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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Мо ладзь сён ня, пэў на, іна чай 

гля дзіць на пры яры тэ ты, якія іс на-
ва лі ў СССР?

— Но вае па ка лен не не бу дзе ад-
чу ваць тое, што ад чу ва лі, ад чу ва юць 
лю дзі, якія жы лі ў ад ной дзяр жа ве — 
Ра сій скай ім пе рыі ці Са вец кім Са ю зе. 
Але ча ла век да пыт лі вы аба вяз ко ва 
аку нец ца ў гіс то рыю па пя рэд ніх ча сін. 
Праз філь мы, кні гі, праў дзі выя пад руч-
ні кі ён за зір не да лё ка на зад. Яму важ-
на ў гэ тым мі ну лым раз гле дзець ся бе, 
баць коў, дзя доў, пра дзе даў. У не ка то-
рых кра і нах Азіі ў сям'і ве да юць свой 
ра да вод да сё ма га ка ле на. Ус па мі наю 
сло вы Аляк санд ра Сяр ге е ві ча Пуш кі на: 
«Два чув ства дивно близки нам/ В них 
об ре та ет серд це пищу:/ Лю бовь к род-
но му пепелищу,/ Лю бовь к отеческим 
гро бам». Імк нен не больш да ве дац ца 
пра сва іх прод каў — гэ та імк нен не ад-
крыць мес ца і ро лю сям'і ў гіс та рыч ным 
кан тэкс це.

А што да на шай мо ла дзі, то яе па-
він ны раз ві ваць, вы хоў ваць не прос та 
фак ты, а воб ра зы і сім ва лы, маг чы ма, 
на ват мас тац кія з'я вы. Вось у мя не, на-
прык лад, у школь ныя га ды бы ло вель мі 
цьмя нае ўяў лен не пра рус ка-япон скую 
вай ну 1904—1905 гг. Ка лі ж пра чы таў 
«Порт-Ар тур», то ўба чыў зу сім ін шы 
свет, зра зу меў і боль, і тра ге дыю, і 
шмат аб чым за ду маў ся. Вя лі кая Ай-
чын ная вай на ад нас на ад лег лас ці ў 
сем дзе сят тры га ды. Ад уся го гра мад-
ства за ле жыць, ці бу дуць на шчад ка мі 
за свое ны яе ўро кі. Мы па він ны пе ра-
даць ім са праўд нае, праў дзі вае асэн са-
ван не гэ тай ста рон кі гіс то рыі.

— Ка лі вы вы сту па лі на VІІІ Бе ла-
рус кім між на род ным ме ды я фо ру-
ме, то за ўва жы лі, што «... гіс то ры ка-
куль тур ная спад чы на — гэ та ад на са 
стра тэ гіч ных пе ра ваг Бе ла ру сі і Ра сіі, 
а так са ма кра ін СНД». Сён ня ў ак-
тыў нае гра мад скае, па лі тыч нае і эка-
на міч нае жыц цё ўсту па юць лю дзі, 
якія не ма юць не па срэд на га во пы ту 
жыц ця ў адзі най кра і не. Ці зна чыць 
гэ та, што мы мо жам стра ціць на шы 
стра тэ гіч ныя пе ра ва гі?

— Ін стру мен та рый Са юз най дзяр жа-
вы не на столь кі вя лі кі, каб вы ра шыць 
за да чу па за ха ван ні пры яры тэ таў і пе-
ра ваг, пра якія я га ва рыў на фо ру ме. 
Хут чэй, мы мо жам вы кон ваць да па мож-
ную ро лю. Але і гэ та так са ма важ на. На-
прык лад, доб ра бы ла пры ня та пуб лі кай 
кні га «Бе ла ру сы Маск вы. ХVІІ ста год-
дзе». Аказ ва ец ца, ура джэн цы Бе ла ру сі 
па кі ну лі свой твор чы след у Мас коў скім 
Крам лі, у Цар скім па ла цы ў Ка ло мен-
скім, Но ва іе ру са лім скім ма нас ты ры. Гэ-
ты су поль ны бе ла рус ка-ра сій скі пра ект 
як раз і з'яў ля ец ца доб рым гіс та рыч ным, 
мас тац кім сім ва лам ед нас ці на ро даў, 
ед нас ці куль тур.

У ма ім жыц ці шля хі час та пе ра ся ка-
лі ся з бе ла ру са мі, я ба чыў іх у пра цы. 
Пры ацэн цы іх ча ла ве чых і пра фе сій ных 
якас цяў на цы я наль насць ні ко лі не ады-
гры ва ла для мя не ні я кай ро лі. Са вец кі 
час пры ву чыў да та го, што шмат што 
з доб ра га ў асэн са ван ні агуль на га мы 
ўспры ма лі як нор му, а не як за ва ё ву ме-
на ві та та го ча су. Ня ўжо дрэн на, ка лі ў 
на ро даў, ня хай са бе за раз і рас кі да ных 
па роз ных дзяр жа вах, бу дзе за хоў вац-
ца прын цып унут ра най са лі дар нас ці! У 
пост са вец кай пра сто ры, на ват на ра-
сій скіх пра сто рах столь кі моў, столь кі 
на цы я наль ных куль тур... Толь кі ў Да-

ге ста не га во раць амаль на двац ца ці 
мо вах...

— Гэ та ка лі не лі чыць рус кай...
— Са праў ды. Жы вуць жа там, у Да-

ге ста не, не толь кі ка рэн ныя на цы я наль-
нас ці, але і рус кія, і бе ла ру сы так са ма. 
Я ўжо не ка жу пра прад стаў ні коў больш 
бліз кіх фе дэ ра тыў ных фар мі ра ван няў 
ці бліз кіх каў каз скіх кра ін.

У нас жа ёсць мо ва, якая да зва ляе 
ра зу мець адзін ад на го. У Еў ро пе, Еў-
ра са ю зе ня ма агуль най мо вы. Але ў іх 
ёсць уза е ма па ра зу мен не. Шлях ства-
рэн ня су ве рэн ных дзяр жаў ужо прой-
дзе ны. Ні ў ко га не вы клі кае су мнен няў 

тое, што да Са вец ка га Са ю за мы не 
вер нем ся. Трэ ба ра зам ру хац ца на пе-
рад.

