч стала прэзідэнтам. Што далей?
Якія першыя пяць крокаў будуць зробленыя
вамі на новай пасадзе?
— Перадусім выпушчу з турмаў палітычных
зняволеных.
Крок 1 — Прызначу ўрад, куды запрашу
новых людзей з бізнесу і тых, хто сёння годна
выконвае свае абавязкі ва ўладзе. Хацела б вярнуць паспяховых беларусаў з замежжа, каб яны
свой досвед прымянілі ў правядзенні рэформаў.
Урад павінен у кароткі час узгадніць праграму
эканамічных рэформаў і пачаць працаваць.
Крок 2 — Зраблю адкрытай інфармацыю
пра рэальнае становішча ў краіне. Мы павінны

ўсе ведаць, што ёсць у нашай краіне, а чаго
няма, а не жыць казкамі і пустымі абяцаннямі.
Крок 3 — Прызначу новыя парламенцкія
выбары, якія павінны прайсці празрыста і
адкрыта і быць праведзеныя новым складам цэнтральнай выбарчай камісіі, які бу
дзе карыстацца даверам грамадства. Задача
новага парламента будзе ў вяртанні ў Беларусь сапраўднага разгалінавання ўлады. Таму
вельмі важна, каб ён сапраўды прадстаўляў
усё грамадства.
Крок 4 — Прызначу народны рэферэндум
па тых пытаннях, якія могуць быць вырашаныя толькі праз народнае галасаванне. І правядзём яго разам з парламенцкімі выбарамі,
каб зэканоміць дзяржаўныя грошы.
Крок 5 — Збяру кіраўнікоў дзяржаўных
прадпрыемстваў, прадстаўнікоў бізнесу,
кіраўнікоў рэгіёнаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў адзіны Савет, каб захаваць
стабільнасць у краіне, і зрабіць іх актыўнымі
ўдзельнікамі праграмы рэформаў.

— Мы абвесцілі нашу стратэгію на наступныя два гады ў межах партнёрства дзеля
мірных перамен “Народны рэферэндум”. Мы
аб’ядноўваем у адну кампанію за мірныя перамены дзве кампаніі: прэзідэнцкую 2015 года і
парламенцкую 2016 года.
Наперадзе два гады працы, дзейнасці,
сустрэчаў, мэта якіх аб’яднаць беларусаў і
данесці да ўлады, што нас шмат і мы не ворагі
дзяржаве.
Бізнесмены, людзі, якія размаўляюць пабеларуску, тыя, хто носіць вышыванку, тыя,
хто мае адрозную пазіцыю ад афіцыйнай.
Мы — частка гэтага грамадства і не малая,
з намі трэба размаўляць і лічыцца з нашым
меркаваннем.

— Якое вашае пажданне нашым чытачам?
— Усім нам надзеі і пазітыву. Самае
галоўнае нам усім зразумець, што гісторыя
нашай краіны робіцца тут і цяпер. Гісторыя
кожнага з нас важная, гісторыі поспеху і “не
зусім” поспеху. Выбар і рашэнне кожнага з нас.
— Ці застанецеся вы ў палітыцы, калі Жадаю вам, каб быў выбар і бачанне добрых
пацерпіце паразу, і чым тады будзеце зай перспектыў у будучыні, а таксама здароўя
мацца?
кожнаму.
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Игорь МАСЛОВСКИЙ:

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ
К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
— Игорь Владимирович, какие основные приоритеты БСДП при работе с населением?
— Бесплатное качественное и доступное
образование является одним из приоритетов Беларуской социал-демократической
партии (Грамада). Мы верим, что только через доступное образование каждый житель
Беларуси сможет осуществить своё основное право — право на достойный уровень
жизни.

Игорь МАСЛОВСКИЙ — первый
заместитель председателя БСДП.
Родился в 1970 году. Окончил с
отличием Брестский педагогиче
ский институт, аспирантуру при
Беларуском государственном пе
дагогическом университете им. М.
Танка. Работал школьным учите
лем, преподавателем Брестского
государственного университета.
Выступает за бесплатное и до
ступное образование.

— Чем занимается ваша организация в
Бресте?
— В течение двух лет БСДП в Бресте проходит кампания «За доступность образования по месту жительства». Мы обращаем
внимание органов власти, что в связи с ростом количества населения в Бресте, а так же
со строительством и расширением микрорайонов уже многие годы остаётся актуальной проблема доступности дошкольного образования.
Новые микрорайоны города не обеспечены необходимым количеством детских дошкольных учреждений. Это приводит к тому,
что районные отделы образования предлагают родителям места в детских садах на
территории всего района города, часто значительно отдаленного от места жительства
семьи. Родители или другие родственники

должностное лицо предлагало лишать детей
места в детском саду за систематическое непосещение без уважительной причины. В
скором времени Тозика сняли с должности,
но его идеи несправедливости нашли своё
воплощение в новом вице-премьере Беларуси. Самое парадоксальное, что их озвучивает
женщина — Наталья Кочанова. В настоящее
время обещают с 1 сентября этого года реализовывать данную идею на практике.
Мы, как социал-демократы, выражаем
крайнюю озабоченность в связи с такими
заявлениями должностных лиц. Мы считаем, что дошкольное образование и воспитание должно быть качественным, доступным и бесплатным, а высказывания Тозика
— Чего удалось достигнуть в ходе инфор- и Кочановой противоречат Национальной
программе демографической безопасности
мационной кампании?
— В начале этого года мы получили хо- Республики Беларусь на 2011—2015 годы и
рошие новости: школа-сад в микрорайоне являются дискриминационными.
Ради справедливости следует отметить,
«Южный» будет введена в эксплуатацию в
2015 году. Мы считаем это результатом сво- что родители оплачивают в детском саду не
только питание, но и, как правило, различей работы.
Это определённый успех, но всё же полу- ные ремонтные работы, средства личной гиченный ответ от местных властей носит по- гиены, игровое оборудование и многое друловинчатый характер. Для контроля обще- гое. Решение вопроса изыскания свободных
ственности мы просили публично озвучить мест для посещения детского сада одних десуммы, запланированные на строительство тей путём лишения такой возможности друучреждений образования в 2015 году. Таких гих детей считаем проявлением социальной
цифр в ответе горисполкома нет, и это на- дискриминации.
стораживает. Если не озвучены конкретные
— Какие планы на ближайшее будущее?
суммы в бюджете, то ситуация может по— Мы продолжаем кампанию «За доступвториться, как это было с СШ № 1, открытие которой неоднократно переносили, и ное образование по месту жительства», нашколой-садом в Южном (планировалось правленную на строительство новых школ
открыть осенью 2014г.). К сожалению, гори- и детских садов и будем проводить монитосполком не назвал другие учреждения обра- ринг действий (бездействий) органов власти
зования, которые планируется ввести в экс- в сфере образования.
Мы обращается к компетентным оргаплуатацию в течение ближайших трёх лет.
Если таковых не планируется, то проблема нам власти о необходимости планирования
доступности образования и воспитания по и строительства дошкольных учреждений,
месту жительства затягивается на продол- учреждений начальной и средней школы в
городах Беларуси пропорционально колижительное время.
честву проживающих в них детей. Для этого
— Какие вызовы диктует современность? необходимо уже в этом году внести соответ— 9 сентября 2014 года была создана ра- ствующие предложения в национальный и
бочая группа для осуществления комплекс- региональные бюджеты.
Мы считаем, что при проектировании и
ного анализа системы образования Республики Беларусь. При освещении проблемы о строительстве новых микрорайонов (расшинехватке дошкольных учреждений и мест в рении существующих) необходимо одноврених, в газете «Беларусь Сегодня» приводит- менно с введением в строй жилых домов ввося высказывание вице-премьера Анатолия дить социокультурные и бытовые объекты,
Тозика о полной оплате родителями пребы- учреждения образования, здравоохранения,
вания их детей в детских садах. Кроме этого, обеспечить транспортную инфраструктуру.
вынуждены тратить значительное количество времени ежедневно на сопровождение
детей в детский сад или начальную школу в
другие микрорайоны города. В свою очередь
это создаёт переполненность учебных учреждений других микрорайонов.
В результате кампании нами было собрано порядка 1000 подписей. Кроме того,
направлен ряд приложений органам власти.
Мы использовали местные выборы 2014 года
для решения этой проблемы. Тема строительства детских садов и школ была частью
нашей предвыборной программы: мы издавали листовки, озвучивали проблемы на
радио, проводили тематические пикеты.
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Анна СЕМЕНТОВИЧ:
Девушкам стоит активно
заниматься общественной
и политической деятельностью

Анна СЕМЕНТОВИЧ — депутат Мо
лодёжной палаты при Тверской город
ской Думе, автор социального проекта
«Студенческая биржа труда». Вклю
чена в справочник «Лучшие выпуск
ники образовательных учреждений,
среднего и высшего профессионального
образования Тверского региона 2014»,
студентка года — 2014, опубликована
в журнале «Респект» (Специальный
выпуск, май 2014).

— Аня, расскажи о структуре и направлениях деятельности Молодежной палаты г. Тверь.
— Молодёжная палата при Тверской
городской Думе состоит из представителей молодёжи Твери и является экспертным и консультативным органом.
Основными задачами Молодёжной
палаты являются: повышение интереса молодёжи к работе Тверской городской Думы; формирование правовой
и политической культуры молодёжи;
содействие повышению социальной активности молодёжи, молодёжных общественных объединений.
Для реализации основных задач Молодёжная палата:
— готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов
по вопросам, связанным с реализацией и защитой прав и законных интересов молодёжи;
— проводит анализ проектов решений
Тверской городской Думы в части, затрагивающей реализацию и защиту прав
и законных интересов молодёжи;
— ведёт просветительскую и разъяснительную работу в молодёжной среде,

направленную на повышение правовой
культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической
информации, формирование активной
гражданской позиции молодёжи Твери;
— осуществляет постоянное взаимодействие с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными
молодёжными общественными, студенческими объединениями, объединениями
учащейся и работающей молодёжи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей.

— Моя семья, родители гордятся моими успехами. Я по жизни активный и
целеустремлённый человек, поэтому так
и должно было быть. Общественная деятельность никогда не мешала учёбе, благодаря ей я и стала молодым депутатом.

