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АМЕ РЫ КАН СКІ 
ВАЎ-ЭФЕКТ

«Гэ та дзі вос ны го рад. У мет ро 

су стра ка юц ца над звы чай ныя му зы-

кан ты, якім бы, зда ва ла ся, мес ца на 

вя лі кай сцэ не. Але гэ та — Нью-Ёрк, 

вар вар ская кан ку рэн цыя, — дзе ліц ца 

Яў ге нія. — Здзіў ляе сме лая ад кры-

тасць аме ры кан цаў. Я еха ла ў ліф це 

гас ці ні цы з не зна ём цам, а ён мне ка-

жа: «Хм... Сён ня бы лі вель мі смач-

ныя бу лач кі на сня да нак». Па жа даць 

доб ра га дня пра хо жа му — лёг ка! Ін-

шая ат мас фе ра, ін шае гра мад ства. 

Ма лан ка выя хут ка сці! Я ха дзі ла на 

роз ныя за ня ткі ў тан ца валь ныя шко-

лы: ву ліч ныя, кан тэм па ра ры, ба лет. 

І ха чу ска заць: аме ры кан цы тэх ніч-

ныя, хут кія, яны не ве да юць слоў «не 

ма гу», «не ўмею».

Для па ста ноў кі «Сон ца ўзы шло — 

мы тут» су свет на вя до мая аме ры-

кан ская ха рэо граф Ка лін То мас-Янг 

пры ля це ла ў Поль шчу. Яна ада бра-

ла 10 ча ла век: аме ры кан цы, па ля кі, 

укра і нец і бе ла рус ка. Яў ге нія Ра ма-

но віч цу дам да ве да ла ся пра кас тынг 

у Люб лі не. Пас ля Бе ла рус кай ака дэ-

міі мас тац тваў дзяў чы на пра ца ва ла 

ў ля леч ным тэ ат ры ў Грод не, бы лі за 

пля чы ма поль скія і рус кія пра ек ты, 

фран цуз кі фес ты валь. Але во пыт з 

аме ры кан скім ха рэо гра фам — упер-

шы ню.

«Сон ца ўзы шло — мы тут» — 

кан тэм па ра ры пер фор манс, гэ та 

зна чыць, па каз вае су час ны та нец, 

ім пра ві за цыю, ру хі з джаз-тан ца, ёгі, 

ус ход ніх адзі на бор стваў і мно гіх ін-

шых кі рун каў. Лі чыц ца, што кан тэм-

па ра ры на ра дзіў ся ад ма дэр ну, які 

стаў маг чы мы дзя ку ю чы воль на му 

тан цу. За сна валь ні цай 

апош ня га лі чаць Ай се-

до ру Дун кан, якая пер-

шая ска за ла «не» кла-

січ на му ба ле ту. І сён ня 

мы ма ем су час ны та нец 

як асоб ную сва бод ную 

мо ву це ла, здоль ную 

пе ра даць не толь кі па-

псо вую лю боў ную гіс-

то рыю, але і глы бо кія 

сур' ёз ныя рэ чы.

«Усе кан тэм па ра-

ры пер фо рман сы не ад на знач ныя, 

нель га ска заць: «А ра бо та пра тое». 

Та му што кож ны праз улас ны во пыт 

(якія кні гі чы таў, якія філь мы гля-

дзеў, як раз бі ра ец ца ў па лі ты цы, 

эка но мі цы) бу дзе чы таць мо ву це ла 

па-свой му, — ка жа Яў ге нія. — Для 

мя не на ша па ста ноў ка — пра стан 

ча ла ве ка. Мы дзе лім свет на «па ці» 

(ве ча рын ку), дзе ўсё клас на, усе ту-

су юц ца, яр кае свят ло, нам ве се ла, і 

рэ аль насць, дзе мно га смец ця. Гэ-

та ж ста ві ла ха рэо граф з ЗША. У іх і 

праў да бруд ныя ву лі цы, столь кі смец-

ця, што нам, бе ла ру сам, і не сні ла ся. 

І ў Ка лін ад чу ван не све ту праз гэ ту 

бруд ную ву лі цу. Мы вы ка рыс тоў ва лі 

краф та вую па пе ру. Яна ва ля ла ся ў 

нас паў сюль, ві се ла ка мя ка мі, ля жа-

ла. Свет, дзе раз ру ха, дзе ўсё не так, 

як та бе зда ец ца або хо чац ца. І для 

мя не ве ча рын ка, ка лі мы ў дзя цін-

стве ба чым усё ў аг нях, а да лей вы-

рас та ем і трап ля ем у свет рэ аль ны. 

