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«Мы не су праць 
адзi най ва лю ты, 
але толь кi гэ та па вiн на 
быць нейт раль ная 
ва лю та»

На пы тан не, як Прэ зi дэнт ба-

чыць раз вiц цё Са юз най дзяр жа-

вы з улi кам усiх на яў ных ню ан саў, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў: 

«У нас ёсць да мо ва аб ства рэн-

нi Са юз най дзяр жа вы. Нi ад ад-

на го пунк та гэ тай да мо вы мы не 

ад маў ля ем ся. На ват возь мем 

са мы сур' ёз ны, якi сён ня аб мяр-

коў ва ец ца, — адзi ная ва лю та. Мы 

не су праць адзi най ва лю ты, але 

толь кi гэ та па вiн на быць нейт раль-

ная ва лю та — не бе ла рус кi ру бель, 

не ра сiй скi».

На дум ку Прэ зi дэн та, га лоў нае 

ў гэ тым пы тан нi — дзе бу дзе эмi-

сiй ны цэнтр. «I на ват не дзе, а хто 

бу дзе кi ра ваць эмi сiй ным цэнт рам. 

Гэ та бу дзе на роў ных або, па коль кi 

Ра сiя вя лi кая, яна бу дзе кi ра ваць 

сва iм руб лём, а мы свой лiк вi ду ем 

i да iх да лу чым ся? — за даў ся пы-

тан нем Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Мы гэ та ўжо пра хо дзi лi ў пер шыя 

га ды пас ля рас па ду Са вец ка га 

Са ю за. Ка лi нас прос та вы кi ну лi 

з руб лё вай зо ны i ў рэш це рэшт 

мы за ста лi ся з са вец кi мi руб ля мi, 

яны (Ра сiя. — «Зв.») увя лi ра сiй-

скi ру бель, а мы по тым ма ля ва лi 

«зай чы кi». Я не ха чу гэ та паў та-

раць. Гэ та па-пер шае. А, па-дру-

гое, дзе ж тут та ды бу дзе наш 

суверэ нi тэт?»

Кi раў нiк дзяр жа вы яшчэ раз 

пад крэс лiў: мер ка ва ла ся, што 

бу дуць ство ра ны роў ныя ўмо вы 

для гра ма дзян i прад пры ем стваў. 

«Ка лi Ра сiя сён ня, ад мо вiў шы ся ад 

гэ тых iм пер скiх па мкнен няў (мы — 

вя лi кiя, а вы — ма лыя), га то вая на 

гэ та, да вай це вес цi пе рагаворы, 

да вай це бу дзем вы зна чац ца», — 

ска заў Лу ка шэн ка.

«Та му да га вор iс нуе. I мы нi ко лi 

ад яго не ад маў ля лi ся. Мы га то выя 

iс цi па гэ тай да мо ве, але жа ле-

за бе тон ны прын цып — роў ныя 

ўмо вы для лю дзей, прад пры ем-

стваў. Ця пер усё па ру ша на, а ка-

ра на вi рус па ру шыў i апош няе, 

са мае га лоў нае, — роў ныя ўмо вы 

для лю дзей», — лi чыць Прэ зi дэнт 

Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў, 

што ка лi Ра сii трэ ба бы ло неш та 

зра бiць, то вар та бы ло хоць бы па-

ра iц ца, па пя рэ дзiць бе ла рус кi бок 

аб за крыц цi гра нiц. «Я ра зу мею, 

ка лi б там паў ста ла ней кая жу-

дас ная сi ту а цыя i трэ ба бы ло тэр-

мi но ва пры няць ме ры. Але ло гi кi 

не бы ло та ды. У Бе ла ру сi сi ту а цыя 

бы ла не гор шая, чым у Ра сii, — 

знач на леп шая. Я на стой ваю, што 

i сён ня не гор шая. На вош та ад ра-

заць ад гэ тай Са юз най дзяр жа вы 

тую асноў ную част ку, дзе ня ма 

праб лем. I ў той жа час яны ўнут-

ры кра i ны (а Ра сiя ве лi зар ная) не 

па дзя лi лi на част кi, каб пе ра крыць 

рух лю дзей i нось бi таў ка ра на вi ру-

са. А як на конт фор му лы «ся бар 

па зна ец ца ў бя дзе»? — за даў ся 

пы тан нем кi раў нiк дзяр жа вы.