— Хватает ли у тебя времени, чтобы
заниматься «исконно женскими делами», как варка борща, например, или вязание рукавичек?
— Времени хватает на всё. И на борщи,
и на работу, и на общественную деятельность. Даже крестиком вышивать умею
— Как молодые люди становятся чле- (смеётся).
нами Молодёжной палаты? Избираются или назначаются и на какой срок?
— Какие конкретные дела ты счита— Молодёжная палата формируется по
ешь своим достижением?
смешанной системе с применением кво— Самое главное достижение, на мой
тирования по четырём группам с исполь- взгляд, - это то, что я с пяти до двадцати
зованием конкурсной основы внутри лет профессионально занималась эстрадгрупп (Положение о конкурсе по форми- ными танцами (всего пятнадцать лет) и
рованию Молодёжной палаты).
многого достигла в этой сфере. А так я все
Квота в количестве шести кандидатов дела в своей жизни считаю достижением.
в члены Молодёжной палаты предоставляется каждой из четырёх групп: глава
— Видишь ли ты будущее у Молодёжногорода Тверь, политические партии, обго парламента? Будешь ли ты рекоменщественные организации, учащаяся модовать девушкам активно заниматься
лодёжь.
общественной и политической деяМолодёжная палата формируется на
тельностью?
срок полномочий Тверской городской
— Конечно, вижу, ведь за молодёжью
Думы того созыва, при котором она была будущее, а значит, молодёжи нужно присформирована.
нимать участие в развитии региона. ДуПредседатель Молодёжной палаты из- маю, девушкам стоит активно заниматься
бирается тайным голосованием.
общественной и политической деятельностью, если, конечно, это не мешает
— Много ли девушек в Молодёжной па- другим интересам в жизни.
лате Твери?
— Всего 24 депутата, из них девушек
— Как привлечь девушек к активной де62%.
ятельности? Поделись оригинальными
идеями.
— Как отнеслись к твоей обществен— Как конкретно привлечь, я не знаю.
ной деятельности друзья: с пониманием В жизни каждый выбирает что-то своё.
и гордостью за тебя или скептически, Для кого-то важнее семья, дом и дети, а
мол, «политика – не женское дело»?
для кого-то — карьера. Очень хорошо,
— Те, с кем я дружила ещё со школы, если удаётся всё это совмещать.
и университетские друзья отнеслись с
пониманием и гордостью. Будучи депуС Анной Сементович беседовала
татом Молодёжной палаты, я приобрела
Ольга КАРАСЁВА.
новых друзей, и очень этому рада.
— Как воспринимала твою активность
семья, родители? Не мешала ли общественная работа учёбе?
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Голда Мэір: Беларускі след
у няпростым жыцці
Дзяўчынка з імем Голда Мэір
нарадзілася ў сям’і беднага кіеўскага цесляра Мойшы Мабовіча напрыканцы ХІХ
стагоддзя. Вялікая сям’я, дзе апроч Голды было яшчэ шэсць дзетак, прымушала
іх бацьку шукаць сабе працу. Маленькая
дзяўчынка ўпершыню даведалася, што такое габрэйскія пагромы ва ўзросце чатырох гадоў, калі ў дом іх суседзяў прыйшлі
напярэдадні
студзенскай
рэвалюцыі
1905 года ў Расейскай імперыі.

Пінск як часовы прытулак

Першым горадам, у які прыехалі
Мабовічы ў пошуках лепшай долі, стала сталіца беларускага Палесся — горад
Пінск, дзе ўся вялікая сям’я пасялілася
ў доме бабулі і дзядулі Голды. У гэтым
доміку, на ўскрайку Пінска, Мабовічы, а
гэта маці з чатырма дзецьмі (трое малых
памерлі яшчэ ў Кіеве), жылі тры гады. А
бацька тым часам эміграваў у Амерыку,
куды ў 1906 годзе пераехала ўся сям’я.
Лёс маладой дзяўчыны ў Амерыцы, у Мілуокі, не назавеш шчаслівым.
Дзяўчынка з дзевяці год пачынае працу
ў матчынай краме. У 14 год яе спрабуюць
аддаць замуж за страхавога агента, які
быў для яе старым дзядзькам і старэйшым
за яе на 16 год. Мэйра з-за гэтага збягае з

бацькоўскай хаты, каб з’ехаць у іншы штат,
дзе яна вучыць за 10 цэнтаў у гадзіну ангельскай мове іншых перасяленцаў. Па прыездзе ў Дэнвер дзяўчына бярэ актыўны ўдзел
у сыянісцкай суполцы Дэнвэра. У гэты ж
самы час яна стала шчырай прыхільніцай
руху «Поале Цыён» («Працоўныя Сыёну»).
Там жа Голда пазнаёмілася з будучым мужам Морысам Мэірсонам. Сярэднюю адукацыю Голда атрымлівае, закончыўшы сярэднюю школу Паўночнай акругі Мілуокі,
куды яна вяртаецца ў 1916 годзе ў якасці
віцэ-прэзыдэнта свайго класа.

Шлях у Ізраіль

Для таго, каб Голда пераехала ў
сённяшні Ізраіль (тагачасную Палестыну), спатрэбіліся ўгаворы яе мужа і
ўпэўненасць у лёсе габрэйскага народа, а
таксама ўспаміны з дзяцінства: дома ў Голды заўсёды было поўна людзей — яе бацькі
любілі прымаць гасцей.
Сярод іх трапляліся і тыя, хто выступаў
за стварэнне габрэйскай дзяржавы Ізраіль.
Голда з захапленнем слухала аповеды пра
старажытны Іерусалім і пра Тэль-Авів,
толькі што заснаваны на пясчаных дзюнах
за горадам Яффа. Ужо тады ў яе ўзнікла
жаданне з’ехаць у Палестыну. У 1921 годзе
яны з мужам перабіраюцца ў Тэль-Авіў,

дзе Голда ўладкоўваецца працаваць у кібуц
“Мерхавія”. Аднак перад самым ад’ездам у
Палестыну было вяселле, пасля якога Голда
Мабовіч стала Голдай Мэйерсан. Менавіта
тут, у “Мерхавіі”, пачалася палітычная
кар’ера Голды Мэйер. Спачатку яе абралі ў
кіраванне паселішча, потым — дэлегатам
на з’езд кібуцкага руху, дзе Голда сустрэла
лідараў працоўнага руху, у тым ліку і будучага прэм’ер-міністра Ізраіля Бэн Гурыёна.
У 30-я гады ХХ стагоддзя Голда Мэйер часта выяжзджала за мяжу па справах Жаночай працоўнай рады. Яна прадстаўляла
габрэйскія жаночыя арганізацыі Палестыны ў ЗША. Пасля вяртання на Блізкі Усход
яна была абраная ў выканаўчы камітэт
прафсаюзнага аб’яднання Гістадрут.
З моманту яе прыезду ў Палестыну
да дня, калі з’явілася дзяржава Ізраіль,
прайшло дваццаць сем гадоў. Чаго толькі
не даводзілася рабіць Голдзе і яе сябрам у
гэтыя гады! Бо для таго, каб на зямлю Палестыны маглі вяртацца габрэі, патрэбныя
былі дамы, шпіталі, дарогі, праца для дарослых, школы для дзяцей. Трэба было ператварыць пустыні і балота ва ўрадлівыя
палі, пасадзіць дрэвы, пабудаваць марскія
парты. Трэба было перажыць Другую сусветную вайну, якая забрала жыцці мільёнаў
габрэяў. І толькі пасля гэтага прыйшоў час
“новага” Ізраіля. Дзяржаўнай мовай стаў
іўрыт — адроджаная старажытная мова. А
Голда Мэйерсан стала Голдай Мэйер.
1948 год стаў пераломным для краіны.
14 траўня Голда была сярод 38 чалавек,
што падпісвалі Дэкларацыю Незалежнасці
краіны Ізраіль. Пра гэты момант Голда напіша ў сваіх успамінах: “Дзяржава
Ізраіль! Вочы мае напоўніліся слязьмі,
рукі дрыжалі. Мы дамагліся. Мы зрабілі
габрэйскую дзяржаву рэальнасцю, — і я,
Голда Мабовіч-Мэйерсан, дажыла да гэтага дня. Што б ні здарылася, якую б цану ні
прыйшлося за гэта заплаціць, мы аднавілі
Яўрэйскую Радзіму. Доўгае выгнанне завяршылася!”
Аднак барацьба з іншымі дзяржавамі
ў 40-я гады ХХ стагоддзя не адбывалася
без зброі. І першай краінай, якая дэ-факта
прызнала Ізраіль, быў СССР, куды Голда
была накіраваная паслом Ізраіля ў чэрвені
1948 года. Напрацягу сямі месяцаў Голда
жыла ў Савецкім Саюзе. Па прыездзе ў
Ізраіль пасада Голды, якую яна займала ў
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Маскве, прынесла ёй папулярнасць і Голда
была прызначаная на пост міністра працы Ізраіля. Аднак найбольш палітычны
талент жанчыны раскрыўся ў 50-я — 60-я
гады ХХ стагоддзя, калі Голда была на пасадзе міністра замежных спраў.
Голда Мэйер займала пост генеральнага сакратара сацыял-дэмакратычнай
сіянісцкай партыі МАПАЙ (Партыя
працоўных Ізраіля). Затым, на працягу
пяці гадоў, яна ўзначальвала ўрад Дзяржавы Ізраіль (1969—1974 гг.), дзякуючы чаму
ўвайшла ў сусветную палітычную эліту,
удзельнічала ў рашэнні шэрага важных
міжнародных праблем. Пра Голду Мэйер
знята некалькі мастацкіх стужак, яе партрэт можна ўбачыць на габрэйскіх грошах.

“Я разумею, як мне
пашанцавала, бо я стаяла
ля вытокаў многіх падзей!
Не тое, каб я ўплывала на
іх ход, але я была часткай
таго, што адбывалася
вакол”.

Цытаты Голды Мэйер

Для таго, каб узгадаць, хто такая Голда,
дастакова ведаць некалькі яе цытатаў:
“Палітычны лідар, які не вагаецца, перш
чым ўвесці свой народ у вайну, не мае права быць лідарам”.
“Няма розніцы паміж забойствам чалавека і прыняццем рашэння, у выніку якога гэтага чалавека заб’юць іншыя. Гэта ў
дакладнасці тое ж самае, калі не горш”.
“Жыццё маё было вельмі шчаслівым.
Я не толькі дажыла да нараджэння габрэйскай дзяржавы, але і бачыла, як яна
прыняла і абсарбавала масу габрэяў з усіх
канцоў зямлі”.
“Недастаткова верыць у што-небудзь,
трэба яшчэ мець запас жыццёвай сілы, каб
пераадольваць перашкоды, змагацца”.
“Не будзь такім сціплым — ты яшчэ не
настолькі вялікі”.
“Тое, што я жанчына, ніколі мне
не перашкаджала. Ніколі ў мяне не
ўзнікала пачуццё няёмкасці ці комплекс
непаўнавартасці”.
“Не трэба жанчынам імкнуцца быць
лепшымі за ўсіх для таго, каб адчуваць сябе
людзьмі, і не трэба думаць, што для гэтага
ім варта штохвілінна тварыць цуды”.
Падчас сваіх выступаў Голда ніколі не
чытала “з паперкі”, што прынесла ёй славу
адной з лепшых выступоўцаў сучаснасці.
Яе называлі адзіным мужчынам ва ўрадзе.
Але ўсё ж яна была жанчынай, часта
з’язджала да дзяцей і ўнукаў, любіла гатаваць. І многія важныя пытанні яна вырашала на сваёй палітычнай кухні, дзе піла
каву, паліла цыгары і прымала гасцей. Яна
добра разбіралася ў закупках зброі, але ў
вольны час любіла саджаць дрэвы ў сваім
садзе. Роля Голды Мэйер стала апошняй
для актрысы Інгрыд Бергман, якую яна выканала ў фільме “Жанчына па імені Голда”.
За гэтую ролю актрыса атрымала прэмію
“Залаты глобус”.
Голда Мэйер увайшла ў гісторыю як нацыянальная гераіня Ізраіля. Дзякуючы яе
самаахвярнасці і нават фанатызму, маладая дзяржава ў рэшце рэшт была прызнаная на міжнароднай арэне.
Андрэй МЯЛЕШКА,
г.Гродна

Ірына ВЕШТАРД — старшыня Беларускай
сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)
з 2011 года (4 гады).

Аляксандр БУХВОСТАЎ — старшыня Беларускай партыі працы з 1993 года, аргкамітэта
Беларускай партыі працоўных з 2009 года
(22 гады).

Сяргей КАЛЯКІН — старшыня Партыі
камуністаў Беларускай з 1994 года, старшыня
Беларускай партыі левых "Справядлівы свет"
з 2009 года (21 год).

Мікола СТАТКЕВІЧ — старшыня Беларускай
сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная
Грамада) з 1995 года, аргкамітэта БСДП (НГ) з
2005 года (20 год).