У на шай па ста ноў цы ча ла век час та 

на хі ле ны, не ста іць пра ма, ля жыць, 

ся дзіць ня роў на. Вось гэ тае ад чу ван-

не ня зруч нас ці, ка лі ця бе ўвесь час 

ла мае (паў за). Для мя не мой сэнс 

вель мі каш тоў ны. Бо я доў га не ра-

зу ме ла, пра што ра бо та. Ад ной чы ў 

Люб лі не вый шла пас ля рэ пе ты цыі на 

ву лі цу і ўба чы ла бам жа, які ся дзеў і 

спаў на лаў цы ме на ві та так (!), у на-

хі ле ным ста не. Я зра зу ме ла пра што 

на ша ра бо та! Стан не ста біль нас ці, 

на хі ле нас ці. Як ты гэ та пра жы ва еш, 

шу ка еш шчас це».

«Як жа вас су стрэў гля дач?» — 

пы таю.

«Рэ жы сёр ад ра зу ска за ла, што 

аме ры кан скі гля дач да свед ча ны, 

лю біць тэх ні ку, ваў-эфект. Каб бах, 

бах! Моц нае шоу! Так, тут са праў ды 

поп-куль ту ра пра фе сій ная, яр кая. 

Па гля дзі це на су пер кру тыя кан цэр-

ты Ма дон ны, Б'ён сэ! І ў су час ным 

тан цы аме ры кан скі гля дач так са ма 

да свед ча ны. Мы атры ма лі па зі тыў-

ныя вод гу кі на па ста ноў ку, лю дзі 

дзя ка ва лі, га ва ры лі, як ім ці ка ва, як 

гэ та клас на. Рас кры ва лі ся па лі тыч-

ныя, эка на міч ныя шту кі. Мно гія пад-

крэс лі ва лі друж насць ка ман ды. Я не 

ба чы ла ра бо ту збо ку, але ўнут ры яе 

бы ло вель мі здо ра ва іс на ваць, бо я 

ра зу ме ла, што і для ча го мы ро бім, 

і ад чу ва ла ў гэ тым мі сію. Да рэ чы, 

нас за пра сі лі ў Япо нію. І (смя ец ца) 

бы ло б клас на вы сту піць у Бе ла-

ру сі. Рэ жы сёр пы та ла ся: «Жэ ня, а 

гэ та рэ аль на? — усмі ха ец ца Яў ге-

нія Ра ма но віч і да дае: — Мы хо чам 

пры ехаць у Бе ла русь, але па трэ бен 

ар га ні за тар».

БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ?
Бе ла рус ку на тхня юць рэ чы тон кія, 

ледзь пры кмет ныя ру хі ду ху. Па мя-

та е це? «Ду ша па він на пра ца ваць і 

дзень і ноч, і дзень і ноч». У вы пад ку 

Яў ге ніі ду ша лю біць сваю пра цу і га-

дзі ны не лі чыць. І для са ма раз віц ця ў 

ЗША пра цу юць су ткамі бес пе ра пын-

на. Ка лі тан цор за га дзі ну за раб ляе 

17 до ла раў, а га дзі на май стар-кла са 

каш туе 20, то ён не за ро біць, каб ву-

чыц ца. У гэ тым Яў ге нія Ра ма но віч 

ба чыць зва рот ны бок ме да ля. Хоць 

шмат ёсць і бяс плат ных за ня ткаў, а 

тэ атр La MaMa вы лу чае два міль ё ны 

до ла раў што год на пад трым ку ма ла-

дых ар тыс таў. У па ста ноў ках за дзей-

ні ча ны ак цё ры, тан цо ры з ся мі дзе ся ці 

кра ін све ту.

«Ці ад мет ны стыль ра бо ты аме ры-

кан ска га рэ жы сё ра?» — ці каў лю ся.

«Я б не ка за ла пра мен та лі тэт. Рэ-

жы сё ры роз ныя: адзін та бу рэт ку ў 

ак цё ра кі не, а ін шы — так тоў ны. Але 

ці то гэ та іс ці на, ці то маё 

суб' ек тыў нае, але ў за-

ход нім па ды хо дзе ня ма 

схе мы «кі раў нік — пад-

на ча ле ны», мы на роў-

ных. У Бе ла ру сі я ад чу-

ва ла тра пя тан не пе рад 

рэ жы сё ра мі. Ка лін То мас 

аме ры кан ка і бу дыст ка. 

А та му ра бо та з ёй для 

мя не вя лі кае ад крыц цё. 

Яна ні чо га не на вяз ва ла, 

мы на ра джа лі па ста ноў-

ку ўсе ра зам, — ка жа 

Яў ге нія. — Праў да, роз-

ні ца ёсць. На прык лад, 

ты зра біў эцюд. Наш рэ-

жы сёр бу дзе доў га тлу-

ма чыць, што бы ло кеп-

ска вось тое і тое, і ты 

бу дзеш пе ра раб ляць гэ-

ты эцюд ра зоў 20. Ка лін 

дае — ува га! — 1 шанц. 