У кож най з кра ін з'я ві лі ся свае ат ры-
бу ты, ін стру мен та рыі су ве рэн най ула-
ды: свой пар ла мент, свая кан сты ту цыя 
і г.д. Бе ла русь свае кро кі «су ве рэ ні за-
цыі» ў роз ных га лі нах ро біць пра ду ма-
на. Час цей не раз бу рае, а толь кі раз ві-
вае, ка рэк туе ста рое. Гэ та да ты чыц ца 
і сіс тэ мы вы шэй шай аду ка цыі, асаб лі ва 
— у вы со ка тэх на ла гіч ных спе цы я лі за-
цы ях. Сфе ра аду ка цыі, як і вы ха ван ня, 
— тон кая сфе ра.

Шмат за ле жыць ад гра мад ства ў 
цэ лым. Ін сты ту ты ўла ды сваю спра ву, 
не су мнен на, бу дуць ра біць і ў Ра сіі, і 
ў Бе ла ру сі, у тым лі ку ў ме жах асэн-
са ван ня на шай пра сто ры як Са юз най 
дзяр жа вы. Пры бу да ван ні но ва га важ на 
на стро іць лю дзей на па зі тыў, на даць 
ува гі да ўжо зроб ле на га па пя рэд ні мі па-
ка лен ня мі ва ўсіх сфе рах са цы яль на га, 
гра мад ска га жыц ця.

— А Са юз ная дзяр жа ва, з ва ша га 
пунк ту гле джан ня, са ма мо жа стаць 
кры ні цай, ка лі не гіс то ры ка-куль-
тур ных, то све та по гляд ных каш тоў-
нас цяў для бе ла рус ка га і ра сій ска га 
гра мад ства? Што для гэ та га не аб-
ход на?

— Важ на быць у эпі цэнт ры фар мі-
ра ван ня све та по гляд ных па ды хо даў. 
Са юз ная дзяр жа ва — каш тоў насць, 
звя за ная з вы зна чэн нем ха рак та ру па-
лі тыч на га раз віц ця на бліз кія і да лё кія 
га ды; вы бар, які су па дае з па мкнен ня мі 
роз ных па ка лен няў. Для ад ных гэ та вы-
яў ля ец ца ў за ха ван ні ра ней шых агуль-
ных каш тоў нас цяў, перш-на перш — гіс-
та рыч ных. Для лю дзей больш ма ла дых 
у на шым па яд нан ні важ ны аб' яд на ныя 
маг чы мас ці Ра сіі і Бе ла ру сі. І ка лі мы 

ра зам, пад трым лі ва ем адзін ад на го, у 
нас шмат агуль на га не толь кі ў мі ну лым, 
але і ў перс пек ты ве.

— Сён ня на зі ра ец ца не ка то ры 
рост на пру жа нас ці ў ад но сі нах па-
між бе ла рус ка-ра сій скай і пост са-
вец кай пра сто рай з ад на го бо ку і 
за ход ні мі кра і на мі з дру го га з пунк ту 
гле джан ня куль тур ніц кіх і све та по-
гляд ных ары ен ці раў. На па рад ку дня 
ў Еў ро пе — пы тан ні го ма сек су аль-
ных шлю баў, стаў лен ня да дзя цей 
і так зва най юве наль най юс ты цыі, 
ацэн кі гіс та рыч най ро лі на цыз му і 
са вец кай дзяр жа вы і гэ так да лей. Ці 
азна чае гэ та, што на ша пост са вец кая 
пра сто ра ад асаб ля ец ца ад Еў ро пы, 
раз ры вае з ёй ад но сі ны ці мы ўсё ж 
з'яў ля ем ся част кай Еў ро пы і пра па-
ноў ва ем хі ба што толь кі ін шы по гляд 
на перс пек ты вы адзі най Еў ро пы?

— Тут важ на вы раз на ра зу мець пры-
ро ду са мых роз ных з'яў. Ёсць ад чу ван-
не, што мно гія з'я вы ака за лі ся вы твор-
ны мі «тэ о рыі ма ят ні ка». У 1990-я гг. 
шы ро ка ад чы ні лі ся дзве ры, больш ад-
кры ты мі ста лі ста сун кі пост са вец кай 
пра сто ры і ін ша га све ту. Жыц цё ка рэн-
ным чы нам па ча ло мя няц ца. Гэ та вы яві-
ла ся і ў ад крыц ці на мі За ха ду.

З бо ку роз ных еў ра пей скіх па лі ты-
каў з'я ві ла ся та кая па ву чаль ная ма не ра 
зно сін: «Вось у нас так, а вы ра бі це, 
як Еў ро па, еў ра пей скія дзяр жа вы». У 
мно гія по стса вец кія кра і ны на ват пры-
бы лі да рад цы з чу жо га да гэ туль све ту. 
З га да мі па ча ла ўзні каць зва рот ная рэ-
ак цыя на са му Еў ро пу. На шым лю дзям 
не да спа до бы ака за лі ся не ка то рыя за-
ход нія каш тоў нас ці, мы не на ву ча ны 
га ва рыць ад но, а мець на ўва зе ін шае. 
Як прык лад — раз мо вы і прак ты ка ва-
кол іні цы я тыў НА ТА. Га во раць, што не 
бу дуць па шы раць НА ТА, а на спра ве 
па шы ра юць. Вось і ўзні кае ў на ро даў 
Ра сіі і Бе ла ру сі ўнут ра ны пра тэст.

За ход ні кам ра ней ве ры лі на сло ва. 
Ця пер ін шая сі ту а цыя. Мы агле дзе лі ся, 
шмат што зра зу ме лі. Тур бу ем ся за ўлас-
ны на цы я наль ны мен та лі тэт, за ўлас ныя 
спрад веч ныя каш тоў нас ці. Ад стой ва ем 
улас ныя ма раль ныя прын цы пы.