«Я ўяў ляю, што бу дзе 
з на мi, ка лi мы спы нiм ся»

Пы тан не «Як пе ра адо лець эка-

на мiч ныя праб ле мы, якiя ўзнiк лi 

з-за эпi дэ мii?», якое за даў жур на-

лiст, Прэ зi дэнт пе рай на чыў: «Што 

бу дзе пас ля пан дэ мii?»:

— I мно гiя за да юц ца пы тан-

нем, што бу дзе пас ля пан дэ мii. 

I ча му я на стой ваю, каб пра ца-

ва ла вы твор часць, ча му я так 

хва лю ю ся, каб лю дзi жы лi сва-

iм жыц цём? Та му што я ўяў ляю, 

што бу дзе з на мi пас ля гэ тай 

пан дэ мii, ка лi мы спы нiм ся.

Ра сiя вы тры мае, упэў не ны кi-

раў нiк Бе ла ру сi, бо ў iх ёсць пры-

род ныя рэ сур сы, у Кi тая — ма гут-

ная эка но мi ка, у ЗША — дру кар скi 

ста нок до ла раў.

«Нас пад штурх ну лi да та го, што 

мы па вiн ны спы нiц ца i ся дзець, 

пра ес цi тыя мi зэр ныя за па сы, якiя 

ў нас ёсць. На ват у Ра сii нель га 

ска заць, што ве лi зар ныя яны (за-

па сы. — «Зв.») ва лют ныя, — тлу-

ма чыць Прэ зi дэнт. — I та ды да 

нас прый дуць тыя, хто на на гах, 

тыя, хто на дру ка ваў 10 пра цэн таў 

ВУП — вось вам тро хi, але вы бу-

дзе це ра бiць, што мы ска жам. Вось 

так бу дзе пе ра дзе ле ны свет».

Гэ тае пы тан не — i што бу дзе 

да лей — сён ня най больш хва люе 

Прэ зi дэн та.

«Усе ўжо на пы тан не ад каз ва-

юць, што пас ля пан дэ мii свет бу дзе 

iн шы. Дак лад на, i я з гэ тым згод-

ны. Другое пы тан не — дзе на ша 

бу дзе мес ца ў гэ тым све це?» — 

ска заў лi дар кра i ны.

I та кое пы тан не ўзнiк не для ўсiх 

кра iн.

«Ба ю ся, каб нас не пе ра дзя лi лi 

без вай ны», — за вяр шыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«Ка лi б ва ўсiх бы ло так, як у 

Бе ла ру сi, та ды б не бы ло та кiх 

праб лем»

Раз мо ва пра ка ра на вi рус зай-

шла яшчэ да па чат ку iн тэр в'ю. 

Прэ зi дэнт пра ка мен та ваў за явы 

не ка то рых лi да раў су сед нiх кра iн, 

што Бе ла русь «не як усе» рэ агуе 

на праб ле му.

«Слу хай це, ка лi б ва ўсiх бы ло 

так, як у Бе ла ру сi, па ба раць бе 

з гэ ты мi вi рус ны мi за хвор ван-

ня мi i каб як у нас не за бы ва лi-

ся, што ёсць i сар дэч нi кi, i ан ка-

ло гiя, ёсць траў ма та ло гiя, ёсць 

прос та пнеў ма нiя, гэ та се зон ная 

хва ро ба вель мi моц ная, та ды б 

не бы ло та кiх праб лем, — ска-

заў Прэ зi дэнт. — Мы не мо жам 

не тры маць яго (ка ра на вi рус. — 

«Зв.») у га ла ве. Та му што скры-

ню ўклю чыў — ка ра на вi рус, прас 

уклю чыў — ка ра на вi рус, чай нiк 

уклю чыў — ка ра на вi рус».

Прэ зi дэн ту дак лад ва юць па 

кож ным вы пад ку смер цi ад пнеў-

ма нii. «Iх чац вё ра ўся го, па мер лых 

ад пнеў ма нii, дзе ўсклад нен нi даў 

ка ра на вi рус, — пра iн фар ма ваў 

ён. — Лю бы вi рус можа ўсклад нiць 

хра нiч ныя за хвор ван нi, i на вош та 

гвал там кры чаць? Што атры ма-

ла ся, быц цам мы неш та ха ва ем. 

Смерць ча ла ве ка нi ко лi не сха-

ва еш, та му што сва я кi кож на га 

атрым лi ва юць да вед ку ў загсе».