Не спра віў ся? Яна ка-

жа з вет лі вай усмеш кай 

«окей» і моўч кі не пры-

мае тваю ра бо ту (раз во-

дзіць ру ка мі). Ідэя мо жа быць клас-

ная, але ка лі яна ад ра зу не стра ляе, 

яе не бя руць. Мы ж у Бе ла ру сі мо жам 

доў га ка паць, шу каць адзін жэст га-

дзі на мі... А тут: «Ты не знай шоў жэст? 

Пфф... Усё! Хто-не будзь ін шы зро біць 

гэ ты жэст!» З ад на го бо ку жорст ка, 

з дру го га — клас на, ме га ці ка ва, мне 

па да ба ец ца та кі стыль. Ад на го для 

раз віц ця трэ ба па гла дзіць, дру го га — 

біць (усмі ха ец ца)».

Гам ле таў скае пы тан не «быць ці 

не быць» ста іць пе рад кан сер ва тыў-

ным тэ ат рам вост ра. Но вы час дык-

туе свае ўмо вы, і тэ атр вы му ша ны 

спя шац ца. «На опер ных фес ты ва лях 

у Вар ша ве азі я ты спя ва лі — уя ві-

це! — кла січ ную еў ра пей скую му зы-

ку. Зна чыць, ці ка васць да яе ў іх ёсць. 

Але гэ та пры ват ны вы па дак. Нель га 

ўспры маць асоб ныя з'я вы як трэнд. 

А вось змя шэн не ўся го — факт. Так, 

у Еў ро пе па пу ляр ны кі ру нак — экс-

пе ры мен тал, ка лі тан цо ры, ска жам, 

хіп-хо пу ра зу ме юць, што ім ці ка ва не 

толь кі асвой ваць тэх ні кі, тан ца ваць 

пад му зы ку, але і рас каз ваць гіс то-

рыі, шу каць ідэю і кан цэп цыю ру хаў. 

І вось гэ та ўжо на гад вае тэ атр. Ця пер 

тан цор ву чыць са мыя роз ныя тэх ні кі, 

і пос пех бу дзе мець той, хто змо жа іх 

гра мат на злу чаць, шу ка ю чы ў гэ тым 

аса біс тае. І ў ЗША цэ ніц ца ін ды ві ду-

аль насць у лю бых пра явах, — ак цэн-

туе ар тыст ка. — А яшчэ я за ўва жы ла 

і та кі трэнд: аў ды то рыі не ці ка ва прос-

та гля дзець та нец, яна хо ча ўдзель ні-

чаць са ма! Тан ца ваць, спя ваць!»

РОД НЫ КУТ
Тан ца ваць, спя ваць, ма ля ваць ву-

чаць у арт-пра сто ры «ДОМ46». Яе 

ад кры ла Яў ге нія Ра ма но віч, ус ка лых-

нуў шы твор чую ат мас фе ру ў Грод не. 

«ДОМ46» не прос та сту дыя тан ца, 

яго вы лу чае свая шы ро кая твор чая 

па лі ты ка і ўлас ная фі ла со фія мі ні ма-

ліз му. Су час ныя тан цы, ба лет, паэ-

тыч ныя ве ча ры, му зыч ныя ме ра пры-

ем ствы, па ка зы філь маў, ма ля ван не, 

лек цыі, су стрэ чы ў чор най і бе лай за-

лах. Сён ня арт-пля цоў ка пра па ноў-

вае і эк зо ты ку: бра зіль скае ба я вое 

мас тац тва ка па эй ру, гур джы еў скія 

ру хі, фіт нес на ба ту тах. «ДОМ46» — 

гэ та аль тэр на ты ва для го ра да, сю-

ды ад кры та да ро га лю дзям сме лым, 

улю бё ным у твор часць, ка му ма ла 

прос та тэ ат ра, хо чац ца пер фо рман-

су. Та кія арт-пля цоў кі час тая з'я ва ў 

Маск ве, Па ры жы, але для Грод на — 

на він ка.

«Я ра зу мею, што вы не той ча ла-

век, які пры цяж кас цях за бі рае свае 

цац кі з пя соч ні цы і ідзе ў ін шую... Але, 

Яў ге нія, ці не апус ка лі ся ру кі, ка лі з 

не ка то ры мі пра ек та мі вы вы хо дзі лі ў 

нуль, а ча сам у мі нус?» — пы та ю ся.