— Мы сён ня на зі ра ем, як Еў ра пей-
скі са юз ма руд на, але, па сут нас ці, ня-
ўхіль на, ідзе да сва ёй цэнт ра лі за цыі 
і, як пры ня та га ва рыць, фе дэ ра лі за-
цыі з усі мі вы ні ка ю чы мі на ступ ства мі 
ў вы гля дзе, як мі ні мум, аб ме жа ван ня 
су ве рэ ні тэ таў кра ін, што ўва хо дзяць 
у яго. На ваш по гляд, ці бу дзе і ў гэ-
тым ас пек це ў пост са вец кай пра сто-
ры свой шлях, які ад роз ні ва ец ца ад 
еў ра пей ска га?

— Ёсць рэ чы ўні вер саль ныя, якія 
звя за ны з асаб лі вас ця мі ўзгад нен ня 

эка на міч ных, па лі тыч ных і ін шых ін та-
рэ саў роз ных суб' ек таў. І перш за ўсё 
гэ та — рэ жым сва бод на га пра соў ван ня 
та ва раў. Аб' яд на лі ся — ства ра ем гэ-
ты рэ жым. А як іна чай? Усе праб ле мы 
дзя ку ю чы на ра джэн ню Мыт на га са ю-
за пе ра но сяц ца на знеш ні пе ры метр. 
Ства ра юц ца над на цы я наль ныя ор га ны. 
Іна чай не атрым лі ва ец ца. У свой час так 
аб' яд ноў ва ла ся, склад ва ла ся ў адзі нае 
цэ лае Гер ма нія з асоб ных зем ляў. Ця-
пер — Еў ра са юз.

Над на цы я наль ным ін сты ту там не па-
збеж на па він ны быць на да дзе ны шэ раг 
іс тот на важ ных функ цый. Зра бі лі адзін 
крок, агле дзе лі ся: жа да ем да лей аб'-
яд ноў вац ца — дык і ру ха ем ся да лей у 
да сяг нен ні агуль ных за дач. Та ко му ру ху 
заўж ды спа да рож ні чае пы тан не: «А ці 
ўшчам ля ем мы пры гэ тым су ве рэ ні тэт?» 
Лі чу, што су ве рэ ні тэ там у цы ві лі за ва-
ным вы ба ры перс пек тыў мож на толь кі 
доб ра ах вот на па дзя ліц ца. Тыя ча сі ны, 
ка лі Іван Гроз ны дык та ваў, за ва ёў ваў, 
даў но мі ну лі. За раз кож ны сам па ві нен 
га ва рыць пра тое, га то вы ён у чымсь ці 
ўсту піць, каб неш та но вае на быць, ці не 
га то вы. А ка лі нех та жа дае па-ста ро му 
жыць, то гэ та не атры ма ец ца.

— Кож ная су ве рэн ная дзяр жа ва 
— гэ та ў тым лі ку і на цы я наль ная мі-
фа ло гія. Ці маг чы ма, на ваш по гляд, 
сён ня ства рыць агуль ныя сім ва ліч ныя 
кроп кі, якія і ства ра лі б адзі ную гіс то-
ры ка-куль тур ную спад чы ну? Ці ёсць 
па доб ны во пыт у ра бо це Па ста ян на га 
ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы?

— Та кія кроп кі іс ну юць. Але яны не 
сён ня ства ра юц ца, не сён ня ўзні ка юць. 
Нам да па ма гае агуль ны гіс та рыч ны во-
пыт. Так, гіс то рыя шмат аб ліч ная. Але 
ча сам зда ра ец ца, што вы цяг ва юць з 
за быц ця «па трэб ныя» асо бы і ад бы ва-
ец ца іх аба гаў лен не.

У гіс то рыю трэ ба за зі раць уваж лі ва, 
пра ду ма на. Мы ўдзель ні ча ем у гіс та-
рыч ных спрэч ках і вы шу ках. Але ста ра-
ем ся сён няш нія ін та рэ сы ста віць вы шэй 
за ўсё. Мы за раз, на прык лад, за ду ма лі 
рас пра ца ваць кні гу для па за клас на га 
чы тан ня аб Са юз най дзяр жа ве. Там бу-
дзе і раз дзел, пры све ча ны су поль най 
гіс то рыі Ра сіі і Бе ла ру сі. У ёй аў та ры, 
ву чо ныя і акрэс ляць кры ні цы на шай 
ед нас ці. Дзе ці, ма ла дое па ка лен не па-
він ны ве даць усё аб Са юз най дзяр жа ве, 
яе мі ну лае і су час нае.

Мы па він ны быць на стро е ны на па зі-
тыў. Што ў гіс та рыч ных зва ро тах, што 
ў ана лі зе су час ных прак тыч ных кро каў. 
Раз ві ва ем ад но сі ны, зды ма ем спрэч кі 
— ужо доб ра. Ства ра ем дзея здоль ны 
Мыт ны са юз — так са ма доб ра. Ду ма ем 
пра но выя ін тэ гра цый ныя кро кі — так-
са ма ста ноў ча.

— Ад ным з яр кіх пра ек таў Са юз-
най дзяр жа вы з'яў ля ец ца Прэ мія Са-
юз най дзяр жа вы ў га лі не лі та ра ту-
ры і мас тац тва. У той жа час сён ня 
ня ма пля цоў кі, на якой гра мад скае, 
лі та ра тур нае і ў цэ лым куль тур нае 
жыц цё ад люст роў ва ла ся б ва ўсёй 
на сы ча нас ці і не па рыў нас ці. На ваш 
по гляд, та кія пля цоў кі па трэб ныя ў 
ін фар ма цый най пра сто ры?

— Част ко ва яны ўжо іс ну юць. Прэ-
мія Са юз най дзяр жа вы — ці ка вая з'я-
ва ў пра сто ры зно сін Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Ра бо ты і тых, хто ад зна ча ны прэ мі яй, і 
на мі нан таў на яе вы клі ка юць не прос-

та на сталь гію па пэў ным ча се. Та кія 
тво ры з'яў ля юц ца ад люст ра ван нем 
жы вых, дзейс ных пра цэ саў у куль ту-
ры, мас тац тве, лі та ра ту ры. На на шай 
агуль най пра сто ры — шмат зна ка вых 
ім ёнаў. Вазь мі це, на прык лад, пісь мен-
ні ка Да ні і ла Гра ні на...