Па чац вёр тым вы пад ку за раз 

яшчэ ўдак лад ня юць, цi быў у па-

мер ла га ка ра на вi рус. Звест кi з 

загсаў па смя рот нас цi Прэ зi дэнт 

абя цае па ка заць жур на лiс там.

«За два ме ся цы — сту дзень, 

лю ты — у нас ад моў ная ды на мi ка 

смя рот нас цi лю дзей (у па раў на ннi 

з мi ну лым го дам. — «Зв.»). Пры 

та кой пан дэ мii ў нас па мян шэн не 

смя рот нас цi. Я не ка жу пра тых, 

хто за хва рэў, за ра зiў  i iн шых, — 

я ка жу аб лю дзях, якiя ады шлi ў 

iн шы свет. У нас ад моў ная ды на мi-

ка», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

За над та стро гiя 
i бяз дум ныя ме ры мо гуць 
па гор шыць сi ту а цыю

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што не кры ты куе кi раў нiц-

тва iн шых кра iн за ме ры, якiя тыя 

пры ма юць, бо не ве дае, якая там 

аб ста ноў ка. Ра зам з тым для Бе-

ла ру сi ён лi чыць па доб ныя ме ры 

за лiш нi мi.

«Але ўя вi: мы Мiнск сён ня iза-

ля ва лi i ўсiх за кры лi ў ква тэ рах. 

Як ад рэ агу юць на шы бе ла ру сы? 

У нас сi ту а цыi ня ма, каб та кiя ме ры 

пры маць. I дай Бог, каб гэ тай сi ту а-

цыi ў нас не бы ло», — па тлу ма чыў 

ён, да даўшы, што ўвес цi та кiя ме-

ры ў Мiн ску — не праб ле ма, гэ та 

маг чы ма зра бiць на пра ця гу су так. 

«Гэ та зу сiм не пы тан не, але ўва 

што гэ та вы льец ца?», — рэ зю ма-

ваў кi раў нiк дзяр жа вы.

Ар га нiзм па вi нен зма гац ца з iн-

фек цы я мi. Для гэ та га, па сло вах 

бе ла рус ка га лi да ра, трэ ба час цей 

бы ваць на све жым па вет ры, а так-

са ма зай мац ца спор там i доб ра 

хар ча вац ца.

«Учо ра адзiн вель мi ра зум ны 

ра сi я нiн, я па слу хаў, ка жа: трэ ба 

фi зiч на зма гац ца з iм. Я ду маю: 

як жа фi зiч на? Трэ ба ся бе за сце-

раг чы ад не бяс пе кi. Спор там зай-

мац ца трэ ба i на све жым па вет ры 

быць. Трэ ба лёг кiм да па маг чы. 

Мы, ка жа, на ды е це ся дзе лi, а па-

трэб на тлус тая ежа. I я так са ма 

аб мя жоў ваў ся бе. А сме тан ко вае 

мас ла трэ ба за раз ес цi, аказ ва ец-

ца, тлушч да па ма гае лёг кiм зма-

гац ца з вi ру са мi. Ка лi спе цы я лiст, 

ву чо ны ка жа, на пэў на, не ду рань. 

Вось з во пы ту свай го я яго ў гэ-

тым пад трым лi ваю», — да даў Прэ-

зi дэнт.

«У нас ка ля трох ты сяч 
апа ра таў ШВЛ»

«Ка лi ўжо прый дзе та кi мо мант, 

ка лi нам трэ ба не дзе ту шыць па-

жар, мы яго бу дзем ту шыць, i знач-

на больш эфек тыў на, чым тыя, хто 

нас за раз кры ты куе», па абя цаў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, ма ю чы на 

ўва зе ня даў нiя вы каз ван нi лi тоў-

ска га прэ зi дэн та.

«Слу хай, ён за кла па цiў ся бе ла-

рус кiм вi ру сам! Слу хай, ты сва iм 

вi ру сам зай мi ся, у ця бе там ку ча 

пы тан няў! Ён яшчэ па пра кае, што, 

на пэў на, бе ла ру сы не ўсё да юць, 

не пра ўсё iн фар му юць», — абу-

рыў ся кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт пра iн фар ма ва ны пра 

стан усiх лю дзей, якiя пад клю ча ны 

да апа ра таў штуч най вен ты ля цыi 

лёг кiх. Та кiх на ра нi цу чац вяр га 

бы ло 11 ча ла век. Па вод ле яго 

слоў, ся род iх на мо мант гу тар кi 

«цяж кiх» не бы ло.