Алег НОВІКАЎ — старшыня Беларускай
партыі "Зялёныя" з 2008 года (8 год).

Станіслаў ШУШКЕВІЧ — старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады з
1998 года (17 год).

Алена ЯСЬКОВА — старшыня аргкамітэта
Беларускай партыі жанчын "Надзея" з
2006 года (9 год).
© БСДП. 2015
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Беларуская Рэвалюцыйная Грамада была заснавана ў 1902 годзе.
Беларуская партыя
«Зялёныя» —
заснавана
17 красавіка
1994 года.

Беларуская партыя працы была
заснавана 25 лістапада 1993 года.
Праіснавала крыху больш за 10 год
і 2 жніўня 2004 года ліквідавана
па рашэнні Вярхоўнага
суда. З 2009 года — заснаваны Аргкамітэт
Беларуская
партыі
працоўных.

БРГ
БСГ

БСДП

1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924

БСДГ
1991 1992 1993 1994 1995

У 1903 годзе яна змяніла назву на Беларускую Сацыялістычную Грамаду.
У 1918 годзе партыя перайменавана ў Беларускую сацыял-дэмакратычную
партыю. Сітуацыя ў краіне вымусіла сябраў партыі спыніць сваю дзейнасць у
1924 годзе.
З незалежнасцю Беларусі ў 1991 годзе адбываецца аднаўленне партыі з амаль першапачатковай назвай Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада.
У 1996 годзе пасля аб'яднання з партыяй Народнай Згоды змяніла назву на Белару
ская сацыял-дэмакратычная партыя (Народная Грамада). А з 2005 года дзейнічае
як Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) і з'яўляецца юрыдычнай
правапрыемніцай БСДП (НГ).
БСДП (Грамада)

БСДП (НГ)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Аргкамітэт БСДП (НГ)
Пасля чарговага з'езда БСДП (НГ) у 2004 годзе
адбыўся раскол. Прыхільнікі не абранага старшыні
Мікалая Статкевіча сыйшлі з партыі. Пазней
у 2007 годзе яны ўтварылі Аргкамітэт
Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Народная Грамада).

1991 1992 1993 1994 1995

Беларуская партыя працы
1991 1992 1993 1994 1995

Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада — заснавана 15 лютага 1998 года. Не мае нічога агульнага з БСДГ,
якая існавала з 1991-1996 гады. Вызнае правацэнтрысцкую
ідэалогію. З 1999 года не праводзіла ніводнага
1991з'езду.
1992 1993 1994 1995
КПБ (б) — КПСС была заснавана 7 снежня 1918 года і
дзейнічала ўвесь савецкі перыяд нашай гісторыі. 25 жніўня
1991 года пасля жнівеньскага
путчу па рашэнню Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь
спыніла сваё існаванне.
Партыя камуністаў Бе
ларуская — заснавана 7
снежня 1991 года.
З 22 студзеня 2009 года
змяніла назву на Бела
руская партыя левых
1900 1902 1904 1906 1908 1910
«Справядлівы свет».

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Беларуская партыя жанчын
«Надзея» — заснавана
28 красавіка 1994 года.
1991 1992 1993 1994 1995
11 кастрычніка 2007 года
ліквідавана па
рашэнні Вярхоўнага
суда. З 2007 года
існуе ў выглядзе
Аргкамітэта.
1994 1995
КПБ (б) —
КПСС
1918 1920 1922 1924 1991 1992 1993 1994 1995

Аргкамітэт БПП

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Беларуская партыя "Зялёныя"
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Беларуская партыя жанчын "Надзея"

Аргкамітэт БПЖ "Надзея"

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Партыя камуністаў Беларуская

Беларуская партыя
левых "СС"

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

© БСДП. 2015

30

31

Гiсторыя

Колькасны склад
БСДП
БПЛ "СС"

1 150
1 300

БСДГ

некалькі
дзясяткаў

БПЖ "Надзея"

некалькі
дзясяткаў

БПП

некалькі
дзясяткаў

Аргкамітэт
БСДП (НГ)

некалькі
дзясяткаў

БП "Зялёныя"

1 250

Сула — натхненне для мастака
і прыклад непакорнасці духа

Працягваючы размову наконт месцаў, якія варта наведаць
беларусам і не сорамна паказаць замежнікам, хачу спыніцца на
гісторыі сучаснай вёскі Сула, што ў Дзяржынскім раёне.
Былы маёнтак сёння пачынае займаць значнае месца ў
турыстычным жыцці краіны.
Вёска да XV стагоддзя знаходзілася ў
складзе каралеўскіх зямель і была падараваная каралём Рэчы Паспалітай Стэфанам Баторыем Міхаілу Байбузэ, пасля
якога Сулай валодалі Вішнявецкія ды
Радзівілы. У канцы XVIII стагоддзя землі
набывае Павал Ленскі, нашчадкі якога да
1939 года перадавалі маёнтак у спадчыну.
Будынкі сядзібнага комплексу, якія
мы зараз можам бачыць, належаць да
сярэдзіны ХІХ стагоддзя. Сын Паўла,
Антон Ленскі, пачынае будаўніцтва
сядзібнага дома на набытых бацькам землях.
Сядзіба даўжынёй сорак метраў
лічылася на той час невялікай і была

сціплай у афармленні. Аднолькавыя
порцікі з чатырма калонамі былі зробленыя з параднага ўваходу і выхаду ў парк.
У сядзібе размяшчаліся два салоны —
адзін вялікі, другі — крыху меншы, з прыгожай распісанай столлю. Асаблівасцю
палаца Сула было не аздабленне пакояў, а
шыкоўная калекцыя карцін французскіх
мастакоў, якія назбіраў падчас знаходжання ў Еўропе прадстаўнік роду Зянон
Ленскі.

Род Ленскіх паходзіць са старажытнага
рыцарскага роду, якому належаў герб
“Астоя”. Малодшая лінія гэтага роду асела
на беларускіх землях Рэчы Паспалітай пры
каралі Сігізмундзе Аўгусце ІІІ у сярэдзіне
ХVІІІ стагоддзя. На тэрыторыі сучаснай
Беларусі Ленскім належалі землі на Случчыне.

© БСДП. 2015
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Адначасова з сядзібай з’яўляліся і гаспадарчыя будынкі, разбіваўся парк.
Сям’я Антонія Ленскага, дзякуючы сваяцкім сувязям, была досыць
уплывовай на тэрыторыі былой Рэчы
Паспалітай. Яго пляменніца выйшла замуж за маршалка Мінскага павета, уладара маёнтка Сёмкава, Адама Хмару.
Дачка параднілася з родам Вайніловічаў,
якія валодалі маёмасцю непадалёка ад
Сулы. Сыны Канстанцін і Зянон за ўдзел
у паўстанні Каліноўскага былі сасланыя ў
Сібір, а пасля адбыцця тэрміну зняволення вярнуліся на радзіму. Малодшы сын
Міхаіл быў уладаром маёнтка ў Хотаве і
жанаты на праўнучцы мінскага губернатара Марыі Гіцэвіч.
Уладаром радавога маёнтка Сула ў 1873
годзе становіцца старэйшы сын Антонія
Аляксандр Ленскі. У шлюбе з Сабінай
Карказовіч меў дзяцей — Мікалая, Зянона, Канстанціна і Эльжбету.
Старэйшы сын Аляксандра — Міхаіл
Ленскі, быў уладаром Мінскага крухмальнага завода “Сокал” (сучасны “Крышталь”), уладарыў гатэлем “Гарні” (нядаўня
адрэстаўраванага ў Менску), актыўна
займаўся бізнесам і кіраваў бацькоўскай
спадчынай.
Другі сын Зянон, быў названы ў гонар
дзядзькі па бацькавай лініі, які ўдзельнічаў
у паўстанні 1863 года на тэрыторыі Польшчы і Літвы. Зянон, скончыўшы навучанне ў Пецярбургу, зацікавіўся мастацтвам
і далейшы свой лёс звязаў менавіта з ім.
Дзякуючы падтрымцы бацькі, здзейсніў
вандроўку па Еўропе “для атрымання
густу мастака”, як казалі
ў тыя часы.
Менавіта дзякуючы Зянону
Ленскаму,
сядзіба
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Будынак сядзібы Ленскіх быў разабраны на цэглу як
толькі прыйшла савецкая ўлада ў Заходнюю Беларусь.
Сулы атрымала вялікую калекцыю
карцін французскіх мастакоў. Таксама
Зянон займаўся мастацкім афармленнем
сядзібы ў канцы ХІХ стагоддзя і распісаў
столь малога салона.
Трэці сын Канстанцін заняўся ваеннай
справай і даслужыўся да чыну палкоўніка
рускай і польскай армій.
Апошняй у сям'і Ленскіх нарадзілася
дачка — Эльжбета Ленская. Лёс
падрыхтаваў гэтай прыгажуні цяжкае жыццё. Эльжбета выйшла замуж за
Казіміра Васілеўскага, уладара маёнтка
Гародня на Аршаншчыне. Муж загінуў у
Першай сусветнай вайне, і Эльжбета была
вымушаная перадаць маёнтак Казіміра
сваякам, бо ў шлюбе не мела дзяцей.
Стаўшы ўдавою, вярнулася ў бацькоўскі
дом у Сулу і пачала займацца сядзібай і
землямі Ленскіх. А калі пачаў будавацца
касцёл у Рубяжэвічах, ахвяравала значную частку сродкаў.
Кажуць, што, калі Эльжбета Ленская
даведалася пра падпісанне Рыжскай дамовы, то хабарам дамаглася, каб мяжу
перасунулі на некалькі кіламетраў ад
Сулы, але, выратаваўшы радавы маёнтак,
згубіла шмат земляў навокал.
Пасля смерці брата Зянона ў 1927 годзе
Эльжбета становіцца ўладальніцай Сулы.

Зянон Ленскі (1864—1927), мастак. Першапачатко
вую адукацыю атрымаў у Віленскай гімназіі. Навучаўся
ў Пецярбургскім горным інстытуце. У студэнцкія гады
зацікавіўся жывапісам і пачаў браць урокі майстэрства пры
мастацкай акадэміі. Падчас вандроўкі па Еўропе яго карціны
выстаўляліся ў мюнхенскай галерэі. У пачатку ХХ стагоддзя
выстаўляліся на выставах Мінска, Пецярбурга, Кракава, Варшавы. Памёр у Варшаве ад
раку ў лістападзе 1927 года. Пахаваны ў радавой капліцы маёнтка Сула.