— Вар та ўспом ніць, што яны су-
поль на з Але сем Ада мо ві чам пі са лі, 
збі ра лі «Бла кад ную кні гу»...

— Вя лі кім мас та кам ад ноль ка ва ба-
ліць сэр ца — і за тра ге дыі ў Бе ла ру сі, і 
за тра ге дыі і дра мы ў Ра сіі... Прэ мію ва 
ўсе ча сы яе іс на ван ня атрым лі ва лі лю-
дзі бяс спрэч най твор чай і гра мад скай 
рэ пу та цыі. Та кія лю дзі, не су мнен на, 
ёсць ва ўсіх кра і нах СНД. Яны ажыц цяў-
ля юць пра рыў за ме жы на цы я наль най 
пра сто ры. Уз га да ем Чын гі за Ай тма та-
ва. Уя ві це са бе, які роз га лас у Кыр гыз-
ста не паў ста год дзе та му ме лі яго тво ры 
пра ка хан не, пра вы бар азі яц кай жан-
чы ны, пра яе пра ва на вы бар. За раз мы 
га во рым пра аў та ра як ча ла ве ка све ту, 
кас ма па лі та ў леп шым зна чэн ні гэ та га 
сло ва. Тво ры Чын гі за Ай тма та ва, яго 
мас тац кі ўчы нак — усё гэ та за ста нец ца 
ў гіс то рыі лі та ра ту ры.

Та кіх яр кіх асоб, здоль ных на пра-
рыў, мы шу ка ем і пры вы лу чэн ні на 
Прэ мію Са юз най дзяр жа вы. Важ на, каб 
мас так ра зу меў: на ват пры ўмо ве, што 
ў той ці ін шай пра сто ры лю дзі ду ма юць 
іна чай, з'яў ля юц ца нось бі та мі ін шых на-
цы я наль ных тра ды цый, але ма раль ныя 
по шу кі, вы бар, ду хоў ныя па ку ты яго ге-
ро яў па доб ныя па сва ёй сут нас ці.

Што да пля цоў кі, якая б ад люст роў-
ва ла і фар мат прэ міі, і ўво гу ле ін шыя 
куль тур ныя іні цы я ты вы Са юз най дзяр-
жа вы, то па трэ ба ў гэ тым ёсць. СМІ ў нас 
да стат ко ва. У тым лі ку і тых, якія ад люст-
роў ва юць жыц цё Са юз най дзяр жа вы ва 
ўсіх пра явах. Бу дуць но выя іні цы я ты вы 
— мы бу дзем толь кі ра ды гэ та му.

— Вы не ад ной чы вы каз ва лі ся пра 
тое, што ін тэ гра цыя па він на ажыц-
цяў ляц ца не толь кі на ўзроў ні ўра-
даў, дзяр жаў ных ар га ні за цый, але і 
на ўзроў ні гра мад ства. Што, на ваш 
по гляд, не аб ход на зра біць у Са юз най 
дзяр жа ве ў блі жэй шы час у гэ тым 
пла не?

— Ства рэн не шы ро кай гра мад скай 
дум кі, вы зна чэн не ў гра мад стве перс-
пек тыў Са юз най дзяр жа вы — пра ца 
для ўсіх. Мы па він ны ства раць умо вы, 
сі ту а цый на спры яць раз віц цю па дзей. 
Най пер шы наш кло пат — ар га ні за цыя 
ма са вых ста сун каў. І не толь кі на кан-
грэ сах, се мі на рах, але і на алім пі я дах 
школь ні каў, у ар га ні за цыі сту дэнц кіх 
бу даў ні чых атра даў. Ра сі я не едуць на 
бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі ў 
Бе ла русь. А бе ла рус кая мо ладзь — на 
Ямал. Шмат ці ка ва га мне да вя ло ся ўба-
чыць у бе ла рус кім лагеры «Зуб ран я» на 
На ра чы. Па ра да ва ла, што ёсць шмат 
та ле на ві тых дзя цей, якія заўт ра бу дуць 
лі да ра мі на ву кі ў Бе ла ру сі і Ра сіі, у Са-
юз най дзяр жа ве.

Ня даў на ра зам з ва мі, з Вы да вец-
кім до мам «Звяз да», мы пад рых та ва лі 
збор нік ка рот кіх апа вя дан няў ма ла дых 
аў та раў — пе ра мож цаў кон кур су «Мост 
друж бы». Гэ та так са ма ўні каль ная пля-
цоў ка для фар мі ра ван ня гра мад скай 
дум кі. Так што ча ка ем іні цы я тыў — і з 
Бе ла ру сі, і з Ра сіі.

Гу та рыў 
Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Маск ва — Мінск

«СА ЮЗ НАЯ ДЗЯР ЖА ВА 
ЧА КАЕ ГРА МАД СКІХ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ»Ф
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БЯС ПЕ КА — СПРА ВА АГУЛЬ НАЯ
Служ бы вы ра та валь ных ве дам стваў кра ін — чле наў 
Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы доб-
ра ра зу ме юць усе па гро зы і вы клі кі, якія ад бы ва юц ца 
сён ня ў све це. Гэ та пад крэс ліў мі ністр па над звы-
чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі Ула дзі мір Ва шчан ка на 
шос тым па ся джэн ні Кар ды на цый най ра ды па над-
звы чай ных сі ту а цы ях дзяр жаў — чле наў АДКБ, якое 
прай шло ў Го ме лі:

— Не ка то рыя бе ды, якія ад бы ва юц ца ў све це, не абы хо-
дзяць бо кам і на шу рэс пуб лі ку. Та му на па ся джэн ні аб мяр-
коў ва лі ся пы тан ні ўза е ма дзе ян ня вы ра та валь ных служ баў 
кра ін-удзель ніц АДКБ.

— У нас дзей ні чае аб' яд на ная на ву ко вая ра да, якая ка-
ар ды нуе на ву ко ва-тэх ніч ную дзей насць. Ця пер ін тэн сіў ны мі 
тэм па мі раз ві ва ец ца на ву ка, і вель мі за па тра ба ва ны на ву-
ко выя рас пра цоў кі па ўжы ван ні вы ра та валь ны мі пад раз-
дзя лен ня мі но вых тэх на ло гій. На шы на ву чаль ныя ўста но вы 
цес на ўза е ма дзей ні ча юць, мы аб мень ва ем ся спе цы я ліс та мі, 
сту дэн та мі і пе рай ма ем леп шы во пыт. У на шых да лей шых 
пла нах — су пра цоў ніц тва і вы ву чэн не но вых узо раў тэх ні кі, 
аб ста ля ван ня, тэх на ло гій ту шэн ня...