«На та кую арт-пля цоў ку трэ ба ча-

ла век пяць-шэсць, каб па дзя ліць аба-

вяз кі і кож ны ра біў сваю спра ву. Мы 

ж і вя лі за ня ткі, бух гал тэ рыю, ар га ні-

зоў ва лі пра цэс, зай ма лі ся арэн дай, 

мы лі пад ло гу. А вя дзен не пра ек таў — 

ме недж мент. У мя не ў гэ тай сфе ры 

ня ма аду ка цыі, та му ўсё ін ту і тыў на. 

Але ёсць вя лі кае жа дан не са мой ву-

чыц ца і дзя ліц ца клас ны мі людзь мі. 

На прык лад, па зна ё мі ла ся на фес ты-

ва лі і ба чу, што ча ла век ва ло дае ўні-

каль ны мі ве да мі, і мне зда ец ца: «О! 

Гэ та тое, што мо жа да па маг чы нам у 

Бе ла ру сі!» За паль ва ю ся, за пра шаю 

ў Грод на. Пра ект за кан чва ец ца, ён 

са браў ня шмат лю дзей, але ўсе, хто 

прый шоў, атры ма лі тое, што ха це лі. 

І я атры ма ла жа да нае, і «ДОМ46», і 

пе да гог. І вы яў ля ец ца, што мы пай-

шлі ў мі нус. Я за ра ка ю ся: больш ні я-

кіх май стар-кла саў, але 

зноў за пра шаю», — ка-

жа ар тыст ка.

Яў ге нія Ра ма но віч 

пры зна ец ца, што ця пер 

у Нью-Ёр ку вель мі су муе 

без «ДОМа46», сва ёй 

род най пра сто ры, дзе 

так цёп ла, кам форт на. 

Але, па чы на ю чы зай мац-

ца чымсь ці но вым, зу сім 

не кам форт ным для ся-

бе, мы моц на па шы ра ем 

спектр маг чы мас цяў, як 

у геа мет рыч най пра грэ-

сіі. Ты ідзеш на су страч 

вы клі ку, і пра сто ра ад-

кры ва ец ца та бе. Гэ та 

на гад вае эфект снеж-

на га ка мя ка, які рас це, 

а з ім рас це коль касць 

і маш таб маг чы мас цяў, 

пра па ноў. Толь кі пач ні.

Мар га ры та 

СА ДОЎ СКАЯ.

Больш фо та і ві дэа 

гля дзі це на сай це.

ТА НЕЦ У ТЭ АТ РЫ НА МАН ХЭ ТЭ НЕ
Як гро дзен ка Яў ге нія Ра ма но віч тра пі ла ў між на род ны пра ект?

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

У Грод не Яў ге нія Ра ма но віч за слу жы ла рэ пу та цыю 
ча ла ве ка, які ства рае ат мас фе ру ўва гі і па ва гі да 
тэ ат ра. Ад кры та га. Но ва га. Сме ла га! Хут ка сцю дум кі, 
унут ра ным ку ра жом, здоль нас цю да гран ды ёз ных 
пра ек таў і фан тас тыч ных мэт дзяў чы на на тхняе 
ад на дум цаў, пры цяг вае вуч няў. І вось ця пер яна 
тан цуе ў тэ ат ры La MaMa на Ман хэ та не.
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» звя за ла ся з Яў ге ні яй 
Ра ма но віч у раз гар прэм' ер ных па ка заў у Нью-Ёр ку. 
Па гу та ры лі пра гла баль нае і кан крэт нае. Ку ды ідуць 
тэ атр і су час ны та нец? Якія трэн ды вя дуць рэй? 
Якая эк зо ты ка ёсць у Грод не ў твор чай пра сто ры 
«ДОМ46»? Аб мер ка ва лі і вар' яц кія, ша лё ныя 
твор чыя рыт мы Нью-Ёр ка.

НАФ ТА, ЗО ЛА ТА, 
ГУ МІ А РА БІК

Спачатку трохі «на ві га цыі». Рэс-

пуб лі ка Су дан зна хо дзіц ца ў Паў ноч-

на-Ус ход няй Аф ры цы, мя жуе з Егіп-

там, Эрыт рэ яй, Эфі о пі яй, Паў днё вым 

Су да нам, Цэнт раль на аф ры кан скай 

Рэс пуб лі кай, Ча дам і Лі ві яй. На паў-

ноч ным ус хо дзе аб мы ва ец ца во да мі 

Чыр во на га мо ра. Гэ та ад на з най-

буй ней шых па пло шчы кра ін Чор на-

га кан ты нен та (трэ цяя пас ля Кон га і 

Ал жы ра) — 1,89 міль ё на квад рат ных 

кі ла мет раў. Ву чо ныя ад зна ча юць вы-

гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча Су-

да на, які мно гія на зы ва юць не інакш 

як «бра май Аф ры кі».

