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Маё зна ём ства з гэ тай асо бай, 
як у мно гіх, па ча ло ся з пад руч-
ні ка па гіс то рыі. Дру гая на ша 
су стрэ ча ад бы ла ся ўжо не на 
ста рон ках кні гі, а ў рэ аль нас ці. 
Мне па шчас ці ла быць ва лан цё-
рам пад час зна хо джан ня мо-
шчаў свя то га роў на апост аль-
на га кня зя Ула дзі мі ра ў Мін ску. 
Гэ тая су стрэ ча скон чы ла ся шэ-
ра гам на зі ран няў і ду мак.

УСЕ РОЎ НЫЯ
Ма ла ды ча ла век га доў 25-27, у 

стыль ным сі нім строі, не па ба яў ся 
за пэц кац ца і ўстаў на ка ле ні пе рад 
каў чэ гам з мо шча мі. Муж чы на ра біў 
ура жан не ча ла ве ка з доб рым да стат-
кам і пэў ным ста ту сам у гра мад стве. 
Але па кла ніў ся ста ра жыт на му кня зю 
не за дум ва ю чы ся. І сам, мо жа быць, 
та го не зра зу меў шы, да ка заў ад ну з 
га лоў ных ідэй хрыс ці ян ства — роў-
насць усіх пе рад Бо гам.

Ты ся чу га доў та му та кім жа са мым 
до ка зам ста ла жыц цё і дзей насць на-
ўга род ска га, а по тым і кі еў ска га кня-
зя Ула дзі мі ра. Быў ён сы нам ра бы ні. 
Па мя та е це сло вы Раг не ды «не ха чу 
ра зуць ра бы ні ча»? Ад нак ме на ві та яго 
Бог аб раў для хры шчэн ня Ру сі. Не за-
кон ных сы ноў і спад чын ні каў Свя та-
сла ва, а «паў кроў ку». І, акра мя та го, 
са ма га за ка ра не ла га па ган ца ся род 

трох бра тоў. Ста рэй шы Яра полк, на-
прык лад, ха ця сам і не пры няў хрыс-
ці ян ства, ста віў ся да яго з па ва гай і лі-
тас цю. Усё гэ та дзя ку ю чы на ма ган ням 
пра ва слаў най ба бу лі — кня гі ні Воль гі. 
Ула дзі мір так са ма быў пад яе ўплы-
вам, ад нак дзі ця чыя ўспа мі ны хут ка 
за бы лі ся, ка лі Свя та слаў ад пус ціў ма-
ла до га кня зя з апе ку ном — дзядзь кам 
Да бры нем — на кня жан не ў Ноў га рад. 
Да лей шае вы ха ван не пад лет ка ад бы-
ва ла ся вы ключ на ў па ган скім кі рун ку. 
Ад сюль і ха лод ная, жах лі вая, ле ген-
дар ная жорст касць і бяз лі тас насць 
бу ду ча га кі еў ска га ўла да ра...

ПА ДА ПА МО ГУ
І вось да яго ў ХХІ ста год дзі пры-

хо дзяць ты ся чы лю дзей са сва і мі на-
дзён ны мі прось ба мі. Нех та пра сіў і 
пла каў. Ад на жан чы на дык уво гу ле 
га ла сі ла і скар дзі ла ся, што «без мо-
шчаў ёй бу дзе дрэн на». У ка гось ці 
па тва ры бы ло бач на, што прый шлі 
прос та па ра да вац ца, «па зна ё міц ца» 
са свя тым кня зем і не па пра сіць не ча-
га, а па дзя ка ваць, што ўсё ў іх доб ра. 
Шмат бы ло ін ва лі даў. Ней кая ка бе та 
пры нес ла скаль пе лі, каб пры клас ці да 
мо шчаў і па пра сіць да па мо гі пры апе-
ра цыі. Муж чы на са сла бым зро кам 
па пра сіў да па маг чы яму па ды сці да 
абразоў і мо шчаў і пры клас ці ся. Цяж ка 
ска заць, ка го бы ло больш — муж чын 
ці жан чын, па жы лых ці ма ла дых. Усіх 

ха па ла. Адзін свя тар ад ной чы ска заў: 
«Пра ва слаўе — гэ та ве ра ма ла дых і 
жыц ця ра дас ных». Сцвяр джэн не гэ та, 
на мой по гляд, з кож ным го дам усё 
бо лей ува саб ля ец ца ў жыц цё.