На па ся джэн ні, удзел у якім пры няў ге не раль ны сак ра тар 
АДКБ Мі ка лай Бар дзю жа, раз гле джа ны пра ект пла на ме-
ра пры ем стваў па рэа лі за цыі асноў ных на прам каў раз віц ця 
сіс тэ мы ка лек тыў на га рэ ага ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі, 
аб мер ка ва ны пра ект ме ха ніз му па рэа лі за цыі па ла жэн ня аб 
па рад ку рэ ага ван ня кра ін АДКБ на над звы чай ныя сі ту а цыі, 
а так са ма план ву чэн няў і ін шых су мес ных ме ра пры ем стваў 
па ад пра цоў цы ўза е ма дзе ян ня ўпаў на ва жа ных ор га наў кра-
ін — чле наў ар га ні за цыі на на ступ ны год. Да рэ чы, Бе ла русь 
пе рад ае сваё стар шын ства ў Кар ды на цый най ра дзе па над-
звы чай ных сі ту а цы ях Ка зах ста ну.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

СЕ ЗОН НЫМ РА БОТ НI КАМ БАЛЬ НIЧ НЫ — 
ЗА ЎВЕСЬ ПЕ РЫ ЯД ЧА СО ВАЙ 

НЕ ПРА ЦА ЗДОЛЬ НАС ЦI
Ча со вым се зон ным ра бот нi кам баль нiч ны лiст ця пер 
аплач ва ец ца за ўвесь пе ры яд ча со вай не пра ца здоль-
нас цi да вы зда раў лен ня або ўста наў лен ня iн ва лiд-
нас цi.

На га да ем: ра ней да па мо га гэ тай ка тэ го рыi гра ма дзян 
пры зна ча ла ся не больш чым за 75 дзён пра цы.

— Гэ тая нор ма пра пi са на ў но вым Па ла жэн нi аб па рад ку 
за бес пя чэн ня да па мо га мi па ча со вай не пра ца здоль нас цi i па 
ця жар нас цi i ро дах, якое ўступіла ў сi лу 11 лi пе ня гэ та га го да, 
— па тлу ма чыў на чаль нiк ад дзе ла са цы яль на га стра ха ван ня 
Мiнск ага га рад ско га ўпраў лен ня Фон ду са цы яль най аба ро ны 
на сель нiц тва Аляк сандр Шы ман скi.

Спе цы я лiст так са ма ад зна чыў, што ра бот нi кам, якiя да гля-
да юць хво рых дзя цей у пе ры яд пра цы i пра цяг ва юць до гляд 
пас ля зваль нен ня, да па мо га па ча со вай не пра ца здоль нас цi 
ў су вя зi з до гля дам хво ра га дзi ця цi пас ля зваль нен ня пры-
зна чац ца не бу дзе.

«Мiнск—На вi ны»

ЗА БРУ ДЗІ ЛІ БЕ РАГ 
У МА ЛЯЎ НІ ЧЫМ МЕС ЦЫ

Су пра цоў ні кі Мя дзель скай між ра ён най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту па ча лі ад мі-
ніст ра цый ны пра цэс у да чы нен ні да прад пры ем ства, 
якое за брудж ва ла во да ахоў ную зо ну ра кі Сер веч 
ад хо да мі вы твор час ці эты ла ва га спір ту. Гэ ты за-
бру джа ны ўчас так зна хо дзіц ца па блі зу вёс кі Будс-
лаў. Ма ляў ні чыя мяс ці ны пры ваб лі ва юць ту рыс таў, 
а раз ме шча ны ў Будс ла ве кас цёл што год пры мае 
ты ся чы па лом ні каў.

«Ка ля 100 ку ба мет раў ад хо даў бы ло вы лі та на бе ра зе 
пры клад на за сот ні мет раў ад ра кі. Ра ней прад пры ем ства 
ад праў ля ла іх на корм жы вё ле ў мяс цо вы СВК. Ад нак з на-
ступ лен нем ле та ста так ад пра ві лі ў так зва ны «лет ні ла гер» 
у ад да ле нае мес ца, — рас па вя ла пад ра бяз нас ці зда рэн ня 
«Звяз дзе» прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Воль га Гра мо віч. — Шко ду, на не се ную пры ро дзе, дзярж-
ін спек та ры аца ні лі ў 26,7 міль ё на руб лёў, па коль кі пло шча 
за брудж ван ня скла ла ка ля 1,7 ты ся чы квад рат ных мет раў. 
Прад пры ем ству прад пі са на па чаць вы плач ваць шко ду ця гам 
15 дзён доб ра ах вот на, інакш ма тэ ры я лы бу дуць пе ра да дзе ны 
ў гас па дар чы суд Мін скай воб лас ці. Па ру шаль ні каў так са ма 
аба вя за лі на вес ці па ра дак ка ля ра кі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МІН ЧА НЕ З ПА ЧАТ КУ ЛЕ ТА 
ВЫ ПІ ЛІ КА ЛЯ 200 ТОН КВА СУ

З па чат ку ле та мін ча не вы пі лі 175 т ква су. Гэ та на 5% 
больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. Пра 
гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск—На ві ны» па ве-
да мі лі ў Га лоў ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку 
(ГУСР) Мін гар вы кан ка ма.

Най боль шы по пыт на квас — у Мас коў скім і Пар ты зан скім 
ра ё нах ста лі цы.

— Сён ня квас пра да ец ца больш чым у 1000 пра дук то вых 
кра мах. На пой рэа лі зу ец ца ў скве рах, на тэ ры то ры ях рын каў 
го ра да і ў зо нах ма са ва га ад па чын ку на сель ніц тва. У го ра-
дзе ство ра на амаль 400 пунк таў па про да жы хлеб на га ква су 
з кег. Так са ма ў Мін ску раз ме шча ны 125 бо чак з ква сам, 
— рас ка за лі спе цы я ліс ты ГУСР.

