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ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!
Вось мы і дачакаліся! Выйшаў чарговы, ужо трэці па ліку, нумар жаночага
часопіса Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) “Адлюстраванне”. Усім аўтарам выказваю падзяку за тое, што знайшлі час, напісалі і
выслалі ў рэдакцыю свае матэрыялы.
Дадзены часопіс - прыклад таго, як людзі, не будучы прафесіяналамі ў
журналістыцы, выказваюць сваё бачанне жаночых праблем і праблем сучаснага грамадства, аналізуюць іх і кідаюць выклік сучаснасці.
Пазіцыя рэдакцыі не заўжды супадае з пазіцыямі аўтараў, аднак артыкулы ў часопісе друкуюцца для дыскусій, каб скалыхнуць і разварушыць наша
і без таго соннае грамадства і вызначыць у рэшце рэшт, якое месца займае ў
Беларусі сучасная жанчына.
Найбольш надзённыя матэрыялы будуць размешчаныя на абноўленым
сайце партыі ў раздзеле “Жанчыны БСДП” па наступным адрасе – bsdp.org.
Абноўлены сайт БСДП дазваляе абмяркоўваць размешчаныя на ім матэрыялы.
Хачу адзначыць, што матэрыялы часопіса чытаюцца і шырока
абмяркоўваюцца як унутры партыі, так і за яе межамі. Нумары часопіса паступаюць як у архіў Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, так і высылаюцца ў разнастайныя грамадскія арганізацыі і палітычныя партыі краіны.
З павагай,
галоўны рэдактар часопіса «Адлюстраванне»
Ігар Барысаў
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Анатоль СІДАРЭВІЧ,
г.Мінск,
гісторык, старшыня Мінскай гарадской
арганізацыі БСДП

Аб жаночым крыле БСДП:
пэуныя прапановы
Ужо колькі часу у Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі
(Грамадзе) вядуцца размовы пра “жаночае крыло” партыі. Але
ўсе ўдзельнікі размоў сутыкнуліся з тым фактам, што паняцця
“крыло” ў Статуце БСДП няма.

Тут варта было б нагадаць, што ў
свой час (дакладна не памятаю, у якім
годзе) мы спрабавалі ўвесці ў Статут паняцце “клуб” (жаночы, маладзёжны і г.д.),
але Міністэрства юстыцыі выкасавала гэтую навелу.
З другога боку, мы жывем яшчэ
згадкамі пра тое, як нашу партыю
калаціла і трэсла ў 2008 годзе, калі Аляксандр Казулін, Ігар Рынкевіч, Віктар
Крываль ды іншыя спрабавалі стварыць
у БСДП сваю фракцыю. Таму сёй-той з
нашых таварышаў баіцца, што “крыло”
стане чымсьці накшталт фракцыі і такім
чынам падарве адзінства БСДП.
Як бы там ні было, жаночыя праекты
ў партыі ажыццяўляюцца, і мы ўжо маем
назву нефармалізаванага аб’яднання
(“Жанчыны БСДП”) і нават яго сімвал.
Пытанне ў тым, як фармалізаваць тое,
што ўжо называецца “Жанчынамі БСДП”.

Мяне папрасілі высветліць формы жаночай працы ў іншых сацыял-дэмакратычных партыях.
***
Як вядома, складовай часткай
Сацыялістычнага
Інтэрнацыяналу,
з’яўляецца
Сацыялістычны
Інтэрнацыянал Жанчын (Socialist International
Women). У СІЖ уваходзяць дзясяткі нацыянальных жаночых арганізацый. Усе
яны з’яўляюцца складовымі часткамі
адпаведных
сацыял-дэмакратычных,
сацыялістычных і рабочых партый.
Прынцып такі: калі нейкую партыю прымаюць у Сацыялістычны Інтэрнацыянал,
у Сацыялістычны Інтэрнацыянал Жанчын аўтаматычна трапляе і партыйная
(прыпартыйная) жаночая арганізацыя.
Калі ў нейкай партыі няма жаночай
арганізацыі, у СІЖ залічваецца сама

партыя. Напрыклад Беларуская партыя
працы (БПП) у нас прадстаўлена толькі
арганізацыйным камітэтам, але такую
партыю можна знайсці ў спісе членаў
Сацыялістычнага Інтэрнацыяналу. З тае
прычыны, што ў БПП няма сваёй жаночай арганізацыі, у спісе СІЖ мы чытаем: Belarusian Party of Labour (observer
status) .
Кожнаму, хто ўступіў у БСДП, трэба
ведаць: на міжнароднай арэне ўжо маецца партыя з такой абрэвіятурай – BSDP.
Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Народная Грамада). У Беларусі
яна прадстаўлена толькі аргкамітэтам,
але ў Сацыялістычны Інтэрнацыянал
уваходзіць.
Адпаведна
членам
Сацыялістычнага Інтэрнацыяналу Жанчын з’яўляецца і жаночая арганізацыя
гэтай БСДП. Калі ў інтэрнэце набраць
спасылку
http://www.socintwomen.org/
en/members.html,
мы
атрымаем
інфармацыю, што членам СІЖ з’яўляецца
Belarusian Women's League, Belarusian
Social Democratic Party (Narodnaya
Hramada) BSDP (consultative status) . (Дарэчы, на сайце Міжнарожнага Саюза
Сацыялістычнай Моладзі можна даведацца, што тая ж BSDP даводзіцца партыяймаці для Маладых Сацыял-Дэмакратаў –
Маладой Грамады.)
Нацыянальныя
жаночыя
сацыялістычныя арганізацыі, “прыпісаныя”
да адпаведных партый, маюць розныя
назвы: Сацыялістычны жаночы форум (Сацыялістычная партыя Албаніі),
Фемінісцкая камісія (Дэмакратычныя
сацыялісты Амерыкі), Жаночы камітэт
(Армянская рэвалюцыйная федэрацыя),
Аўстрыйская
сацыял-дэмакратычныя
жанчыны (СДП Аўстрыі), Працоўная
жаночая акцыя (Дэмакратычная рабочая партыя Бразіліі), Прагрэсіўны жаночы рух (Габонская партыя прагрэсу),
Украінскія ружы (Сацыял-дэмакратычная партыі Украіны), Федэрацыя сацыялдэмакратычных жанчын (Сацыял-дэмакратычная партыя Германіі).
Спынюся на апошняй. У самай старой сацыял-дэмакратычнай партыі свету (у траўні сёлета СДПГ адзначыла сваё
150-годдзе), як кажуць, выпрацаваныя
нарматыўныя дакументы “на кожны выпадак”.

Федэрацыя сацыял-дэмакратычных
жанчын СДПГ па-нямецку называецца
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen, ASF, што можна перакласці як
Рабочая
супольнасць
(згуртаванне,
аб’яднанне, садружнасць, таварыства) сацыял-дэмакратычных жанчын.
Наогул,
рабочых
супольнасцяў
(згуртаванняў, аб’яднанняў, садружнасцяў, таварыстваў) у Сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі адзінаццаць.
Гэта, акрамя ASF, рабочыя супольнасці
моладзі (Jusos in der SPD – Маладыя
сацыял-дэмакраткі і сацыял-дэмакраты ў СДПГ), пенсіянераў (“СДПГ 60+”),
“Сацыял-дэмакратычныя
юрысткі
і
юрысты”, “Сацыял-дэмакраткі і сацыял-дэмакраты ў галіне аховы здароўя”,
“Рабочая супольнасць для адукацыі”
(педагогі школ розных ступеняў), “Рабочая супольнасць міграцыі і (культурнай)
разнастайнасці”, “Рабочая супольнасць
людзей з абмежаванымі магчымасцямі
“Актыўныя самі”.
У адпаведнасці з 10-м параграфам
Статута СДПГ Праўленне (Vorstand)
партыі 26 сакавіка 2012 года зацвердзіла
Grundsätze und Richtlinie für die Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaften in der SPD
(Асноўныя правілы (прынцыпы) і
дырэктывы для дзейнасці рабочых
супольнасцяў у СДПГ).
Галоўны сэнс гэтага дакумента ў тым,
што рабочыя супольнасці (згуртаванні,
аб’яднанні, садружнасці, таварыствы)
з’яўляюцца несамастойнымі часткамі
СДПГ (так напісана ў першым сказе прэамбулы). Але яны надзелены аўтаноміяй.
Іх арганізацыйная структура нагадвае
партыйную. Яны склікаюць свае сходы (у
гарадах і гарадскіх раёнах), канферэнцыі
(у акругах, землях і на федэральным
узроўні), выбіраюць свае органы, маюць
прадстаўніцтва ў партыйных органах.
Рабочыя супольнасці (згуртаванні,
аб’яднанні, садружнасці, таварыствы)
маюць свае задачы, мэты і членства, якія
вызначаюцца ўжо названымі Асноўнымі
правіламі (прынцыпамі) і дырэктывамі.
У ASF уваходзяць усе жанчыны – члены СДПГ, у Jusos in der SPD – усе маладыя
сябры партыі, у “СДПГ 60+” – усе сябры
партыі пажылога веку, а ў іншыя таварыствы – сацыял-дэмакраткі і сацыял-дэма-
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краты, якія маюць адпаведныя прафесіі ці
інтарэсы.
Як бачым, Сацыял-дэмакратычная
партыя Германіі не развалілася і, як думаецца, не разваліцца, хоць у ёй 11 групаў “па
інтарэсах”. Некаторыя з іх дзейнічаюць
ужо дзесяцігоддзямі, а жаночая і маладзёжная супольнасці па сто гадоў.
***
Цяпер вернемся да нашых рэаліяў.
Нашы жанчыны вельмі хацелі
і хочуць, каб у Статуце партыі неяк
асобна быў адзначаны жаночы аспект.
Прапісаны ў Статуце прынцып роўнасці
ўсіх сябраў партыі іх не задавальняе. Што самае цікавае: выказваючы
прэтэнзіі і пажаданні, нашы сацыялдэмакраткі самі да гэтага часу нічога
канкрэтнага не прапанавалі. Таму бяру
ініцыятыву на сябе і прапаную на наступным з’ездзе партыі (сакавік 2014 г.)
запісаць 2-гі параграф Статута БСДП у
такой рэдакцыі:
БСДП з’яўляецца дэмакратычнай партыяй парламенцкага тыпу і
аб’ядноўвае людзей розных вызнанняў
і філасофскіх поглядаў, якія прызнаюць сябе абаронцамі прынцыпаў свабоды, справядлівасці і салідарнасці,
грамадзянскай і сацыяльнай роўнасці
жанчын і мужчын, натуральнага прыроднага асяроддзя і лічаць прыярытэтным накірункам сваёй дзейнасці
сацыяльную абарону людзей наёмнай
працы, моладзі, пенсіянераў, людзей з
абмежаванымі магчымасцямі.
Да слоў “і лічаць” гэты параграф запазычаны са статута СДПГ. Астатняе за-

пазычана з Праграмы БСДП: там ясна
запісана, чые інтарэсы выражае партыя.
Ідзем далей. У статуце СДПГ, у
10-м параграфе, які тут ужо згадваўся,
запісана: “Дзеля асаблівых задач па падставе рашэнняў Праўлення ўнутры партыі
могуць стварацца рабочыя супольнасці
(згуртаванні, аб’яднанні, садружнасці, таварыствы). Дзейнасць рабочых супольнасцяў
(згуртаванняў, аб’яднанняў, садружнасцяў,
таварыстваў) ажыццяўляяцца на падставе
Асноўных правілаў (прынцыпаў), прынятых Праўленнем”.
Так напісана ў статуце Сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі. А вось што
напісана ў Статуце нашай партыі: “ЦК
БСДП: ...па сваёй ініцыятыве або па прапанове Прэзідыума партыі фарміруе пастаянныя і часовыя камісіі і рабочыя групы, якія з’яўляюцца дарадчымі органамі
ЦК БСДП, і прымае Палажэнне аб іх” (п.
5.17, абз. 8).
Як бачым, у немцаў ёсць паняцце
“рабочая супольнасць”, у нас – паняцце “рабочая група”. Думаю, што ў нашай
партыі можна стварыць рабочую групу “Жанчыны БСДП”. Для гэтага трэба
толькі два чыннікі: 1) жаданне нашых
сацыял-дэмакратак; 2) добрая воля Цэнтральнага Камітэта і Прэзідыума партыі.
Калі такое жаданне і такая добрая воля
аб’явяцца, то, мяркую, у партыі знойдуцца людзі, якія здолеюць перапрацаваць цяперашняе Палажэнне аб камісіях,
уставіўшы ў яго адмысловы раздзел “Рабочая група “Жанчыны БСДП”. У аснову
такога раздзела можна было б пакласці
дастасаваныя да нашых палітычных умоў
нямецкія Асноўныя правілы (прынцыпы) і дырэктывы для дзейнасці рабочых
супольнасцяў у СДПГ.

Ïàë³òыêà

Ігар БАРЫСАЎ,
г.Магілёў
намеснік старшыні БСДП,
магістр паліталогіі

11 ПУНКТАЎ,

па якіх Беларуская сацыял-дэмакратыя

разыходзіцца
з ДЫКТАРУРАЙ

Вельмі часта сацыял-дэмакратам даводзіцца чуць з боку
беларускіх правых кпіны. Нібыта наша ідэалогія і прапановы
па тым, якой павінна быць сацыяльная дзяржава, мала чым
адрозніваюцца ад сучаснага дзяржаўнага курсу. Некаторыя ўслед
за Лукашэнкам нават сцвярджаюць, што ў Беларусі будуецца
ці то нават пабудаваны сацыялізм. На прыкладзе адзінаццаці
найбольш яскравых пунктаў я хачу паказаць прынцыповыя
адрозненні сацыял-дэмакратыі ад існуючай у краіне дыктатуры.

1.

Сацыял-дэмакраты,
у
адрозненне ад рэжыма
Лукашэнкі,
з’яўляюцца
паслядоўнікамі дэмакратычных традыцый. Дэмакратыя ў нашай палітыцы з’яўляецца
мэтай і сродкам. Пад дэмакратыяй сацыял-дэмакраты разумеюць права народа праз свабодныя і справядлівыя выбары вызначаць палітычны лад сваёй
дзяржавы, выбіраць паміж палітычнымі
партыямі і асобнымі палітыкамі, выказваць палітыкам давер альбо недавер, а

таксама мець магчымасць кантраляваць
органы ўлады. Дэмакратыя - гэта павага
да правоў чалавека і да правоў меншасці,
а таксама пошук згоды і кампрамісу
ўнутры грамадства.
Залатыя словы Розы Люксембург аб
тым, што няма сацыялізму без дэмакратыі,
як і няма дэмакратыі без сацыялізму
з’яўляюцца фундаментальным прынцыпам сацыял-дэмакратаў.
Палітычная дэмакратыя з’яўляецца
перадумовай палітычнай, эканамічнай,
сацыяльнай і культурнай дэмакратыі.
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2.

Сацыял-дэмакраты за свабоду. Свабода ў нашым
паразуменні – гэта права чалавека вызначаць свой лёс,
рабіць выбар, быць вольным ад палітычнага, адміністрацыйнага
і эканамічнага прымусу. Свабода гарантуе ўдзел у грамадскім і палітычным
жыцці. Свабоду мы разумеем як права
нацыянальных груп карыстацца сваімі
мовамі, мець свае культурна-асветніцкія
ўстановы і арганізацыі, браць удзел у
агульнаграмадскіх справах, а таксама як
павагу да думкі і правоў меншасці — нацыянальнай, сацыяльнай, палітычнай,
рэлігійнай.
Наш ідэал сфармуляваны 165 год
таму: грамадства, у якім свабоднае
развіццё кожнага з’яўляецца ўмовай свабоднага развіцця ўсіх.
Свабода адных людзей не павінна
абмяжоўваць свабоду іншых. Ва ўмовах
беларускай дыктатуры парушаюцца ўсе
ступені свабод грамадзян і груп грамадзян.

3.

Сацыял-дэмакраты за прававую дзяржаву. Вышэй за
ўсё ў краіне стаіць Закон,
а Канстытуцыя Рэспублікі
Беларусь з’яўляецца асноўным Законам
дзяржавы. Недапушчальнымі з’яўляюцца
злоўжыванні Законам, яго адвольная
трактоўка, яго невыкананне.
Недапушчальным з’яўляецца вяршэнства прэзідэнцкіх дырэктыў і ўказаў
над Канстытуцыяй і іншымі існуючымі ў
краіне законамі.

4.

Сацыял-дэмакраты
за
справядлівасць. Сацыяльная справядлівасць – гэта
фундаментальная аснова
нашай палітыкі. Нельга дапускаць рэзкага разрыву ў даходах унутры грамадства.
У Японіі і паўночна-еўрапейскіх краінах
разрыў паміж багатымі і беднымі складае 4:1. На дадзены момант разрыў паміж
самымі багатымі і беднымі беларусамі
складае 6:1. Гэты паказчык сведчыць
пра тое, што ў краіне складваецца новае
класавае грамадства, дзе на адным полюсе кучка багатых уласнікаў асноўных
сродкаў вытворчасці, а на другім – маса
бедных наёмных работнікаў. Нельга
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дапусціць, каб гэты паказчык стаў крытычным (12:1).
Апошнім часам відавочнай стала
тэндэнцыя, у сілу якой багатым чалавекам у краіне можа быць толькі чыноўнік
і набліжаны да рэжыму бізнэсовец.
Назіраецца небяспечнае для грамадства зрошчванне ўлады і капіталу, працэс станаўлення, услед за палітычнай,
эканамічнай алігархіі. Гэтая катэгорыя
людзей можа дазволіць сабе фактычна
ўсё. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што
прыбыткі чыноўнікаў і набліжаных да
ўлады бізнэсоўцаў, празваных у народзе
“кашалькамі Лукашэнкі”, знаходзяцца паза статыстыкай, г. зн. не паддаюцца ўліку.
Такіх людзей у краіне, паводле падлікаў
сацыёлага Алега Манаева, не болей як 1%.
Паводле эканаміста Міхаіла Залескага, гэтая група складае каля 40 тысяч чалавек.