Апошняя ўладарка Сулы — Эльжбе
та. Партрэт намаляваў брат Зянон
Ленскі.
Больш-менш спакойна і мерна жыццё ідзе ў маёнтку да верасня 1939 года,
пакуль Заходняя Беларусь не была далучаная да Усходняй і зноўку савецкія
камісары не пагрукаліся ў дзверы. Гэтым
разам палац выратаваць не атрымалася,
савецкія войскі ўзарвалі яго ў 1939 годзе.
Гаспадыня Ленская пераехала жыць у дом
прыслугі.
У 1945 годзе савецкая ўлада ўзгадала
пра былую памешчыцу і, нягледзячы на
яе ўжо сталы ўзрост, збіралася саслаць
яе далей ад родных мясцін, але жыхары
Сулы адстаялі Эльжбету. Хто з віламі, хто
з косамі выйшаў абараняць Ленскую, і савецкая ўлада была вымушаная дазволіць
ёй застацца.
Калі Эльжбеце пашанцавала пазбегнуць рэпрэсій, то лёс іншых яе сваякоў
быў куды горшы. Перад далучэннем Заходняй Беларусі, 10 верасня, гасцяваць
да Ленскай у Сулу прыехаў родны брат
Канстанцін, але з’ехаць так і не здолеў.
Застаўся жыць у маёнтку і дапамагаць ся-

стры весці гаспадарку, пакуль у 1940 го
дзе не прыйшло НКВД і не арыштавала
яго. Затым была высылка ў Комі, дзе ён і
памёр у 1942 годзе. З 1940 па 1942 год у
Сібіры загінула большая частка некалі
вялікай сям’і Ленскіх.
А народная любоў да Эльжбеты была
вялікая. І ў знак падзякі, што дапамагалі
ёй, што выратавалі ад высылкі, Ленская
паклікала да сябе жыхароў і зладзіла
своеасаблівую латарэю перад смерцю.
На паперках былі напісаныя рэчы, якія
яшчэ засталіся ў яе пасля рабавання
саветамі мёнтка. Жыхары цягнулі паперку і атрымлівалі ў падарунак ад Эльжбеты рэчы. Хто атрымаў вазу, хто — габелен, хто — завушніцы, а хто — пярсцёнак.
Амаль усе гэтыя рэчы зберагліся ў сулчан,
і калі пачалося аднаўленне, жыхары вёскі
па сваёй ініцыятыве прынеслі старыя
фотаздымкі, габелен, кнігі і стваралі музей Ленскіх на тэрыторыі маёнтка.
Пахавалі Эльжбету Ленскую ў 1951 го
дзе на рубяжэвіцкіх могілках пад сціплаю
плітою, і ўжо ў наш час на пліце з’явілася
эпітафія: “Бог — мая абарона, маё выратаванне”.

Усё, што засталося ад капліцы Ленскіх.
На тэрыторыі сучаснага комплексу
захаваліся рэшткі адзінокай капліцыратонды, дзе было пахавана некалькі
пакаленняў Ленскіх, куды да апошняга
дня хадзіла Эльжбета, каб пакланіцца сваёй маці ды бацьку, паразмаўляць з братамі
і дзядзькам. Ужо пасля яе смерці, у 1960-я
гады, капліцу амаль разбурылі. Наступная хваля знявагі да капліцы прыйшла
ў 90-я, калі чорныя капальнікі раскапалі
труны ў пошуках золата. Так і стаялі яны
некалькі дзён адчыненыя, з раскіданымі
дзе-нідзе косткамі, пакуль вяскоўцы не
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сабралі і не перахавалі рэшткі былых
уладароў каля ратонды.
Занядбаны
стан
маёнтка
Сула
захоўваўся да 2000-х гадоў, пакуль не
з’явіліся ахвотнікі выкупіць рэшткі
калісьці магутнай і квітнеючай сядзібы.
Правёўшы гістарычныя працы у архіве,
пачалі аднаўляць маёнтак. Наколькі гэта
атрымалася ў сучасных уладароў, вядома,
Пры ўваходзе ў комплекс знаходзіліся
рэшткі стайні, зараз тут месціцца рэ
старацыя “Каралеўская асамблея”. Зала
разлічаная на 150 чалавек, можна праводзіць
канферэнцыі, вяселлі і сустрэчы. У
інтэр’еры няма нічога, што адштурхоўвала
б. На сценах можна пабачыць габелены і
арыгінальныя бра ў выглядзе факелаў, а ў са
мым цэнтры размешчаны камін.
Будынак кузні, дом аканома, былая
лядоўня зараз выкарыстоўваецца як га
тэль. На тэрыторыі былога маёнтка пра
цуе дзіцячая пляцоўка, стайня, дзе можна
пакатацца на канях, пракат лодак і вер
талёткая пляцоўка. Зараз адбываецца
аднаўленне плаціны і чыстка ракі, таксама
ў планах аднавіць бровар.
вырашаць кожнаму. Але ўсё ж такі варта
мець адрэстаўраваныя будынкі, чым іх
руіны.
“Маёнтак Сула” ўсё часцей і часцей ладзіць на тэрыторыі комплексу
рыцарскія фэсты, народныя святы, і з
кожным годам пра Сулу даведваецца ўсё
больш і больш людзей.
Пакатацца на брычцы, на канях і ў
лодцы, наведаць музей Ленскіх і музей экіпажа, адпачыць на шэзлонгу каля
сажалкі, пасядзець у кавярні пад спевы
старажытнай лютні можна ў любы дзень.
Марына АЗАРОНАК,
г. Мінск.

Соцы¢м

У вышыванцы я адчуваю сябе
больш упэунена, і нейкая боская
сіла вядзе мяне па зямлі
З маленства памятаю найбольш прыгожую рэч у бацькоўскім доме — тканы
ручнік з цёмна-чырвоным арнаментам па
белым.
Ад бабулі Лісаветы ён перайшоў да
маці, а яна перадала нам, сваім дачушкам.

Мы яго з цікавасцю разглядалі, расцілалі
як абрус, а потым парэзалі на дзве часткі.
Ледзь не згубілі наогул. Калі ж старэйшая з нас выходзіла замуж, то папрасіла
палову таго рушніка ў дарунак. Ён доўга
захоўваўся ў маладой сям’і. І ўсё ішло до-
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бра, пакуль аднойчы сярэдняя сястра не
забрала сямейную рэліквію на працу ў
дзіцячы садок. Там аформілі “беларускі
кут”. Мы і не падумалі, што наш ручнік,
магчыма, служыў абярэгам. Тым часам на сям’ю абрынуліся беды: смерць
немаўляткі, затым смерці маці і сястры,
швагра, разводы… Былога не вернеш, а
сёння што рабіць? Хочацца, каб дзеці і
ўнукі жылі шчасліва.
Аднойчы на вёсцы мне добрыя людзі
падаравалі хлеб на ручніку. Ручнік быў
крамны, чырвона-белы, толькі адна палоска цёмная. Відаць, без смутку ў жыцці не
абыдзешся. Цяпер гэты рушнік я трымаю
на пачэсным месцы. Без яго мне было б
неспакойна, няўтульна. На святы люблю
апранаць вышываную кашулю ці іншае
адзенне з беларускім арнаментам. З кніг
можна даведацца, што азначаюць узоры,
які код імі перадаецца праз пакаленні. І
гэта зусім не тое, што людзі набываюць
у Турцыі ці Кітаі з іншым, усходнім, малюнкам ці арнаментам. Нас абараняе ў
жыцці “сваё”.
Мой сын паставіў на паліцу партрэт
мужнага змагара ў вышыванцы, былога
дэпутата Вярхоўнага Савета, Валерыя
Шчукіна. А дзед пытаецца: “Які ж ён
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нам сваяк?” “Паважаны чалавек”, -кажам яму.
Шмат хлопцаў і дзяўчат шпацыруюць
па вуліцах і плошчах Беларусі ў нацыянальных строях, шляхетных сукенках,
рыцарскіх даспехах. Іх часцей убачыш на
розных святах і фэстах. Трэба будзе і майму Стасю набыць вышыванку, хоць яна
даражэйшая ўтрая за звычайную кашулю.
Я думаю, каб быць сапраўднымі
беларусамі — гаспадарамі на сваёй
зямлі — неабходна стаць багатымі.
Такімі былі нашы дзяды і прадзеды. Яны
мелі зямлю, добрую вясковую гаспадарку, вялікую сям’ю, ніколі ніякіх долараў
не пазычалі. Хопіць ужо прыбядняцца!
Ніхто ж не забараняе дастаць з куфра ці шафы лепшае адзенне і выйсці
ў людзі: на кірмаш, на канцэрт і нават
на “Дажынкі”. Нам сваё насіць — не
перанасіць! Сучасныя мастакі і майстры
ствараюць выдатныя калекцыі адзення
ў народным стылі. Хочаце — верце, хочаце — не, у вышыванцы я адчуваю сябе
больш упэўнена, і нейкая боская сіла
вядзе мяне па зямлі.
Таццяна ТРУБАЧ,
г.Заслаўе

Соцы¢м

СЕМЬЯ И РАБОТА
Семья или работа? Как всё успеть?
Как построить более-менее
успешную карьеру и не оставить
детей без должного внимания?
Проблема очевидно в том, что
рождение детей и карьерные
перспективы совпадают по
времени на нашей линии жизни.
Очень часто в семье это решается
принципом разделения труда:
жена — дома с детьми, отец
обеспечивает доход. И всё чаще с
экранов телевизоров в ток-шоу или
в сериалах мы слышим о нелёгком
выборе — или семья, или работа.
В современной культуре Европы и Америки мы видим новое явление — «чайлдфри».
Человек или пара всё чаще выбирают жизнь
без детей. Мотивация разная: не люблю детей,
не хочу, всё равно всё не успеть, потому выбираю карьеру. Подчёркивается свобода выбора
человека, свобода распоряжаться собственным телом и собственным генетическим ма-

териалом. Средств к этому также множество.
Мы сами контролируем себя и своё воспроизводство.
На мой взгляд, это ещё одна сторона того же
выбора — или семья, или работа. Только как-то
стирается грань и, выбирая между семьёй и работой, мы как-будто выбираем между тем, иметь
детей или иметь всю остальную жизнь.
На самом деле всё успеть действительно невозможно. Нельзя прожить несколько жизней
одновременно. Нужно найти баланс и сменить
установку. Разрешить себе что-то не успевать.
В начале прошлого века революционеры,
перекраивая общественный порядок, ставили
перед собой задачу вырвать женщину из семьи и поставить к орудию труда, превратить в
рабочий класс. Тогда появились первые общественные ясли, сады, родильные дома и общественные столовые, которые освобождали мать
от ряда обязанностей. Ребёнка в сад — там его
накормят, сами на работу, поели в столовой.
Так виделось решение в то время. Прачечные,
химчистки, дома быта тоже появились для обслуживания рабочего населения.
В то же время возникает социальный эф-
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фект «двойной ноши». Женщина теперь не
должна сидеть дома, она должна работать, а с
другой стороны семья — это не механизм из
винтиков и шестерёнок, семья требует внимания и ухода, и за это тоже нужно нести ответственность. Ответственность, конечно,
ложится на плечи женщины. Происходит это
потому, что, несмотря на смену социального
устройства, стереотипная роль «хранительницы очага» у женщины осталась. Кроме того, из
мужчины больше выжимают: смены дольше,
работа тяжелее и т.д.
Сегодня вопрос снятия «двойной ноши»

решается полярно. Либо ты домохозяйка,
либо «чайлдфри». Все другие выборы неизбежно возлагают «двойную ношу» на плечи
женщины. А что делать тем, кому нужна и семья, и работа? Всем нам, кто хочет большего
и более высокого уровня, чем средний, предстоит решить задачку.
Государство устроено так, что любой человек — это ресурс (рабочая сила, налоги,
интеллект, электорат). Тем не менее, чтобы
вырастить этот ресурс, нужно сначала в него
вложить, а какие-то части этого ресурса содержать в убыток. Да, это похоже на популярную игру «Ферма», так и есть. Это мышление
уровня государственного управления. На
этом уровне личности обезличены и пони-
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маются как масса. Точно также нас понимает
бизнес. Только сами для себя мы индивиды со
сложным устройством.
Семья — это единица воспроизводства населения. Мало кто задумывается об этом, но в
Беларуси существует семейная политика. «Основными целями государственной семейной
политики являются: обеспечение улучшения
социально-экономических условий жизнедеятельности семьи и выполнения ею репродуктивной, экономической и воспитательной функций; укрепление нравственных основ семьи и
повышение её престижа в обществе». (УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от
21 января 1998 г. N 46 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Только вдумайтесь, семья — исполнитель
функций. Мне довольно странно осознавать
свою семейную жизнь как жизнедеятельность
с целью репродукции. Население нашей страны неизбежно сокращается. Стареющая нация
и миграция экономически-активной группы — это сегодняшняя реальность. Кажется,
вот-вот рупоры заговорят о демографическом
долге каждой женщины перед государством
(как в соседней России).
И вот ещё, «повышение престижа семьи