У ста лі цы квас — дзве раз на від нас ці — вы раб ляе прад-
пры ем ства «Кры ні ца».

Юлія БА ЛА КІ РА ВА, «Мінск—На ві ны».

МЯ ДО ВЫ ЗБОР
33,1 то ны та вар на га мё ду ўжо на рых та ва на ў гас па дар ках 
ляс ной га лі ны сё ле та. Гэ та 33 пра цэн ты ад за пла на ва на га 
на бя гу чы год. У цэ лым за апош нія пяць га доў рост аб' ёму 
та вар на га мё ду па га лі не склаў 122,7 пра цэн та, кан ста ту-
юць у прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

У рам ках га лі но вай пра гра мы, раз лі ча най на 2011—2015 
га ды, гас па дар кі па вя ліч ва юць коль касць пчо ла сем' яў, пра-
вод зяць ме ра пры ем ствы па па ляп шэн ні пле мян ных якас цяў, 
на бы ва юць но выя вул лі, плат фор мы для іх пе ра воз кі.

У пры ват нас ці, сё ле та ляс га сы пры пла не ў 1160 на бы лі 
1231 пча лі ную плод ную мат ку. За паў го да гас па дар кі на бы лі 
1044 вул ля, а да кан ца го да па він ны на быць або вы ра біць яшчэ 
амаль 400. Для на блі жэн ня пчо ла сем' яў да кры ніц ме даз бо ру 
ляс га сы на бы лі 35 плат фор маў за мест 22 за пла на ва ных.

За раз у ляс га сах на ліч ва ец ца ўжо 8 950 пчо ла сем' яў, за пяць 
га доў, згод на з ад па вед най пра гра май, іх коль касць пла ну ец ца 
да вес ці да 9 773. У 2015 го дзе на кож ную пча лі ную сям'ю за пла-
на ва на атрым лі ваць не менш за 20,5 кі ла гра ма мё ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У суд Рэ чыц ка га ра ё на па сту пi ла за ява аб аб' яў лен нi па мер лым гра ма дзя-
нi на Хо це на Дзмiт рыя Сця па на вi ча, 1898 го да на ра джэн ня, мес ца на ра джэн ня 
не вя до ма, якi пра жы ваў у г. Рэ чы ца, вул. Хлу са (ра ней Лу га вая), д. 10. Прось-
ба да ўсiх гра ма дзян i юры дыч ных асоб па ве да мiць у суд Рэ чыц ка га ра ё на на 
пра ця гу двух ме ся цаў пас ля пуб лi ка цыi вя до мыя звест кi пра Хо це на Дзмiт рыя 
Сця па на вi ча.

На тэр мiн, па зна ча ны ў пуб лi ка цыi, вы твор часць па спра ве пры пы нiць.
На па ста но ву ў част цы пры пы нен ня вы твор час цi па спра ве мо жа быць па да-

дзе на пры ват ная скар га або пры не се ны пры ват ны пра тэст у Го мель скi аб лас ны 
суд на пра ця гу 10 дзён.

У суд Рэ чыц ка га ра ё на па сту пі ла за ява аб аб' яў лен ні па мер лай гра ма дзян кі 
Хо цен На тал лі Да ні лаў ны, да та і мес ца на ра джэн ня не вя до мыя, якая пра жы-
ва ла ў г. Рэ чы ца, вул. Хлу са (ра ней Лу га вая), д. 10. Прось ба да ўсіх гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб па ве да міць у суд Рэ чыц ка га ра ё на на пра ця гу двух ме ся цаў 
пас ля пуб лі ка цыі вя до мыя звест кі пра Хо цен На тал лю Да ні лаў ну.

На тэр мін, па зна ча ны ў пуб лі ка цыі, вы твор часць па спра ве пры пы ніць.
На па ста но ву ў част цы пры пы нен ня вы твор час ці па спра ве мо жа быць па да-

дзе на пры ват ная скар га або пры не се ны пры ват ны пра тэст у Го мель скі аб лас ны 
суд на пра ця гу 10 дзён.

Вя лі кая Ай чын ная вай на ад нас на ад лег лас ці ў сем дзе сят тры га ды. 
Ад уся го гра мад ства за ле жыць, ці бу дуць на шчад ка мі за свое ны яе 
ўро кі. Мы па він ны пе ра даць ім са праўд нае, праў дзі вае асэн са ван не 
гэ тай ста рон кі гіс то рыі.

Мы па він ны быць на стро е ны 
на па зі тыў. Што ў гіс та рыч ных 
зва ро тах, што ў ана лі зе су час ных 
прак тыч ных кро каў. Раз ві ва ем 
ад но сі ны, зды ма ем спрэч кі — 
ужо доб ра.

Вя лі кім мас та кам ад ноль ка ва 
ба ліць сэр ца — і за тра ге дыі 
ў Бе ла ру сі, і за тра ге дыі і дра мы 
ў Ра сіі...

Ра сі я не едуць на бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі ў Бе ла русь. 
А бе ла рус кая мо ладзь — на Ямал. 

Як па ве дам ляе 
анг ла моў ны тэ-
ле ка нал «Russia 
Today» са спа сыл-
кай на ня мец кi ча-
со пiс «Der Spiegel», 
бы лы прэ зi дэнт 
ЗША Джы мi Кар-
тэр (зна хо дзiў ся 
на гэ тай па са дзе з 1977 
па 1981 год) стаў аў та рам 
сен са цый на га сцвяр джэн-
ня: «Сён ня Аме ры ка не 
мае функ цы я ну ю чай дэ ма-
кра тыi». Гэ тая за ява бы ла 
зроб ле на iм у мi ну лы аў то-
рак пад час ме ра пры ем ства 
ў Ат лан це (ЗША), на якiм 
бы лi за кра ну ты пы тан нi аб 
гла баль най пра гра ме са чэн-
ня, раз гор ну тай Агенц твам 
па на цы я наль най бяс пе цы 
па ўсiм све це. На яго дум ку, 
шпi ён скi скан дал з вы крыц-
ця мi Эд вар да Сноў дэ на так-
са ма пад ры вае дэ ма кра тыю 
па ўсiм све це, па коль кi лю-
дзi ста но вяц ца над та па да-
зро ны мi да iн тэр нэт-плат-
фор маў, якiя ба зу юц ца ў 
ЗША, да та кiх, як Google i 
Facebook. А ра ней жа гэ тыя 
плат фор мы-па срэд нi кi аса-
цы я ва лi ся са сва бо дай сло-
ва, i, па вод ле Кар тэ ра, ста лi 
га лоў ным пад мур кам но вых 
дэ ма кра тыч ных ру хаў. Але 
ў вы нi ку шпi ён ска га скан-
да лу iх аў та ры тэт ака заў ся 
па да рва ны. Бы лы прэ зi-
дэнт ЗША так са ма за яў ляў 
ра ней, што аме ры кан скае 
Агенц тва па на цы я наль най 