5.

Сацыял-дэмакраты
за
плюралізм. Плюралізм –
гэта
разнастайнасць
у
краіне
палітычных
ідэалогій і поглядаў. Мы катэгарычна супраць навязвання дзяржаўнай ідэалогіі,
якая з’яўляецца абавязковай для ўсіх
дзяржаўных службоўцаў ды іншых катэгорый грамадзян, нават калі гэтая ідэалогія
з’яўляецца сацыял-дэмакратычнай. Мы
за тое, каб курс краіны вызначаўся шляхам дэмакратычных выбараў паводле
сімпатыяў насельніцтва да тых ці іншых
палітычных сілаў і палітычных лідэраў.
Недапушчальным з’яўляецца пераслед
іншадумцаў і палітычнай апазіцыі.
Сацыял-дэмакратыя
выказваецца
таксама за плюралізм у галіне навуковатэхнічнай і мастацкай творчасці. Мы
выказваемся за спаборнасць розных навуковых і мастацкіх школ і напрамкаў.
Сацыял-дэмакраты канстатуюць, што такога плюралізму ў нашай краіне няма. Пра
гэта сведчаць фаварызацыя ўладамі адных творчых аб’яднанняў і непрыхільнае
стаўленне да іншых, звальненні прафесараў
і выкладчыкаў ВНУ, эміграцыя інтэлекту ў
далёкае і блізкае замежжа.

6.

Сацыял-дэмакраты
за
роўнасць. У першую чаргу сацыял-дэмакраты за
роўнасць грамадзян перад

законам, а таксама за сацыяльную і грамадзянскую роўнасць жанчын і мужчын.
Хоць працэнт жанчын з вышэйшай адукацыяй большы, чым працэнт мужчын,
на дадзены момант заўважная тэндэнцыя, што ключавыя кіраўнічыя пасады
займаюць пераважна мужчыны. Жанчыны ў большай ступені, чым мужчыны,
выконваюць некваліфікаваную працу.
Даходы мужчын і жанчын пры выкананні
адной і той самай працы адрозніваюцца ў
сярэднім на адну чвэрць.
Роўнасць заключаецца і ў тым, што
кожны мае права на годныя чалавека
ўмовы жыцця. Незалежна ад паходжання, сацыяльнай, этнічнай, рэлігійнай,
партыйнай і полавай прыналежнасці
людзі павінны мець роўныя магчымасці
для раскрыцця сваёй індывідуальнасці і
самарэалізацыі. Найбольш яскравым сведчаннем няроўнасці грамадзян з’яўляюцца
Узброеныя Сілы і ВНУ, якія даўно сталі
класавымі інстытутамі: тэрміновую службу ў арміі праходзяць амаль выключна
выхадцы з сацыяльных нізоў, для якіх
з-за дарагоўлі недаступная вышэйшая
і сярэдняя спецыяльная адукацыя. Мы
з’яўляемся сведкамі абмежаванняў, якія
накладаюцца на кар’ерны рост не толькі
жанчын, але таксама людзей, прыналежных да палітычнай апазіцыі. З публічных
выступленняў афіцыйных асоб можна
зрабіць выснову, што краіне існуе негалосная забарона паслядоўнікам пэўных
канфесій займаць пасады ва Ўзброеных
Сілах і ва ўладных структурах.

7.

Сацыял-дэмакраты
за
годныя ўмовы працы. Як
сказаў паэт, сацыялізм –
гэта «свободный труд
свободно собравшихся людей». Вызваленне работнікаў ад залежнасці ад
уласнікаў асноўных сродкаў вытворчасці
было і застаецца адной з асноўных задач сацыял-дэмакратыі. Увёўшы кантрактную сістэму, ліквідаваўшы саветы
працоўных калектываў, абмежаваўшы
правы прафесійных саюзаў, зрабіўшы
Федэрацыю прафсаюзаў дадаткам да
дзяржаўнага апарату, пераследуючы незалежныя прафсаюзы, дзяржава стварыла ідэальныя ўмовы для эксплутатацыі
працы.

Галоўнымі абаронцамі інтарэсаў
працоўных павінны быць прафесійныя
саюзы. Дзяржава павінна адмовіцца
ад абмежавання права грамадзян на
аб’яднанні, у тым ліку на стварэнне
прафесійных саюзаў і прафсаюзных
аб’яднанняў.
Выступаючы за вызваленне працы, сацыял-дэмакраты выказваюцца за роўнае
стаўленне ўлады да ўсіх прафесійных
саюзаў, за прывядзенне беларускага
прафсаюзнага і працоўнага заканадаўства
да стандартаў Міжнароднай арганізацыі
працы, за наданне рэальных правоў
тэхнічным і прававым прафсаюзным
інспектарам працы, за адмену кантрактнай сістэмы і дэкрэта № 9 «Аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай
прамысловасці», за ўдзел у заключэнні
калектыўных дагавораў, тарыфных і генеральнага пагадненняў усіх прафсаюзных
аб’яданняў краіны.

8.

Сацыял-дэмакраты
за
салідарнасць. Салідарнасць
палягае ва ўзаемадзеянні
паміж
грамадзянамі
і
грамадскімі групамі ў пытаннях дасягнення агульнага дабрабыту і дабрабыту
кожнага чалавека. У адрозненне ад цяперашняга рэжыму, які распальвае варожае стаўленне да пэўных груп грамадзян
і перашкаджае станаўленню беларускай
нацыі, мы выступаем за пошук кампрамісу
паміж інтарэсамі розных сацыяльных, нацыянальных, палітычных, рэлігійных груп
грамадзян, за грамадзянскі мір і нацыянальную згоду.

9.

Сацыял-дэмакраты
за
рэгуляванне
эканомікі.
Толькі гэтая мера здолее
абараніць насельніцтва ад
разрыву ў даходах, гарантуе грамадзянам працу, а тым, хто дасягнуў пенсійнага
ўзросту – годны жыццёвы ўзровень.
Мы супраць усеагульнай дзяржаўнай
уласнасці, як і супраць усеагульнай
прыватызацыі. Наш ідэал — шматукладная (змешаная) рынкавая сацыяльная і экалагічная эканоміка, у якой
свабоднае прадпрымальніцтва спалучаецца з пэўным (у межах нацыянальнай
неабходнасці) дзяржаўным рэгуляваннем
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на макраўзроўні. Мы таксама выступаем за дзейнасць натуральна складзеных
манаполій. Наш прынцып: свабода —
наколькі магчыма, планаванне — наколькі
неабходна.

на беларускай мове, за тое, каб, як
мінімум, беларусазнаўчыя дысцыпліны ў
школах усіх тыпаў і ўзроўняў выкладаліся
на беларускай мове.
Нацыянальныя меншасці ў месцах іх
кампактнага пражывання павінны мець
С ацыял-д эмакра- права на культурную аўтаномію і нацыты за росквіт бела- янальныя школы. У нацыянальных шкорускай
культуры. лах вывучэнне беларускай мовы павінна
Беларусаў ад усіх быць абавязковым.
народаў свету адрознівае беларуская мова
і беларуская нацыянальная культура. БеСацыял-дэмакраты
ларуская сацыялістычны рух ад самага
за экалогію. Нельпачатку меў нацыя-, культура- дзяржага дапускаць таго,
ватворчы характар.
каб на тэрыторыі
Мы канстатуем, што апошнія 19 Беларусі будаваліся прадпрыемствы са
гадоў улада няспынна вядзе наступ на шкоднай вытворчасцю, асушаліся балобеларускую нацыянальную культуру, ты, празмерна выкарыстоўваліся штучадукацыю і гуманітарную навуку. Пра ныя і мінеральныя ўгнаенні, а таксагэта, у прыватнасці, сведчыць закрыц- ма гербіцыды і пестыцыды, будаваліся
цё акадэмічных інстытаў літаратуры, гіганцкія жывёлагадоўчыя комплексы.
мовазнаўства,
мастацтвазнаўства,
Будаўніцтва любой вытворчасці
этнаграфіі і фальклору, фактычнае за- мусіць адбывацца з абавязковым
крыццё газет “Раніца” і “Чырвоная шырокім грамадскім абмеркаваннем і пад
змена”, а таксама часопіса “Бярозка”, грамадскім кантролем. Прадпрыемствы,
катастрафічнае скарачэнне колькасці якія перавышаюць шкодныя выкіды ў
дашкольных дзіцячых устаноў, школ і паветра, мусяць плаціць дадатковыя
класаў з беларускай мовай навучання і вы- падаткі. Неэкалагічная вытворчасць
хавання, а таксама тое, што ў дзяржаўных мусіць стаць нявыгаднаю.
выдавецтвах апошнім часам практычМы
выступаем
за
развіццё
на спынілася выданне кніг беларускіх альтэрнатыўных крыніц энэргіі і катэпісьменнікаў-пачаткоўцаў.
гарычна супраць будаўніцтва АстравецСацыял-дэмакраты рашуча пратэ- кай АЭС. Развіццё атамнай энэргетыкі
стуюць супраць такой палітыкі і выступа- ў Беларусі толькі павялічыць яе
юць за тое, каб былі знятыя ўсе штучныя эканамічную залежнасць ад Расіі, а такабмежаванні на дашкольнае і школьнае сама нанясе шкоду навакольнаму асяроднавучанне і выхаванне дзяцей і падлеткаў дзю.

10.

11.

Ïàë³òыêà

Таццяна КАРАТКЕВІЧ,
г.Мінск, магістр псіхалогіі

Актыуныя жанчыны у Беларусі –
папялушкі ці палітыкі?
Пачну з тэзіса: у палітыцы няма полу! Калі
ты палітык, то ты мусіш аднолькава добра адстойваць інтарэсы як жанчын, так і мужчын!
У маім разуменні палітык бачыць і
візуалізуe будучыню сваёй краіны, тое, якім
шляхам яна павінна развівацца. Ён разумее,
як сябе павінен адчуваць, а таксама, чым жыве
звычайны беларус. І канечне, мусіць усведамляць, што трэба зрабіць, каб гэтае бачанне стала рэальнасцю, мусіць ведаць, якія крокі трэба
рабіць да будучыні.
Такім шляхам ідуць мае добрыя сяброўкі,
паплечніцы: у Берасці сябры БСДП Ганна Канюс
і былая дэпутатка ад сацыял-дэмакратаў Наталля Галаніна, у Магілёве - Аксана Закрэўская,
на Магілёўшчыне – Аксана Самуйлава, на
Віцебшчыне - Лідзя Сагідуліна. Усе яны не проста дэкларуюць сваю палітычную актыўнасць:
Канюс клапоціцца пра экалогію для сваіх
землякоў, а Закрэўская змагаецца за якасць дарог абласнога цэнтра. Гэтаксама цягнуць воз
рэальных клопатаў Самуйлава з Сагідулінай.
Відавочна, што палітык “не адзін у полі
змагар”. Палітык тады палітык, калі ў яго ёсць
свой электарат, свая група аднадумцаў.
Як сябра БСДП з 2001 года скажу,
што ганаруся палітычным ростам лідара
партыі Ірыны Верштад, якая сама прайш-

ла свой шлях ад рэгіянальнага актывіста да
палітычнага лідара ў нацыянальным маштабе
– сапраўднага чалавека-магніта. Вакол яе ідзе
яднанне аднадумцаў, у арганізацыю цягнуцца
новыя людзі. І яна не адна такая. Варта згадаць, напрыклад, Людмілу Пеціну – намесніцу
старшыні АГП, лідара Каардынацыйнай рады
Гендэрнай нацыянальнай платформы.
Бачыце, што атрымліваецца: я свабодна
апелюю далёка не адзінкавымі фактамі жаночай палітычнай актыўнасці. Аднак весьці
сур’ёзную размову з націскам на тое, што нашыя жанчыны ў палітыцы зусім не папялушкі,
не атрымліваецца.
Бо па праўдзе, на гэтым полі дамінуюць
мужчыны. Чаму так адбываецца? Можа мужчыны больш салідарныя ці палітыка наша такая жорсткая, што жанчынам там мала месца? Ёсць і ў гэтым свая праўда. Уплываюць на
гэта і магчымыя арышты, збіццё, зняволенне,
абвінавачанні. І нават калі ты па другі бок
барыкад, то усё тое самае: страх звальнення,
парушэнне законаў, залежнасць ад рашэння
“вярхоў”. Хіба прыклады, Тамары Віннікавай,
Галіны Жураўковай ці куды больш прыстасаваных да сённяшніх рэалій Надзеі Ермаковай і
Лідзіі Ярмошынай не пра гэта сведчаць?
Так склалася, што ў рэальным беларускім
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жыцці існуюць рэальныя адрозненні паміж “М”
і “Ж”, інь і янь. Кaрані гэтага цягнуцца з культурных традыцый, з адрознeнняў у працэсах
сацыялізацыі, з павышанай адказнасцi жанчын
за сям’ю і дзяцей, з таго, што жанчыны валодаюць меншай колькасцю эканамічных і сацыяльных рэсурсаў, якія б дазвалялі змагацца за ўладу.
Калі сёння запытваюцца, каго вы ведаеце з жанчын-палітыкаў, то розныя людзі называюць розныя імёны і абсалютна па розных
крытэрах: высокая пасада (Наталля Пяткевіч,
Лідзія Ярмошына), высокі ўзровень публічнасці
(Cвятлана Калінкіна, Жана Літвіна, Наталля
Радзіна), аўтарытэтнасць у культурнай сферы
(Зінаіда Бандарэнка, Святлана Алексіевіч, Юлія
Ляшкевіч), асабістыя дасягненні, узнагароды (Наста Палажанка), нават вядомасць мужа (Марына
Адамовіч, Ірына Халіп). Тут мае месца савецкая
традыцыя выкарыстоўвання жанчын у якасці,
так бы мовіць, дэкаратыўнага элемента сістэмы.
Але гэта не зусім палітыка. Прынамсі, не
сучасная палітыка.
Скажу вам шчыра: у гэтым сэнсе я таксама “не палітык”, хаця мяне і шмат хто вызначае
менавіта палітыкам. Насамрэч я грамадзянская актывістка.
Ужо тры гады я працую ў грамадзянскай кампаніі “Гавары праўду”. Тутэйшае
поле актыўнасці дае шмат магчымасцяў для
самарэалізацыі. Спадзяюся, што прымяненне
маіх ведаў, а таксама мае памкненні змяніць
усё да лепшага, ўплываюць на сітуацыю ў
краіне і прыносяць свой плён.
Калі я гляджу на сваіх сябровак, то выразна адчуваю: лідарамі становяцца тыя жанчыны, якія бяруць на сябе адказнасць давесці
справу да канца. Лідары гэта тыя, хто арганізуе
вакол сябе астатніх, хто вядзе за сабoй людзей.
Найбольш паспяхова мае каляжанкі
праяўляюць сябе сёння ў вырашэнні лакальных праблем, бо вельмі часта, яны умеюць
камунікаваць, цярпець і чакаць лепей за мужчын. Так было пры вырашэнні пытання з ушчыльненнем па вуліцы Заслаўскай у Мінску,
пры вырашэнні праблемы з будаўніцтвам
нелегальнага інтерната для замежнікаў па
вуліцы Геалагічнай, у барацьбе за правы
жыхароў лецішч і вёсак пры праектаванні
Беларуска-кітайскага індустрыяльнага тэхнапарка. Атрымліваецца, што доказаў грамадскапалітычнай актыўнасці і паспяховасці жанчын
хапае. І гэта ўсё дзякуючы рэальнай супрацы і
мэтанакіраванасці, а не канцэнтрацыі бясконцай семінарскай ўвагі на гендарнай роўнасці.
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Між іншым, самі сённяшнія палітыкі, як
праўладныя так і дэмакратычныя, прызнаюць: жанчын у палітыцы амаль няма, але ж
базіс электарату сённяшней улады складаюць
менавіта жанчыны. Шматлікія функцыянеры
сённяшняй улады таксама жанчыны. З іншага
боку многія сённяшнія дэмактарычныя
актывісты, тыя, хто разумеюць, што патрабуюцца наспелыя перамены - таксама жанчыны.
Што ўжо казаць пра тых мужчын, якія
зусім побач з намі па жыцці, карыстаюца нашым прафесіяналізмам і маніпулюць такімі
чыста жаночымі якасцямі, як падпарадкаванасць, вернасць, надзейнасць, абавязковасць...
Яскравым прыкладам яўляецца наш дзейны
прэзідэнт. Усё гэта перажыткі Савецкай культуры, а таксама адсутнасць культуры публічнай
палітыкі, манаполія на публічнасць i на ўладу.
У Беларусі сітуацыя такая, што жанчыны
называюць сябе палітыкамі ў адзінкавых выпадках. Большасці маіх сябровак вельмі складана ўжываць займеннік “Я”, ім куды прасцей
казаць “Мы”.
А чаму? Адназначнага адказу на гэта
няма.
У выніку атрымліваецца, што жанчыны
надзвычай актыўна ўдзельнічаюць у палітыцы,
аднак вынікаў іх штодзённай цяжкай працы
мы не ведаем, таму што няма іх у публічнай
прасторы. У выніку гэтага палітычныя лаўры
дастаюцца мужчынам. Але спадзяюся, што
гэта пытанне часу.
Дзякуючы нашаму падыходу да супольнай
працы з людзьмі праз “Грамадзянкую дамову”, праз
дзейнасць грамадскіх прыёмных кампаніі “Гавары
праўду”, палітычнай кампаніі па выбарах у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, шматлікім акцыям па
вырашэнні лакальных праблем, і я, і мае сяброўкі
ўсё ж паступова назапашваем палітычны капітал.
І пакрысе сярод маіх паплечніц становіцца ўсё
больш такіх, хто зацікаўлены ў тым, каб падняць
узровень сваёй актыўнасці на ступень вышэй –
менавіта да палітыкі, да прыняцця рашэнняў у
палітычнай сферы.
І аб’ектыўна, і суб’ектыўна мы зараз
падыйшлі да разумення таго, што больш
актыўны ўдзел жанчын у палітыцы - гэта крытэр дэмакратызацыі нашага грамадства.
І таму зараз вельмі важна пачаць з дастаткова простага – адмовіцца ад падзелу
палітыкі на жаночую і мужчынскую. Важна ствараць умовы для ралізацыі патэнцыяла кожнага, хто хоча реалізаваць свае ідэі,
накіраваныя на лепшае жыццё для усіх нас.