в обществе», словно быть семейным человеком — это вообще пока непрестижно и неинтересно. В целом, документ составлен в том же
духе. Какие-то странные слова, вырванные из
контекста, очень далёкие от реальности обычного человека.
Государство управляет нами согласно этой
логике. У всех указов, постановлений и прочих законодательных актов такой язык. Но
нам достаточно прочитать только это, чтобы
понять, почему всё вокруг так уныло. По той
причине, что Беларусь ставит перед рядовым
гражданином не высокую цель — выживать.
За всеми лозунгами призыва к процветанию
родной страны на самом деле стоит задача достижения обеспечения минимального уровня
благ, жизнь от зарплаты до зарплаты, потому
что мы не говорим о жизни, мы говорим о
жизнедеятельности.
Но вернемся к нашему вопросу, что делать,
чтобы выбор «семья или работа» не был таким
суровым? Я бы не хотела жить без детей. Мне
хочется не просто потреблять этот мир, я хочу
разделить радости жизни со своими детьми,
показать им красоту мира, которую повезло
увидеть мне. Очень хочется прикоснуться к
детству ещё раз, пережить волнения юности,
которые уже в прошлом для меня, но в будущем для моих детей. Так я понимаю полноту
жизни и собственного счастья. Но в тоже время я не хотела бы быть образованной домохозяйкой, неиспользующей свои умения и навыки в работе, ведь я могу делать больше. Просто
всё это нужно правильно организовать.
Как минимум нужно организовать три
вещи: хозяйство, детей и собственную работу.
Один из принципов успешного менеджмента:
не успеваешь делать сам — делегируй. Хорошо,
если есть бабушки и дедушки, которым можно
делегировать детей, но не всем так везет. Ещё
меньше людей может позволить себе нанять
няню или помощника по хозяйству. Сегодня
из 25 садов Ленинского района г.Гродно только три берут детей с года, остальные — с двух
при наличии свободных мест. Многие женщины остаются в декретном на 3 года. А если у
женщины 2-3 ребёнка, то это десять лет вне
рынка труда.
Чтобы всё получилось, нужно быть с семьёй и работать одновременно. Нужны особые рабочие условия и особое законодательство для создания этих условий, когда
женщина смогла бы совместить работу и до-

машний быт. Современный уровень развития
технологий и Интернет в каждом доме вполне
позволяют это организовать. Два часа утром,
два в обед или вечером — это уже полставки.
В офис — только на собрания и отчёты. Это
всё возможно в теории. Тяжело на практике.
Трудовой кодекс, сложившаяся традиция и
социальная политика государства — вот основные преграды. Многие уже работают дома,
фриланс или в Интернете. Это уже не новость
в современном мире, даже в Беларуси. Основная проблема — перевести эту практику из серой области на легальную сторону. Вот задача
для наших политиков и парламентариев.
Должна возникнуть совершенно новая
форма организации труда. Мне кажется, что
это неизбежно. Где-то в других странах такой
подход уже частично используется, потому
что это современный запрос всего мира. И касается это не только женщин. У любого мужчины есть право быть с семьёй, а работать в
свои эффективные биологические часы. А
если оба родителя будут работать так, то это
решит массу проблем. Как быстро это придёт
к нам? Очевидно не раньше, чем мы этого захотим. Однако современный мир ускоряется.
Уже нет времени ежедневно тратить время
на перемещение своих тел в пространстве из
дома на работу и назад. Всё возможно, но для
начала нам, беларусам, срочно нужно захотеть
жить, а не осуществлять жизнедеятельность.
Марина ГУНДАР,
г.Гродно
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ДЕКРЕТ С ПОЛЬЗОЙ!
Основной и главной причиной
раннего выхода молодых мам
на работу является нехватка
денег в семье (у большинства
сейчас имеются кредиты).
Некоторые женщины не хотят
быть финансово зависимыми
от мужа. К тому же, после
достижения ребёнком полутора
лет детские пособия становятся
просто копеечными.
Второй причиной является необходимость в личностном развитии мам, так как,
сидя в декрете, они боятся потерять свои
навыки работы и свою квалификацию.
К третьей причине раннего выхода на
работу можно отнести такие обстоятельства, как «работа ждёт» или «начальство
вызывает».
Общаясь с большим количеством будущих и уже состоявшихся мам, я сделала
неутешительный вывод: в нашем обществе до сих пор преобладает мнение, что
мама в декретном отпуске может забыть
про себя и должна сидеть в четырёх стенах,

заниматься исключительно ребёнком и
бытовыми заботами. У большинства девушек материнство ассоциируется с уходом
за ребёнком, его развитием, воспитанием,
готовкой-уборкой-стиркой, походами в
поликлиники, прогулками по детским площадкам, хроническим недосыпом, отсутствием времени на себя. И так до тех пор,
пока ребёнок не пойдёт в садик, а мама не
выйдет на работу. Не очень радостная перспектива. А может ли быть на самом деле
всё по-другому? Может быть время декретного отпуска насыщенным, интересным,
приносящим радость и удовольствие?
Описанный мной стереотип ещё прочно
сидит в нашем общественном сознании и навязывается молодым мамам. Если же мама
начинает в декрете вести активную жизнь,
уделяет время своей самореализации, может
открыть полноценный бизнес, то она часто
сталкивается с непониманием близких.
Неужели мама, находящаяся в декрете,
не может найти своё призвание и успешно
самореализоваться, при этом находясь постоянно рядом с ребёнком? Я уверена, что
может!

С уверенностью могу сказать, что если
мама находит своё призвание, успешно реализуется через своё любимое дело, то она
полна энергии, чувства удовлетворения,
вдохновения и делится этими положительными эмоциями со всей семьёй. Она может
успешно совмещать своё дело и семью. Я
прошла этот путь и могу сказать, что всё
возможно. Многие мамочки, находившиеся в декретном отпуске, три года своей
жизни просто стирают, убирают, готовят
и ждут выхода на работу. Хотя именно так
я себя вела в двух предыдущих декретных
отпусках. Осознание того, как пусто проходит время, пришло только в третий раз.
Всё произошло быстро. С домохозяйки в
один день я стала бизнес-леди, открыв свой
магазин. Даже не было страшно. Правда, не
могу сказать, что было легко, но и не тяжело. Знакомство с новыми людьми, поездки,
мероприятия захлестнули меня с головой.
Я ловила кайф от того, что происходило со
мной. Я стала уверенной в себе, более общительной, успешной.
На этом приключения не закончились.
Мне предложили стать членом Беларуской
социал-демократической партии (Грамады). Это был новый виток в моей жизни.
Новые знакомства, новые возможности,
новые тренинги и обучения, интересные
люди, новые взгляды на жизнь. Решение
своих проблем и помощь тем, кто в этом
нуждается.
Потом, посидев немного, я поняла, что у
меня нет своего хобби, и я решила его най-

ти и стала мастером по рукоделию. Сначала
делала украшения только для себя и своих
близких из ленточек и тканей, затем начали появляться постоянные клиенты, и уже
через год мои работы стали узнаваемы. Теперь люди сами ищут меня и записываются
на примерку и подбор украшений. Также на
ряду со всеми этими увлечениями я начала
заниматься закупками с оптовых складов товаров с дальних стран. Всё это мне приносит
удовольствие, новые знакомства, море общения с разными людьми, деньги и развитие.
Совмещать уборку, присматривать за
детьми, варить борщи, иметь возможность
быть успешной и приносить пользу нисколько не мешает мне реализовывать свои
мечты. Ведь в жизни так много направлений, в которых можно найти своё призвание. Чтобы найти себя, нужно не бояться и
пробовать, ошибаться и снова пробовать.
Давайте подумаем, разве мама, которую поглотила бытовая рутина, которая не
уделяет себе время, не имеет личного пространства, растворяясь полностью в детях,
может быть счастлива? Мы ведь знаем, что
счастливая мама — это счастливые дети и
муж.
Сейчас моему сыну два года. В декретном мне быть ещё один год. Чем ещё я буду
заниматься, пока остаётся для меня загадкой, но думаю, что это будет увлекательное
времяпрепровождение.
Кристина ГЛАДЧЕНКО,
г.Могилёв
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Всегда ли мы в ответе за того,
кого приручили?
Сегодня хочется снова вернуться
к разговору о бездомных,
безнадзорных животных и о
регуляции их численности.
Ведь не секрет, что никому не
нужные животные на улицах,
в подворотнях и подвалах, на
мусорках наших городов — это
остро стоящая проблема, на
сегодняшний день не имеющая
гуманного и эффективного
решения.
И поэтому хочется обратиться к владельцам домашних животных. Ведь именно они, прямо или косвенно, виновны в
существовании бездомных. Об этом пойдёт речь далее. Поговорим о ваших кошках и собаках, только о ваших питомцах
женского пола.
Все владельцы мохнатых четвероногих
рано или поздно сталкиваются с проблемой потомства от них. Как в большинстве
случаев эта проблема решается?
Вариант первый, к сожалению, очень
распространённый в нашем городе — детей убивают. Ведь независимо от того,
кто рожает маленькое, наивное, милое и

чистое существо — женщина ли ребёнка,
кошка ли котёнка, собака ли щенка — все
они являются именно детьми. И вот, не
дав им даже обсохнуть, сделать свой первый вдох и попробовать материнского
молока, беззащитных новорожденных,
плачущих существ закапывают заживо в
холодную землю, топят в ведре с ледяной
водой, им сворачивают шеи, бьют головой о стены до смерти, смывают в унитаз,
кладут мокрых и слепых в грязный пакет
из-под молока и выбрасывают просто на
Жестокость к животным есть одно
из средств уничтожения моральной
чувствительности.
Бенджамин Раш.
тротуар на улице частного сектора в холодный осенний день (был найден такой
пакет; котят — их было трое — спасти не
удалось).
Как правило, дети в семьях, где практикуется убийство животных, становятся
жестокими, чёрствыми и бесчувственными. Знаю на примерах из жизни, что они,
впоследствии вырастая, грубят собственным родителям, жестоко обращаются с

животными, не достигают ничего важного и достойного в жизни, даже становятся
алкоголиками, а многие из них — преступниками. Убийцы, маньяки, насильники…
Любой психолог-криминалист знает, что
у каждого такого преступника в детстве
были эпизоды издевательств над животными. Задумайтесь обо всём этом, глядя
на собственное чадо.
Вариант второй, тоже достаточно
распространённый. Щенкам и котятам
позволяют дожить до 1—1,5 месяцев с
матерью, а потом, когда те начинают саСострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что
можно с уверенностью утверждать,
что не может быть добрым тот, кто
жесток с животными.
Артур Шопенгауэр.
мостоятельно есть, их попросту свозят
куда подальше от собственного дома: в
лес или просто на улицы города. Особо
«сердобольные» подбрасывают малышей в места, где есть надежда прокормиться: к больницам, предприятиям, к
подвалам многоэтажек, где бездомных
пытаются подкармливать работники
и жильцы. Люди выбрасывают беспомощных щеночков и котят, оставляют
их на холоде мяукать и скулить без еды,
без мамы, в огромном недружелюбном
мире, а сами уезжают в свои тёплые, чистые, уютные квартиры, как ни в чём не
бывало, и в этот же день забывают о своём злодеянии, повторяя его из года в год,
десятки раз. А потом вздыхают с другими: «Ох, как много бездомных животных
развелось! От них пора избавляться».
Эти люди считают, что они гуманны. А
как иначе? Они ведь не убили животное, у животного есть шанс. А не сумело
само себя прокормить, защитить и обогреть — что ж, не обессудьте…
Друзья! Вы ведь забыли, что кот и собака именно домашние животные. Это не
волк и не лисица, не заяц и не ёжик. Они
не приспособлены выживать в городе самостоятельно и вынуждены полностью
зависеть от человека. Человек приручил
этих зверей, но не хочет быть за них в ответе.