бяс пе цы са сва i мi 
пра гра ма мi кант ро-
лю за iн фар ма цы яй 
не аб ход на кры ты-
ка ваць. Уцеч ка, што 
ад бы ла ся, свед чыць, 
што «ўвар ван не ў 
пра вы ча ла ве ка i 
аса бiс тую пра сто ру 

аме ры кан скiх гра ма дзян 
зай шло за над та да лё ка». 
Пры гэ тым ён вы ка заў ся i 
пра са мо га Эд вар да Сноў-
дэ на. Яго ацэн ка на ступ-
ная: хоць Сноў дэн па ру шыў 
аме ры кан скiя за ко ны, але 
тым са мым зра бiў доб рую 
спра ву для кра i ны. «Я ду-
маю, што сак рэт насць, якая 
акру жа ла гэ тае ўмя шан не 
ў аса бiс тую сфе ру жыц ця, 
бы ла праз мер ная. Та му я лi-
чу, што пры цяг нен не ўва гi 
гра мад скас цi да та го, што 
ад бы ва ец ца, маг чы ма, бы-
ло, у доў га тэр мi но вай перс-
пек ты ве, даб ра твор ным», 
— за явiў Кар тэр.

Цi ка выя i ка мен та рыi 
ка рыс таль нi каў да ар ты-
ку ла. Адзiн з iх на пi саў: 
«Я ў ма iм жыц цi нi ко лi не 
зга джаў ся НI З ЧЫМ, што 
ка заў Джы мi Кар тэр... да 
сён няш ня га дня». Дру гi ў 
тон яму за яў ляе: «Па гля-
дзi це на мя не, якi па га джа-
ец ца з прэ зi дэн там пер шы 
раз у жыц цi!». Трэ цi лi чыць: 
«Я не ду маю, што мы са-
праў ды ца нi лi тое, якi вя лi-
кi ча ла век быў у нас у Бе-
лым до ме». Чац вёр ты пi ша: 

«Я не згод ны з усi мi па лi-
тыч ны мi за ява мi Кар тэ ра, 
але лi чу, што ён быў апош-
нiм сум лен ным аме ры кан-
скiм прэ зi дэн там».

Вы ка за лi ся ка мен та та-
ры i з на го ды дэ ма кра тыi 
ў ЗША. Адзiн з iх за явiў: 
«Нi ад на кра i на не з'яў ля-
ец ца дэ ма кра ты яй. Лю бая 
дзяр жа ва з'яў ля ец ца апа-
ра там гвал ту мен шас цi над 
боль шас цю». Дру гi пе сi мiс-
тыч на ад зна чае: «Усе дэ ма-
кра тыч ныя сiс тэ мы цер пяць 
крах у рэш це рэшт, i ЗША 
збi ра ец ца да ка заць гэ та 
яшчэ раз». Трэ цi: «Дзя куй, 
Кар тэр! Доб рая пра ца. Пра-
цяг вай! Спа дзя ю ся, яны не 
за б'юць ця бе на ступ ным!». 
Чац вёр ты: «Бра ва, Джым! 
Тут ня ма рэ аль най дэ ма-
кра тыi. Уся го толь кi спар-
тан ская алi гар хiя ВА ЕН-
НЫХ ЛОР ДАЎ, мiнь ё наў i 
ра боў». Пя ты: «Джы мi Кар-
тэр мае ра цыю. Аме ры ка не 
з'яў ля ец ца функ цы я ну ю чай 
дэ ма кра ты яй, яна з'яў ля ец-
ца «плу так ра ты яй». Шос ты: 
«Вя лi кi дзя куй, па ва жа ны 
Джы мi Кар тэр. Гэ та са праў-
ды так, што нi вод ная дзяр-
жа ва, на цыя або кра i на не 
ха це ла б быць пра ця тай 
шпi ё на мi. Акт са чэн ня — 
гэ та тэн дэн цыя, якая з'яў-
ля ец ца не дэ ма кра тыч най i 
якая пад ры вае вяр шэн ства 
за ко на».

Шмат за ўваг з'я вi ла ся ў 
ад рас Аба мы. Адзiн з ка мен-

та та раў лi чыць: «Лю дзi ду ма-
лi, што вы бi ра юць яшчэ ад-
на го Кар тэ ра, га ла су ю чы за 
Аба му. Але атры ма лi яшчэ 
ад на го Бу ша». На дум ку 
дру го га: «Прэ зi дэнт Кар тэр 
атры маў Но бе леў скую прэ-
мiю све ту. У ад роз нен не ад 
прэ зi дэн та Аба мы ён са праў-
ды за слу жыў яе. Уста ля ван-
не мi ру на Блiз кiм Ус хо дзе 
ста ла ад ным з най больш 
важ ных яго да сяг нен няў. 
Ён да стой ны ча ла век».