У ста ра жыт на сці знач ную част ку 

гэ тых зя мель (яны ме лі наз ву Куш, а 

паз ней — Ну бія) за ся ля лі се мі та-ха-

міц кія і ку шыц кія пля мё ны, род нас-

ныя ста ра жыт ным егіп ця нам. Да VІІ 

ста год дзя на шай эры Су дан уяў ляў 

са бой не вя лі кія раз роз не ныя хрыс-

ці ян скія ка ра леў ствы (Алоа, Му ку ра, 

На ба ція). З XІV да XVІІІ ста год дзя на 

гэ тай тэ ры то рыі іс на ва ла не каль-

кі дзяр жаў. У па чат ку XІX ст. кра і на 

бы ла за хоп ле на Егіп там і як Егі пец кі 

Су дан увай шла ў склад Асман скай ім-

пе рыі. З дру гой па ло вы XІX ста год дзя 

ўзмац ніў ся ўплыў анг лі чан. У 1899 го-

дзе Вя лі ка бры та нія і Егі пет пад пі са лі 

па гад нен не аб уста ля ван ні су мес на га 

кі ра ван ня (анг ла-егі пец кі кан да мі ні-

ум) — фак тыч на Су дан стаў ка ло ні яй 

Вя лі ка бры та ніі.

1 сту дзе ня 1956-га Су дан быў 

аб ве шча ны не за леж най кра і най. 

Паў днё вы Су дан (ПС) не па га дзіў-

ся з утва рэн нем адзі най дзяр жа вы 

і па чаў ба раць бу за не за леж насць, 

якая двой чы пры ма ла фор му гра-

ма дзян скай вай ны (у 1955—1972-м 

і 1983—2005 га дах). 9 сту дзе ня 2005 

го да ўра дам Су да на і прад стаў ні ка мі 

паўд нё вай паў станц кай гру поў кі бы-

ло пад пі са на ўсё аб дым нае мір нае па-

гад нен не (УМП). 9 сту дзе ня 2011-га 

быў пра ве дзе ны рэ фе рэн дум па са-

ма вы зна чэн ні Паўд нё ва г а Су да на. Па 

яго вы ні ках ПС быў аб ве шча ны не за-

леж най дзяр жа вай, па коль кі больш 

за 98 пра цэн таў удзель ні каў пле біс-

цы ту па са ма вы зна чэн ні рэ гі ё на пра-

га ла са ва лі за яго ад дзя лен не.

У Су да не пра жы вае больш за 40 

міль ё наў ча ла век (па звест ках Су-

свет на га бан ка). Дзяр жаў най рэ лі гі-

яй кра і ны з'яў ля ец ца іс лам су ніц ка га 

кі рун ку. Кі раў нік дзяр жа вы — прэ-

зі дэнт, з 1989 го да гэ тую па са ду да 

ня даў ня га ча су зай маў Амар аль-Ба-

шыр. Ён прый шоў да ўла ды ў вы ні ку 

ва ен на га пе ра ва ро ту, за вяр шыў шы 

пе ры яд гра ма дзян ска га праў лен ня 

Са ды ка аль-Мах дзі. Ар мія тра ды цый-

на ады гры вае важ ную ро лю ў па лі-

тыч ным пра цэ се не за леж на га Су да-

на. Да аль-Ба шы ра ва ен ныя кі ра ва лі 

кра і най двой чы: з 1958-га да 1964-га 

і з 1969-га да 1985-га.

Па ўзроў ні эка на міч на га раз віц-

ця Су дан на ле жыць да гру пы са мых 

бед ных кра ін све ту, хоць мае вя лі кі 

па тэн цы ял для рос ту. Па да дзе ных 

Су свет на га бан ка на 2017 год, аб'-

ём ВУП у бя гу чых цэ нах склаў 117,5 

міль яр да до ла раў. Наф та зда бы ча, 

сель гас вы твор часць (у пры ват нас ці, 

Су дан — су свет ны лі дар па вы твор-

час ці гу мі а ра бі ка, хар чо вай да баў кі, 

якую вы ка рыс тоў ва юць для вы ра бу 

«Ко ка-ко лы», і зда бы ча зо ла та за бяс-

печ ва юць ка ля 70 пра цэн таў бюд жэт-

ных па ступ лен няў. У сель скай гас па-

дар цы за ня та ка ля 80 пра цэн таў на-

сель ніц тва. Ін шыя сек та ры эка но мі кі 

раз ві ты сла ба.

