
б~д;;т~i~9~~;~~~~~~~ ~ 38~48_н_ь_1_• _с'п--ос-~·б ФiнансавЭння. Аднак за-
тыс. рублёу. У сваю чаргу гэта •Па- лежнасць памеру гэтых пенсiй ад 
цягне• павышэнне заробкау пры- ранейшага укладу кожнага чалаве
кладна на 22 працэнты. Яшчэ боль- ка у пенсiйную сiстэму (маецца на 
шая прыбаука чакае нiзкааплатных увазе яго стаж i каэфiцыент зароб
работнiкау. Само па сабе гэта не- ку) будзе узрастаць. На гэта, у пры
выпадкова. Пакуль зарплату, нiжэй- ватнасцi, скiравана увядзенне пер-

сем'яу была 

3-разовая, у 2001-м - яна аказа
лася 6, 1, 2002-м - 5,9, 2003 годзе 
- 5,2 раза. Ва Украiне, прыкладам, 
такiя суадносiны складаюць 6,9, у 
Расiйскай Федэрацыi - 9,8, у Эс
тонii - 11 разоу. Прычым нялiшне 

т~1я мэты, без улiку адукацыi i ахо
вы здароуя, накiроуваецца каля 13 
працэнтау ВУП краiны. Прычым вы
сокiя выдаткi на самыя розныя вы

платы, дапамогi i трансферты ра
зам з ростам заробкау у рэшце 
рэшт даюць плён - у краiне адбы-

тэндэнцыя будзе працягвацца. Ка
лi летась у эканомiцы было занята 
4 млн. 305 тыс., то, згодна з пра
гнозамi, у 2005 годзе гэта лiчба ма
жа дасягнуць 4 млн. 230 тыс. чала
век. 

Разам з тым падобная расклад-

статыстыка, летась беспрацоунымi 
лiчылiся 7,9 працэнта эканамiчна 
актыуных грамадзян Малдовы, 8,3 
працэнта - Pacii, 8,8 працэнта -
Казахстана, 9, 1 працэнта - Украi
ны, 9,3 працэнта - Арменii. 

Сяргей ГРЫБ. 

АЛАТАЯ ВОСЕНЬ ПАТРЫЯРХА. •• 
Дзень, прызначаны для iнтэрв'ю, не радавау добрым ••• У 1943-м, падчас кровапралiтных баёу пад Сталiнгра-

надвор'ем - з ранiцы накрапвау дробны дождж ••• Аляк- дам, байцы узвода пад камандаваннем 19-гадовага Аляк
сандр Нiкiфаравiч Аксёнау чакау мяне ля пад'езда - толь- сандра Аксёнава штурмам возьмуць адну з вышынь Мац
кi-толькi вярнуjся з пешай прагулкi, «адмахаушы» уздоjж веева кургана, якую у народзе потым ахрэсцяць •аксёнау
Свiслачы тры кiламетры. (Аказалася, што для 80-гадовага J:кай» ••• Толькi на трынаццаты дзень пасля цяжкага ранен
юбiляра гэта прывычная справа.) ня i кантузii ён успомнiць сваё прозвiшча - каб больш нi-

у прасторнай гасцiнай яго кватэры мяне уразiу вялiкi колi не забываць яго i несцi з гонарам. 
габелен з выявай гаспадара дома. Перахапiушы зацiкау- За заслугi перад Радзiмай вядомы дзяржауны, палiтыч
лены позiрк, Аляксандр Нiкiфаравiч патлумачыу: •Падару- ны i грамадскi дзеяч нашай краiны Аляксандр Нiкiфаравiч 
нак Аршанскага льнозавода ••• » Аксёнау узнагароджаны 4 ордэнамi Ленiна, ордэнам Каст-