«У нас ка ля трох ты сяч апа ра таў 

ШВЛ, плюс нар коз на-ды халь ныя 

апа ра ты мож на вы ка рыс тоў ваць 

у край нiм вы пад ку», — ад зна чыў 

Прэ зi дэнт.

Сiс тэ ма ахо вы зда роўя, пад-

крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

аба вя за на збе раг чы лю дзей ад 

не бяс пе кi. «Ура чы па вiн ны ля-

чыць лю дзей — гэ та маё жорст-

кае па тра ба ван не. Не ха дзiць i 

за кры ваць там уста но вы, неш та 

ад мя няць — гэ та спра ва ўла ды. Ты 

прый дзi, да ка жы, што гэ та трэ ба, 

а ўла да пры ме ра шэн не. А ты не 

ад хi ляй ся, да вай, ля чы!» — паў та-

рыў сваю ўста ноў ку Прэ зi дэнт.

Бе ла рус кi лi дар зноў ус пом нiў 

сум ны вы па дак у Вi цеб ску, ка лi ка-

ра на вi ру сам за ра зi лi ся больш чым 

10 ура чоў.

«Як гру ба ка жу, «у пi жа мах» 

бра лi гэ тыя тэс ты. Ка жуць: ка ра-

на вi рус. Ня важ на, што. Ты ж урач, 

хоць мас ку над зень у такi мо мант, 

ну рэ спi ра тар над зень. Ёсць жа гэ-

тыя кас цю мы, ба хi лы, паль чат кi, 

аку ля ры — над зень гэ та», — апi-

саў пры чы ны за ра жэн ня вi цеб скiх 

ура чоў Прэ зi дэнт.

Пры гэ тым ён па дзя ка ваў ме ды-

кам за iх пра цу i пра iн фар ма ваў, 

што iх жыц цi i зда роўе ў бяс пе цы.

На Вi цеб шчы ну быў на кi ра ва ны 

мi нiстр ахо вы зда роўя са спе цы я-

лiс та мi, а стар шы нi абл вы кан кама 

за га да на да па ма гаць iм. Гэ та да-

зво лi ла на пра ця гу трох дзён узяць 

сi ту а цыю пад кант роль, ка жа Прэ-

зi дэнт.

«Ужо сён ня на 100 ча ла век 

коль касць агуль ных за хвор ван-

няў у Вi цеб скай воб лас цi знi зi ла-

ся, — ар гу мен та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Я ка жу, што ма лю 

Бо га, каб мы, як за раз (у та кiм жа 

ста не. — «Зв.»), прай шлi да Вя лi-

ка дня хоць бы гэ тае пла то, як ура-

чы ка жуць, пiк гэ ты, i дай Бог, каб 

уда ло ся знi зiць».

«Мы не вы ра ша ем 
праз ка ра на вi рус нi я кiя 
па лi тыч ныя пы тан нi»

Без умоў на, лю дзi бу дуць хва-

рэць, у тым лi ку i на ка ра на вi рус, 

i на iн шыя не бяс печ ныя iн фек цыi, 

як гэ та зда ры ла ся ўжо з ад ным 

па цы ен там, у яко га, акра мя но ва га 

вi ру са, вы явi лi эк за тыч ны не бяс-

печ ны грып.

«У яго быў бу кет. I ма лай цы 

ўра чы — вось за што я iх хва лю 

за раз (каб не пе ра хва лiць): што 

яны з кам бi на цый ле каў роз ных 

знай шлi та кую, што змаг ла па ста-

вiць ча ла ве ка на но гi. Хоць ён быў 

у най ця жэй шым ста не», — рас ка-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка заць, што ў Бе ла ру сi ўсё 