Ïàë³òыêà

Наталья ВАЛЯЕВА,
г.Новополоцк, член ЦК БСДП

Как я стала общественным деятелем
Еще года два назад я и
представить себе не могла,
что буду активно участвовать в
общественной жизни страны.
Политические партии и
организации, которые помогают
гражданам отстаивать их
интересы и защищать права,
были для меня чем-то далёким
и ассоциировались только со
страницами когда-то изучаемой
истории.
До этого времени моя жизнь проходила обыденно: работа, семья, решение
домашних проблем. Мне как-то было не
до того, что происходит в стране, хотя я
и понимала, что трансляции по телевидению и публикации в прессе не во всём
соответствовали настоящему положению
вещей в нашей жизни.
Приспосабливание – привычное состояние беларусов. Условия существования ухудшаются, а значит, нужно работать больше, чтобы обеспечить себя
и свою семью самым элементарным. Так
думала я и, смею предположить, большинство беларусов. Весь этот круговорот
серых будней можно озвучить словами из
песни нашего земляка Андрея Макаревича «…прогибаться под изменчивый мир».
В таком состоянии постоянного угнетения невозможно думать о том, как изме-

нить привычное положение вещей, что
можно сделать и будет ли оно действенным.
Знакомство с мужчиной, который
стал впоследствии моим мужем, во многом изменило моё отношение к жизни.
Благодаря этой встрече с ним, я поняла,
что «...прогибаться под изменчивый мир»
– это значит игнорировать существующий режим власти и жить одним днём.
Возможность изменить свою жизнь к
лучшему есть, нужно только захотеть и
начать действовать. Да, есть страх и риск
потерять самое ценное. Но не абсурдно
ли жить в вечном страхе?
Я стала общаться с другими людьми,
смотреть другие телевизионные передачи, читать другую прессу. Узнала, что
есть другая жизнь, полная веры и надежды, полная действий по улучшению её
качества. В моей жизни всё кардинально
изменилось. Я переехала жить в другой
регион и сменила привычную для себя
работу на ту, от которой получаю удовольствие. Круг общения существенно
расширился: в него добавились новые и
интересные личности.
Самым важным для меня моментом в
новой жизни была смена рода деятельности. Как только я избавилась от присущих
каждому беларусу стереотипов о работе,
которая как обязанность должна соответствовать неким стандартам, я начала мыслить иначе. В глубине души каждый из нас
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мечтает о приносящем доход труде, к которому лежит душа. Именно эти слова я
использовала в своей предвыборной кампании, чтобы достучаться до беларусов.
Ведь бежать каждый день на опостылевшую работу – это, скорее всего, необходимость, которая вызвана условиями жизни,
нежели желанием удовлетворить свои потребности в самореализации.
Угнетённый человек малоэффективен и не производителен (это на заметку
работодателю). У такого человека занижена самооценка, он всегда недоволен условиями труда и может нагнетать рабочую
обстановку внутри коллектива. Игорь,
мой муж, научил меня не «...прогибаться
под изменчивый мир», а действовать исходя из логики и здравого смысла, не бояться высказывать своё мнение и делать
то, на что ты способен.
Моя нынешняя профессия – вебрайтер. Я занимаюсь написанием статей
и пресс-релизов, которые публикуют
различные веб-порталы.
Эта работа позволяет мне
делать и домашнюю работу, которую я очень люблю, и пополнять бюджет
семьи, и заниматься своим
развитием. Я свободна в
своих действиях, что позволяет мне участвовать во
всех мероприятиях, проводимых в нашем регионе
Беларуской социал-демократической партией (Грамадой), членами которой
являюсь я и мой муж. Я
участвую в решении социальных вопросов важных
для граждан нашего региона, а также реализую себя
через культурные и экологические проекты. Я поняла, что оппозиция – это не
банда или группа отморозков, как часто её называют государственные СМИ.
Оппозиция - это политические оппоненты власти,
которые выступают за альтернативное решения важных вопросов, от которых
зависит наше будущее.
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В демократических странах политические партии дают возможность гражданам участвовать в управлении государством, которое по своему определению
должно учитывать интересы общества.
Мне хочется говорить об этом со своими
соотечественниками, чтобы этот демократический принцип представительской
демократии начал работать и в нашей
стране. Единственным необходимым для
этого условием должно быть проведение
честных, свободных и открытых выборов.
Когда мои коллеги по партии предложили мне стать кандидатом в депутаты
пятого созыва Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, я согласилась не раздумывая. Это
был мой первый опыт и возможность попробовать себя на политической арене.
Полоцкий сельский избирательный
округ, в котором я решила баллотироваться, очень большой. В нём в основном

проживает сельское население. Выдвигать свою кандидатуру от БСДП в этом
регионе решили потому, что по сравнению с жителями столицы и областных
центров сельский житель менее информирован о реалиях, происходящих в нашей стране.
Государственное телевидение и
радио транслируют информацию выгодную для себя. Независимым СМИ не
дают возможности открыто говорить о
том, как же обстоят дела на самом деле.
Эту информацию можно получить только через Интернет. Этим пользуется преимущественно молодёжь, а людям более
зрелого возраста приходится довольствоваться тем, что есть – цензурируемым
телевидением и радио, а также местными
«районками».
Одним из пунктов программы нашей
избирательной компании была тема о
развитии сельского населения. К сожалению, молодёжь бежит из деревень в более
крупные города, что является одной из
проблем сельской местности. Мне знакомо настроение сельчан, так как я выросла в деревне и сама уехала в город, чтобы
там найти достойную работу.
Следующий вопрос, который хотелось донести до избирателей, был вопрос
о местном самоуправлении. Это одна из
возможностей развивать свой регион,
самим решать вопросы финансирования
той или иной деятельности, направленной на решение локальных проблем.
Общаясь с избирателями, я поняла,
что людям важно иметь своего кандидата, который представляет их интересы, но

страх и неуверенность берёт вверх. Этот
момент очень ярко выражался на встречах, куда народ приходил с надеждой на
перемены. Люди подходили ко мне после
каверзных вопросов представителей власти и спрашивали о политических заключённых, поддерживали и благодарили
меня и мою команду за смелость.
Вообще для них было удивительно,
что молодая девушка отважилась представлять оппозицию и выдвигать свою
кандидатуру против заместителя начальника управления КГБ. Конечно, я понимала, что вероятность избрания меня
депутатом равна нулю, но результат превзошёл ожидания. Несмотря на наши
промахи в предвыборной кампании,
люди, заинтересованные в переменах, отдавали мне свои голоса.
Насколько достоверна была официальная информация нам неизвестно,
и мы можем только догадываться, какое
количество человек поддержало меня. Но
команда, которая поддерживала меня,
осталась довольна работой и результатом, так как есть ориентиры для будущей
программы участия в выборах.
Весь посыл, полученный от избирателей, остаётся с нами для формирования
новой предвыборной кампании. Несмотря на все препятствия, которые чинили
нам органы власти, мы дошли до конца и
дали понять, что мы есть, мы действуем и
не сдаёмся. Наши цели – это построение
демократического общества на принципах свободы, справедливости и солидарности. За эти принципы я намерена бороться и дальше.
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Валянціна БОЛБАТ,
г. Верхнядзвінск
намесніца старшыні БСДП,
старшыня Віцебскай абласной арганізацыі БСДП

ГУМАНІТАРНЫЯ КАНТАКТЫ альбо
СЯБРОУСТВА БЕЗ МЕЖАУ
Аб сваёй гуманітарнай дзейнасці
Валянціна Болбат ахвотна падзялілася з
карэспандэнткай часопіса “Адлюстраванне” Вольгай Карэнінай.
- Валянціна, ведаю, што ваш рэгіён доўгі
час мае нядрэнныя стасункі з рознымі
дабрачыннымі фондамі за мяжой...
- Адразу хачу ўдакладніць, што гуманітарныя кантакты, а іх сапраўды было
нямала, развіваліся дзякуючы актыўнай
дзейнасці менавіта грамадскага сектара
раёна, бо з партыйнымі структурамі замежныя дабрачынныя арганізацыі не
супрацоўнічаюць. Але адно аднаму не перашкаджала.
У 1985 годзе я была абрана, а дакладней, “прызначана” на пасаду старшыні раённага аддзялення Фонду Міру, бо ўзніклі
сур’ёзныя праблемы з выданнем раённай
кнігі “Памяць” і працу трэба было прыспешваць. На той час гэта быў адзін з
накірункаў дзейнасці Фонду. Акрамя таго,
Фонд Міру меў нядрэнныя кантакты з
замежнымі дабрачыннымі арганізацыямі, і
таму маё “абранне-прызначэнне” на пасаду
старшыні раённай арганізацыі ў многім паспрыяла таму, што наш раён пачаў актыўна
развіваць дабрачынныя кантакты.

Спачатку гэта быў дзіцячы Фонд
“Kinderhulp” з Галандыі, які меў сваё
прадстаўніцтва ў Беларусі. Адказныя асобы Фонду наведалі наш раён, сустрэліся
з ўладамі, прадстаўнікамі грамадскага
сектара і абмеркавалі магчымыя ўмовы
супрацоўніцтва. Гэты праект я магу назваць найбольш паспяховым. У яго
межах 80 дзяцей з нашага раёна, штолета выязджалі на аздараўленне ў розныя гарады Галандыі. Потым праект
пашырыўся: галандскі бок выказаў намер
дапамагаць школе-інтэрнату для глухіх
дзяцей. Нашы партнёры правялі вялікі
рамонт сантэхнічнага абсталявання школы, цалкам змянілі абсталяванне школьнай кухні, дапамагалі будаўнічнымі
матэрыяламі, аддзеннем для дзяцей і
канцтаварамі. Канечне, не абыходзілі
дапамогай і грамадскія арганізацыі раёна. Шмат чым дапамаглі галандцы і цэнтральнай раённай бальніцы.
- Якім чынам знаходзілі кантакты?
- Канечне, такія кантакты самі ў рукі
не прыходзяць, тым больш з-за мяжы. У
мяне былі дастаткова вялікія магчымасці
ўдзелу ў розных мерапрыемствах, што
ладзіў грамадскі сектар краіны, падчас

якіх я атрымліва нейкую інфармацыю,
іншы раз гэта былі сустрэчы з кіраўнікамі
арганізацый, якія ўжо займаліся гэтым.
Акрамя таго, дастаткова частымі былі і
замежныя стажыроўкі. Мы адпраўлялі
дзяцей на аздараўленне ў Бельгію, Нямеччыну, Англію і нават у Злучаныя Штаты
Амерыкі.
- Вы расказвалі пра цікавую сустрэчу ў
Швецыі…
- Так, у 1999 годзе ў мяне быў візіт у
Швецыю і са мной пажадала сустрэцца спадарыня Андэрсан, жыхарка Стакгольма, якая працавала з суседняй з намі
Пскоўскай вобласцю Расіі. Зараз ўжо не
магу ўзгадаць, як яна выйшла на мяне. Мы
сустрэліся ў гатэлі, крыху пагаварылі… А
потым, ужо ў лютым 2006 года, была сустрэча ў Вернядзвінску, на якую спадарыня
Андэрсан запрасіла доктара медыцынскіх
навук, кіраўніка Міжнародных праектаў
Ласэ Цідастрома з Упсалы.
Наступным летам група дзяцей ужо
адпачывала ў Швецыі. Праўда, перш чым
накіраваць туды дзяцей, я пабывала у
спадарыні Андэрсан з інспекцыйнай паездкай, бо для Дэпартамента гуманітарнай
дзейнасці, праз які мы накіроўвалі дзяцей, важна было, каб ўмовы адпачынку
адпавядалі неабходным патрабаванням.
Аздараўленне
дзяцей
гэта
ліцэнзійная дзейнасць, якой у нас не было
і таму мы шукалі кантактаў з грамадскімі
арганізацыямі Беларусі, якія маюць такія
дазволы і знаходзілі партнёраў. Шведскі
бок рабіў і іншыя цікавыя прапановы нашым уладам, у прыватнасці, прапаноўваў
будаўніцтва аздараўленчага цэнтра ў горадзе,
але, на жаль, не ўсё залежыла толькі ад нас...
- Падчас такіх паездак не ўзнікала
нейкіх непрадбачаных сітуацый з
дзецьмі?
- Дзеці ёсць дзеці. Усялякае можа быць,
але сур’ёзных сітуацый не было. Нашы
дзеці, акрамя Швецыі, жылі ў сем’ях, і
гэта па-добраму ўплывала на іх. Калі я
накіроўвала першыя групы, то была перасцярога, што дзеці, пабачыўшы замежны быт, а таксама іх умовы жыцця, атрымаюць псіхалагічны шок. Магу прыгадаць
адну гісторыю, калі на аздараўленне
паехаў хлопчык з вясковай шматдзетнай
сям’і. Прыехаўшы дадому, ён сказаў бацькам: ”Давайце зробім рамонт! У нас так
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непрыгожа!”. Зразумеўшы дзіця, бацькі
ўзяліся за рамонт.
Адзначу яшчэ адзін важны момант.
Дзеці, якія накіроўваюцца на аздараўленне
за мяжу, атрымліваюць там і медыцынскую дапамогу: стаматалагічнае лячэнне
і кансультацыі ўрачоў-акулістаў. Канечне,
былі выпадкі, калі даводзілася прымаць і
экстранныя меры. Падчас адной з паездак
у Нямеччыну цяжка захварэла дзяўчынка,
бо хваробу проста недалячылі на радзіме.
Уявіце сітуацыю, калі ноччу телефануюць
з-за мяжы з просьбай атрымаць дазвол ад
бацькоў дзіцяці на правядзенне аперацыі,
а бацькі дзяўчынкі на вёсцы.
Паколькі нашы дзеткі праходзяць медыцынскае абследаванне ў тых гарадах,
дзе яны адпачываюць, былі ў нас выпадкі,
калі ставіліся сур’ёзныя дыягназы і медыкі
праводзілі ўсе неабходныя працэдуры,
каб дакладна паставіць дыягназ, а потым
працягвалі лячэнне дзяцей да канчатковага выздараўлення. У такім выпадку дзіцяці
на працягу года даводзілася наведваць
клініку за мяжой, прычым усе выдаткі
пакрываліся за кошт замежнага партнёра.
Дзякуючы Ірландскім партнёрам,
дзеці хворыя на загану сэрца, прайшлі абследаванне ў амерыканскага хірурга, які
супрацоўнічае з фондам, а некалькім хворым былі зроблены аперацыі.
У рамках дабрачыннай акцыі дзецям,
якія мелі такія захворванні, як заячая губа,
расколіна верхняга нёба і іншыя касметычныя дэфекты на твары, хірургі аказалі
дапамогу. Дарэчы, менавіта грамадскія
арганізацыі раёна зрабілі спісы такіх дзяцей, якія потым былі перададзеныя ў раённую бальніцу.
Уся гэта праца асабіста для мяне і маёй
каманды выключна валанцёрская і ніякім
чынам не аплачваецца. Тым не менш мы
лічым, што мы рабілі і робім важную справу, якая нясе карысць людзям.
- Гэтым летам адпачывалі дзеці за мяжой?
- Так, праўда гэта была невялікая група дзяцей з дамоў сямейнага тыпу, якія
праходзілі аздараўленне ў Ірландыі. З таго
вялікага пераліку кантактаў, якія мы мелі
раней, на сёння я супрацоўнічаю толькі
з Ірландыяй і з’яўляюся каардынатарам
па Віцебскай вобласці Міжнароднай дабрачыннай арганізацыі “Праект дапамогі
дзецям Чарнобыля”.
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- Што паўплывала на тое, што
скараціліся магчымасці накіроўваць
дзяцей на аздараўленне за мяжу?
- Прычынаў шмат. І, найперш, гэта
ўнутраная сітуацыя ў Беларусі, а таксама магчымасці фондаў, якія скарачаюцца з улікам няпростай эканамічнай
сітуацыі ў краінах замежжа. Беларускае
заканадаўства вызначае катэгорыі дзяцей,
якія маюць магчымасці трапіць у спісы
на аздараўленне. Часцей за ўсё - гэта так
званыя “дзяржаўныя дзеці”, якія знаходзяцца пад апекай дзяржавы ў прыёмных
сем’ях ці дамах сямейнага тыпу. Падпадаюць пад гэту катэгорыю дзеці з няпоўных
і шматдзетных сямей.
А што рабіць дзецям, якія не адносяцца да вышэй пазначаных катэгорый,
але добра вучацца, бацькі якіх не п’юць
гарэлку, а стараюцца зарабіць грошы для
сям’і, даць ім належную адукацыю? Такія
пытанні мне часта задаюць бацькі. Раней,
калі магчымасці фондаў прыняць дзяцей
у тую ці іншую краіну былі большымі,
мы накіроўвалі на аздараўленне дзяцей, якія мелі добрыя поспехі ў вучобе,
вызначаліся здольнасцямі ў музыцы і
спевах. Па дамовах з фондамі ў нас былі
магчымасці накіроўваць пераможцаў
раённага конкурсу юных талентаў “Зорны шлях” на аздараўленне ў Галандыю,
Ірландыю і Англію. Наша арганізацыя
пэўны час была спонсарам гэтага конкурсу.
На
скарачэнні
гуманітарных
кантактаў адбіваюцца і адносіны дзяржавы да недзяржаўных грамадскіх
арганізацый, а таксама заканадаўства
краіны, якое ліберальна ставіцца толькі
да дзяржаўна-грамадскіх структур. Гэта
адмоўна паўплывала на пошук новых
кантактаў. Таму зараз аздараўленнем дзяцей займаюцца адзінкавыя грамадскія
структуры ў Беларусі, і то, часцей за
ўсё, яны працуюць праз міжнародныя
прадстаўніцтвы замежных фондаў.
Гуманітарныя кантакты, што мелі
мы ў нашым раёне, акрамя аздараўлення
дзяцей, падмацоўваліся і пастаўкамі
вялікіх гуманітарных грузаў з адзеннем,
мэбляй, харчаваннем, медыцынскімі
інструментамі, канцтаварамі, фарбай і
іншым. На жаль, пра многае даводзіцца
гаварыць ужо ў мінулым часе.
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Дыяна БУРАКОВА,
г.Магілёў