Ці не дзіў на, што на та кую не ад-
на знач ную ў гіс то рыі асо бу на род 
ус клад вае над зеі і па кла ня ец ца ёй? 
Князь Ула дзі мір вя до мы яшчэ як 
хрыс ці цель Ру сі. Згод на з ле та пі сам, 
15 лі пе ня 1015 го да ён па мёр у кня-
жац кай рэ зі дэн цыі ў Бе рас то ве (Кі еў). 
Быў па ха ва ны ў мар му ро вым сар ка-
фа гу пад скля пен ня мі Дзе ся цін най 
царк вы (царк ва Ус пен ня Пра свя той 
Ба га ро дзі цы) у Кі е ве. Пас ля храм быў 
раз бу ра ны, а мес ца спа чы ну кня зя 
доў гі час бы ло пад ру і на мі. У 1635 
го дзе міт ра па літ Кі еў скі і Га ліц кі Пётр 
(Ма гі ла) за га даў ра за браць ру і ны і да-
стаць астан кі кня зя. Част ку мо шчаў 
Ула дзі мі ра пе рад алі ў Мас коў скае 
княст ва, дзе яны зна хо дзі лі ся ва Ус-
пен скім са бо ры Крам ля. Да ня даў ня га 
ча су свя ты ня за хоў ва ла ся ў фон дах 
Крам лёў скіх му зе яў, а ў 2010 го дзе 
мо шчы бы лі пе ра да дзе ныя Рус кай 
пра ва слаў най царк ве і раз ме шча ны ў 
мас коў скім ка фед раль ным са бор ным 
хра ме Хрыс та Зба ві це ля.

БЕ ЛА РУС КІЯ СЛЯ ДЫ
Ка лі я ра зам з ка ле га мі не па мы-

ліў ся ў пад лі ках, то Еў фра сін ня По-
лац кая — пра пра праў нуч ка кня зя 

Ула дзі мі ра. У лю бым вы пад ку яны 
кроў ныя сва я кі. Атрым лі ва ец ца, што 
Ула дзі мір — гэ та ў пэў ным сэн се 
пра даў жаль нік ро ду по лац кіх кня-
зёў, па коль кі ўла да ра мі на ша га ста-
ра жыт на га го ра да бы лі яго на шчад-
кі ад шлю бу з Раг не дай. Зна чыць, у 
пэў ным сэн се наш ён, род ны. Тым 
больш, як свя ты, ён агуль ны для ўсіх 
пра ва слаў ных. І ка лі б не па хрыс ціў 
Ула дзі мір усю Русь (у тым лі ку і су-
час ную Бе ла русь), не вя до ма, як раз-
ві ва ла ся б гіс то рыя кра і ны. Маг ло б 
і не быць у нас той жа Еў фра сін ні — 
аба рон цы на шых зем ляў на Ня бё сах, 
хра маў, апы нуў шы ся ля якіх, хо чац ца 
ўклен чыць там, дзе ста іш, пер шай 
кні гі Ска ры ны.

Гэ та адзін з са мых не зра зу ме лых 
фе но ме наў хрыс ці ян ства — ад грэш-
нас ці да свя та сці адзін крок. Ула дзі-
мір свое ча со ва зра біў гэ ты крок. У 
гіс то рыі хрыс ці ян ства шмат па доб ных 
пры кла даў. Та му свят ка ван не 1000-
год дзя прад стаў лен ня свя то га роў на-
апост аль на га кня зя Ула дзі мі ра — гэ-
та яшчэ ад на пад ста ва для та го, каб 
па гля дзець унутр ся бе, па ста рац ца 

стаць леп шы мі. Бо змя ніць ся бе ні ко лі 
не поз на. Тым больш, Хрыс тос пры-
хо дзіў не па пра вед ні каў, а грэш ні-
каў. Мы пры звы ча і лі ся ба чыць гра хі, 
не да хо пы, жах лі выя ўчын кі ін шых. І 
га во рым: «У па раў на нні з імі мы — 
анё лы». Ад нак ня ма ма лых гра хоў. І 
кож на му сваё па ка ран не і па ка ян не. 
Га лоў нае — пры знац ца са бе, што мы 
не толь кі не ідэа льныя, але і ча сам 
зу сім брыд кія. У мно гіх свя тых быў 
ме на ві та та кі шлях.

* * *
Каў чэг з час ці цай мо шчаў свя то-

га роў на апост аль на га вя лі ка га кня зя 
Ула дзі мі ра зна хо дзіц ца сён ня ў га лоў-
ным пра ва слаў ным хра ме Мін ска — 
Свя та-Ду ха вым ка фед раль ным са-
бо ры. До ступ ар га ні за ва ны да 14.00. 
По тым свя ты ня ад пра віц ца ў Ма гі лёў, 
дзе пра бу дзе да 4 лі пе ня, а да 7 лі пе-
ня яна бу дзе зна хо дзіц ца ў Ві цеб ску. 
Ад туль каў чэг з мо шча мі на кі ру ец ца 
ў Сма ленск і пра доў жыць па да рож жа 
па га ра дах Ра сіі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
kuletskі@zvіazda.by
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ЛЮСТЭРКА

Па ла та прад стаў ні коў на за ключ-
ным па ся джэн ні сё май се сіі пад-
тры ма ла пра па но ву ЦВК аб на-
зна чэн ні да ты вы ба раў Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі — яны прой дуць  
у на шай кра і не  11 каст рыч ні ка. 
Па га ра чых сля дах пра ве дзе-
на га па ся джэн ня ка рэс пан дэнт 
БЕЛТА па раз маў ля ла са старшы -
нёй Цэнт рвы бар ка ма Лі дзі яй ЯР-
МО ШЫ НАЙ. Са мыя ці ка выя фраг-
мен ты ін тэр в'ю пра па ну юц ца ва-
шай ува зе.