ТРЫ ДЭ ВАЛЬ ВА ЦЫІ
Га лоў най пе рад умо вай раз гой-

дван ня сі ту а цыі ста ла рэз кае аб-

васт рэн не на пра ця гу мі ну ла га го да 

фі нан са ва га кры зі су, спра ва ка ва на-

га дэ фі цы там кан вер соў най ва лю ты, 

ад зна чыў на сай це іmemo.ru за гад-

чык Цэнт ра са цы я ла гіч ных і па лі та-

ла гіч ных да сле да ван няў Ін сты ту та 

Аф ры кі РАН Сяр гей Кас ця ля нец. Гэ-

ты дэ фі цыт кра і на па ча ла ад чу ваць 

яшчэ ў 2011-м, ка лі ў вы ні ку па дзе лу 

Су да на на дзве дзяр жа вы — Рэс-

пуб лі ку Су дан (РС) і Рэс пуб лі ку Паў-

днё вы Су дан — Хар тум за стаў ся без 

60 пра цэн таў знеш не ганд лё вых 

па ступ лен няў з пры чы ны стра ты 

3/4 наф та вых ра до ві шчаў. Ан ты кры-

зіс ная эка на міч ная пра гра ма, на кі ра-

ва ная на фар мі ра ван не но вых кры-

ніц да хо ду, перш за ўсё ад зда бы чы 

зо ла та і рос ту сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці, а так са ма ска ра чэн-

ня ім пар ту і дзяр жаў ных рас хо даў, 

фак тыч на пра ва лі ла ся, у тым лі ку з 

пры чы ны пра ця гу ва ен ных дзе ян няў 

су праць паў стан цаў у Да рфу ры, шта-

тах Паў днё вы Кар да фан і Бла кіт ны 

Ніл. Знач ная част ка бюд жэ ту РС пра-

цяг ва ла рас хо да вац ца па ар ты ку лах, 

звя за ных з пы тан ня мі аба ро ны і на-

цы я наль най бяс пе кі.

Акра мя та го, больш за міль ярд до-

ла раў што год дзяр жа ва тра ціць на 

суб сі дыі на па лі ва і му ку. Сур' ёз ным 

уда рам для эка но мі кі ста ла за крыц цё 

ле тась буй но га наф та пе ра пра цоў ча-

га за во да ў Порт-Су да не, ад кры та га 

яшчэ ў 1964-м. Пры гэ тым у 2017 го-

дзе су да нскі ўрад ад на віў пе ра мо вы 

аб ус туп лен ні ў СГА, што па цяг ну ла 

за са бой лі бе ра лі за цыю ганд лю па-

вод ле рэ ка мен да цый МВФ і на ступ-

нае знач нае па ве лі чэн не ім пар ту пры 

ня знач ным рос це экс пар ту і, ад па-

вед на, но выя праб ле мы з на паў нен-

нем бюд жэ ту.

Ра шэн не ўра да ўклю чыць дру кар-

скі ста нок, каб пра фі нан са ваць дэ фі-

цыт бюд жэ ту, пры вя ло да вы со кай 

ін фля цыі, якая да сяг ну ла свай го пі ку 

(69 пра цэн таў у га да вым вы лі чэн ні) 

у ліс та па дзе мі ну ла га го да. Ін фля-

цыя не маг ла не ад біц ца на кур се 

су да нска га фун та. Ле тась у Су да не 

бы лі пра ве дзе ны тры дэ валь ва цыі 

на цыя наль най ва лю ты. Курс до ла ра 

па ра лель на рос на чор ным рын ку. 

Па афі цый ным кур се на быць за-

меж ную ва лю ту ста ла не маг чы ма. 

Пры ват ныя ім пар цё ры му сі лі шу каць 

«зя лё ныя» на чор ным рын ку, што 

яшчэ мац ней рас кру ці ла ма ха вік ін-

фля цыі. Пры гэ тым кра і на кры тыч на 

за ле жыць ад ім пар ту пра дук таў хар-

ча ван ня (асаб лі ва пша ні цы — па трэ-

ба скла дае ка ля двух міль ё наў тон у 

год), наф та пра дук таў і ле каў.

ПА ЛІ ВА І ХЛЕБ
У ве рас ні мі ну ла га го да прэ зі дэнт 

аль-Ба шыр рас пус ціў урад і пры зна-

чыў на па са ду прэм' ер-мі ніст ра Му-

а та за Му су, які ра ней зай маў па са ду 

мі ніст ра вод ных рэ сур саў, іры га цыі 

і элект ры фі ка цыі. Но вы кі-

раў нік ура да па чаў ра бо ту з 

абя цан ня звяр нуц ца да «шо-

ка вай тэ ра піі для вы ра шэн ня 

праб ле мы ін фля цыі і ва лют-

на га кур су». У хут кім ча се 

ён вы ка наў сваё абя цан не: 

у каст рыч ні ку ўрад пра вёў 

чар го вую дэ валь ва цыю су-

да нска га фун та. У ліс та па-

дзе ўзля це лі цэ ны на па лі ва і та ры фы 

на транс парт, па вя лі чы лі ся чэр гі на 

бен за ка лон ках. 