НЕКРАЛОГ СВАБОДЗЕ
Палітычны зняволены - гэта той,
хто мог бы атрымаць свабоду,
калі б адрокся ад сваіх перакананняў.
У каго такіх перакананняў няма –
той палітычная шпана.
(А. Салжаніцын, “Архіпелаг ГУЛАГ”)
Памятаю, як я яшчэ ў школе рыхтавалася да іспыту па гісторыі і вывучала
права. Тады, у свае 17 год, я і падумаць не
магла, што шмат з таго, што я запамінаю,
не дзейнічае. Паводле падручнікаў вышэйшая мэта маёй дзяржавы палягала ў
забеспячэнні маіх правоў і свабод. Як жа
магло быць інакш?
Аднак, атрымалася, што магло. Зразумела я гэта тады, калі апынулася ў міліцэйскім
пастарунку Магілёва пасля акцыі ў падтрымку вядомага праваабаронцы.
Без трывогі, разам з яшчэ некалькімі
праваабаронцамі, я выйшла на галоўную
вуліцу горада і пачала раздаваць паштоўкі
з інфармацыяй пра дзейнасць Алеся Бяляцкага: за што яго пасадзілі ў турму і чым
ён займаўся да гэтага. Што ж небяспечнага ў гэтых звестках для народа Беларусі?
У рэшце рэшт, я проста выкарыстоўваю
сваё права на распаўсюд інфармацыі аб
палітычным жыцці краіны.
Але супрацоўнікі АМАПу, якія
дагналі мяне праз 30 хвілін пасля пачатку акцыі, думалі інакш. Задаволеныя, што

ўдалося мяне спыніць, яны пачалі распытваць, што гэта я раздаю і дзе мой пашпарт. А потым павялі ў апорны пункт. Там
я не адразу зразумела, што адбываецца,
затое цяпер усё выдатна ўсведамляю.

Дзіўныя правілы гульні

У кабінеце мне задавалі пытанняў
больш, чым на экзамене ва ўніверсітэце.
Дзякуючы агульнай базе дадзеных, маю
асобу вызначылі за хвіліну. Зрабілі, што
трэба, дык адпускайце! Але, якое там!
Супрацоўнікі правапарадку запытваліся
ў мяне, хто ўцягнуў мяне ў апазіцыю, ці
ведаю я Бяляцкага асабіста і на якія грошы жыву. Але як гэтыя пытанні датычацца прычын майго затрымання? Я свабодная грамадзянка сваёй краіны. Я не
парушаю закон. Мне толькі не падабаецца тое, што чалавека, які абараняў многіх
людзей, пасадзілі за краты.
Ён парушыў закон! Не плаціў падаткі!
Усё справядліва! І не трэба заступацца за
такіх людзей. Гэтую думку мне і пачалі
навязваць у пастарунку. Але чамусьці
ніхто не знайшоў час растлумачыць,
чаму дзяржава пазбавіла рэгістрацыі
праваабарончы цэнтр "Вясна" і тройчы
не зарэгістравала яго, калі былі пададзеныя ўсе неабходныя дакументы? Чаму
ў горадзе парушаюцца правы грамадзян
на свабоду мітынгаў і сходаў, а таксама
пераследуюцца журналісты, якія працу-

юць у незалежных выданнях? Хіба гэта
справядліва?
Я не парушала грамадскі парадак і
не прымушала людзей браць паштоўкі.
Я толькі спрабавала выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Але за гэта давялося заплаціць і невядома, да чаго гэта ўсё
прывядзе ў бліжэйшай будучыні. Калі
я знаходзілася ў “апорцы”, мне казалі,
што я магу не закончыць універсітэт.
Мне пагражалі 1,5-мільённым штрафам
і арыштам на 15 сутак. Мне казалі, што
я пешка, якой кіруюць багатыя і хітрыя
праваабаронцы. А мне, 21-гадовай
дзяўчынцы, навошта лезці ў палітыку? І
праўда, навошта рызыкаваць? Лепш быць
аморфнай істотай. Ніколі не мець свайго
меркавання і не ўмець яго адстойваць.
Допыт скончыўся. Пра маё затрыманне напісала вялікая колькасць
навінавых сайтаў. І тут жа пачаліся званкі
маіх знаёмых, якія рэагавалі на артыкулы
прыкладна так: "Ты што, з глузду з'ехала?
Куды ты лезеш? Не ў нашай краіне займацца палітыкай!".
А я да гэтага часу не магу зразумець,
куды я ўлезла? Я не забойца, не злодзей.
Я не выказвалася супраць дзеючай улады,
хоць і магу гэта зрабіць. Балазе,
артыкул 33 Канстытуцыі дазваляе. Тады пра што гаворка? Чаму
мае родныя так баяцца, каб са
мной нічога не здарылася?

Свабоды няма нідзе?

На жаль, я вельмі часта бачу
страх у вачах людзей. Я вучуся
на журналіста і гэта непасрэдна перашкаджае маёй будучай
працы. Я хачу напісаць пра праблему грамадскіх прыбіральняў
у Магілёве, але не магу гэтага
зрабіць. Як простай студэнтцы
мне не даюць каментар у гарвыканкаме і САПе. Мала таго, што ніхто
не можа даць мне інфармацыю,
на якую я маю права, так яшчэ і
артыкул ніхто не хоча друкаваць.
Гэта ж, лічы, раблю “крамолу” крытыкую мясцовую уладу.
Але як жа быць з красамоўнымі
радкамі з Канстытуцыі, паводле якіх "кожнаму гарантуецца
свабода меркаванняў і свабод-

нае іх выказванне" і "права на атрыманне і
распаўсюд інфармацыі"? Хіба я не жыву ў
свабоднай краіне, дзе ўсё падпарадкавана
закону? Атрымліваецца, што не і Канстытуцыя ў нас мае выключна дэкларатыўны
характар.

А што скажуць дзеці?

Мне крыўдна за маю радзіму і я не
хачу ў хуткай будучыні чырванець перад сваімі дзецьмі. Не хачу ім казаць,
што маўчала, калі варта было нешта казаць, і стаяла глядзела, калі трэба было
дзейнічаць. Я не хачу прыкрывацца
ўедлівымі штампамі: "Калі захочуць
пасадзіць - прычыну знайдуць!” альбо
“Не хочаце праблем – маўчыце!". Я не
хачу крывіць душой і прыстасоўвацца
пад хлусню, бо, як казаў наш пісьменнік
Васіль Быкаў, свабода ў чалавека, як у
жывёлы, на генетычным узроўні. На
мой погляд, мы станем жыць нармальна толькі тады, калі не будзем маўчаць і
прыстасоўвацца, а калі будзем гаварыць і
адстойваць свае пазіцыі, калі выкананне
законаў у нас стане нормай і калі хлусня
і халуйства не будуць узведзеныя у ранг
дзяржаўнай палітыкі.
Людзі, прачніцеся!!!
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Эмілія Плятэр –
беларуская
Жанна Д’Арк

Пра цудоўную постаць
беларускай гісторыі, 24-гадовую
дзяўчыну Эмілію, павінен
ведаць кожны беларус, бо
яна з’яўляецца прыкладам
патрыятызму і гонару за нашых
продкаў.
Нарадзілася графіня Эмілія Плятэр
13 лістапада 1806 года ў Вільні і паходзіла
з вядомага на прасторах Вялікага княства
Літоўскага роду Плятэраў, які перабраўся
на беларускія землі з Вестфаліі ў XV cт.
Успаміны пра Плятэраў сустракаюцца ў
гістарычных хроніках, пачынаючы з 1160
года.
Але і “багатыя таксама плачуць”…
Адносіны бацькоў Францішка Ксаверыя
Плятэра і Ганны Моль не складваюцца, і Эмілія разам з маці пераязджае да
сваякоў Плятэраў у Ліксну (Дынабургскі
ўезд, Віцебская губернія (зараз тэрыто-

рыя належыць Латвіі). Тут мелася вялікая
бібліятэка, якая моцна вабіла маладую
дзяўчыну. Эмілія цікавілася дзіўнымі на
той час для дзяўчынкі кнігамі – матэматыкай і гісторыяй, а сярод любымых
заняткаў былі – фехтаванне, вярхавая язда
і страляніна са зброі. Сярод гістарычных
постацяў для яе на першым месцы быў
генерал Тадэвуш Касцюшка. Яна нават
папрасіла, каб у яе пакоі на сцяне заўсёды
знаходзілася выява беларускага героя.
З гадамі, не без уплыву філаматаў,
інтарэс
да
гісторыі
Бацькаўшчыны ў Эміліі
толькі ўзрастаў. Яна
пачала
захапляцца
этнаграфіяй, збірала
показкі, паданні,
казкі і песні
Віцебшчыны.
Добра
танчыла беларускія на-

родныя танцы і спявала самотныя
“галаслівыя песні”, якімі аплакваюць
нябожчыкаў.
Яна марыла пра подзвігі і калі даведалася пра паўстанне ў Варшаве ў 1830
годзе, то адразу пачала аб’язджаць сваіх
сваякоў навокал і збіраць атрад для
падтрымкі паўстанцаў.
Ідэі аднаўлення Рэчы Паспалітай
і Вялікага княства Літоўскага былі
вельмі блізкімі для Эміліі і ад моманту
ваенных дзеянняў яны цалкам паглынаюць маладое сэрца дзяўчыны.
Апантаная ідэяй, Плятэр робіць
красамоўныя выступы і пераконвае нават тых, хто першапачаткова выступаў
супраць удзелу ў паўстанні і плаванаваў
адсядзецца ў сваім маёнтку.

Магіла Эміліі знаходзіцца на старых
каталіцкіх могілках Капцёва (сучасная назва
Капчамістіс (Лаздзійскі раён, Літва)).

Н.Орда. Палац Плятэраў у Ліксне (Даўгапілскі
край, Латвія). Малюнак 1870 г.

Плятэры (фон дэм Брёле, празваныя Плятэр; нем. von dem Broele,
genannt Plater) — род рыцараў з Вестфаліі. Першыя ўзгадкі Плятэраў сустракаюцца ў хроніцы 1160 года. У адной з хроніц за 1210 годаў узгадваецца
пра Гумберта Плятэра, ад якога і вядуць генеалагічнае дрэва.
Зараз род Плятэраў налічвае каля 80 мужчын. Галава роду з’яўляецца
Станіслаў Плятэр-Зіберг, у яго ёсць 23-гадовы спадчаннік Тадэвуш.

Мапа мясцінаў звязаных з Эміліяй Плятэр.

Толькі пасля выступу на плошчы каля
касцёла ў Дусятах да яе далучаюцца 280
стралкоў, 60 коннікаў і некалькі сотняў
касінераў. Паўстанцы пад кіраўніцтвам
Эміліі Плятэр захопліваюць усё большыя
і большыя мястэчкі, і праз некаторы час
войска Плятэр аб’ядноўваецца з польскім
войскам на чале з генералам Хлапоўскім.
Эміліі прысвойваюць званне капітана і
прапаноўваюць кіраўніцтва 1-й роты 25га лінейнага палка паўстанцаў.
Гэта была рэдкая падзея для тых
часоў, каб жанчына кіравала войскам,
ды яшчэ ў такім званні. У Коўна 24-гадовая Эмілія, якая яшчэ некалькі месяцаў
таму танчыла ў сваім маёнтку, мяняе
кіцель на сукенку і прымае ўдзел у балі,
арганізаваным у яе гонар сваячніцай Адама Міцкевіча, а на наступны дзень зноўку
бітва, і зноўку перамога.
Расійскіх войскаў становіцца ўсё
больш і больш, і паўстанцы пачынаюць
цярпець паразы. Ваенны савет прымае
рашэнне падзяліць армію на тры часткі і
рухацца ў розных накірунках. Калі Эмілія
дазнаецца, што яе часта войска павінна
рухацца ў бок Прусі,і то адмаўляецца
падпарадкоўвацца, і яе словы “Лепей
загінуць з гонарам, чым скончыць та-
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кой ганьбай!” становяцца цытатай
гісторыі. Яна сыходзіць з войска
Хлапоўскага і накіроўваецца са сваім
атрадам у бок Варшавы, каб падтрымаць паўстанцаў, але ўсе планы Эміліі
спыняе хвароба…
Яе сябры даюць ёй прытулак у
маёнтку Абламовічаў (сучасны Вайнежэрыс, Літва), дзе як гувернантка яна жыве некалькі дзён. Зветскі
аб падаўленні паўстання ў Варшаве
канчаткова дабіваюць і так хворую
дзяўчыну і 23 кастрычніка 1831 года
Эмілія памірае.
Адам
Міцкевіч,
уражаны
ўзнёслымі марамі і подзвігамі Эміліі,
піша свой твор “Смерць палкоўніка”,
і імя Эміліі Плятэр становіцца
сімвалам нязгаснага духу на прасторах былой Рэчы Паспалітай. У Польшчы ды сучаснай Літве вобраз Эміліі
прысутнічае на нацыянальнай валюце. Акрамя таго, у Варшаве ў гонар
паўстанкі названа адна з плошчаў,
а ў Літве ёй пастаўлены помнікі і
яе імя носіць адзін з відаў кветкі

Адам Міцкевіч

Смерць палкоуніка
(Пераклаў Кастусь Цвірка)
На палянцы зялёнай, між думных бароў,
Дзе пад клёнам хацінка старая,
Бы застыў у зняменні атрад ваяроў:
Іхні там камандзір памірае.
Людзі з вёсак збіраюцца тут, ля варот.
Ён, палкоўнік, быў слаўны, няйначай,
Раз яму спагадае так просты народ,
Пра яго ўсё пытае ды плача.
Вось палкоўнік каня асядлаць загадаў
І прывесці бліжэй да парога.
Перад смерцю яшчэ раз хоць глянуць жадаў
Ён на друга свайго баявога.
Загадаў свой прынесці паходны мундзір,
Свой кінжал, зброю, пояс стралецкі.
Ён хацеў і з рыштункам сваім, камандзір,
Развітацца, як колісь Чарнецкі.
А калі ўжо ад хаты каня адвялі,
Ксёндз туды увайшоў з панам Богам.
Людзі з вёсак маліцца хутчэй пачалі,
Ціха ўкленчыўшы перад парогам.
Спалатнеўшы, паўстанцы стаялі ў дзвярах.
Нават воі Касцюшкі былыя,
Што прайшлі ўсе агні, агрубелі ў баях,
Слёз сваіх не хавалі, сівыя.
Раным-рана ў капліцы званіць пачалі.
Ды хаваць камандзіра жаўнеры
Не змаглі: наляцелі якраз маскалі...
У капліцы для ўсіх - насцеж дзверы.
Там ляжаў ён на лаве - ў спакоі чало.
У руках яго - крыж, збоч - нягнуткі
Нож-кінжал і ружжо, ва ўзгалоўі - сядло.
Люд дзівіўся: такі маладзюткі!

Выява Эміліі на польскіх злотых; кветка
клемаціс; помнік ў Капчямесцісе (Літва);
літоўская памятная манета выдадзеная
ў гонар змагаркі.

Ды чаму твар дзявочы ў байца? Два грудкі...
Хто ж мог знаць, што баёў завадатар
Быў... дзяўчынай! Была - слёз не трэба, жанкі То ліцвінка Эмілія Плятэр!

клемаціс. І толькі пакутная Беларусь, за
чыю гісторыю змагалася дзяўчына, як
заўсёды ігнаруе сваіх герояў. У Беларусі
дагэтуль няма ні помніка, ні мемарыяльнага знака, які б ушаноўваў нашу выдатную суайчынніцу.
Тым не менш, захаваўся маёнтак
Плятэраў у вёсцы Опса Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці, якому патрэбна
грунтоўная рэстаўрацыя. Акрамя таг,о
добра захавалася капліца-ўсыпальніца
Плятэраў у вёсцы Ахмераўка Браслаўскага
раёна. Маёнтак не ўцалеў, аднак парк
знаходзіцца ў добрым стане.