Хочу развеять иллюзии «гуманных»
хозяев выброшенных котят и щенков. Из
ста таких выживает только один! Ему повезёт найти хозяина. Остальные погибнут в разном, преимущественно юном
возрасте. Они попадут в отлов и будут
убиты на месте, погибнут от лишая, чесотки, респираторных вирусных и других
инфекций, попадут под машины, будут
замурованы в подвалах, замучены и убиты детьми и взрослыми, разорваны собаками, умрут от голода, замёрзнут зимой,
спрячутся от холода внутри автомобиля
и будут раздавлены и убиты при включении двигателя, погибнут по многим
другим причинам. Задумайтесь, действительно ли гуманно вы поступаете, выбрасывая из дома ваших котят и щенков.
Есть ли у них реальный шанс на жизнь,
как вы думаете? А может это самообман,
и смерть животного предопределена,
только отсрочена?
Вариант третий — потомства нет. Но
владельцы животных, лелея и любя свою
кошку или собаку, очень боятся делать ей
операцию стерилизации (при этом ничего не зная ни про саму операцию, ни
про то, как она отражается на здоровье
и жизни питомицы). Эти люди думают,
что для их любимицы куда полезнее кушать несколько раз в год «волшебные»
гормональные таблетки. Вам кажется, что
ничего плохого для здоровья животного
нет, все проблемы решены, никто не мяукает, не беспокоится, нет потомства, и
вы счастливы. Чего не скажешь о животном. Но когда самому человеку предстоит принимать гормональный препарат,
он в ужасе всплёскивает руками в кабинете врача: «Доктор, это же гормоны! А
можно как-то без них обойтись?» Почему
же вы уверены, что эти препараты опасны для вас и совершенно безопасны для
животного? Они имеют одинаковые побочные эффекты и ограничения для всех.
Посмотрите на свою кошку или собаку,
которую вы уже не первый год пичкаете
гормонами. Вы ведь любите её! Неужели
вы когда-нибудь через несколько лет захотите увидеть, как она в муках умирает
от рака, возникшего на фоне приёма гормональных средств? А если вам придётся
при этом усыпить её собственноручно с
целью эвтаназии? Неужели вы не обви-
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ните себя тысячу раз, что вовремя не сделали любимице стерилизацию и таким
образом не спасли её от ужасной болезни
и не продлили ей жизнь? Или вы хотите
видеть, как питомица болеет, скажем, пиометрой, и в итоге всё-таки сделаете ей
ту же самую операцию в лечебных целях?
Только тогда животное будет старое и
больное, и шансы на хороший исход будут резко уменьшены.
Животным нужно удовлетворять половой инстинкт только для размножения.
У них нет любви и привязанности, как
у людей. Но если не происходит спаривание и рождение детёнышей, это очень
отрицательно влияет на психику и поведение животных, а не только на здоровье.
Питомцы проявляют злобу и агрессию по
отношению к людям и другим животным,
становятся беспокойны, мяукают, скулят,
имитируют половой акт, нервная система
истощается, животное в поисках партнёра убегает из дома, рискуя не вернуться,
попав под машину, потерявшись, рискуя
попасть в отлов или быть загрызенным
собаками, заболеть инфекциями, которые передаются при половых контактах.
Всё это ведёт к резкому сокращению продолжительности жизни. Человек может
решить для себя, например, что ему не
нужен партнёр, и не страдать от этого. У
людей всё контролируется нервной системой. Но животное так поступить не может, оно повинуется сильному инстинкту.
Ваш любимец испытывает физический
дискомфорт и стремится от него избавиться любым способом. Именно поэтому стерилизация — это единственно правильный выход и для питомца, и для вас.
Будучи лишённым полового стремления,
животное станет покладистым, ласковым
и проживёт дольше.
Вариант четвёртый. Он самый гуманный, трудный, неблагодарный, и поэтому
большой вопрос, правильный ли. Щенки
и котята рождаются. Они очень милые,
невозможно их не полюбить и не привыкнуть к ним. Так и происходит. А когда
приходит время их отдавать, начинаются
судорожные поиски хорошего хозяина.
Беготня по друзьям и знакомым, объявления, рынок. Отдавая малыша, мы очень
волнуемся, беседуем с будущим хозяином, заглядываем ему в глаза, но не мо-

45
шие руки. Это сегодня скорее исключение, чем правило.
И последний аргумент. Друзья, позволяя размножаться своим счастливым, любимым, сытым четвероногим,
вы отнимаете последний шанс у несчастных бездомных, лишённых любви,
ласки, еды и тепла. Потому что желающие завести себе друга не пойдут к вам
за вашими котятками и щенками, а подберут бездомное животное на улице или
возьмут у волонтёров. И для спасённого
бездомного животного мир станет другим навсегда.
В развитых странах стерилизация давно стала нормой жизни, нерадивые хозяева платят штрафы и дополнительные
налоги за нестерилизованных питомцев.
Пора и нам с вами задуматься о необходимости стерилизации. Ведь эта мера, в
отличие от жестокого отлова, действительно эффективно снижает количество
бродячих зверей и является единственно
правильной. Отлов и убийство животных

жем заглянуть в душу и сердце. Ведь действительно хороших хозяев очень мало, и
их, к сожалению, становится всё меньше.
Найти такого хозяина — огромная проблема. Из собственного опыта знаю такие
факты. Приходит за котёнком приятная
интеллигентная женщина, забирает его,
уверяя, что только такого хотела и уже его
безумно любит. Звоним ей через месяц —
всё прекрасно. Котёнок и хозяйка счастливы. Звоним через полгода. Оказывается, котёнка отдали родителям в деревню.
Почему — нет ответа. Вырос и надоел,
наверное. Или такая же интеллигентка
забирает котёнка, звонит сама через два
дня: «Заберите вашего котёнка сейчас же,
не то я его под подъезд выброшу». Оказывается, котёнок мяукает и точит коготки. А как по-вашему должен вести себя
здоровый зверёк? Он же не плюшевый.
Спасибо той женщине, что позвонила,
а то домашний любимчик стал бы через
два дня бездомным по вине человеческой
безответственности. Так что не думайте,
что все ваши питомцы попадут в хоро-

существуют в нашей стране очень давно,
многие десятки лет. Но бездомных животных меньше не стало. А в странах, где
стерилизация является принудительной
по закону или где действуют государственные программы по стерилизации,
невозможно встретить на улицах бездомное животное. Мы вместе можем изменить мир к лучшему. Стерилизация — это
не прихоть, не жестокость, это необходимая гуманная мера.
Не разводите и не покупайте, пока
умирают бездомные!
Сделайте всё зависящее от вас, чтобы
сократить численность никому не нужных животных, которых утилизируют
как вещь, как мусор или пластиковые бутылки! Перейдите по ссылке http://www.
youtube.com/watch?v=4P2LVZgd7w8, чтобы увидеть это, и примите правильное
решение.
Наталья УСТИНОВА,
г.Речица
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Соцы¢м

Як жывецца
маладой жанчыне
у вёсцы?
Халодны восеньскі вечар, але ў хаце Вольгі
прыемна цёпла. У пакоі бавяць час маленькія
Марыя ды Мікола. Яны ўжо размалявалі
некалькі аркушаў паперы і цяпер не могуць
падзяліць апошні.
— Хопіць сварыцца! Заўтра бацька прывязе цэлы альбом. Толькі б не забыцца папрасіць,
бо бяда будзе, — усміхаецца маладая, але ўжо
стомленая ад жыцця жанчына.
Вользе 29 гадоў. Нарадзілася яна ў вёсцы,
тут жыве і дагэтуль. Сем гадоў таму яна пабралася шлюбам з мужчынам з суседняга сяла.
Геніку, як тут яго клічуць, у той момант было
ўжо амаль сорак.
— Гена — самастойны, упэўнены ў

сабе мужык. Як толькі прыйшоў з войска,
ажаніўся. Нарадзілася дачка. Ёй, дарэчы,
зараз ўжо 20 гадоў. Але сямейнае жыццё не
заладзілася —разышліся. Жонка ўзяла дзіця
ў горад, а Генік застаўся адзін. Піў, захварэў,
ледзьве не памёр у лякарні, але ачухаўся. А
потым знайшоў мяне, — задаволена кажа
Вольга і папраўляе крыху брудную посцілку,
накінутую на канапу.
— Мама, уключы Шрэка! — падлятае малодшы сын Мікола.
Хлопчыку шэсць гадоў і ён, прызнаецца жанчына, нарадзіўся вельмі маленькім і
хворым. Нават у Менск яго вазілі да лекараў,
глядзелі, ці нармальна развіваецца.

— Страшна за дзяцей. Зразумела, што
тут ім шмат чаго не хапае. Харчуемся тым,
што атрымліваецца выгадаваць у хляве ды
вырасціць у агародзе: куры, трусы, яйкі, бульба, агуркі. Карацей, стандартны набор. У краме бяром хлеб. Ну, і, канешне, малым чаго-небудзь салодкага, — жанчына хутка перабірае
дыскі з дзіцячымі мульцікамі.
Каля дзвярэй пачынае мяўкаць шэры худы
кот. Яму тут перападае рэдка. Часам Вольга бегае да возера лавіць яму дробную рыбу.
Апошні раз каля 50 штук прынесла. Вось дык
свята ў пухнатага было!
— Жывём мы сціпла, эканомім. Але грошы
ёсць. Я працую на пошце, два мільёны маю.
Гена — зваршчык. Не так даўно набылі трактар, гадуем свіней. Восенню зарабляем з дапамогай трактара. Тут на яго заўсёды ёсць попыт.
Вясной — збываем жывёл. Вось так прадасі 20
свінак — і можна штосьці ў хату набыць.
Дарэчы, мульцікі дзеці глядзяць па плазме.
Такая ж самая стаіць і ў пакоі бацькоў. Не ў
кожнай кватэры так жывуць. На кухні працуе
пральная машына. Нават мікрахвалёўка ёсць.
— Гэта ўсё Гена. Яму ўсё хочацца, каб у
нас шмат чаго было. Заўважаю нават, што некаторыя рэчы ён набывае толькі таму, каб
пахваліцца імі перад знаёмымі. Дурная рыса, але
лягчэй пагадзіцца. Так мы ўжо трэцюю машыну змянілі. Пакуль на “Шкодзе” спыніліся, — з
нейкай незадаволенасцю кажа Вольга.
Жанчыне шкада, што грошы ідуць на
тэхніку. Гэта, безумоўна, практычна, але хочацца больш выдаткоўваць для дзяцей.
— Мужык!.. Ці ён разумее? Думае, што і
так выгадуюцца, але ж можна было б фрукты
купляць часцей, вітаміны. Я не жалюся, хоць і
хочацца лепшага жыцця, бо фізічна шмат працую. У 6 гадзін падымаюся, свіней кармлю, курэй, карову ў поле ганю. Потым Машу ў школу
збіраю, малога — у садок. А тут ужо на працу трэба. Добра, што пошта недалёка ад хаты,
таму атрымліваецца бегаць скаціну карміць,
абед дзецям грэць. Увечары — тое ж самае.
Ежа, ежа, ежа. Туды-сюды, туды-сюды… Вось
так і жыццё праходзіць…
Цяжка, так. Але з большага маладая маці і
добрая жонка задаволеная. Мужык не п’е і не
гуляе, за хатай глядзіць і грошы зарабляе. Дарэчы, хутка іх сям’я стане большай. Чакаюць
трэцяе дзіця, якое народзіцца ў стомленай, але
па-свойму шчаслівай, вясковай маці.
Дзіяна ЯКАЎЛЕВА,
г.Магілёў
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НАСТОЛЬНАЯ
ГЕНДАРНАЯ
ГУЛЬНЯ