Ма са выя пра тэс ты аха пі лі Су дан у 

пры кан цы мі ну ла га го да. Не за да во-

ле насць рэз кім рос там цэн на па лі ва 

і хлеб пра яві лі жы ха ры го ра да Атба-

ра на поў на чы кра і ны. Ак цыі пра тэс ту 

ўмо мант пад ха пі лі і ў ін шых мес цах па 

ўсім Су да не. З тых ча соў дэ ман стра-

цыі прак тыч на не спы ня лі ся, па сту по-

ва ро бя чы ся ўсё больш ар га ні за ва ны-

мі. З ча сам пра гра ма пра тэс тоў цаў 

змя ні ла ся: з эка на міч най тэ мы яны 

пе рай шлі да па тра ба ван ня ад стаў кі 

аль-Ба шы ра. 22 лю та га кі раў нік дзяр-

жа вы аб вяс ціў у кра і не над звы чай нае 

ста но ві шча тэр мі нам на год, змя ніў 

чле наў ура да і за мя ніў вай скоў ца мі 

гра ма дзян скіх асоб на па са дах гу бер-

на та раў і ін шых па са дах. Аль-Ба шыр 

ад мо віў ся ства раць пе ра ход ны ўрад, 

але ў вы ні ку па га дзіў ся за стац ца на 

сва ёй па са дзе толь кі да кан ца гэ та га 

тэр мі ну і не іс ці на чар го выя вы ба ры ў 

кра са ві ку 2020-га. Ад нак яго абя цан ні 

мі тын гоў цаў не за да во лі лі.

11 кра са ві ка кі раў нік мі на ба ро ны 

Су да на Авад бэн Аўф па ве да міў пра 

арышт прэ зі дэн та Ама ра аль-Ба шы ра 

і рос пуск ка бі не та мі ніст раў. У кра і не 

быў ство ра ны ча со вы ва ен ны са вет, 

бы ло агу ча на, што ён бу дзе кі ра ваць 

два га ды. Ар мія пры пы ні ла дзе ян не 

кан сты ту цыі і аб вяс ці ла па ча так пе-

ра ход на га пе ры я ду. У Су да не бы лі 

ўве дзе ны рэ жым над звы чай на га ста-

но ві шча і ка мен данц кая га дзі на. На 

на ступ ны дзень Авад бэн Аўф сы шоў 

з па са ды кі раў ні ка ва ен на га са ве та. 

Яго ўзна ча ліў бы лы кі раў нік шта-

ба су ха пут ных вой скаў аль-Бур хан. 

У той жа час апа зі цыя за яві ла аб пра-

ця гу пра тэс таў.

ДРУ ГАЯ ХВА ЛЯ
Вай скоў цы і прад стаў ні кі апа зі цыі 

на пра ця гу не каль кіх тыд няў вя лі пе-

ра мо вы аб тым, хто па ві нен кі ра ваць 

у пе ра ход ны пе ры яд. Ра ней атры ма-

ла ся да сяг нуць прын цы по вай да-

моў ле нас ці аб ства рэн ні змя ша на га 

ва ен на-гра ма дзян ска га пе ра ход на-

га ўра да, які па ві нен пры вес ці кра і ну 

да сва бод ных вы ба раў. Па звест ках 

СМІ, апа зі цыя на стой ва ла на 8 з 15 

мес цаў у пе ра ход ным са ве це, ва ен-

ныя ж імк ну лі ся за ха ваць боль шасць 

за са бой. У вы ні ку су да нскі ге не ра-

лі тэт ад мо віў ся ад усіх па пя рэд ніх 

да моў ле нас цяў. Кан фран та цыя па-

між ва ен ным кі раў ніц твам і лі да ра мі 

апа зі цыі па да гра ва ец ца па дзея мі ў 

Хар ту ме. Тут сі ла вым шля хам быў 

ра за гна ны сты хій ны па ла тач ны ла гер 

пе рад Мі ніс тэр ствам аба ро ны Су да-

на, пас ля ча го па ча лі ся і пра цяг ва юц-

ца да гэ туль су тык нен ні пра тэс тоў цаў 

з па лі цы яй. Лік ах вяр бес па рад каў 

ідзе на дзя сят кі.

На мі ну лым тыд ні пры хіль ні кі 

аль-Ба шы ра па спра ба ва лі штур-

мам узяць тур му Ка бер у ста лі цы 

кра і ны, каб вы зва ліць яго, па ве да-

міў тэ ле ка нал «Аль-Ара бія Ха дас». 