Марына АЗАРОНАК,
г.Мінск

Помнік Эміліі ў парку Капчямесцісе (Літва).
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РОЛЬ
ЖЕНЩИНЫ
В ДРЕВНЕМ
ЕГИПТЕ

Неизвестный мыслитель сказал, что уровень цивилизованности общества находится в прямой
зависимости от положения в нём
женщин. Первые греки, посетившие
Египет, были шокированы свободами, которыми обладали жительницы
этой страны. Геродот с удивлением
заметил, что египтянки самостоятельно ходят на рынок и даже ведут
торговлю. Также неожиданностью
для греков были юридическая и экономическая независимость египетских женщин.
Женщины древнего Египта имели права и свободы отличные и во
многом превосходящие те, которым
обладали жительницы других цивилизаций древнего Востока, а также
греко-римского мира. Разумеется,
возможности дочери царя и бедной
невольницы отличались разительно,
но стоит обратиться к золотой середине, чтобы картина вырисовалась
наиболее полно.

Права

Роль женщины в обществе древнего Египта обуславливалась в первую очередь уровнем её социального положения. Египтянки обладали большой свободой и многими правами, хотя эти права не были равносильны правам
мужчин. Они могли владеть собственностью, наследовать
и завещать своё имущество, работать, свободно перемещаться вне дома. Также женщины не нуждались в опеке
родственника-мужчины, чтобы представлять свои интересы в обществе.
В вопросе наследования женщина была достаточно самостоятельна. Получив наследство от отца либо мужа, она
могла распоряжаться им по своему усмотрению, не нуждаясь в опекунах мужского пола, который бы представлял
её интересы в официальных учреждениях. В случае наличия у мужчины нескольких жён первая жена получала
большую долю, чем другие жёны, так же дело обстояло с
её детьми.
Археологически известно малое количество документов, в которых бы говорилось о правах женщин. Возможно, это лишь случайный порядок сохранившихся документов, однако это также может свидетельствовать, что
женщины позволяли мужьям контролировать себя, а свои
права использовали лишь в исключительных ситуациях.

Нельзя говорить о полной независимости египетских женщин, так как традиционное общество древних цивилизаций
характеризовалось в первую очередь патриархальным строем. Также как и царь являлся главой государства, главой семьи являлся
мужчина. В этом раскладе главной обязанностью женщины было рождение потомков.
Девочек отдавали замуж весьма рано,
с наступлением половой зрелости. Мужчине, однако, советовали жениться после
получения хорошей работы и скопления
состояния, а также предостерегали от сношений с девушкой, недостигшей половой
зрелости. Литературный текст «Поучения
Птахоттепа» (составленный около 24002300 гг. до н.э.) советует молодому мужчине, как именно он должен заботиться о
своей жене: кормить её, одевать, ублажать
её тело и радовать её сердце, так как она
является «плодородным полем для своего
мужа». Из «Поучений…» так же известно,
что жёны могли защищать свои права в
суде. Автор «Поучений…» предостерегает мужчин, чтобы те не начинали судиться с жёнами. Также он предостерегает
перед изменами и любовными отношениями с замужними женщинами.
О суровых последствиях супружеской измены известно из другого
литературного текста, составленного
приблизительно в то же время, что
и «Поучения Птахоттепа». Неверная
жена была сожжена, а её прах, по
велению царя, высыпали в реку. Её
любовник был съеден крокодилом,
которого (не без помощи магии) заставил это сделать обманутый муж.
Измена женщины воспринималась
особенно негативно, потому что дети
наследовали имущество отца, и потому муж хотел быть уверен, что отцом
детей своей супруги является именно
он.
Браки, заключаемые между двумя
свободными людьми, проходили без
каких-либо религиозных либо юридических церемоний – было достаточно
начать жить вместе. Это был исклю-

чительно общественный акт, никак неформализованный. Многожёнство практиковалось в высших социальных кругах и
обуславливалось либо целью рождения наследника, либо как подтверждение политического союза. Чаще всего молодожёны
принадлежали одному социальному слою,
брачные союзы между родственниками
были довольно редки (за исключением королевской семьи, в которой это являлось
скорее символичным подражанием богам). В браке женщина сохраняла все свои
права и оставалась независима. Целью заключения брака было рождение законных
наследников и продолжение рода.
Из более поздних источников известно, что египтяне составляли брачные
контракты. Чаще всего они заключались
между отцом девушки и её будущим мужем, причём до VII века до н.э. согласие
девушки не требовалось. Со стороны девушки также мог выступать любой другой мужчина из её семьи (дедушка, дядя,
брат). Брачные договоры часто заключались значительно позже начала сожительства, иногда даже, когда у пары уже
были дети.
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Работа и профессия

В отличие от мужчин, женщины
не могли занимать государственные
либо управленческие посты, надзирать за жрицами либо мужчинами,
служить большинству богов. Однако
в большинстве своём женщины могли
выполнять любую соответствующую
их физическому состоянию работу.
Они работали в ткацких и гончарных
мастерских, в пекарнях хлеба и пивоварнях, однако выполняли отличные
от работающих там мужчин обязанности. Занимая высшие должности,
женщины, однако, могли командовать
только женщинами, никогда мужчинами.
Большое количество женщин получали доход от танцев и игры на музыкальных инструментах. Маленьких
девочек отправляли к танцовщицам,
чтобы те научились танцевать, петь и играть на арфах
и систрах. После окончания
обучения многие оставались в «школах», развлекая
толпу во время фестивалей,
религиозных праздников
или торжественных шествий. Также исконно женской считалась профессия
плакальщицы. Эти женщины носили чёрные одежды
и за определённую плату
стенали и рвали на себе волосы, следуя за погребальным кортежем. Их нанимали в случае если у умершего
не было родственниц, которые бы исполнили эти
обязанности, и лишь в том
случае, если семья могла
позволить себе такие расходы.
В религиозной жизни
общества женщины играли довольно ограниченную
роль. Царские жёны либо
дочери являлись жрицами
богинь (чаще всего Хатор –
богини семьи либо Нейт –
богини охоты и войны),

а также бога Беса - покровителя домашнего очага. Также женщины могли
исполнять обязанности жриц загробного культа: приносить погребальные
дары и призывать души умерших, чтобы они насытились этими дарами.
Вопрос об умении читать и писать среди женщин остаётся открытым. Точно известно, что девочки не
обучались в школах вместе с мальчиками (так как профессия писца являлась исключительно мужской), однако
грамотность была необходима и в ведении хозяйства. Сохранилось большое количество писем, написанных
женщинами, однако они вполне могли быть лишь продиктованы писцам.
Если женщины и умели читать и писать, то это были единичные случаи, и
умение это передавалось, скорее всего,
от матери к дочери.

Загробная жизнь

Как известно, особое место в жизни древних египтян занимала жизнь
после смерти. Приготовление гробницы являлось одной из ключевых задач
каждого египтянина - от царя до простолюдина. На стенах гробниц египтяне изображали сцены из своей жизни,
тем самым рассказывая о наиболее памятных для них событиях.
Женщины редко удостаивались
собственной гробницы: её владельцем
был мужчина и это он являлся более
важным персонажем настенных росписей. Это отражалось в способе его
представления: его фигура имела боль-

шие размеры и размещалась с левой
стороны. Женщина была вторичным
персонажем. Часто женщины были
представлены за фигурой мужа, обнимая его рукой за плечи либо талию, что
являлось жестом подчинения. Также
женщина могла быть представлена сидящей на коленях возле своего мужа.
Размеры фигуры женщины зависели
от многих факторов. Большую роль
играла позиция, которую занимала
женщина в семье и обществе в определённый период. Также на размеры её
фигуры влияли контекст изображённой сцены, художественные каноны,
положение сцены на стене гробницы.

Как следует из всего вышесказанного, египтянки имели много прав и привилегий, пусть и не такие, как мужчины. В большинстве аспектов они были самостоятельны и являлись полноправными членами общественной жизни социума. Ключевыми
являлись независимость от родственников-мужчин и возможность самостоятельно
распоряжаться своим имуществом. Несмотря на отсутствие равноправия (в буквальном его понимании), положение женщин в древнем Египте значительно отличалось
от того, которое современные женщины занимают в обществе Арабской Республики
Египет.

Анастасия ГОЛИЕВСКАЯ,
cтудентка Варшавского университета
института Археологии
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Кирилл ГРИХИН,
г.Могилёв

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ –

ФАБРИКА ГЕНДЕРНОГО ПЕРЕКОСА В ОБЩЕСТВЕ
В современном мире устойчивое развитие общества невозможно без достижения
гендерного равенства. По мнению некоторых социальных исследователей, равенство
полов является следующей, после патриархального устройства, ступенью социальных
отношений.
Гендерное равенство подразумевает
под собой путь к достижению равенства в
правах между мужчинами и женщинами во
всех сферах общественных отношений. Достижение такого равенства полов заключается в изучении и устранении всех социальных барьеров, а также в создании равных
социальных возможностей для реализации
личности мужчин и женщин во всех сферах
жизни общества с учетом предпочтений отдельной личности.
По заявлениям правительства в Республике Беларусь в стране проводится активная гендерная политика. Утверждены
международные документы, приняты национальные планы по достижению гендерного
равенства, внесены некоторые изменения в
законодательные акты и др.

Однако в адрес гендерной политики
в Беларуси часто можно слышать нарекания со стороны гендерных экспертов потому как действия правительства в этом
направлении сильно расходятся с теорией.
Проводимая в стране гендерная политика это скорее лишь выполнение обязательств
перед международным сообществом и продвижение семейно-демографической политики. В этом можно убедиться, если понаблюдать за реализацией таких программ,
например, в сфере образования.

Немного теории о гендерном
равенстве в сфере образования

В гендерном подходе в образовании
биологические различия не являются определяющими при формировании психологических и социальных качеств женщин и
мужчин. Согласно такому подходу, решающую роль здесь играют те социальные и
культурные смыслы, которыми общество
само наделяет существующие анатомические различия. Такие смыслы часто лишают
людей естественности, и провоцируют дис-

криминацию по половому признаку. Именно поэтому, для достижения гендерного
равенства в обществе, в первую очередь, необходимо освободить учебно-воспитательный процесс и школьную среду от наиболее
жестких стереотипов и воспитывать будущие поколения в духе равноправного партнерства женщин и мужчин во всех сферах
жизнедеятельности.
В обществе с гендерным равенством:
1. Практически отсутствуют мужские
или женские профессии и специализации.
2. Детям обоих полов передают универсальные навыки.
3. В сфере образования и воспитания
детей нет ярко выраженного женского доминирования.
4. Люди, которые занимаются образованием и воспитанием детей, не ущемлены
в доходах.

На практике все выглядит иначе

Термин гендерного воспитания в нормативных документах Республики Беларусь
появляется с 2000 г. Согласно этим документам, гендерное воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы в школе.
В 2011 г. вышел новый Кодекс об образовании. Согласно этому кодексу, одной из
главных составляющих воспитания в системе образования является «гендерное воспитание, направленное на формирование у
обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин
в современном обществе» (п. 5.7, ст. 18).
Уже в самой формулировке говорится
об особенном предназначении индивида в
зависимости от его половой принадлежности, что идет в разрез с идеями гендерного
равенства. Здесь налицо явная подмена понятий. Школа предлагает не гендерное, а
семейное воспитание, направленное на закрепление традиционных ролей.
Согласно данным международного исследования почти половина белорусских
учителей ничего даже не слышали о гендере; ещё треть знают о существовании этого понятия, но не могут объяснить, что оно
означает. И лишь пятая часть из них может
дать определение. Выходит, что преподаватели не имеют теоретической подготовки в
сфере гендерного воспитания и передают,
скорее, свой личный, в том числе и семей-

ный опыт. Школа продолжает закреплять
патриархатные роли в обществе и семье.
Если проанализировать специализированные издания по гендерному воспитанию, на которые должен ориентироваться
педагог, то можно сделать вывод, что основной целью воспитания является создание условий для развития «правильной»
идентичности и целостного представления
о своей принадлежности к определенному
полу. Согласно этим пособиям, такая «правильная» гендерная идентичность формируется для установления «правильных»
взаимоотношений между полами. Воспитание опирается на мораль, которая должна
формировать «настоящих» мужчин и «настоящих» женщин и ориентировать их на
любовь, семью, брак и деторождение.
«Семейное воспитание» по сути, здесь
представляется единственным доминирующим направлением, которое определяет и весь учебно-воспитательный процесс
в целом. Именно поэтому Национальные
программы демографической безопасности получили огромное финансирование из
бюджета, в то время как на Национальные
планы по достижению гендерного равенства денег не выделяется.

В системе образования работают,
в большинстве своем, женщины,
а руководят процессом – мужчины

Меньше всего мужчин работают на
уровне дошкольного образования и, соответственно, больше всего на уровне высшего образования. Так, воспитательский
состав дошкольного образования на 99%
состоит из женщин. В системе среднего образования соотношение мужчин и женщин
составляет 14% к 86%. В заведениях профессионально-технического образования
работает 63% женщин. И лишь в сфере высшего образования количество мужчин преподавателей приближается к числу женщин
- 45% и 55% соответственно.
Зато гендерный баланс смещается в
пользу мужчин, начиная с уровня управления образованием, который связан с существенными экономическими и политическими дивидендами. Количество мужчин
на руководящих постах нарастает, начиная
с уровня средней школы. Если на уровне
начального образования среди директоров только 5,9% мужчин, то уже в средних
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и здесь основная масса руководителей и замов снова мужчины.
Количество женщин в органах госуправления тем выше, чем ниже уровень
управления. Если в республиканских госорганах, по данным национального статистического комитета, женщин около 58%, то в
районных, городских, поселковых исполкомах их удельный вес достигает уже 75% и
более.
Несмотря на столь массовое присутствие женщин в органах госуправления,
картина меняется, если смотреть в разрезе
должностей. 80% руководителей организаций и замов - это мужчины. На высоких
должностях в органах госуправления работают более 60% всех мужчин, занятых в
Новые поколения учат жизни
этом секторе. И еще 51% от всех занятых в
и воспитывают бедные люди
секторе госуправления мужчин работают
Ни для кого не секрет, что образованачальниками управлений, отделов, сектоние – это сфера с достаточно низкой опларов, замами, помощниками руководителей.
той труда. Самая низкая зарплата у воспитателей дошкольных учреждений, и более
Гендерный перекос начинается
высокая, в высших учебных заведениях,
со школьной скамьи
особенно на руководящих должностях (у
Глядя на статистику можно сделать
мужчин). Так, номинальная начисленная вывод, что сфера образования особенно
среднемесячная зарплата в сфере образова- дошкольного и школьного уровня, сегодния составляет 71,6% от средней зарплаты ня является преимущественно женской
по республике. В то время как зарплата, на- сферой занятости. Мужчины «добытчики»
пример, в строительстве составляет 133,2% вытесняют женщин в непрестижные и низот средней зарплаты по республике, а в про- кооплачиваемые сферы деятельности. Это
мышленности – 106,9%, в сфере транспорта приводит к существенному гендерному пе– 106,8%.
рекосу и отражается, в конечном счете, на
Сложившаяся ситуация лишает жен- детях и их социализации. Государство, же
щину, занятую в системе образования, эко- закрывает на это глаза и продолжает восномической независимости, уверенности принимать женщину в первую очередь как
в собственных силах. В результате такого мать, воспитательницу детей и домашнюю
расклада в сфере образования появляются хозяйку. Не считается нужным осущести «случайные» люди, которые скорее вы- влять достаточное финансирование обрануждены работать в этой области, нежели зования, создавать условия для свободного
хотят этого.
самоопределения специалистов. А та ген-

школах они составляют 44,4% от всех директоров. Роль заместителя директора, как
правило, выпадает на женщину. Более 90%
заместителей директоров базовых и средних школ составляют женщины.
Среди профессорско-преподавательского состава ВУЗов высшие должности
заняты в основном мужчинами. Среди
ректоров университетов процент женщин
не превышает и 10%. Проректоры - на 78%
мужчины, деканы факультетов и заведующие кафедрами - на 66-68%. При этом 80%
всех профессоров - это опять-таки мужчины. Лишь количество доцентов примерно
равно: мужчин здесь чуть больше половины - 52%.

Все строится по принципу
подобия

дерная политика, которая сегодня проводится в сфере образования, по сути ничего
Органы госуправления в Беларуси бо- не меняет, а лишь даёт новые определения
лее чем на 67% состоят из женщин. Однако традиционным установкам.

Соцыўм

Інга САКУТА,
г.Гродна

АД МЯЧА
І СЕРЫНАДАУ
ДА СЕМАК І ПІВА
Неяк
пацікавілася
ў
сваёй
васямнаццацігадовай сястры, якога
мужчыну яна бачыць побач з сабою.
“Хачу, каб меў сваё жыллё, крутую тачку і шмат зарабляў”, - адказала сястра.
Адразу стала ніякавата, але ўсё гэта я
спісала на ўзрост.
Пачала ўзгадваць, якія я мела
патрабаванні да свайго ідэала мужчыны,
калі мне было васямнаццаць. Добры, чулы,
адукаваны, каб не злоўжываў алкаголем…
Мужчынскія ідэалы былі розныя
ў кожную эпоху. У першабытныя часы
мужчына – гэта паляўнічы-здабытчык, у
антычнасці – воін, у сярэднявеччы – манах, рыцар.
Як бачым, на працягу тысячагоддзяў
ажно да рэвалюцыйных зменаў у свеце
мужчына выконваў дзве асноўныя ролі –
здабытчыка і война, абаронца Айчыны і
сваёй жанчыны.

Гендэрная эвалюцыя або
ці выконвае гэтыя функцыі
сучасны мужчына?..