Адпачынак з сэнсам

“СТЭРЫЯТЫПЫ”

Если женщина плачет...
Памятка мужчинам

1. Первым делом, попытайтесь выяснить, чья это плачет женщина. Когда
женщина чья-то, утешать ее небезопасно.
Если женщина ничья, возьмите её себе.
Теперь, если она продолжит плакать, то
будет совершенно понятно, что это от
счастья.
2. Когда плачет ваша женщина, не
оставляйте её одну, а то вокруг все только и думают, что она ничья. Будьте к ней
максимально близки и внимательны.
Отойдите не дальше, чем на расстояние,
где её голос уже не будет слышен, и не выпускайте из виду — используйте бинокль.
3. Вопросы, которые нельзя задавать
женщинам в слезах: «Чего ты хочешь?»,
«Кто виноват?», «Что делать?».
Ответ на первый вопрос больно ударит по кошельку, а на два последних — по
самолюбию.
4. В ответ на женские слёзы не надо
никуда бежать. Не надо никого спасать.
Не надо никого наказывать. Обязательно
окажется, что спасать и наказывать надо
было совершенно наоборот.
5. Практика дарить печальным женщинам подарки порочна. Лучше подайте

пачку носовых платочков. Запомните: подарки надо дарить только весёлым женщинам. Так вырабатывается полезный условный рефлекс и установка на приятный
характер.
Если вы подарили вашей женщине
шубу, сапоги или хотя бы помаду, а она
всё равно плачет, то это не ваша женщина. Ищите себе новую.
6. Если вы соблюдали все вышеперечисленные правила, а женщина продолжает плакать при вас и не уходит к другому, значит она действительно нуждается
в вашем утешении. Продемонстрируйте
ей грустное, но заинтересованное лицо.
Для этого придётся отложить бинокль и
подойти поближе.
7. Необязательно прислушиваться к
тому, что говорит рыдающая женщина.
Главное — это вздыхать в паузах и ласково обнимать женщину.
8. Фигурой высшего пилотажа будет
вовремя пущенная по небритой щеке слеза. В этот момент женщина забывает о
собственных неприятностях и начинает
испуганно утешать вас.
Ваша Сонечка БЛОНДИНКА

У сучасным свеце гендарна адукаванаму чалавеку ясна і відавочна, што навокал
нясправядлівасць, дыскрымінацыя, парушэнне правоў чалавека, “шкляная столь”, карацей,
складана жыць усім: і жанчынам, і мужчынам,
і падлеткам, і пенсіянерам.
Але гендарна адукаваныя дзяўчыны
вырашылі разбурыць існуючыя стэрыятыпы і
паказаць з дапамогай нефармальнай адукацыі,
як памыляюцца ўсе, хто побач. Стэрыятыпаў
шмат, яны з усіх бакоў. Некаторыя стэрыятыпы такія моцныя і глыбокія, што нават не ўсе
заўважаюць, што гэта падман, хлусня і ашуканства.
Настольная гульня “Стэрыятыпы”, як
альтэрнатыва традыцыйным семінарам і
трэнінгам, спрабуе паставіць усё на свае месцы
і дапамагчы зразумець, што падман заканчваецца. Мэта гульні — разбурыць як мага больш
стэрыятыпаў і перамагчы. Пераможца той, хто
сцвярджае факты статыстыкі, гістарычныя
падзеі, аргументы, доказы навукоўцаў і

спецыялістаў з розных галін жыццядзейнасці.
Альфа-версія гульні ўтрымлівае 34 яскравыя негатыўныя малюнкі-стэрыятыпы і
больш за 170 фактаў і думак, якія гэтыя стэрыятыпы развенчваюць. Напрыклад: мужчына здабытчык і галава сям’і; палітыка —
гэта справа мужчын, а жанчына толькі
ўпрыгожванне ў палітыцы; жанчыны не
ўмеюць захоўваць сакрэты. Напрацягу гульні і
дыскусій удзельнікі адтрымліваюць яскравыя
эмоцыі, спрачаюцца, падтрымліваюць сваю
пазіцыю або пратэстуюць супраць яе. Пры
гэтым удзельнікі захоўваюць добры настрой і
адчуваюць, што вызваліліся ад цяжару гендарных стэрыятыпаў.
Запрашаем усіх жадаючых з карысцю для
сябе пабавіць час. Звяртайцеся ў рэдакцыю
часопіса “ОтраЖЕНие”, і мы дапаможам вам
арганізаваць гульню ў сваёй супольнасці.
Вольга ТУМІДАЙ,
г.Мінск
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Кухня

Рэцэпты ад
Стэфана
Заржэцкага

Гарбуз па-вугорску

800 г гарбуза, 3 стал.лыжкі алею, 2 стал. лыжкі мукі, 0,5 шклянкі смятаны, соль,
цукар, молаты чырвоны перац, зеляніна кропу.
Гарбуз нарэзаць буйнымі кавалкамі, пасыпаць соллю, перцам, мукой, абсмажыць
на разагрэтым алеі, прыкрыць вечкам і тушыць на вельмі слабым агні. Мяккі гарбуз
заліць смятанай, змяшанай з чырвоным молатым перцам і цукрам, яшчэ некалькі
хвілін патушыць, пасыпаць дробна нарэзаным кропам.

Шаноўные спадарства!
Мы прапаноўваем вам адправіцца ў
Венгрыю — краіну з багатай культурай,
умацаванай глыбокімі нацыянальнымі
традыцыямі. І падарожжа адбудзецца тут,
на нашай кухні.

Перац па-вугорску

1 кг салодкага перцу, па 150 г карэння пятрушкі і салеры, 150 г каляровай капусты, 3-4 зубчыкі часныку.
Для заліўкі: на 1 л вады — 0,8-1 л сталовага воцату, па 1,5-2 стал. лыжкі солі і
цукру, 2 лаўровыя лісточкі.
Вычышчаны перац разрэзаць уздоўж на 4-5 частак. Карэнне здрабніць. Каляровую
капусту разабраць на суквецці. У падрыхтаваны посуд пакласці пластамі гародніну,
заліць астуджанай заліўкай, зверху — прыгнёт. Першыя 10-12 дзён трымаць пры пакаёвай тэмпературы, затым перанесці ў халоднае месца.

Локшына з мясам па-энінгску

Шырокая локшына — 320 г, свініна (лапатка) — 200 г, вяндліна — 100 г,
памідоры — 150 г, салера — 100 г, масла — 50 г, алей — 100 г, морква — 1 шт.,
цыбуля — 1 шт., зялёны гарошак — 50 г, булён з костачкі — 500 мл, размарын
(лісточкі) — 4 шт., соль — 20 г.
Апусціць памідоры на некалькі хвілін у гарачую ваду, ачысціць іх ад скуркі і парэзаць кубікамі. Свініну парэзаць на дробныя кубікі, цыбулю здрабніць, а вяндліну
парэзаць палоскамі.
Пакласці ў булён лісцікі размарыну, пракіпяціць і адварыць у ім локшыну. Скінуць
локшыну на друшляк і прамыць. Цыбулю патушыць на алеі, пакласці ў яе кавалачкі
мяса і працягваць смажыць, дадаць гародніну, патушыць ўсё да гатоўнасці, змяшаць
з локшынай, запраўленай маслам. Адразу ж гарачай локшыну падаць на стол.
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Суп-гуляш з ялавічыны

Ялавічына мякаць — 500 г, 1 костка ялавічная, шампіньёны — 300 г,
3-4 бульбіны, 2 цыбуліны, 1 морква, 1/4 караню салеры, 2 шт. балгарскага перцу,
2 яйкі, мука — 1,5-2 шклянкі, 4-5 зубчыкаў часныку, памідоры ва ўласным соку —
660-700 г (1 слоік), зеляніна свежая — 80-100 г (кроп, пятрушка, кінза), булён —
1-1,5 л, перац духмяны гарошкам — 4-5 шт., папрыка молатая — 4 стал. лыжкі,
перац сушаны кавалачкамі — 2 стал. лыжкі, кмен, соль — на густ.
Пачнем з падрыхтоўкі неабходных інгрэдыентаў. Найперш мы нарэжам мяса на
невялікія кавалачкі. Моркву і салеру рэжам кубікамі. Чысцім цыбулю і наразаем яе
пер’ем. Грыбы прамываем і наразаем на чвэртачкі. Балгарскі перац чысцім і наразаем
кубікамі. Бульбу таксама чысцім і наразаем невялікімі кубікамі.
Усе асноўныя інгрэдыенты падрыхтаваныя, таму прыступім непасрэдна да гатоўкі
супу-гуляшу. Наліваем у рондаль трохі аліўкавага алею, выкладаем цыбулю, смажым
яе на моцным агні да залацістага колеру. Затым дадаем да цыбулі мяса і костачку,
працягваем смажыць усё на моцным агні, памешваючы. Як ялавічына пасвятлела,
выкладаем у рондаль кубікі морквы і салеры, смажым, пакуль сок амаль цалкам не
выпарыцца. Не забываем перамешваць. Далей дадаем сушаны перац кавалачкамі і
молатую папрыку. Выліваем у рондаль сок са слоіка з памідорамі і працягваем смажыць. Хуценька чысцім памідоры ад скуркі і таксама кладзем іх у рондаль. Памяншаем агонь да сярэдняга і тушым гародніну з мясам без вечка на працягу 20 хвілін,
вадкасць павінна ўмерана кіпець. Па заканчэнні часу дадаем у рондаль раздушаны
часнык. Затым выкладаем кубікі перцу, і ўліваем столькі булёну, каб суп-гуляш быў
дастаткова густым і заставалася яшчэ трохі месца да краю рондаля.
Як толькі вадкасць зноў закіпіць, насыпаем у рондаль дробку кмену, перац гарошкам і дадаем бульбу.
Хай усё паволі кіпіць, а мы пакуль зоймемся цестам для “чыпетак”. Разбіваем ў
міску яйкі, дадаем дробку солі, усыпаем столькі мукі, кааб цеста атрымалася даволі
тугім. Заварочваем яго ў мяшок і кладзем на некалькі хвілін у халадзільнік. Затым
яшчэ разок абмінаем цеста і шчыкаем пальцамі ад яго невялікія кавалачкі. Выкладаем “чыпеткі” на дошку і даем ім час трохі падсохнуць.
Хвілін праз 10-15 пасля таго, як наш суп закіпеў, солім яго і выкладаем у рондаль
шампіньёны.
Яшчэ праз 5-7 хвілін дадаем “чыпеткі” і адразу перамешваем, каб яны не зліпліся.
Накрываем рондаль вечкам і варым суп-гуляш 8-10 хвілін да гатоўнасці цеста.
Па заканчэнні выключаем агонь, дадаем здробненую зеляніну і пакідаем супгуляш настаяцца пад вечкам яшчэ на 15-20 хвілін.