— Лі дзія Мі хай лаў на, мно гія ці ка-
вяц ца, ча му ўсё ж та кі бы ло вы ра ша-
на на зна чыць больш ран нюю да ту 
вы ба раў, чым гэ та пла на ва ла ся?

— Ад ра зу ха чу чар го вы раз пад-
крэс ліць: ні аб якім пе ра но се да ты 
раз мо вы не ідзе, та му што ні хто да ту 
не на зна чаў. 15 ліс та па да — гэ та бы-
ла маг чы мая да та, якая пла на ва ла ся 
Цэнт раль най вы бар чай ка мі сі яй. Пас-
ля кан суль та цыі з усі мі за ці каў ле ны мі 
дзяр жаў ны мі ор га на мі, якія бу дуць за-
дзей ні ча ны пры пад рых тоў цы і пра-
вя дзен ні вы ба раў (урад, пар ла мент, 
мяс цо вая вер ты каль) бы ло пры ня та 
ра шэн не аб іх пла на ван ні на больш 
ран ні тэр мін. Пры чым з пунк ту гле-
джан ня за ко на той тэр мін, аб якім мы 
га во рым ця пер (11 каст рыч ні ка. — 
БЕЛ ТА), больш па жа да ны, па коль кі ён 
дае маг чы масць у вы пад ку пра вя дзен-
ня дру го га ту ра ўклас ці ўсю вы бар чую 
кам па нію ў рам кі, акрэс ле ныя за ко нам 
і Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, і 
не вый сці пры гэ тым за ме жы двух ме-
сяч на га тэр мі ну, які па ві нен аба вяз ко-
ва за хоў вац ца па між да тай вы ба раў і 
за кан чэн нем тэр мі ну паў на моц тваў кі-
раў ні ка дзяр жа вы. Та му ўсё ро біц ца ў 
рам ках за ко на. Вы ба ры не з'яў ля юц ца 
да тэр мі но вы мі, яны маг лі б пра хо дзіць 
у лю бы дзень да 15 ліс та па да.

— Па вод ле ва шых пра гно заў, 
коль кі іні цы я тыў ных груп бу дзе за-
рэ гіст ра ва на? Коль кім з іх удас ца 
са браць 100 тыс. под пі саў і за рэ гіст-
ра ваць свай го кан ды да та?

— Мне цяж ка ска заць, та му што 
ця пер за яў ляе аб са бе шэ раг бу ду чых 
прэ тэн дэн таў. Спа дзя ю ся, што іх бу-
дзе ха ця б не менш за пяць. У вы бар-
шчы каў па ві нен быць вы бар, та му што 
ў вы пад ку, ка лі не ажыц цяў ля ец ца па-
лі тыч ная ба раць ба і ня ма кан ку рэн цыі 
на вы ба рах (тым больш — прэ зі дэнц-
кіх), вы бар шчы кі ад чу ва юць пэў нае 
рас ча ра ван не, што ўплы вае на іх яў ку 
на ўчаст ках.

— Не ка то рыя па лі тыч ныя сі лы 
Бе ла ру сі ўжо аб ві на вач ва юць сва іх 
апа не нтаў у тым, што тыя не збі ра-
юць под пі сы рэ аль на, а «пе ра піс ва-
юць тэ ле фон ны да вед нік». На коль кі 
аб грун та ва ныя та кія прэ тэн зіі?

— Маг чы ма, гэ та мае мес ца быць, 
але ка лі на шы тэ ры та ры яль ныя ка-
мі сіі не ўста на ві лі та кіх фак таў, я 
не ма гу з гэ тым па га дзіц ца. Адзі ны 
кур' ёз ны вы па дак быў у час вы ба раў 
2010 го да, ка лі адзін з па тэн цы яль ных 
кан ды да таў прос та ку піў або за па зы-
чыў у ней кай гру пы пад піс ныя ліс ты, 
ад ксе ра ка пі ра ваў іх і здаў ко піі. Але 
та кое па ру шэн не ад ра зу кі да ец ца ў 
во чы. Што да ты чыц ца тэ ле фон ных 
да вед ні каў, то ў гэ тым вы пад ку па ру-
шэн не мож на ўста на віць толь кі пры 
да па мо зе пра вер кі: вы ез ду на мес ца, 
раз мо вы з гра ма дзя на мі, якія тра пі лі 
ў пад піс ныя ліс ты. Тэ ры та ры яль ныя 
ка мі сіі па він ны пра ве рыць не менш 
як 20 пра цэн таў под пі саў ад агуль най 
коль кас ці тых, што бы лі зда дзе ны ў 
кож ным ра ё не. Ра ней та кіх фак таў мы 
не ўста на ві лі. Гэ та па-пер шае. Па-дру-
гое, у тэ ле фон ным да вед ні ку, вя до ма, 
мож на ўзяць проз ві шчы з ад ра са мі, а 
паш парт ныя да ныя, якія аба вяз ко ва 
па він ны быць аба зна ча ны ў пад піс ным 
ліс це? Іх жа з тэ ле фон на га да вед ні ка 
не возь меш. Та му я ду маю, што сцвяр-
джэн не, якое вы зга да лі, не з'яў ля ец ца 
са праўд ным.