цi ха i спа кой на — глуп ства поў-

нае. Прос та мы не па нi ку ем, мы 

зай ма ем ся кож ны сва ёй спра-

вай. Мы не вы ра ша ем праз ка-

ра на вi рус нi я кiя па лi тыч ныя 

пы тан нi, — за явiў ён. — Хоць у 

нас па лi тыч ны год. Ве да е це, ка лi 

шчы ра, я бы мог сён ня ўвес цi над-

звы чай нае ста но вi шча (па тру лi па 

ву лi цах, усе ся дзяць) i па ка заць, 

якi я кру ты хло пец, пе рад прэ зi-

дэнц кi мi вы ба ра мi, што ма гу ўсё 

ўзяць пад кант роль. Не дай Бог, 

каб нам рэ аль на прый шло ся жыць 

у та кой сi ту а цыi, ка лi да вя дзец ца 

аб мя жоў ваць ча ла ве ку маг чы-

масць ха дзiць па ву лi цах, вы вес цi 

свай го... не са ба ку, а дзi ця не ку-

ды. Не дай Бог! I я ў гэ тыя гуль нi 

гу ляць не ха чу!»

Прэ зi дэнт паў та рыў, што мы бу-

дзем зма гац ца з лю бой хва ро бай, 

та му ён не ста вiць асоб на ка ра-

на вi рус.

«З лю бой хва ро бай трэ ба зма-

гац ца, — ак цэн та ваў кi раў нiк дзяр-

жа вы. — Бо ча ла ве чае жыц цё, ка лi 

яно знiк не, не важ на, ад ча го, яго 

прос та не ста не. Вось у чым пы-

тан не».

Кi раў нiк дзяр жа вы па ве да мiў, 

што ў аў то рак бу дзе вы нi ко вая на-

ра да па шэ ра гу пы тан няў, на якой 

аб на ро ду юць ста тыс ты ку.

«Мы нi чо га аб са лют на не ха ва-

ем. Нi-чо-га, — раз дзя лiў сло ва па 

скла дах Прэзідэнт. — Але га лоў нае, 

што нас вы ра та ва ла ад гэ та га вар'-

яц тва (за што нас за раз кры ты ку-

юць), — мы на гра нi цах па ча лi ўсiх 

чыс цiць, мыць, ма цаць, тэс та ваць. 

Бо ўба чы лi, што гэ тую за ра зу нам 

за во зяць збо ку. У нас яе ў прын цы-

пе быць не маг ло i не па вiн на».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Пас ля пан дэ мii свет бу дзе iн шы. 
Другое пы тан не — 

дзе на ша бу дзе мес ца ў гэ тым све це»
Пад час су свет на га зма ган ня з ня бач ным во ра гам, су час нi ка мi 

яко га мы ўсе з'яў ля ем ся, важ на не стра цiць ары ен цi ры, не за-

быц ца пра каш тоў нас цi, без якiх нi я кая пе ра мо га не маг чы мая. 

I ад ной з та кiх з'яў ля ец ца па мяць. Ча ла вец тва без па мя цi ры-

зы куе стра цiць са мо ся бе. Та му нам так важ на не за быц ца, што 

2020 год у пер шую чар гу — год 75-год дзя Пе ра мо гi ў Дру гой 

су свет най вай не, той, якую мы ве да ем як Вя лi кую Ай чын ную, 

у якой на шы дзя ды i пра дзе ды ах вя ра ва лi сва i мi жыц ця мi дзе ля 

на ша га шчас лi ва га жыц ця.

Та му цал кам ла гiч на, што ў гэ ты год роз ныя СМI ажыц цяў ля юць 

пра ек ты, за клi ка ныя яшчэ раз на га даць пра не аб ход насць па мя-

таць пра Пе ра мо гу ў вай не, якая скон чы ла ся не каль кi па ка лен-

няў та му. Iн тэр в'ю Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд ра Лу ка шэн кi 

Мiж дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па нii «МИР», якое вый дзе ў эфiр 

сён ня, — як раз у рам ках та ко га пра ек та. Га лоў ная тэ ма — 75 га-

доў Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не. Яшчэ ад на на го да для 

гу тар кi з бе ла рус кiм лi да рам — Дзень яд нан ня на ро даў Бе ла ру сi 

i Ра сii, якi ад зна ча ец ца 2 кра са вi ка. Акра мя та го, жур на лiс ты 

МТРК «МИР» спы та лi пра су час ныя вы клi кi для iн тэ гра цый ных 

аб' яд нан няў на пост са вец кай пра сто ры, пра перс пек ты вы вяр-

тан ня Укра i ны ў СНД i пра ўмо вы тры ва ла га мi ру на тэ ры то рыi 

кра i ны-су сед кi. Пры во дзiм не каль кi фраг мен таў раз мо вы. Фо
та

 Б
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