Ватрушка па-вугорску

Мука — 1,5 шклянкі, масла — 100 г, тварог — 500 г, цукар — 1,5 шклянкі (0,5
шклянкі — у цеста, астатні — у твараговае начынне), разрыхляльнік для цеста —
10 г, яйкі — 2-3 штукі, ванільны цукар — 2/3 ч. лыжкі, салодкае згушчанае малако — 200 г, смятана 20-25% — 3-4 стал. лыжкі, шакалад чорны — 150 г.
Змешваем муку з цукрам і разрыхляльнікам цеста. Затым дадаем размякчанае
масла і пераціраем усё да крышкоў.
Цяпер рыхтуем начынне. Змешваем тварог, яйкі, шклянку цукру і ванільны цукар.
Тварог лепш браць 9%. Начынне не павінна атрымацца вадкім.
Пераходзім да фармавання ватрушкі. Бярэм форму дыяметрам 26-28 см. Высцілаем
дно паперай для выпечкі і выкладваем траціну сумесі з мукі і масла, раўняем. Затым
выкладваем палову твараговага начыння, раўняем. Затым чаргуем: сумесь з мукі і
масла, твараговае начынне і верхні пласт — сумесь з мукі і масла.
Ставім ватрушку выпякацца ў загадзя разагрэтую духоўку. Выпякаем пры 180 градусах хвілін 50-60. Гатоўнасць правяраем драўлянай палачкай.
Пакуль ватрушка пячэцца, рыхтуем глазуру або заліўку. Для гэтага змешваем да
аднастайнасці смятану і згушчонку. Хвілін за 5 да заканчэння выпечкі ватрушкі грэем шакалад.
Дастаём гарачую ватрушку з духоўкі і заліваем сумессю смятаны і згушчонкі.
Верхнім пластом наліваем растоплены шакалад. Гэта можна рабіць з дапамогай кандытарскага шпрыца, а можна проста ліць тонкім струменьчыкам з лыжкі.
А далей уключаем фантазію і пачынаем або лыжкай, або драўлянай палачкай маляваць узоры з шакаладу.
Ватрушку вымаем з формы, калі яна астыне.

Усім чытачам жадаем смачна есці!
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Пчальнік ля Шэйпіцкай гары

Выплакаліся хмараў шэрыя павалокі,
расступілася векамі шчыльных аблокаў
яснае сонейка, сыпле зыркі вокам.
Прайшла навальніца зусім недалёка.

54 гады. Нарадзіўся ў в.Турная Івацэвіцкага
раёна. Скончыў Украінскую Сельскагаспадарчую
акадэмію. З 1986 г. жыве ў в. Лінава Пружанскага раёна. Працаваў пчаляром у тутэйшым
лясніцтве, цяпер — на ўласнай гаспадарцы.
Піша вершы са школьных гадоў. Друкаваўся ў
часопісе «Крыніца», штотыднёвіку «Літаратура
і мастацва», у абласной і раённай перыёдыцы. Лаўрэат літаратурнай прэміі "Гліняны
Вялес" ў 2000 годзе. Заснавальнік штогадовай
літаратурнай мёдавай прэміі.

***

Ару зямлю —
Выворваю шчарбаты талер...
Не пасьпяваю спыніцца,
Конь ідзе далей,
І знаходка прыгортваецца.
Ару зямлю —
Вывальваецца марскі вожык,
Мільёнагадовая акамянеласьць...
Няма часу спыніцца.
Іду далей...
Іду па лесе,
Шукаю грыбы...
Ведаю, добра ведаю:
На дубах ды бярозах залатое лісьце.
Ды няма як падняць галаву —
Упіўся вачамі ў зямлю...
Іду далей...
Даглядаю
пчаліну ў вульлі.
Няма калі паглядзець,
зь якіх красак прынесены мёд.

***

Еду на кані вярхом,
Пачуваю сябе князем...
Чалавекаканём,
Кентаўрам…
На паўноч узыходзіць поўня.
Ад мяне-каня

У медзяністых грэчак,
у расяністых траваў
вецер выцірае вымытыя твары.

фота з www.kamunikat.org
падае шэры цень.
Конь стрыжэ вушамі,
касавурыцца...
Я пачуваюся чалавекам
з сэрцам ваўка.

***

Запрэжаны конь:
Дуга — як нацягнуты
пастромкамі лук.
Замест стралы
ў цеціву запрэжаны
Конь,
стралою ляціць.
Воз грукоча чатырма сонцамі
Залачоных сьпіц.
Я ня (той хто) першы
Замест стралы пусьціў
Разам з лукам каня,
Але колькі гонару ехаць у возе
І бачыць, як (на сонцы)
Паблісквае павута,
Прычэпленая да хамута,
а на ёй вандруе чорны павук —
Бабінага Лета ўнук.

Ярая пчаліна паляцела ў поле,
зранку абтрапала крыльлем навакольле, —
валачэ ў вулей мядку поўнае вольле.
Пасылае сонейка бліскучыя зыркі,
нараджае фарбаў, гукаў рытмы…
…Адкуль наляцела зьнячэўку, скрытна
ня ўхваленая лысым сапляшнікам рыфма?

Астываеш пацiху,
станаеш рудою,
каменнаю сольлю,
зямлёю,
i шмат у табе
крышталёвых россыпаў.
I дзе тая магiя,
што прымусiць цябе
стаць новым, гарачым
подыхам магмы?

«Баладзе аб ласіным балоце”
Вясной, дачакаўшыся ночы
на Ласіным балоце,
сабака па сьледзе ідзе.

А на вышцы, што стаіць
на прасецы квартальнай,
ці так недзе ў схове
пацее ў чаканьні
здабычы паляўнічы —
чалавек першабытнай культуры.

Мова

1
На тое i словы,
каб лавiць
сполахi iмгненьняў
летуценных.
Мова – нерат для слоў,
Каб з нетраў
Мора-жыцьця
Выцягваць фарбы
Пачуцьцяў, думак,
Настрояў i мрояў…
2
Мова,
што ў табе новага
з той пары
як ты была
гарачаю магмаю гукаў!..

Узброены жалезнымі зубамі,
узіраецца пустымі зрэнкамі
ў шкляныя вочы
начнога бачаньня…
…Брэша сабака, чуецца стрэл,
вохкі выдых ласіхі
ў жываце з двума
так і не народжанымі ласянятамі.
Маўчаньне…
кінута скура ў багно,
рог кліча сабаку,
вуркоча машына.
Людзі першабытнай культуры “робяць ногі”
У XXI стагодзьдзе…

Збан

Сьвятло ўвасобілася
ўва мне
Сьвятой часьцінкаю бацькоў.
Зь вялікім сьветам,
сьценкамі збанка,
мяжую я.
І ледзь павекі на вякі заплюшчу —
Рассыплецца збан цемры,
Рассыплецца маё сьвятло.

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 пазнакай «ТВОРЧАСЦЬ».
І атрымлівай сваю электронную кніжку ў падарунак!
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Мастацтва,
як стыль душы
Нарадзілася Людміла Дзмітрыеўна
Налівайка 13 снежня 1940 года ў Гродна ў сям'і дырэктара беластоцкай
школы. Cкончыла гарадзенскую школу і паступіла на мастацка-графічны
факультэт Віцебскага педагагічнага
інстытута. Пасля сканчэння якога вярнулася
ў родны горад, дзе працавала ў Гродзенскім
тэатры і Мастацка-вытворчых майстэрнях. Пасля 1976 года сваю прафесійную
кар'еру працягнула ў Мінску ў Інстытуце
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
Нацыянальнай Акадэміі Навук Рэспублікі
Беларусь, а затым у Інстытуце гісторыі
Акадэміі Навук. Там пазнаёмілася і працавала разам з Міхасём Ткачовым, Міхасём
Чарняўскім, а пазней і з Зянонам Пазняком.
У 1997 годзе абараніла кандыдацкую
дысертацыю на тэму “Мастацкае жыццё
Беларусі 1920-х гадоў”. Друкаваная графіка,
плакаты, экслібрысы і біяграфіі асобных
творцаў з'яўляліся галоўнай тэмай у даследваннях Людмілы. Больш за 300 артыкулаў,
якія друкаваліся ў шматлікіх часопісах,
кнігах, зборніках і энцыклапедыях належаць пяру Людмілы Налівайка.
Асноўнае месца ў даследваннях Налівайка
займае беларуска-фінскі мастак Аляксандр
Ахола-Вало (1900—1998). Менавіта яго
асобе была прысвечана значная колькасць
артыкулаў і выйшла гісторыка-рамантычная
п'еса «Конь у чырвоным паліто». Знаёмства з
працамі і дакументамі Ахола-Вало ў даследчыцы адбылося ў 1978 годзе, а вось рэальная сустрэча з мастаком толькі ў 1991 годзе.
Людміла Дзмітрыеўна здзейсніла вандроўку
ў Фінляндыю, пазнаёмілася з мастаком і
фактычна адкрыла Аляксандра Ахола-Вало
для Беларусі. Сёння яна з'яўляецца адным з
буйных даследчыкаў творчасці графітыстаў
віцебскай школы 1920-х гадоў і адзіным
даследчыкам, які так дасканала вывучае
дзейнасць Ахола Вало.
Акрамя навуковай дзейнасці Людміла
Дзмітрыеўна з'яўляецца сябрам Саюза

Людміла
НАЛІВАЙКА.

74 гады, сябра БСДП з 1993 года.
мастакоў Беларусі. Працуе ў жанры гравюр,
бацік, жывапіс акрыл, масла, акварэль, але
самай цікавай для сябе лічыць графічныя
партрэты. Яна з'яўлялася ўдзельніцай дзвюх
усесаюзных і больш дваццаці мастацкіх
выстаў у Гродна, Мінску, Віцебску, Магілёве,
Йыфві (Эстонія), Гальшанах і Мірскім замку. З 60-х гадоў ХХ стагоддзя яе гравюры друкаваліся на старонках беларускіх
і савецкіх газетаў ды часопісаў. А два яе
графічных творы былі набыты Нацыянальным музеем Беларусі і выстаўляюцца
ў пастаяннай экспазіцыі графікі. Людміла
Налівайка
вядзе
актыўнае
жыццё
мастацтвазнаўцы. З'яўляецца суаўтарам
шматлікіх мастацкіх выставаў, якія
праводзіліся ў Беларусі. У 2015 годзе дзесяць твораў спадарыні Людмілы (роспісы
па ткані, шклу) на тэму “Трасцянец” экспануюцца ў памяшканні Чырвонага Крыжа ў
Шабанах.
У 2010 годзе, Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, дзе яна працавала з 1998 года,
зрабіў вялікі падарунак для мастачкі —
арганізаваў выставу, якая была прымеркавана да 110-годдзя з дня нараджэння
Аляксандра Ахола-Вало і 70-годдзя самой
Людмілы Налівайка.
Людміла Налівайка з'яўляецца сябрам
партыі з 1993 года. Была актыўным сябрам
Заводскай раённай арганізацыі БСДП.
Зараз спадарыня Людміла знаходзіцца
на пенсіі, але ўсё-роўна працягвае займацца
сваёй любімай справай — даследваць і маляваць.

Марына АЗАРОНАК,
г.Мінск.

Нарадзілася ў Гродна. Працавала ў
Гродзенскім тэатры, Мастацка-вытворчых
майстэрнях, Інстытуце гісторыі Акадэміі
Навук Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным
мастацкім музеі Беларусі.
Працуе ў галіне станковай графікі і роспісу па
шоўку і шклу.

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 пазнакай «Хобі»

Часопіс выдаецца па ініцыятыве
рабочай групы "Жанчыны БСДП"

чэрвень, 2015

Фота Марыны АЗАРОНАК.

Вандроўка ў ХІХ стагоддзе ў гісторыю маёнтка Сула, які належыў Ленскім
чытайце на 31 старонцы.
Фота Сяргея ШВАЙКО.