— Па га во рым аб за меж ных на-
гля даль ні ках на ма ю чых ад быц ца 
вы ба рах. Ня даў на ста ла вя до ма, 
што ўжо ў дру гой па ло ве лі пе ня да 
нас мо гуць пры быць прад стаў ні кі 
АБ СЕ — у скла дзе мі сіі па ацэн цы 
па трэб нас цей па ар га ні за цыі на зі-
ран ня за прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі. 
Акра мя та го, у ад ным са сва іх вы-
ступ лен няў вы га ва ры лі, што да 
нас для ўдзе лу ў ма ні то рын гу ўсі мі 
фіб ра мі сва ёй ду шы імк нуц ца прад-
стаў ні кі Са ве та Еў ро пы...

— Пры нам сі, тыя дак лад чы кі па 
Бе ла ру сі, якія на вед ва лі на шу кра і ну 
на пя рэ дад ні вы ба раў, вы ка за лі па жа-
дан не пры няць удзел у ма ні то рын гу. І 
ка лі та кое за пра шэн не бу дзе на кі ра-
ва на (а як мяр ку ец ца, яно бу дзе на кі-
ра ва на), то гэ та мож на лі чыць вель мі 
пры го жым і доб рым жэс там з бо ку 
Бе ла ру сі. Ду маю, трэ ба яго зра біць. 
Адзі нае, ці бу дзе ён па за слу гах ацэ не-
ны... Ве да е це, гэ та, зноў-та кі, спра ва 
па лі тыч на га сум лен ня тых, хто пас ля 
мо жа пра явіць не аб' ек тыў насць або 
ва ро жасць у аб мен на гэ ты жэст.

— Ха це ла ся б па чуць ад вас так-
са ма па ру слоў аб но ва ўвя дзен нях 
па ар га ні за цыі ра бо ты ЦВК і га ла са-
ван ні на вы ба рах гэ тай во сен ню. Як 
па спе лі ўжо за ўва жыць мно гія, пра-
цуе но вы сайт Цэнт рвы бар ка ма, дзе 
ў тым лі ку ёсць вер сія для лю дзей 
са сла бым зро кам. Да рэ чы, не раз 
ужо га ва ры ла ся аб тым, што лю дзі 
са сла бым зро кам ця пер змо гуць 
га ла са ваць на ўчаст ках без чу жой 
да па мо гі, і гэ та, не су мнен на, вя лі кі 
плюс. Ці ка ва, як у нас ідуць спра-
вы з ука ра нен нем сіс тэ мы ві дэа на-
зірання на вы бар чых участ ках? Ра-
ней вы казалі пра яе без асаб лі ва га 
эн ту зі яз му.

— Ві дэа на гляд — не больш чым 
імі джа вы эле мент, які з пунк ту гле-
джан ня на зі ран ня за вы ба ра мі амаль 
ні чо га не дае. У чым яго сут насць? У 
тым, каб лю бы гра ма дзя нін, се дзя чы 
до ма, мог вый сці на пэў ны сайт і з 
да па мо гай кам п'ю та ра па гля дзець, 
якім чы нам ажыц цяў ля ец ца, на прык-
лад, пад лік га ла соў на тым участ-
ку, дзе ён пра га ла са ваў. Маг чы ма, 
у адзін ка вай коль кас ці та кія гра ма-
дзя не зной дуц ца. Па га джу ся, што 
ка лі ўзяць адзін учас так і скан цэнт-
ра вац ца на ім, мож на што-не будзь 
(хоць і з цяж кас цю) раз гле дзець. Але 
па гля дзець і ўба чыць, што ад бы ва-
ец ца на шас ці ты ся чах участ каў, на-
ват ка лі вы вес ці кар цін кі ў асоб ныя 
«ікон кі», не маг чы ма. Атрым лі ва ец ца 
шмат слой ная, зу сім не зра зу ме лая 
ма за і ка. Да рэ чы, я ба чы ла, як гэ та 
ро біц ца ў Азер бай джа не. Па-мой му, 
там толь кі 15 пра цэн таў участ каў за-
бяс пе ча ны ві дэа ка ме ра мі. У вы ні ку 
атрым лі ва ец ца на ступ нае: ся дзіць 
вя лі кая коль касць су пра цоў ні каў 
Цэнт рвы бар ка ма, якія спра бу юць 
што-не будзь раз гле дзець, але гэ та 
прак тыч на не рэ аль на. Мож на, вя-
до ма, па вя лі чыць кар цін ку, але дзе 
га ран тыя, што ты па вя лі чыў яе ме-
на ві та ў той мо мант, ка лі ад бы ло ся, 
на прык лад, укід ван не бю ле тэ няў?