Апытынне ў сацыяльных сетках паказала, што сучасная жанчына праяўляе
высокія патрабаванні да свайго мужчыны. Ёй патрэбны не мужчына-гаспадар, а
мужчына-сябар, - уважлівы, клапатлівы,
надзейны, самастойны і адказны, здольны падтрымаць у цяжкую хвіліну.
Прычынай гэтаму стала тое, што
Беларусь з сельскагаспадарчай краіны,
якой была ў пачатку мінулага стагоддзя, ператварылася ў індустрыяльную
і ўрбанізаваную краіну. Пры патрыярхальным, сельскім укладзе мужчына быў гаспадаром, здабытчыкам,
карміцелем. І жанчына, выходзячы замуж, пераязджала жыць да мужа, дзе займалася пераважна хатняй гаспадаркай
і дзецьмі.
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Не трэба быць вельмі адукаваным,
каб не заўважыць, што ў наш час сацыяльныя ролі мужчыны і жанчыны
мяняюцца яшчэ ў дзіцячым узросце:
дзяўчынкі становяцца прамалінейнымі і
грубымі, многія з іх пазбаўленыя пяшчоты, чуласці і цярпення, не ўмеюць мірна
вырашаць канфлікты. Хлопчыкі ж, наадварот, не спрабуюць пастаяць за сябе,
слабыя фізічна, нецягавітыя і эмацыйна
няўстойлівыя.
Таму яшчэ з дзяцінства будучы мужчына паступова траціць сваю кіруючую
функцыю, функцыю воіна і становіцца
больш мяккім, паддатлівым, рамантычным,
клапатлівым. Дык чаму гэта адбываецца?
Адна з прычын - усё больш жанчын
змагаецца за сваю роўнасць, іх роля ў грамадстве ўзрастае. Гэтаму спрыяла і палажэнне аб раўнапраўі мужчын і жанчын у
Савецкім Саюзе, фактычнае раўнапраўе ў
сучаснай Беларусі і цяперашняя агульнасусветная тэндэнцыя гендэрнай роўнасці.
Жанчыны маюць магчымасць нароўні з
мужчынамі атрымліваць адукацыю, будаваць кар'еру.
Пра тое, што мужчына і жанчына мяняюцца месцамі і іх адносіны ў сям’і сталі
больш дэмакратычнымі і свабоднымі,
сведчыць сумная статыстыка разводаў: за
20 гадоў існавання незалежнасці Беларусі
колькасць разводаў узрасла прыкладна з
30 да 50 працэнтаў.
Другая прычына - выхаваннем дзяцей, у прыватнасці хлопчыкаў, больш
займаюцца жанчыны: у сям’і, у садку, у
школе, у ВНУ. Выкладчыкаў-мужчын сёння значна менш, чым было раней.
Калі казаць пра сям’ю, то трэба прызнаць, што сучасныя мужчыны лепш за сваіх
папярэднікаў спраўлюцца з роляй бацькі.
Разам з тым жаночая палова беларускага насельніцтва лічыць, што аўтарытэт
мужчыны ў грамадстве захоўваецца
толькі, калі мужчына выконвае ролю здабытчыка. Ролі мужчыны як выхавацеля
ў сям’і адводзіцца толькі трэцяе месца.
Аднак, чым больш часу мужчына аддае
працы, тым менш ён кантактуе з жонкай
і дзецьмі.
Да таго ж у наш час няпоўных сем’яў
значна больш, чым было раней: кожнае
пятае дзіця ў Беларусі нараджаецца па-за
шлюбам і выхоўваецца без бацькі.
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На працягу догага часу пра
жанчын прыдумляюць розныя анекдоты, выказанні і байкі. Ці не настаў
час пачаць прыдумляць афарызмы і
пра мужчын?

Калі з роляй мужчыны як здабытчыка ўсё зразумела, то як справа з абарончай
функцыяй?
Калісьці кожны хлопец павінен быў
адслужыць у войску. Калі кагосьці не
бралі па стане здароўя, гэта лічылася
ганьбай. Зараз усё больш хлапцоў стараюцца любым чынам “адкасіць” ад войска.
І гэта ўжо лічыцца нормай ў грамадстве.
Жанчыны - маці, каханыя – перажываюць за свайго мужчыну, каб з ім не
здарылася чаго кепскага. Самі хлопцы
лічаць войска марнай тратай часу. Канечне, наўрад ці войска выхоўвае у хлопца

джэнтэльменскія паводзіны, але, на мой
погляд, яно робіць мужчыну моцным,
стойкім як фізічна, так і маральна.
У войску ёсць час падумаць, пераасэнсаваць многія рэчы. Падцверджанннем гэтаму з’яўляецца мой сябар. Да
войска ён быў вельмі расхлябаным, безадказным, грубым маладым чалавекам, які
ледзь не кожны вечар любіў папіць піва (а
часта і чаго-небудзь мацнейшага) са сваімі
сябрамі. Пасля службы ў войску гэтага чалавека нельга было пазнаць: ён сапраўды
ўзмужнеў, у яго з’явіліся пэўныя мэты,
каштоўнасці. Ён зрабіў шыкоўны рамонт
у кватэры, набыў машыну, знайшоў працу
з высокім заробкам. Зараз жанаты, і дастаткова матэрыяльна забяспечаны, а яго
сябры і да гэтага часу п’юць у пад’ездзе.
Праўда, пакуль што гэта для мяне
адзіны станоўчы прыклад службы ў войску. Адзіны, бо больш сярод маіх сяброў
і знаёмых мужчынскага полу ніхто пасапраўднаму не служыў. Хтосьці “адкасіў”,
хтосьці адслужыў пры ваенным факультэце, хтосьці адслужыў на зборах.
На прамую з абарончай функцыяй
звязана і здароўе мужчыны. Апошнім
часам назіраецца тэндэнцыя кароткага мужчынскага веку. Прычыны высокай смяротнасці мужчын крыюцца
ў іх нездаровым ладзе жыцця (кепскія
звычкі, нездаровае харчаванне), а таксама ў павелічэнні колькасці стрэсаў і
росце ўзроўню нервова-псіхічнага напружання ў цэлым. Таму ў топе самых
распаўсюджаных прычынаў ранняй
мужчынскай смяротнасці займаюць сардэчныя захворванні і інсульты. Таксама
большая колькасць суіцыдаў прыпадае
на душу мужчын. А гэта вынік традыцыйнага выхавання. Калі мы спрабуючы,
узрасціць сапраўднага мужчыну, не дазваляем яму праяўляць свае эмоцыі.

Хачу, каб мужчына
быў джэнтэльменам

Сучасныя мужчыны даўно перасталі
быць джэнтэльменамі. Гэта мне давялося адчуць, калі я была цяжарнай. Колькі
разоў я ні ездзіла ў грамадскім транспарце, у лепшым выпадку месца саступалі
жанчыны, у горшым – даводзілася стаяць.
Тую ж карціну давялося назіраць, калі
ехала з дзіцяткам з паліклінікі: на крэслах
ля ўвахода сядзелі мужчыны, а саступіла
нам месца жанчына.
Калі ў такой сітуацыі пачынаеш абурацца, то толькі чуеш ад тых жа мужчын: “Цяжарныя і з дзецьмі няхай дома
сядзяць! Няма чаго цягацца!” Ну што
тут скажаш? Пасля такіх паездак я стала
думаць, што сапраўдныя джэнтэльмены
маюць уласны транспарт, а ў грамадскім
транспарце ездзяць слабыя фізічна,
нецягавітыя і эмацыйна няўстойлівыя
прывіды мужчынскага полу.
Дык мы самі жанчыны і дазваляем мужчынам быць такімі нахабнымі,
грубымі і разбэшчанымі. Фразы “Я сама
заб’ю цвік, вынесу смецце, адрамантую
кран і укручу лямпачку” і падобныя з той
жа оперы “А дзе лепшага знойдзеш? Хай
хто-небудзь будзе побач” прыводзяць да
таго, што мужчыны нават не спрабуюць
змяніць штосьці ў сабе, бо і так задавальняюць сваю жанчыну.
Часам даходзіць да абсурду, калі жанчына робіць прапанову мужчыне стаць
яго жонкай.
Падсумаваўшы сказанае, маем наступнае: калі мужчына праяўляе сябе,
як галава, і здольны рашаць праблемы,
то жанчына гэтаму падпарадкоўваецца.
Калі ж не, тады жанчыне даводзіцца вырашаць гэтыя праблемы і ўсё перакручваецца з ног на галаву.

Джэнтльмен (Gentleman) - мужчынскі вобраз, сфармаваны ў
віктарыянскую эпоху. Першапачаткова слова джэнтльмен азначала
мужчыну высакароднага паходжання (гэта было базавым вызначэннем арыстакрата, наступным званнем было - эсквайр), але потым
так сталі называць адукаванага і выхаванага мужчыну. Джэнтльмена
адрознівае элегантнасць, пунктуальнасць і ўменне трымаць слова.
З пункту гледжання вобраза, сфармаванага ў грамадскай
свядомасці, джэнтльмен адрозніваецца бездакорнымі манерамі і галантным паводзінамі ў адносінах да жанчын.
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Соцыўм

Ольга КУЛАЖИНА,
г.Могилёв

УХОДЯ В ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК,
МОЛОДАЯ МАМА ЗАБЫВАЕТ
ПРО СВЕТСКУЮ ЖИЗНЬ
Готовясь стать матерью я часто слышала
от «бывалых» мамочек, которые совсем недавно стали счастливыми обладательницами малышей, советы покупать всё заранее – потом,
мол, не будет времени. Тоже самое касалось
отдыха - отдыхай сейчас, потому что потом не
будет возможности.
Рождение ребёнка, пожалуй, самый
счастливый момент в жизни каждой женщины. Первые недели и месяцы новорождённому необходим круглосуточный уход и частые
кормления, а маме — отдых и покой.
Бесспорно, нет ничего полезнее для ребенка, чем ежедневные совместные прогулки
на улице. Считая себя современными мамы
привыкли много внимания и времени уделять
себе, посещая театры, магазины, кафе и рестораны. C появлением малыша, жизнь и быт, по
крайней мере в нашей стране, сильно меняется
и свои увлечения и интересы чаще всего родители откладывают на несколько лет, делая тем
самым мир материнства «однобоким». Но так
ли необходимо забывать про пусть нечастые

«вылазки» в люди? Ведь малыш, начиная уже
с трёх месяцев, вполне готов к выходу в свет.
В настоящее время существует две модели
поведения родителей после рождения ребенка. Европейские родители, как правило, не меняют своего поведения в быту с рождением ребёнка - они
посещают те же кинотеатры, супермаркеты, рестораны и кафе, что и до рождения ребёнка. Для них
это естественно. Наши же мамы, фактически, оказываются в трёхлетнем домашнем заточении.
Как развлекаются, отдыхают и занимаются спортом «капиталистические» мамочки за
границей, если им не с кем оставить ребенка?
Начиная с аэропортов, во многих странах
мира с большим пониманием относятся как
к семейным сотрудникам, так и к семейным
клиентам. В таких местах есть специальные
детские уголки с игрушками и принадлежностями для рисовальными, а также столики для
пеленания в комнатах матери и ребёнка.
Такие комнаты есть при большинстве
поликлиник. В них можно покормить, отдохнуть, подмыть малыша и сменить памперс.

Комнаты матери и ребёнка оборудованы
и в некоторых магазинах. Там, в аварийных
случаях, снабдят и памперсами, и пелёнками, и влажными салфетками. Причём, всё это
вовсе не обязывает делать покупку. Сменить
младенцу памперс в таком месте гораздо лучше, чем на пеленальном столике в обычном
туалете.

столик. Запасные подгузники и влажные салфетки находятся в зале.
Перед экраном располагается игровая
площадка для малышей, а коляски можно
оставлять в специальном помещении, получив взамен переноску. Стоянка для машины
также бесплатная.

Кинотеатры

Кафе с детскими площадками или игровыми уголками за границей имеются в достатке. Там помимо чудесного меню с достойными
порциями, как правило, оборудован и отличный бесплатный игровой уголок, рассчитанный на детей от 6 месяцев до 7 лет.
В ресторанах всегда есть много детских
стульчиков, на которых ребёнку будет удобно
кушать вместе со взрослыми за одним столом,
а не сидя у них на руках. В большинстве ресторанов есть детские оборудованные уголки, в
которых можно порисовать и поиграть в развивающие игры.
Также много семейных ресторанов домашней кухни, которые славятся хорошим
детским меню.

В кинотеатрах проводятся сеансы для
мам и пап, которые хотят посмотреть новый
фильм, пока малыш сладко спит или играет.
Для удобства всех приглушен звук, включена подсветка, пеленальный столик и кран с
водой находятся там же, в зале, а коляску можно поставить прямо у экрана, парковка для
машины предоставляется бесплатно.
В некоторых кинотеатрах, примерно раз в
месяц по воскресеньям, аниматор устраивает
перед премьерой очередного детского фильма
праздник с весёлыми играми, развлечениями
и конкурсами. После чего показывается кино.
Чтобы детям лучше было видно, на кресло можно поставить специальную возвышающую полочку. Есть и 3D-очки детского
размера. В зал можно войти с коляской, но
младенцев брать не рекомендуют — для них
слишком громко.
В таких кинотеатрах поддерживается
комфортная для малышей атмосфера — приглушен свет и звук, температура в зале выше,
чем на обычных сеансах, есть пеленальный

Кафе и рестораны

Музеи

В музеях некоторых стран можно часто
встретить комнаты для матери и ребёнка.
Например, в Риге, существует целый ряд
таких музеев. В музее природы каждую первую,
вторую и третью субботу месяца в интерактивной комнате "О земле, солнце и нас" проводятся занятия для семей, а каждую последнюю
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субботу - Дни семьи, посвящённые различным
темам: летучие мыши, птицы и т.д. Цена билета - обычная. При музее работает куча детских
кружков — геологов, палеонтологов, археологов и т.п. В музее можно заказать и необычное
празднование детского дня рождения.
Там же есть Музей солнца, где родителям
и детям, предлагают после осмотра экспозиции в творческой мастерской слепить своё
личное гипсовое солнце. Дети, один раз оказавшиеся в этом музее, захотят прийти сюда
вновь и вновь.

Фитнес-центры

Во многие спортивные центры можно
прийти с ребёнком. Только в большинстве
случаев он будет бесхозно бродить вокруг вас.
И хорошо, если не уронит себе на ногу какуюнибудь гантель. Впрочем, есть места, где заботятся и о таких клиентах.
В таких клубах предлагают параллельные занятия для мам и для их детей. Там есть
игровой уголок, где под присмотром администратора ребёнок может порисовать, поиграть
и посмотреть мультфильмы, пока родители
занимаются спортом.
Можно также приобщать детей 4-13 лет
к активному отдыху в группах хореографии,
йоги и гимнастики. В этом случае родителям
предоставляются скидки на посещение спортзала и сауны.
Возможны индивидуальные занятия гимнастика после родов «Мама + малыш». Это
комплекс упражнений, позволяющий молодой маме вернуть форму, не прерывая общения с малышом (1-10 месяцев), который также
участвует в выполнении упражнений.

А так ли это у нас?

Я попыталась пересчитать места, куда
бы можно было пойти с маленьким ребёнком,
живя в областном городе, но так и не смогла
этого сделать. Формально, конечно, никто не
запрещает с коляской, походить по магазинам, торговым центрам или супермаркетам.
Однако, если вспомнить об отсутствии элементарных условий для пеленания и кормления, желание тут же исчезает, не говоря уже
о примерке новой кофточки или юбочки вместе с малышом, который вряд ли станет долго
ждать маму.
В кинотеатре с ребёнком, особенно маленьким, тоже не посидишь.