Па вод ле звестак кры ніц тэ ле ка на-

ла ў ор га нах бяс пе кі, звыш 100 ча-

ла век з «атра даў, вер ных бы ло му 

рэ жы му» ра ні цай ата ка ва лі тур му 

Ка бер, у якой змя шча юц ца экс-прэ-

зі дэнт і яго най блі жэй шае ася род-

дзе. Су раз моў ца СМІ ад зна чыў, што 

ахо ве тур мы ўда ло ся ад біць на пад і 

арыш та ваць не ка то рых удзель ні каў 

ня ўда ла га штур му.

«Ба шыр прый шоў да ўла ды ў 

вель мі цяж кі для Су да на час. Тым 

не менш, ён на пра ця гу 20 га доў 

утрым лі ваў кра і ну ад рас па ду і толь-

кі ў апош нія дзе сяць га доў яго рэ жым 

стаў да ваць збой, што пры вя ло да 

ма са вай не за да во ле нас ці на ро да. 

Ця пер сі ту а цыя скла ла ся не най леп-

шым чы нам. Увесь гэ ты час на арэ не 

дзей ні чае ней кая трэ цяя сі ла, нех та, 

хто вы во дзіць на ву лі цы пра ва ка та-

раў, ро біць іл жы выя ўкі ды ў за ход-

ніх і мяс цо вых СМІ. За над та шмат 

за ці каў ле ных у рас ко ле і да лей шым 

раз граб лен ні на шай рэс пуб лі кі», — 

апі саў сі ту а цыю не за леж ны па лі то лаг 

Ма да сір аль-Ха сын. У сваю чар гу, ко-

ліш ні прэ зі дэнт Ту ні са Ман сеф Мар-

зу кі за явіў у ін тэр в'ю РІА «На ві ны», 

што ў Су да не ця пер пра хо дзіць дру-

гая хва ля «араб скай вяс ны».

Тым ча сам для ўрэ гу ля ван ня 

кан флік ту па між ва ен ны мі ўла да мі 

і апа зі цы яй у Су дан пры быў вы со ка-

па стаў ле ны дып ла мат з ЗША — па-

моч нік дзярж сак ра та ра па Аф ры цы 

Ты бор На гі, па ве дам ляе Reuters. Ад-

зна ча ец ца, што дып ла мат су стрэў ся 

з лі да ра мі апа зі цый най ка а лі цыі, а 

так са ма пра вёў пе ра гаворы з вы-

ка наль ні кам аба вяз каў на мес ні ка 

мі ніст ра за меж ных спраў Су да на 

Іль ха мам Іб ра гі мам. Ра зам з тым 

Злу ча ныя Шта ты пры зна чы лі сва ім 

па слом у Су да не ве тэ ра на дып ла ма-

тыі До наль да Бу та.

Па па Рым скі Фран цыск у сва ёй ня-

дзель най про па ве дзі да вер ні каў, якія 

са бра лі ся на пло шчы Свя то га Пят ра ў 

Ва ты ка не, зга даў сі ту а цыю ў Су да не. 

«Боль і за кла по ча насць вы клі ка юць 

вест кі, якія пры хо дзяць у гэ тыя дні 

з Су да на. Па мо лім ся за гэ ты на род, 

каб спы ніў ся гвалт і бы ло зной дзе на 

агуль нае да бро ў дыя ло гу», — за явіў 

пан ты фік.

За хар БУ РАК.

Дня мі ўла ды Су да на пра ду хі лі лі спро бу дзяр жаў на га пе ра ва ро ту, 

які рых та ва лі ва ен ныя, звя за ныя з ко ліш нім прэ зі дэн там кра і ны 

Ама рам аль-Ба шы рам, сцвяр джае тэ ле ка нал Al Arabіya. 

Пад час пад аў лен ня пут чу бы ло за тры ма на ка ля 70 ча ла век, 

якія ў асноў ным пры трым лі ва юц ца іс ла місц кіх по гля даў, пе рад ае 

тэ ле ка нал. Па звест ках СМІ, яны спра ба ва лі ад хі ліць ад ула ды 

Вы шэй шы ва ен ны са вет, які кі руе кра і най з кра са ві ка гэ та га 

го да. Ад мет на, што спро ба дзярж пе ра ва ро ту ад бы ла ся на фо не 

пе рагавораў апа зі цыі і вай скоў цаў аб кі ра ван ні кра і най пад час 

пе ра ход на га пе ры я ду, па ся рэд ні кам на якіх вы сту пае Эфі о пія. 

Апа зі цыя на ват за клі ка ла сва іх пры хіль ні каў пры пы ніць ак цыі 

пра тэс ту і гра ма дзян ска га не пад па рад ка ван ня. Што ж на са мрэч 

ад бы ва ец ца ў ад ной з най буй ней шых кра ін Аф ры кі?

БРА МА АФ РЫ КІ
ШТО АД БЫ ВА ЕЦ ЦА Ў СУ ДА НЕ?
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