Яшчэ адзін не да хоп — ка ме ра па-
каз вае толь кі вы гляд участ ка звер ху. 
Гэ та зна чыць па сут нас ці, мож на на зі-
раць ней кі броў наў скі рух і за ўва жыць 
па ру шэн не за ко на мож на толь кі та ды, 
ка лі ад бы ва ец ца ві да воч ная, на гляд-
ная фаль сі фі ка цыя. Я не ду маю, што 
пры на яў нас ці на ўчаст ку на гля даль ні-
каў і ка мі сіі хто-не будзь ры зык не рэа-
лі за ваць гэ ты ка вар ны план. А для та-
го, каб па чуць гук, ві дэа ка ме ры ма ла. 
Трэ ба, каб да пін жа ка кож на га чле на 
вы бар чай ка мі сіі быў пры шпі ле ны 
мік ра фон. Толь кі та ды мож на па чуць 
ней кія пе ра га во ры. Та му ска заць, што 
ві дэа на гляд за бяс печ вае якія-не будзь 
га ран тыі, не ўяў ля ец ца маг чы мым. Па-
ду май це: на ват на гляд, уста ноў ле ны 
ва ўні вер са мах, час та не да зва ляе 
вы явіць зла чын ца, хоць там ся дзіць 
цэ лы штат, які за гэ тым со чыць, не 
зво дзя чы ва чэй з ма ні то ра. Та му ві-
дэа ка ме ра, як і праз рыс тыя скры ні, 
гэ та не больш чым мод ная фіш ка. Гэ-
тыя спе цы яль ныя тэх ніч ныя срод кі не 
мо гуць стаць га ран там аба ро ны ад 
па ру шэн няў у хо дзе пад лі ку га ла соў.

— Вы з пос пе хам пра вя лі не ад ну 
вы бар чую кам па нію ў на шай кра і не, 
бы лі зна ё мы з роз ны мі кан ды да та-
мі на па са ду кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Ха це ла ся б па пра сіць вас на ма ля-
ваць вус ны парт рэт да стой на га кан-
ды да та. Якія ча ла ве чыя, пра фе сій-
ныя якас ці, на ва шу дум ку, па ві нен 
аба вяз ко ва мець гэ ты ча ла век?

— Што б я ні ад ка за ла на гэ та пы-
тан не, мой ад каз ні ко лі не бу дзе ад-
па вя даць рэ ча іс нас ці ў поў ным сэн се 
гэ та га сло ва, та му што мы ні ко лі не 
ве да ем, за што лю бім кан крэт на га ча-
ла ве ка і не лю бім ін ша га. Гэ та час та 
бы вае на ін ту і тыў ным уз роў ні. У та кім 
вы пад ку ней кіх сак рэ таў і ўні вер саль-
ных па ды хо даў ня ма. Адзін кан ды дат 
ар тыс тыч ны і ўмее пры кід вац ца, дру-
гі праў дзі вы, але пры гэ тым зу сім не 
ці ка вы і не аба яль ны... І ўсё ж та кі я 
ду маю, што кан ды да ту па він ны быць 
аба вяз ко ва ўлас ці вы дзве якас ці — 
ро зум і сум лен насць. Як ка жуць, ка лі 
Бог ро зу му не даў, у ап тэ цы не ку піш. 
Ні я кая ка ман да ме не джа раў не зро-
біць з не вель мі ра зум на га і не вель мі 
аду ка ва на га ча ла ве ка бліс ку ча га ін-
тэ ле кту а ла. Гэ так жа і з сум лен нас цю. 
Я маю на ўва зе сум лен насць у вы-
со кім сэн се сло ва: гэ та па ві нен быць 
ча ла век, у яко га пры сут ні чае па чуц цё 
го на ру, і гэ та не бы та вое па няц це, як 
яго ўспры ма юць мно гія. Го нар — гэ та 
сум лен нае стаў лен не да лю дзей, па-
чуц цё ўлас най год нас ці, удзяч насць 
тым, хто ад даў за ця бе свой го лас і 
хто пра ца ваў на ця бе на вы ба рах. Го-
нар — гэ та здоль насць раз гле дзець 
са мае га лоў нае, маг чы ма, у жыц ці і 
ўмен не не здрадж ваць. Та кія якас ці, 
на маю дум ку, па він ны быць улас ці вы 
да стой ным кан ды да там на прэ зі дэнц-
кае крэс ла.

Тац ця на ПА СТУ ШЭН КА,
БЕЛ ТА.