Ситуация с семейными кафе и ресторанами, где бы можно было поесть самой да и
покормить уже подросшего малыша можно
назвать и вовсе плачевной. В Могилёве всего
одно-два заведения имеют игровые комнаты,
где малыш может порисовать и поиграть самостоятельно. Детское же меню есть только в
одном таком заведении. А ведь желудок ребёнок не всегда готов переварить то, что готовят
некоторые увеселительные заведения.
Несколько лет назад я работала няней по
присмотру за детьми в детской комнате одного из ресторанов города. Посетители были в
восторге от этого заведения, ведь их детишки всегда были под присмотром взрослого и
занимались тем, что им нравилось, и в то же
время всегда были на виду.
Перед уходом домой детишки всегда одаривались каким-нибудь маленьким подарком,
сувениром, от чего были безмерно счастливы.
Как показывала практика некоторые семьи
приходили туда довольно часто.
К сожалению сейчас и этот ресторан переориентировался на взрослых «дядь и тёть».
Радует, однако, недавнее открытие игрового центра семейного отдыха и развлечений
«Игроленд», где предоставлены три игровые
комнаты с лабиринтами, мягкой игровой зоной, аттракционами и семейным кафе. Аниматоры выступают в роли няни, а при желании
там можно заказать и праздник.
Посетить могилёвский зоосад без сомнения интересно, а парк аттракционов - безусловно весело, но это сезонные развлечения
зависящие также от погоды. Эти места отдыха
подходят для уже самостоятельных детишек
более старшего возраста, которые не нуждаются в острой смене подгузников или неотложном кормлении.
Подводя итог написанному хочется отметить, что в Могилёве, как и во всех других
городах страны, для мам с маленькими детьми не созданы условия, чтобы они могли
проводить время не в своих четырёх стенах
дома, а где-нибудь вне их, получая удовольствие от того, что ты мама и радуя ребёнка интересными играми и игрой с другими
детьми. Очень хочется, чтобы в Беларуси
всё начало менять и открывалось как можно
больше торговых и развлекательных объектов, где бы мамы с детьми не были дискриминированы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛЯСКЕ
Ольга БУЛЫЧЁВА,
г.Речица
Наверное, каждый из нас любит путешествовать. Смена мест, новые впечатления,
знакомства с интересными людьми… Конечно, это прекрасно и заманчиво, но на практике
инвалиду-колясочнику делать это совсем не
просто.
Для человека, который сидит в инвалидном кресле, возникает немало препятствий,
если он захочет куда-то съездить самостоятельно. Без посторонней помощи обойтись
крайне сложно. Для начала человеку, живущему в сельской местности, надо каким-то образом добраться до города, чтобы, например,
посетить праздничные мероприятия.
Зачастую для этого приходится заказывать такси, так как обычные автобусы не приспособлены для перевозки в них инвалидных
колясок. Заехать внутрь не предоставляется
возможным… Оказавшись в заветном городе,
сталкиваюсь с очередной проблемой – отсутствием пандусов.
Роль этих невзрачных устройств для
обычных граждан порой даже не всегда бывает заметна и кажется малозначительной. Но
только не для людей с ограниченными возможностями. Для них наличие пандуса – это
единственная возможность заехать в здание,
где имеются ступеньки. Неизвестные люди
помогают, однако пандусы в нужных местах
появляются совсем не скоро либо не появляются вообще. Кроме того, вновь возникшие
пандусы редко соответствуют необходимым
стандартам и не всегда на них можно спокойно заехать. Иногда «взбирание» на них напоминает альпинистов, которые покоряют горные вершины.
Тем не менее, в Речице соблюдены почти
все условия для беспрепятственного передвижения по городу на инвалидных колясках. Однако в соседнем Гомеле, вторым по величине
городе страны, дело с пандусами обстоит на-

много хуже, чем в нашем городке. Мне волею
судьбы довольно часто приходилось бывать
в Гомеле. Пару раз с экскурсией навещала и
столицу… И оба раза мои столичные визиты
заканчивались плачевно. В лучшем случае я
возвращалась домой на трёх колёсах. Потому
что, к примеру, в подземном переходе вместо
пандуса поверх ступенек были положены две
узкие доски, подняться или спуститься по которым без помощи крепких мужчин было нереально.
Хочется верить, что к 2015-му году указом президента в нашей стране будет полностью обеспечена безбарьерная среда для перемещения инвалидов-колясочников и этот указ
останется не только на бумаге, а будет притворён в жизнь. Хочется верить, что путешествие
на инвалидной коляске по стране будет доставлять удовольствие, а не стрессы, переживания и постоянные проблемы.
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ГРАМАДЗЯНСКІ
ШЛЮБ ГЭТА ПРАВЕРКА
ПАЧУЦЦЯУ
Ёй 18 год. Яму крышку больш. Яны
кахаюць адно аднаго і вырашылі пабрацца шлюбам. Стоп! А навошта?
Яшчэ не так даўно не існавала і самога паняцця грамадзянскі шлюб. Цяпер
усё змянілася. Многія пары не жадаюць
распісвацца, а жывуць сумесна без штампа ў пашпарце. І называюць яны такое
сямейнае становішча таксама шлюбам,
толькі грамадзянскім.
Людзі, якія нарадзіліся ў СССР
і былі выхаваныя ў адпаведнасці з
камуністычнай ідэалогіяй, вельмі рэдка прымаюць тое, што можна жыць разам і кахаць адно аднаго без афіцыйнага
афармлення сваіх узаемаадносінаў. Не сакрэт, што раней паняцце сэксу было пад
грыфам "сакрэтна". Сёння ж ужо ўсе ведаюць, што гэта такое.
Калі яшчэ зусім маладыя людзі, якім
разам было весела і добра праводзіць
час, гуляючы ў парку і наведваючы кіно,
вырашаюць пабрацца шлюбам, то, хутчэй за ўсё, гэта ўсё робіцца дзеля супакойвання бацькоў і выканання існуючых
у грамадстве сацыяльных установак.
Аднак, калі пярсцёнкі адзетыя на пальцы, то некаторыя пачынаюць разумець,

што патрапілі ў пастку і бегчы назад ужо
няма куды.
Праз пэўны час маладыя пачынаюць разумець, што ім добра разам было
толькі ў адпачынку, а сумесна жыць цяжка, праблемна, сумна і невыносна. Вось
тут і ўзнікае тыповая карціна: мужчына,
пачынае піць і хадзіць налева, а яго жонка заўсёды пагружаная ў быт і сустракае
свайго “каханага” з качалкай у руках. Усё
гэта суправаджаецца перманентнымі
скандаламі. Толькі залатыя пярсцёнкі нагадваюць аб вясёлым вяселлі і баўленні
часу ў мінулыя гады.
Для некаторых маладых пар вяселле - гэта проста гульня ў жаніха ў прыгожым строі і ў нявесту ў белай сукенцы.
Але ж гульня гэтая вельмі рызыкоўная.
Пажыўшы некаторы час разам, усё каханне можа выпарыцца і растварыцца ў
паўсядзённых праблемах.
Не ўсе адважваюцца на развод і вымушаны жыць разам для захавання шлюбу, бо
што могуць падумаць бацькі, калі маладыя
ў хуткім часе захочуць развесціся? Тыя ж,
хто адважваюцца на развод, атрымліваюць
стрэс і доўгі час не знаходзяць у сабе сілы
шукаць сапраўднае шчасце.

Хіба цяпер грамадзянскі шлюб
можа лічыцца грахоўным, распутным, ці
чымсьці неймаверным? Зараз нават па
тэлевізарах паказваюць больш шакавальныя рэчы, чым з’яўляецца сумеснае жыццё да шлюбу.
Грамадзянскі шлюб - гэта праверка
пачуццяў. Партнёры пазнаюць адно аднаго лепш, а таксама спрабуюць вырашаць
сумесна праблемы, якія з’яўляюцца час
ад часу. І калі яны разумеюць, што разам ім немагчыма быць, то можна проста
спакойна разысціся і знайсці сваю новую
палову. Бывае так, што калі мы набываем
сабе вопратку, то часта спачатку прымяраем на сабе не свой памер і вымушаны
прадаўца прасіць іншы, той што больш
пасуе. Так адбываецца і ў жыцці: не ўсе
людзі пасуюць адно да аднаго. Каб зразумець гэта, патрэбен час, каб разабрацца.
Для гэтага трэба пажыць у грамадзянскім
шлюбе.
А што рабіць калі раптам зацяжарыць дзяўчына? Праціўнікі грамадзянскага шлюбу часта прыводзяць аргумент,
што ў дзяцей мусяць быць бацькі і яны

мусяць несці перад імі аднолькавую адказнасць і выконваць у роўнай долі ўсе
бацькоўскія абавязкі. Адкажу так: маладому чалавеку нішто не замінае прызнаць
сябе бацькам дзіцяці і быць такім не залежна ад таго ёсць ці няма штампа ў яго
пашпарце. А для немаўляткі няважна, ці
ёсць адметка ў пашпарце бацькоў. Для яго
больш важна, каб яго бацькі былі побач і
былі шчаслівымі, добрымі, пяшчотнымі,
тымі, што любяць яго і, вядома, адно аднаго.
Грамадзянскі шлюб можна назваць
перыядам, калі партнёры вырашаюць,
ці быць ім разам назаўжды, ці жадаюць
яны бачыць адно аднаго кожны дзень і ці
праўдзівыя іх пачуцці.
І як выдатна выйсці замуж, калі ты
ведаеш, што гэта твой мужчына, што ты
з ім многае перажыла, што ты ўдзячная за
тое, што ён побач і хочаш быць толькі з
ім. Вось гэта вяселле! Вось гэта каханне!
Вы шмат чаго перажылі, і вы ўсё адно разам. А штамп у пашпарце - гэта ўмоўнасць,
а не гарантыя таго, што вам наканавана
быць разам і пражыць шчаслівае жыццё.

Наста ВАЛАВІКОВА,
г.Магілёў
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ПРА ШТО МАРАЦЬ

БЕЛАРУСКІЯ ЖАНЧЫНЫ
І вам і нашчадкам нашым пэўка цікава будзе, пра што мараць
беларускія жанчыны ў 2013 годзе. З гэтай нагоды апытаў я некалькі
сябровак розных настолькі, наколькі не бывае аднолькавых жанчын.
Улляна:
Зараз я навучаюсь і першапачаткова
маёй марай было, зразумела, працаваць па
спецыяльнасці дызайнерам. Але цяпер я дакладна ведаю, што маёй марай з’яўляецца
праца ў творчым асяродку, у агульным
паразуменні гэтага. Апошнім часам мяне
вабіць шмат заняткаў і захапленняў. Таму
што чалавек, па майму меркаванню, павінен
займацца не толькі адной справай. Ён павінен
круціцца, рухацца і ўдасканальвацца. На дадзены момант я хачу скончыць універсітэт
і прасунуцца ў цырульнай справе. Мне патрэбна прайсці адзін этап і, магчыма, мяне
будуць праглядаць на вакансію у салон-цырульню. Я вельмі гэтага чакаю і гэта будзе
вялікім крокам да маёй мары!
Маёй жа галоўнай марай ёсць жаданне
мець моцную сям'ю. З гэтым у мяне ўсё нашмат лепей. Мы шчаслівы жывем з мужам,
думаю, гэтак будзе і надалей.
Наста:
Так як я маладая мама, то мая
мара звязаная з сынам. Я мару
пра спрыяльныя ўмовы для вывучэння ім роднай беларускай мовы
(дзіцячы садок, школа, універсітэт,
усё жыццё). Датычна мяне мару
пра тое, каб стаць прафесіяналам,
рэалізавацца ў кар'еры, дасягнуць ўзроўню матэрыяльнай
забяспечанасці, каб мець магчымасць удзельнічаць у дабрачыных
акцыях. Для сваёй краіны мару аб
дэмакратыі, сацыяльнай падтрымцы і салідарнасці.

кухня
ÍÅ палітычная
²ðûíû Âåøòàðä
Ці толькі пра палітыку думаюць палітычныя
актывісткі Беларусі? Ну, канечне ж, не!
Мода. Касметыка. Кулінарыя. Інтэрнэт. Музыка.
Кіно. Кнігі. Шопінг. Вось невялікі пералік таго, чым
цікавіцца любая сучасная жанчына.
Я ў палітычным жыцці прымаю ўдзел больш
за 20 гадоў. Акрамя палітыкі, у мяне ёсць шмат іншых
захапленняў.
Напрыклад, ужо больш за 30 год я збіраю кулінарныя шэдэўры свету і
не толькі збіраю, але і спрабую іх прыгатаваць, сама пачаставацца, пачаставаць родных, сяброў, знаёмых і сябраў сваёй партыі.
Выпякаю піражкі, пірагі і тарты. Дужа люблю прысмакі, якія вырабляюцца са слаёнага цеста. Ну хто ж з нас жанчын не ведае торт “Напалеон”!
Цеста для яго, а таксама і для піражкоў, звычайна купляем ў краме. Чаму? Бо
не ў кожнага атрымліваецца прыгатаваць яго самастойна.
А давайце паспрабуем разам прыгатаваць слаёнае цеста!

Ганна:
Утульнасць у сям'і, спакой, цвярозы
муж, хоць бы зрэдку адпачынак на моры.
Нашым мужчынам трэба павучыцца
ў заходніх даглядаць за жанчынамі. У
нас галантнага кавалера, каб вушы не
скручваліся, са свечкаю не знайсці...
Людміла:
Я мару пра дэмакратыю ў Беларусі,
пра захаванне Правоў чалавека. Хачу
рэалізавацца ў сваёй прафесіі. Таксама
мару пра тое, каб у майго каханага мужчыны атрымалася ўсё, што ён запланаваў.
Ганна:
Першае, што прыходзіць на розум стамілася ад працы і рамонту, - на мора
хачу з'ездзіць.

1

Бярэм мерную ёмістасць не
менш за 300 мл.

У яе разбіваем 1 яйка, дадаем 1 ч.л. солі, 1ч.л. цукру, 1 ст.л.
рафінаванага слівачнага масла,
размешваем, дадаем 1 ст.л. 7-9% воцату.
Зноў размешваем і дадаем цёплую ваду
да 270 мл., г.зн., агульны аб'ём вадкасці
павінен быць 270 мл.

2

Тым часам, у нас ужо павінен
быць падрыхтаваны размякчаны
маргарын тыпу "Рама" ці "Пампушка" з добрай тлустасцю. Усяго спатрэбіцца
200 гр. Я маргарынам не карыстаюся наогул,
таму заўсёды замест яго выкарыстоўваю
добрае сметанковае масла.

4

Цеста наша адпачыла, дзелім
яго на 4 роўныя часткі. Гэтак жа
на 4 роўныя часткі дзелім маргаБярэм 3,5 шклянкі (аб'ём рын (масла). Кожная частка будзе роўная
шклянкі 240 мл) прасеянай мукі, 50-ці грамам.
змешваем яе з падрыхтаванай
Бярэм адзін кавалачак цеста,
вадкасцю. Вымешваем гладкае і мяккае
раскатваем яго ў прастакутнік
цеста. Мукі больш не дадаем. Даем цесту
памерам, прыкладна 30 на 55 см.
крыху адпачыць.

5

3

6

Андрэй ДВІГУН,
г.Магілёў
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Нашмароўваем яго багата
50 гр. сметанковага масла або
маргарыну.

Укладаем кожны ліст у цэлафанавы пакет і адпраўляем у
халадзільнік, у самае халоднае
месца, мінімум на 4 гадзіны (я звычайна
Накручваем яго на качалку. пакідаю на ўсю ноч). Цеста можна замаРазразаем цеста ўздоўж. Здыма- рожваць, як звычайнае пластовае цеста.
ем з качалкі і складаем напалову. Атрымліваем прастакутнік. Кладзем
Вось і ўсе этапы падрыхтоўкі пластояго акуратна ў цэлафан і адпраўляем у вага цеста. Запэўніваю вас, гэта зусім нехаладзільнік.
складана. Рэцэпт, на мой погляд, вельмі
Так робім з кожным з чатырох ўдалы.
кавалачкаў цеста. У выніку ў нас атрымаецца 4 лісты пластовага цеста.
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Шаноуныя сябры!
Далучайцеся да сябрау
Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Грамады)!
Будзем кулінарыць разам
не толькі на кухні!

Жанна СЕМЕНТОВИЧ,
СЕМЕНТОВИЧ
г.Минск

БЕЛАРУСКАЯ
КУХНЯ
Рождество – мой любимый праздник. Вспоминаю, как бабушка с мамой
готовят ужин – «посную вячэру». Сначала на стол обязательно кладут сено, затем праздничную скатерть, и на неё выставляют 12 блюд, среди которых: кутья,
жареная рыба, ушки с грибами, грибной
суп – поливка, сладкий хворост и изумительно вкусный овсяный кисель. От каждого блюда обязательно нужно отведать.
Но целиком блюда не съедались. Рождественский стол не убирался до утра. А
вдруг кто-то из умерших предков придет
к нам в гости? После ужина мы шли калядавать, и всё это было очень здорово!
Как-то сложилось в последнее время,
что с беларуской кухней ассоциируются
3-4 блюда. Многие беларусы забыли о
своих кулинарных традициях, а ведь эти
традиции не менее богаты, чем французские, итальянские или немецкие.
Я предлагаю посмотреть на кулинарию сквозь призму времени.

Мочанка с блинами
Вопреки широко распространенному мнению, будто беларуская кухня - это
только бульба с салом да солёным огурцом, наша кулинария является одной из
самых разнообразных на континенте.
Здесь переплелись славянские, балтийские, еврейские, а отчасти и немецкие
корни. А во времена так званого коммунизма на беларускую землю пришли ещё
и рецептуры всех народов СССР.
Наша кухня ведёт свой отсчёт как
минимум с XVI века, когда свои гастрономические традиции были у каждого
сословия, однако об этом мало кто знает.
Когда классовые границы стёрлись, в наследство нам всем достались рецепты, не
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имеющие аналогов, а нередко и с успехом
перенятые поварами из соседних стран.
В древности, задолго до появления
картофеля, историческую основу беларуской кухни составляли уникальные
даже для русской традиции блюда. Знаете ли вы, что "авсень" (другие названия "овсень", "говсень", "мисень", "бигусень"
(ныне "бигос") - чисто наше изобретение,
причём языческое, названное в честь
одноимённого народного праздника встречи весны 1 марта?
И праздник, и блюдо были распространены и сохранялись до середины
XIX века только в Восточной Беларуси, а
также Смоленской, Курской и Брянской
областях - то есть в регионах населённых этническими беларусами. Спросите:
что такое "авсень"? Целая свиная голова,
запеченная в тесте и гарнированная отварными овощами, печеными яблоками.
М-м-м, пальчики оближешь!
Чем вообще выделяется беларуская кухня на фоне других славянских вариантов?
Главное в традиционных национальных беларуских блюдах - не особый состав продуктов, а процесс их обработки.
Применялись два диаметрально противоположных приёма: либо использование
крупных, неделимых масс - запекание целой ноги, целой рыбины и т. п., либо, наоборот, измельчение, растирание продукта, превращение его в однородную массу.