Цi ка ва так са ма, што, 
ня гле дзя чы на са мую сур'-
ёз ную кры ты ку з бо ку 
аме ры кан скай i су свет най 
гра мад скас цi ў ад рас ура-
да ЗША, яно ро бiць кро кi, 
на кi ра ва ныя на ўзмац нен-
не жорст кас цi мер па пра-
ду хi лен нi да лей шых уце чак 
iн фар ма цыi, якiя вя дуць кра-
i ну яшчэ да лей ад са праўд-
най дэ ма кра тыi. У рам ках 
рэа лi зу е май «пра гра мы па 
вы яў лен нi ўнут ра най па гро-
зы» дзяр жаў ных служ боў-
цаў фак тыч на аба вяз ва юць 
шпi ё нiць адзiн за ад ным, 
пры му ша ю чы звяр таць ува-
гу на мо ву i па во дзi ны ка-
лег, якiя мо гуць пад ацца 
не ла яль ны мi да дзяр жа вы. 
Та кiм чы нам, та таль нае са-
чэн не за iн фар ма цы яй у кi-
берп рас то ры да паў ня ец ца 
са чэн нем адзiн за ад ным на 
пра цоў ным мес цы i ў мес цах 
баў лен ня воль на га ча су.

Сяр гей КI ЗI МА, док тар 
па лi тыч ных на вук.

У све цеУ све це  ��

ДЭ МА КРА ТЫI БОЛЬШ НЯ МА
«МА ЛА ДОСЦЬ» ТРЫ МАЕ АБЯ ЦАН НІ!

«Ма ла досць» абя ца ла кра і не леп шы сайт лі та ра тур на га вы дан ня? «Ма-
ла досць» стры ма ла сваё абя цан не! Пас ля рэ ды зай ну сайт лі та ра тур на-мас-
тац ка га ча со пі са «Ма ла досць» вы гля дае... А за зір ні це на httр://www.mаlаdоst.
lіm.bу! І за ўва жы це шмат но ва га. Па-пер шае, тут пра пі са лі ся «Лі та ра тур ныя 
мяс ці ны Бе ла ру сі», пры чым вы кла дзе ная ін фар ма цыя мо жа ад наў ляц ца лёг ка 
і хут ка. Па-дру гое, пра ект «Ка ля ро вая «Ма ла досць», мож на ска заць, жы вы, 
бо лі та раль на гар та ец ца, з па пя ро вым шор га там (ка лі ў вас, вя до ма ж, пра цу-
юць гу ка выя ка лон кі). Па-трэ цяе, тут з'я ві ла ся «фіш ка на ама та ра» — руб ры ка 
«МР3-шны Нік Аб лом», якая пра па нуе чы таць вер шы ў му зыч ным су пра ва джэн-
ні. Што яшчэ? Ды шмат ча го. Вы толь кі сю ды на ве дай це ся!

httр://www.mаlаdоst.lіm.bу
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ЗА МЕСТ ВЯ ЧЭР НIХ ШКОЛ — ВЯ ЧЭР НIЯ КЛА СЫ?
З 1 ве рас ня на Мiн шчы не за кры ва ец ца 30 уста ноў аду ка цыi. На конт 
гэ та га пры ня ты ад па вед ныя ра шэн нi ра ён ных вы ка наў чых ка мi тэ таў.

— З сiс тэ мы цал кам знiк нуць усе 11 вя чэр нiх школ, — рас па вя ла на чаль нiк 
упраў лен ня аду ка цыi Мi набл вы кан ка ма Га лi на Ка зак. — Ка лi вель мi спат рэ бiц-
ца, то за мест iх у звы чай ных агуль на аду ка цый ных шко лах ад кры ем вя чэр нiя 
кла сы. — Пе ра ста нуць iс на ваць i 3 мiж школь ныя ву чэб на-вы твор чыя кам бi на ты. 
У шас цi, якiя за ста нуц ца, пра доў жаць на ву чан не 412 ча ла век. Но выя на ву чэн цы 
пры мац ца не бу дуць. А праз год гэ тыя ўста но вы лiк вi ду юц ца.

Акра мя та го, бу дзе рэ ар га нi за ва на 19 уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыi. 
А На ва сад скае пра фе сiй на-тэх нiч нае ву чы лi шча №12 да лу ча ец ца да Ба ры саў-
ска га дзяр жаў на га бу даў нi ча га пра фе сiй на га лi цэя.

Як ад зна чы ла Га лi на Мi ка ла еў на, эка на мiч ны эфект у вы нi ку ап ты мi за цыi ў 
сфе ры аду ка цыi воб лас цi ча ка ец ца на ўзроў нi звыш 8,6 млрд руб лёў.

Знач ную эка но мiю, па яе сло вах, дасць так зва ная ўнут ра ная ап ты мi за цыя за 
кошт па ве лi чэн ня на поў не на сцi кла саў у га рад скiх уста но вах аду ка цыi. Iнакш ка жу-
чы, сё ле та ў пер шыя, пя тыя i дзя ся тыя кла сы бу дзе на бi рац ца да 24 вуч няў. Згод на 
з ко дэк сам аб аду ка цыi, у па чат ко вай шко ле i гiм на зii iх пра ду гледж ва ец ца да 20. 
Але Мi нiс тэр ства аду ка цыi бу дзе iнi цы я ваць уня сен не змя нен няў у гэ ты да ку мент. 
«Нi чо га страш на га не зда рыц ца, ка лi у кла се бу дзе на 3-4 вуч нi больш. Ра зам з тым, 
эка на мiч ны эфект скла дзе звыш 1 млрд 800 млн руб лёў», — лi чыць Га лi на Ка зак.

Як пра вi ла, лю быя но ва ўвя дзен нi цяг нуць за са бой ска ра чэн не кад раў — у 
сiс тэ ме аду ка цыi Мiн шчы ны гэ та 332 пра цоў ныя мес цы. «Кож на му ра бот нi ку 
пра ца здоль на га ўзрос ту мы пра па ноў ва ем ва ры ян ты пра ца ўлад ка ван ня», — 
за ве ры ла на чаль нiк упраў лен ня аду ка цыi.

У су вя зi з ап ты мi за цы яй спат рэ бiц ца i да дат ко вы транс парт для пад во зу дзя цей 
да мес ца ву чо бы. Да па чат ку но ва га на ву чаль на га го да бу дзе да дат ко ва за куп ле на 
13 адзi нак тэх нi кi на су му 6 млрд руб лёў за кошт аб лас но га бюд жэ ту. Пла ну ец ца на-
быць так са ма школь ныя аў то бу сы за срод кi Бан ка раз вiц ця Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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