«КАН ДЫ ДА ТУ 
ПА ВІН НЫ БЫЦЬ АБА ВЯЗ КО ВА 

ЎЛАС ЦІ ВЫ ДЗВЕ ЯКАС ЦІ — 
РО ЗУМ І СУМ ЛЕН НАСЦЬ»

Лі дзія Яр мо шы на — 
аб па тэн цы яль ных кан ды да тах у прэ зі дэн ты, 
збо ры под пі саў і відэаназіранні на ўчастках

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
Не пер шы год я су стра каю ма каў-

ку ле та (так га во раць пра Ку пал ле) у 
ста ра жыт ным Ра ка ве. Не я адзін — 
мно гія жы ха ры ста лі цы імк нуц ца сю-
ды, у ася ро дак, у якім з та кой пя шчо-
тай ша ну юц ца на род ныя пе сен ныя і 
аб ра да выя тра ды цыі. Ра біць здым-
кі — як рых ту юц ца і пра вод зяць дзей-
ства ў ноч на Іва на Ку па лу ра каў ча не 
і гос ці мяс тэч ка — ад но за да валь-
нен не. Спа чат ку на луж ку на бе ра зе 
штуч на га во зе ра дзяў ча ты збі ра юць 
квет кі і пля туць вян кі, пры мя ра юць іх. 

У сва іх вы шы тых стро ях (а ў не ка то-
рых са роч кі і спад ні цы да ста лі ся ад 
ба буль) яны кра су юц ца ад на пе рад 
ад ной. Ра зам спя ва юць пес ні (іх га-
ла сы да лё ка чу ваць) — клі чуць усіх 
на свят ка ван не. Са дзіц ца 
сон ца, рос лы хло пец бя рэ ў 
ру кі «яры ла ва сон ца», пад-
ні мае над га ла вою, і стра ка-
та-квет ка вая пра цэ сія праз 
ву зень кія ву лач кі на кі роў ва-
ец ца на га лоў ную ра каў скую 
пло шчу, пра хо дзіць пад му-
ра мі і зва ні цай царк вы, пад 

стром кі мі ве жа мі кас цё ла, на кі роў-
ва ец ца праз іс лац кі мас ток і ўзбі ра-
ец ца на га ра дзі шча, пра хо дзіць праз 
ад мыс ло выя ва ро ты. На ўва хо дзе ў 
за мчы шча су стра ка юць гас па дар з 

за па ле най па ход няй і гас па ды ня з па-
час тун кам: «Сіл куй це ся, бо гу ляць 
бу дзем да са ма га ран ку, па куль не 
ўзы дзе со ней ка!»

За паль ва юць вог ні шча, і ка ра год 
па чы нае рух па сон цу — спа чат ку па-
воль на, а по тым усё хут чэй і хут чэй — 
каб не тра піць пад ко ла, пры ма ца-

ва нае на вер се вы со ка га бер вя на ў 
цэнт ры вог ні шча. 

А по тым, да са ма га сві тан ня, — 
пес ні, ско кі пад ду ду, скрып ку, гар-
мо нік і бу бен. Зда ец ца, не бы ло кан-
ца гэ тым тан цам, ве ся лос ці, жар-
там; зда ва ла ся, на ват са мы сум ны 
ча ла век ад чу ваў ся бе ў гэ тыя хві лі-
ны са мым шчас лі вым.

...І вось над Ра ка вам ус пых ва-
юць пер шыя пром ні, усе бя гуць на 
вы со кі га ра дзі шчан скі вал — каб 
су стрэць ку паль скае сон ца і ра зам 
спя ваць:

«Ой, ра на на Йва на,
Кру гом-кру гом сон ца хо дзя!
Ой, ра на на Йва на,
На Ку па ла сон ца гра ла!..»

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Ва ло жын скі раён.

«ЗАЙ ГРАЙ, СОН ЦА!..»

У Мін ску па спя хо ва за вяр шы ла ра бо ту 
рэ гі я наль ная кан фе рэн цыя 

па Стам буль скай су свет най паш то вай 
стра тэ гіі, ар га ні за ва ная Су свет ным 

паш то вым са юзам (СПС). 
На ёй кі раў ні кі паш то вых 

прад пры ем стваў і ве дам стваў 
22 кра ін аб мер ка ва лі асноў ныя мэ ты і 

пры яры тэ ты су свет най, а зна чыць 
і бе ла рус кай, пош ты 

на 2017—2020 га ды. У якіх кі рун ках яна 
бу дзе раз ві вац ца?

Ад ка заць на гэ та пы тан не рэ дак цыя па пра сі-
ла ге не раль на га ды рэк та ра РУП «Бел пош та» 
Іры ну САК СО НА ВУ.