Жур

Последний приём получил наибольшее
развитие.
Сложившаяся традиция готовить
одно общее блюдо, обладающее качествами и второго и первого одновременно,
наложила отпечаток на излюбленные кулинарные приёмы тепловой обработки запекание, продолжительную варку, распаривание и томление продуктов.
Разваренность,
бесформенность
блюда признавались идеалом; традиционную полужидкую-полугустую консистенцию имеют такие блюда, как бигос,
мочанка, а также полусладкие блюда солодуха и кулага. Распространён был также способ искусственного загущения
блюда, когда в него добавляли муку, крахмал - так называемые заколоты.
Первые сведения о питании беларусов можно найти еще в XVI веке в т.н. инвентарях - описаниях имущества землевладельцев, где перечисляются продукты,
хранящиеся в кладовых. В XVII веке в Речи
Посполитой, в состав которой входила теперяшняя Беларусь, появились книги с кулинарными рецептами на польском языке,
например, "Compendium ferculorum" Ст.
Чернецкого (1682). XIX век стал временем
популяризации беларуской национальной
кухни. Наиболее известные издания этого периода - "Gospodyni litewska..." Г. Тюндзевицкой (1848) и "Kucharka litewska…" В.
Завадской (1874). И хотя напечатаны они
на польском языке, книгу "Литовская хозяйка" вполне можно было бы назвать "Беларуская хозяйка", так как в ней отражен
хозяйственно-кулинарный опыт жителей
Минщины. Книга эта многократно переиздавалась (1851, 1856, 1858, 1862, 1873), а на
беларуском языке она вышла в 1993 г.
("Літоўская гаспадыня", Мн., 1993).
Беларуские супы были двух
видов: холодные и горячие. Горячие были большей частью мучными, овоще-крупяными, с
использованием свинины или
сала. Среди них - крупеня,
поливка, жур. В супах широко использовались закрасы,
заколоты, вологи - продукты, добавляемые для загущения. Холодные супы - холодники - готовились на кислой
основе (квасе, сыворотке).

Преимущественное использование
овсяной, ржаной, ячменной, гороховой
муки и незнание дрожжей обусловило
отсутствие в беларуской кухне традиционных блинов и пирогов. Большинство
мучных блюд готовили из "расчины" раствора муки с водой, самопроизвольно закисшего. Среди них - драчена, бабка, клецки. Многие из
этих блюд также готовили из картофеля.
Картофель проник на территорию Беларуси на 75–90 лет раньше,
чем в Россию. Национальная кухня
знает более двух десятков рецептов
блюд из картофеля. Чаще всего готовили из тёртого картофеля - либо сырого, либо отваренного - толча, комы,
колдуны, драники. Целый картофель
чаще употребляли в тушеном виде - тушенки, смаженки.
Немалое место в беларуской кухне
занимают мясные блюда, в особенности
свинина и свиное сало. Мясо тушили с
приварками (овощами, крупами) и присмаками (пряностями, грибами). Лучшие
куски свинины, баранины, целые тушки
зайца, индейки, гуся запекали одним куском - готовили пячисто.
Из свинины готовили домашние колбасы, солонину, вяндлину - слабокопченую ветчину, которые использовали для
такого известного национального блюда,
как мочанка.
В классической беларуской кухне
почти нет сладких блюд. Их роль выполняли отчасти напитки (различные фрук-

Жур

Полфунта овсяной
муки развести водой
и поставить на сутки
или больше в теплое
место, чтобы закисла.
Потом процедить через сито и кипятить,
пока не загустеет. Поджарить кусочки сала,
добавив порезанного
луку, и заправить этим
жур. Едят с отварным
картофелем.

Колдуны с грибами
товые квасы), отчасти ягоды и соложеное
тесто - солодуха, кулага.
Напоследок делюсь несколькими рецептами
Они взяты из книги Э. Зайковского и
Г.Тычки "Старадаўняя беларуская кухня"
(Минск, 1995), составленной по источникам XIX-XX вв., в том числе, вышеупомянутой книге "Літоўская гаспадыня".

Комы

Очистить картофель, сварить и растолочь, влив
горячего молока. Поджарить на сале или масле луковицу и заправить картофельную кашу. Скатать из нее
шарики, размером с небольшое
яблоко, обвалять
в муке и подрумянить на сковороде с маслом. Едят
комы с молоком,
огурцами, кислой
капустой.
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Колдуны графа
Тышкевича

Отварить сушеные грибы, покрошить, добавить
обжаренный в масле мелко
порезанный лук, два сырых
яйца, немного соли и перцу.
Покрошить как можно мельче
кусочек жирного копченого
окорока. Взять его столько,
сколько взято грибов. Если
жира немного, добавить свежего сала и смешать с грибами. Сделать тесто, взяв три
стакана муки, два-три яйца,
соль, воду. Тесто тонко раскатать и нарезать небольшими кружочками. Положить
на тесто фарш, покрыть другим кружочком и защепить
края. Опустить колдуны в кипящую воду и варить до той
поры, пока не всплывут. Отцедить, перед подачей облить
растопленным маслом и хорошо поджаренным луком.

Мочанка

Полфунта свинины со
шкуркой и полфунта колбасы порезать и поджарить.
Взять в два раза меньше солонины и тоже поджарить.
Развести холодной водой две
столовые ложки пшеничной
муки и влить в кастрюльку с
кипятком, все время помешивая. Всыпать соль, положить
лавровый лист, перец, поджаренную солонину, мелко
порезанный лук и колбасу со
свининой. Все поставить в теплую печь на полчаса.

Кулага

Вантробянка

Кумпяк запеченный

Замочить кумпяк (кумпяк - окорок, бедренная часть туши, чаще свиной) на ночь, вымыть в кипятке, прополоскать, вытереть и положить в раскатанное хлебное тесто. Накрыть
тестом сверху, тщательно залепить, обсыпать
мукой и запекать пару часов в растопленной,
как для хлеба, печи. После этого очистить от
хлебной корки, снять кожу, пока мясо теплое,
обсыпать сахарной пудрой и корицей и поставить в печь, чтобы образовалась румяная
корочка. Кумпяк, приготовленный таким образом, сочный и имеет деликатный вкус.

Ягоды, можно калину и рябину (но не клюкву), поставить на легкий дух
(в печь) и когда они стопятся, подколотить их мукой мелкого помолу, потом
снова поставить в печь. Кулагу можно слегка заправить медом. Едят ее как
теплой, так и холодной. Можно также намазать на хлеб.

Вам понадобятся: свиные
субпродукты (печень, сердце,
легкие, обрезки с головы, почки), 1 свиной желудок, 250 300 г свежего свиного сала, 4
луковицы, 2 головки чеснока,
1 ч. ложка черного перца горошком, 3 ч. ложки кориандра, 1 ч. ложка майорана.
Субпродукты
целиком
отварите до полуготовности
в течение 1 - 1,5 часа, затем нарежьте мелкими кубиками по 1
см. Так же нарежьте сало, мелко
нарубите лук, чеснок, крупно
перемелите пряности, все перемешайте, посолите и набейте получившейся однородной
массой тщательно очищенный
свиной желудок до отказа. Поместите его на смазанный салом противень и запеките. После чего положите под пресс
(между двумя досками, на верхнюю кладут камень) на 1,5 суток. Все, вантробянка готова!

И на последок хочется пожелать -

«Смачна есці!»
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СЕМЬЯ И ТАНКИ
Когда мой муж заинтересовался новой
интернет игрой World of Tanks не было и намёка на развал семьи. Правда, со временем, игра
стала затягивать так, что всё своё свободное
время он стал уделять только ей.
Любые попытки достучаться до него проваливались полным крахом. Бывало и так, что
на тебя обрушивался шквал неприличных
слов с возгласом – «Из-за тебя меня убили!» и
тому подобное.
Спрашиваю когда он освободится и слышу – «Ну, чего ты пристала? Я ведь только на
полчасика!» А эти-то полчасика почему-то находятся в неизвестной для меня системе измерения… и длятся они по два-три часа, а в
выходные дни занимают восемь-десять часов.
На вопрос друзей – «Муж дома?» отвечаю
«Как тебе сказать? И да и нет». На тебя начинают смотреть как на дуру. Ты потом объясняешь, что он то дома, но его нет – он на войне,
в танке.
В последний раз я написала ему записку
и подсунула по самый нос. Он окинул её оком,
задержал на ней взгляд на несколько секунд и
отложил в сторонку, при этом пробурчав, мол,
а словами сказать не могла? Вот тут меня и понесло – высказала ему всё, что накопилось за
последнее время. Эмоции зашкаливали. Крик
перерос в ор. Потом от безысходности я разревелась. А он смотрит и ничего не понимает,
мол, чего разошлась?
А то что в доме из-за этой игры все отношения превратились в затхлое болото, где уже
давно ничего не происходит…

Фота Марыны АЗАРОНАК.

Письмо в редакцию от Людмилы, г.Гродно

Какого цвета ветер?
Ты – мой осенний ветер,
Седой и одичалый..
Пронизан остывшими лучами
и трепетными птицами.
Ты пишешь музыку
на струнах моих волос
Тихую музыку …
И тут же
взрываешь
аккорды локонов!
Ты ласкаешь меня
кленовыми листьями,
ливнями,
крыльями уснувших бабочек,

ReAnimation

Как и любую дворнягу в скверике.
А потом бросаешься
На проходящую мимо девушку …
Все вы, ветры, такие!
Порывистые,
Непредсказуемые
И переменчивые!

Я ему так и сказала: тебе игра в танки дороже меня. Всё, нет сил терпеть – свободен!
Иди куда хочешь и там играй сколько влезет.
А он: «Ну, чего ты, я же не долго…» Ага, не
долго... До тебя ж не достучаться. Ты же даже
не захотел прочесть, что тебе написали – это
ведь надо время потратить, а ты же в танке.
Люди добрые, я знаю, что это проблема не
одной конкретной семьи. Подобные записки
от жён к мужьям уже появляются в интернете.
Женщины даже готовы объявить кастинг на
роль мужа, пока их настоящие мужья заняты
виртуальной войной.
Куда идти? Что делать? Если не настоящая
война забирает мужиков из семей, то с этим
прекрасно справляется война виртуальная.
Может у кого есть опыт как этому противостоять? Отзовитесь!!!

Игра World of Tanks внесена в книгу рекордов
Гиннеса по количеству зарегистрированных онлайн пользователей. Согласно основателей World of
Tanks игра насчитывает 45 миллионов танкистов во
всём мире. Игра разработана беларускими программистами и признана лучшей игрой 2012 года.

Весны бы...весны бы глоток
Испить да по высохшим жилам-Грозы электрический ток.
Почувствовать -- мы еще живы!

И наши тела не разнять,
И души слились воедино.
Теперь ни убить, ни распять:
Мы вместе, мы неуязвимы...

Разряд и еще раз разряд!
И ритмы сердечные в норме,
Пульс чаще, и страсти бурлят,
И ком вдохновенья у горла.

Любви бы... любви бы глоток!
По влажно-зеленому лугу
Нагими и юными вновь
Бежать бы навстречу друг другу...

***
Бесстыжий осенний холод
Щемится в старую куртку
Безликие, мимо проходят
Красные точки окурков
в темноте.
Тянутся мне навстречу
Тени деревьев ветхих
Я как друзьям при встрече
Жму их корявые ветки
как друзьям …
Бисер цветных фонарей
Сыпется вдоль маршрута
Мимо чужих дверей
В чьих-то домах уюта
мимо …

Алена ДРЫБІНСКАЯ
Нарадзілася ў Быхаве. Скончыла Магілёўскі дзяржаўны
ўніверсітэт. Сябра Беларускай
сацыял-дэмакратычнай партыі
(Грамады) з 2008 года. Перакладчыца і журналістка. Зараз жывець і працуе ў Тампэрэ,
Фінляндыя. Піша вершы, любіць падарожжы.

Что же ищу я? Что же?
Слабый смешной человек
Может быть смерть поможет
Мне совершить побег
от себя.
В снах моих плачут дети
Кто-то беззвучно поёт
Бродит по городу где-то
Нищее счастье моё
где ты?
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МЫ - ЖЕНЩИНЫ!
Женщина… Сколько смысла вкладывает
каждая из нас в это слово. Это мама в мягком
домашнем халате и её руки, пахнущие молоком. Это бабушка, ждущая внуков и детей за
празднично накрытым столом. Это первая
учительница, которой вы спешите рассказать
все такие важные детские впечатления и события. Это муза, вдохновляющая поэтов и
художников и это шпалоукладчица в бесформенных уродливых одеждах.
Женщина многолика. Ведь за сутки мы
способны после домашних тапочек одеть
строгие лодочки, а под вечер, забыв про усталость, впорхнуть на изящные шпильки. А можем и стены шпаклевать в перчатках, чтобы
не испортить маникюр. Мы дочери и мамы,
мы школьницы и студентки, мы начальницы
и простые работницы, мы жёны и любимые
женщины.
Что нас радует и наполняет светом? Осознание своей необходимости и незаменимости.
Судьба в нашей стране редко баловала
женщину теплом. Политические программы
развития женского движения навязывались
сверху, а значит и контролировались кем угодно, но только не женщинами. Женщина из домохозяйки превратилась в квартирантку собственной страны. Безропотная рабочая сила,
готовая работать в самых страшных условиях
и на самых опасных производствах, чтобы
только прокормить семью, получить быстрее
квартиру, купить мебель, выучить детей.

Восемьдесят лет назад, попав под репрессивную машину, мы научились молчать. Мы
научились провожать своих любимых на войну и терпеть хвалебные речи о заслугах армии
на дальних рубежах. Мы научились прощать
оскорбления в свой адрес и пренебрежение к
нашим чаяниям и надеждам. Мы смирились
получать копейки за работу и терпим, если нам
не уступают место в автобусе. Но разве сейчас
война и мы должны нести на себе двойную или
тройную ношу? Почему сегодня обрюзгший
чиновник решает, взять ли наших детей в детский садик или нет? Зачем «уважаемый» депутат принимает такие законы, по которым невозможно достойно жить? Кто виноват в том,
что молодые специалисты уезжают из страны и
не считают Беларусь своим домом?
В любых условиях Женщина даже из самого страшного жилья умеет сделать Дом, где
есть место любви, уважению, теплу и счастью.
Готовы ли мы забыть о том, что мы – Женщины? Нет? Тогда давайте вместе обустраивать
наш дом, учиться говорить о проблемах, заставить слышать и слушать нас, самим быть
готовыми принимать решения. Ведь мы Женщины, мы это сможем!
Анна КАНЮС,
заместитель председателя БСДП,
г.Брест,
магистр политологии

Беларуская
сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада)



224030 г. Брэст, вуліца 17 Верасня, д.22-23
Тэл./факс +375 162 22 06 03
E-mail: bsdp_minsk_ck@tut.by
Прэс-служба: bsdpps@tut.by

Старшыня БСДП

ВЕШТАРД Ірына Зянонаўна
+375 33 621 78 16, +375 29 931 72 77
iris.veshtard@gmail.com

www.bsdp.org

ЗАЯВА-АНКЕТА
на ўступленне ў Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю (Грамаду)

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

паштовы індэкс

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

код горада					

код оператора

e-mail___________________________________________________
“____” ___________ 20___ г.

Уласнаручны подпіс _____________________

РЭКАМЕНДАЦЫЯ
Рэкамендацыю для ўступлення ў БСДП дае_________________________________________
					

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

“____” ___________ 20___ г.

Уласнаручны подпіс _____________________

ВЫТРЫМКА З ПРАТАКОЛУ СХОДУ
			

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

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

Уласнаручны подпіс _____________________

Хто мы?
Мы – Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) – партыя
справядлівасці і раўнапраўя.
Мы верым, што кожны беларус мае права на годны ўзровень жыцця і вялікія
эканамічныя магчымасці. Дасягнуць таго ўзроўню, якога мы заслугоўваем, можна
толькі праз справядлівасць і раўнапраўе для ўсіх: жанчын і мужчын, маладых і пажылых, працадаўцаў і людзей наёмнай працы, чыноўнікаў і простых грамадзян.
Замест гэтага мы бачым усё менш справядлівасці, усё горшыя стандарты ў сферы
жыллёвай гаспадаркі, аховы здароўя і адукацыі. Мы бачым усё больш і больш непавагі
працадаўцаў да наёмных работнікаў, чыноўнікаў – да простых грамадзян.
Гэта адбываецца таму, што ўлада і тыя, хто пры падтрымцы ўлады стаў багатым,
вышэй за ўсё ставяць свае інтарэсы, адкідваюць прынцыпы справядлівасці, роўнасці
і салідарнасці.
Мы, сацыял-дэмакраты, выступаем за Беларусь, у якой кожнаму будзе забяспечана павага да яго чалавечай годнасці, высокі жыццёвы ўзровень, ахова здароўя і
адукацыя. Мы выступаем за справядлівую Беларусь, у якой складуцца раўнапраўныя
і справядлівыя адносіны паміж жанчынамі і мужчынамі, маладымі і пажылымі,
працадаўцамі і людзьмі наёмнай працы, чыноўнікамі і простымі грамадзянамі.

!

Далучайцеся да нас у барацьбе
за лепшую Беларусь

Жанчыны Беларусі
сёння ўголас заяўляюць аб
нежаданні мірыцца са сваімі
праблемамі.
Мы ўсе хочам бяспечнага,
спакойнага жыцця ў сваіх
сем’ях, абароненага законамі
дзяржавы, дзе пануе
сацыяльная справядлівасць
і няўхільны клопат пра выкананне прававых гарантый.
Паасобку мы часта сустракаемся з такімі жыццёвымі
праблемамі, якія не ў стане
самастойна вырашыць. Але
разам мы – дзейсная сіла.

Мы

прапануем
дзейнічась cумесна
і прафесійна.
Мы навучыліся карыстацца
сваімі магчымасцямі і жадаем
падзяліцца сваімі ведамі. Быць
добрай гаспадыняй: гатаваць
ежу, мыць бялізну ды наводзіць
парадак у пакоях – ці ж гэта
мяжа нашых здольнасцей?
З намі вы зможаце раскрыць
і рэалізаваць сябе.

Разам

мы даб’емся большага!

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

ліпень, 2013