Нiякiх iншых прым т, што указвалi б на былую прына- рычнiцкай рэвалюцыi, 2 ордэнамi Айчыннай вайны 1 ступе
лежнасць гаспадара да «правячай вярхушкi• i «партыйнай нi, ордэнам Славы 111 ступенi, узнагародамi замежных кра
элiты», я не зауважыла. Акрамя, хiба што, шматлiкiх кнiж- iн. 
ных палiц, што э розных бакоу падпiралi столь, i партрэта Ён, з'яуляецца дэлег таl\// васьм;_ з,',е;тау )<Г/СС, тры ра-
Улвдэiмiра 1л"1чч Ленl а "кt-oxinij г •ау- """' - ip1lfew иn , ~дэ ут ам 
марам газеты •Искра» .•• •Ленiн - глыба, найвялiкшы генiй Вярхоунага Савета СССР i шэсць разоу - дэпутатам Вяр
чалавецтва, якi здолеу перавярнуць гiсторыю прымусiць хоунага Савета БССР ••• 
яе развiвацца па iншаму сцэнарыю•, - сказау Аляксандр Для многlх з нас гэта jжо гiсторыя, выносiць прысуд 
Нiкiфаравiч тонам, якi не меу на увазе нiякl" далейшых якой мае права толькi час. Для патрыярха беларускай па
спрэчак на дадзеную тэму. лiтыкi Аляксандра Аксёнава - рэальнасць, з якой цесна 

Напэуна, дзякуючы менавiта гэтаму «сцэнарыю• i змог пераплецены яго лёс. Рэальнасць iнакшую - цяперашнюю 

звычайны сялянскi хлопец, народжаны у вёсцы Кунтарау- - ён, ~анешне, прызнау, але да канца, як мне падалося, 
ка Веткаускага раёна Гомельскай вобласцi, прайсцi па жыц- так i не прыняу - вельмi вялiкi перыяд яго жыцця супау з 
цi так, што (як прызнаецца сам) i уявiць не мог. перыядам узлёту сацыялiзму ••• 

- Пачнём, Аляксандр Нiкiфаравiч, з r1сотнi тысяч iншых савецкiх людзей) успры- канскага рангу, не знаходзiлася наго
галоунага - са здароуя ••• Як пачувае мау як вынiк жорсткага разарэння i разбу- ды для спрэчак? 
сябе чалавек, якi сабрауся размяняць рэння, што напаткалi нас у вынiку барацьбы - Чаму ж, бывалi i у нас •схватк i •". Я 
дзевяты дзесятак? з фашызмам. Падкрэслiваю, менавiта як вы- не с;:~ступау там , дзе ведау,_ што маю ра-

- Шчыра кажучы, магло б быць i лепш.. . нiк спусташальнай вайны, а не як наступ- цыю". Яшчэ у маю бытнасць першым сак
Жыццё iдзе, i гады спрацоуваюць, як элект- ствы сацыяльнага ладу i яго недаскаланас- ратаром Вiцебскага абкама партыi Машэ
рапiла на распiлоуцы дрэва ... Але я тры- цi . Мы выстаялi. Я ганарыуся гэтым i у той рау прыехау да нас у камандзiроуку. Тады 
маюся, не падаю духам. Разумею, што iн- ас быу вольны ад усякага кшталту падазрэн- было модна узводзiць паусюль велiзарныя 
шага не дадзена, бо канец жыццёвым вы- няу у дачыненнi да сваёй краiны. жывёiiагадо'jчыя комплексы, а Вiцебшчы
прабаванням надыходзiць, на жаль, толькi - У той час ••• Значыць, пазней па- на гэтага не рабiла . Вось яму i нашапталi 
тады, калi чалавек развiтваецца з жьщцём... дазрэннi усё ж закрадвалiся? •шаптуньР• (а ix хапала), што трэба вiцеб-

- Газета «Аргументы и факты» неяк - Вы спыталi пра той час, i я адказау скага сакратара ·~iкаць да адказнасцi•. 
напiсала, што людзi, якiя прафесiяналь- на ваша пытанне... Але ж Вiцебшчына з пункту гледжання пры
на займаюцца палiтыкай, зношваюцца - У пачатку 70-х вы становiцеся дру- родна-клiматычных умоу - вельмi цяжкая 