— Асноў ныя ак цэн ты ро бяц ца на так зва ныя 
тры «і» — іна ва цыю, ін тэ гра цыю, ін клю зіў ны 
па ды ход, — за зна чы ла Іры на Іг на таў на. — Вы-
зна ча ны так са ма асноў ныя на прам кі дзей нас-
ці. Гэ та, па-пер шае, удас ка наль ван не ўза е ма-
дзе ян ня інф ра струк ту ры су свет най паш то вай 
сет кі, па-дру гое, са дзей ні чан не эфек тыў на му 
функ цы я на ван ню паш то ва га рын ку і, па-трэ цяе, 
га ран та ван не рас пра цоў кі эка на міч на жыц ця-
здоль ных і су час ных пра дук таў. Ін шы мі сло ва мі, 
мя ня ец ца час і ў ад па вед нас ці з ім, а так са ма 
з но вы мі ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі я мі, па він-
ны ма дэр ні за вац ца тра ды цый ныя паш то выя 
па слу гі.

Мінск, пад крэс лі ла Іры на Сак со на ва, у якас ці 
пля цоў кі для пра вя дзен ня та ко га важ на га між-
на род на га фо ру му быў вы бра ны не вы пад ко ва. 
З бо ку СПС гэ та бы ло пры знан нем та го, што 
бе ла рус кая пош та і са праў ды ся род лі да раў 
су свет ных паш то вых апе ра та раў. На прык лад, 
ге не раль ны ды рэк тар Між на род на га бю ро СПС 
Бі шар Ху сейн вель мі ўра зіў ся вы со кім уз роў-
нем ар га ні за цыі паш то вай су вя зі і тым, як на 
бе ла рус кай по шце на ла джа на элект рон ная 
ка мер цыя.

У на шай кра і не, у пры ват нас ці, дзей ні чае ка-
ля 10 ты сяч ін тэр нэт-крам, з які мі ў «Бел пош ты» 
за клю ча ны да га во ры на да стаў ку, а ў асоб ных 

вы пад ках — на ват на ўпа коў ку і фар мі ра ван не 
паш то вых за ка заў-па сы лак.

Да та го ж сё ле та «Бел пош та» ад кры ла сваю 
паш то вую ін тэр нэт-кра му, дзе, вя до ма ж, не 
толь кі са мы шы ро кі асар ты мент паш то вых та-
ва раў, але і ка ля 4 ты сяч най мен няў ін шых — 
вы раб ле ных на на шых ай чын ных прад пры ем-
ствах. Гэ та і скла да ная бы та вая тэх ні ка, і адзен-
не, і абу так, і та ва ры для дзя цей... По пыт на ўсё 
імк лі ва рас це, бо лю дзям зруч на ра біць па куп кі, 
не вы хо дзя чы з до ма, не ўста ю чы з ка на пы.

— Мы — ад па вед на — імк нём ся ап ты мі за-
ваць ла гіс ты ку, па шы рыць пло шчы і, па маг-
чы мас ці, не толь кі ў Мін ску ды ін шых буй ных 
га ра дах ар га ні за ваць так зва ную поз нюю да-
стаў ку, для та го каб на шы клі ен ты з лі ку тых, 
хто пра цуе, маг лі атры маць свае па сыл кі до ма 
ў 8, 9 га дзін ве ча ра, — ад зна чы ла Іры на Сак-
со на ва.

Апроч та го, на ша пош та, як і пош ты Бель-
гіі, Ра сіі, Ка на ды, ЗША, бя рэ ўдзел у пі лот ным 
пра ек це СПС па так зва ным спро шча ным экс-
пар це та ва раў.

У кож най кра і не ёсць прад пры ем ствы ма ло-
га і ся рэд ня га біз не су. Яны вы пус ка юць пра дук-
цыю не та кі мі вя лі кі мі пар ты я мі, але пры гэ тым 
іх вы ра бы цал кам кан ку рэн та здоль ныя і мо гуць 
быць за па тра ба ва ны мі за мя жой. Праб ле ма ў 
тым, што гэ тыя вы твор цы, як пра ві ла, не ма юць 
маг чы мас цяў зра біць якас ную рэ кла му, пра біц-
ца на за меж ны ры нак.

Каб вы ра шыць гэ ту праб ле му, у Ла цін скай 
Аме ры цы ў сва ім рэ гі ё не ўка ра ні лі схе му «спро-
шча на га экс пар ту» ў вы пад ку пе ра сыл кі та ва-
раў ме на ві та ў паш то вых ад праў лен нях. Гэ та 
бы ло ўхва ле на мыт ны мі і ганд лё вы мі служ ба мі, 
ура дам кра і ны, і воз, што на зы ва ец ца, скра-
нуў ся. У вы ні ку Ла цін скай Аме ры цы ўда ло ся 
ак ты ві за ваць та ва ра зва рот і экс парт, пад няць 
імідж паш то вых апе ра та раў, а ўрэш це — іс тот-
на паў плы ваць на эка но мі ку.

— Ка лі ка заць пра наш рэ гі ён, то ча му б 
клі ен ту з Ра сіі, які хо ча неш та ку піць у на шай 
ін тэр нэт-кра ме, не даць та кую маг чы масць? 
Ча му б на ша му ма ло му і ся рэд ня му біз не су з 
да па мо гай паш то вай ін тэр нэт-кра мы так са ма 
не вый сці са сва ёй пра дук цы яй за ме жы Бе-
ла ру сі? Ка рысць уза ем ная і ві да воч ная! — лі-
чыць Іры на Сак со на ва. — Рэа лі за ваць пра ект, 
ня гле дзя чы на ўсе скла да нас ці, мы мяр ку ем у 
на ступ ным го дзе.

А па куль прад пры ем ства імк нец ца па ско-
рыць пра цэс апра цоў кі ўва ход най пош ты — у 
пры ват нас ці той, якая да стаў ля ец ца ў кра і ну 
па вет ра ным шля хам. Дня мі ў на шым на цы я-
наль ным аэ ра пор це ад кры лі пункт між на род-
на га паш то ва га аб ме ну. Ра ней ён быў адзін, 
у Мін ску па ву лі цы Вак заль най, 22 , і ўся ка-
рэс пан дэн цыя з-за ме жаў кра і ны пры хо дзі ла 
ту ды. Ця пер ка ля 30 пра цэн таў яе бу дзе апра-
цоў вац ца без ліш ніх пе ра во зак, пе ра гру зак 
і пе ра но сак, са знач най эка но мі яй за трат, а 
га лоў нае — ча су.

Ва лян ці на ДОЎ НАР. 
dounar@zviazda.by

�

На ўзда гонНа ўзда гон  ��

ЧА ГО НІ ЗРО БІШ ДЛЯ КЛІ ЕН ТА!

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге-
тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі Бо ха ну Сяр гею Мі ка ла е ві чу ў 
су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Май на ўва зе!Май на ўва зе!  ��

ПА СПЕЦЬ НА СВЯ ТА 
Мет ро — да 1.30, 

аў то бу сы — да 2 га дзін
Пра ца гра мад ска га транс пар ту ў Дзень 
Не за леж нас ці ў ста лі цы бу дзе па доў-
жа на. Тра піць у мет ро мін ча не і гос ці 
го ра да змо гуць да 1.30. А пра ца 21 аў-
то бус на га, 10 тра лей бус ных і ад на го 
трам вай на га марш ру таў пад аў жа ец ца 
да 2 га дзін но чы.

З 8 да 12 га дзін ін тэр вал ру ху цяг ні коў мет ро 
скла дзе 3 хві лі ны, цяг ні кі пер шай лі ніі мет ра па-
лі тэ на з 9.30 да 10.40 не бу дуць спы няц ца на 
пры пын ку «Пло шча Пе ра мо гі». З 19 да 24 га-
дзін яны бу дуць кур сі ра ваць з ін тэр ва лам ру ху 
2,5 хві лі ны, пас ля 24.00 — 6 хві лін.

У свя точ ныя дні (3 і 4 лі пе ня) пра ду гле джа-
на па ве лі чэн не коль кас ці ру хо ма га са ста ву на 
аў то бус ных марш ру тах №№1, 100 (на ча ты ры 
адзін кі на кож ным). Да дат ко ва 4 лі пе ня з 17 да 
2 га дзін ар га ні за ва на пра ца ча со вых аў то бус-
ных марш ру таў №969 «Баб руй ская — ст.м. 
Ня мі га — 2-е Каль цо» і №946 «Ва ра нян ска-
га — ст.м. Ня мі га — пл. Бан га лор».

У су вя зі з ус кла дан нем вян коў да ма ну мен-
та Пе ра мо гі з 9 га дзін да за кан чэн ня ме ра пры-
ем ства (ары ен ці ро вач на ў 10.40) змя ня юц ца 
тра сы марш ру таў №№100, 115Э, 300Э, 1063, 
1064, 1076, 1112, 1151, 1152, 1155, 1280, 1400 
па прасп. Не за леж нас ці, вул. Свярд ло ва, Уль-
я наў скай, Пер ша май скай, 3. Бя ду лі, Каз ло ва 
ў пра мым і зва рот ным на прам ках; №1409 — з 
раз ва ро там на скры жа ван ні прасп. Не за леж-
нас ці — вул. Каз ло ва; №№18, 26 па вул. За-
ха ра ва, Пер ша май скай, 3. Бя ду лі, Каз ло ва, 
прасп. Ма шэ ра ва ў пра мым і зва рот ным на-
прам ках; №57 па вул. Пу лі ха ва, Пер ша май-
скай, Уль я наў скай, Баб руй скай, К. Цэт кін, 
прасп. Дзяр жын ска га; №№1, 69, 119С па 
прасп. Не за леж нас ці, вул. Га рад скі Вал, Ня мі-
га, прасп. Пе ра мож цаў у пра мым і зва рот ным 
на прам ках.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zvіаzdа.bу
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АДЗІН КРОК
Лю дзі па кла ні лі ся прод ку по лац кіх кня зёў, 
а той на га даў ім пра свое ча со вае па ка ян не