з катастрафiчнай хуткасцю, бо год у ix гiм сакратаром ЦК КПБ i, адпаведна, вобласць. Доугi час яна, як я казау ужо, 
iдзе за тры, а то i за пяць ••• Вы ж, столь- другiм чалавекам пасля Машэрава, якi была адстаючай, знаходзiлася па шэрагу 
кi гадоу аддаушы палiтыцы, захавалi на той час узначальвау Цэнтральны Ка- асноуных эканамiчных паказчыкау на апош

зайздросную бадзёрасць духу... мiтэт Камунiстычнай партыi Беларусi... 
1 
нiм месцы у рэспублiцы ... Велiзарная Кl!)ль-

- Мяне загартоувала мая работа . Якiм быу гэты перыяд для рэспублiкi? касць азёр i балот, лясоу i пералескау, пяс
Больш за 60 гадоу жыцця я прысвяцiу сва- - Гэта быу перыяд актыунай захопле- чанiкау ... Цяжкая пасляваенная спадчына 
ёй Радзiме i свайму народу - што i было насцi, скiраванасцi у за'jтрашнi дзень, апан- у выглядзе амаль цалкам разбураных буй
самым асноуным стымулам. З юнацкiх га- танасцi уладкаваннем жыцця у горадзе i ных райцэнтрау i вынiшчанага насельнiц
доу, з пiянерскага узросту •рабiу• сябе пад на вёсцы. Мы адышлi ад вайны i праглi мi- тва. Я ж лiчыу, што жывёлагадоучую гас
Пауку Карчагiна. Гэта быу мой iдэал, якi ру, стваральнасцi. Такi быу дух, настрой - падарку трэба развiваць там, дзе ёсць для 
дапамог выхаваць Тfкiя якасцi, як мужнасць словамi не перадаць! Тон усяму гэтаму, ка- Г~.@JJЭальныя умqвы - прыродна-клiма
i стойкасць у барацьбе з цяжкасцямi, - а нешне ж, задавау Пётр Мiронавiч Машэ- тычныя, эканамiчныя, чаhавечы фактар ... 
ix у мяне хапала. рау. Ён быу натурай вельмi таленавiтай, унi- Прыехаушы у Вiцебск, Пётр Мiронавiч 

Мая жыццёвая фiласофiя сфармiрава- кальнай асобай, чалавекам з глыбокiм ана- перш-наперш выгаварыу мне як працiунi
лася дастаткова рана - у 6--7 класах: 'лiтычным разумам, адкрытым да творчас- ку новых тэхналогiй. 1 усё ж я адказау, што 
жыць, змагацца i перамагаць. Таму што цi, да наватарства. 1, дадам, да барацьбы tie згодны з яго nаэjцыяй, што вобласць 
iнакш было нельга. Мама памерла, нас за- за уласныя прынцыпы i правату, не зважа- павiнна развiвацца iншым шляхам, з улi
сталося пяцёра сiрот ... 1 у якасцi апоры я, ючы на асоб i рангi. Уласнае меркаванне кам сваiх аёаблiвасцяу. Размова адбыва
дванаЦцацiгадовы хлопчык, выбрау дзве ён заусёды адстойвау. Гэта датычылася лася у гасцiнiцы." Мы абодва вельмi раз
жьщцёвыя •канструкцыi•: героя для перай- шматлiкiх пытанняу: мелiярацыi, будаунiц- гарачылiся i расстроiлiся ад таго, што не 
мання i асноуны прынцып жыцця. тва, укаранення новых тэхналогiй, развiц- удалося прыйсцi да кансенсусу. У рэшце 

Потым, пасля вяртання з фронту, у мя- ця сельскай гаспадаркi, узвядзення прад- рэшт я сказау «да пабачэння• i пайшоу да
не былi дзве мылiцы - з ix дапамогай пе- прыемствау-гiгантау. Усiм гэтым займала- дому ... Канешне, усю. ноч не спау - таму 
расоувауся некалькi гадоу. Але паколькi ся кампартыя, але рухалiся мы наперад пад што Машэрау ёсць Машэрау, з iм лiчылiся 
дзве першыя •канструкцыi• аказалiся напорам, пад уплывам такога чалавека, як усе. ,дле ж i я верыу у сваю пазiцыю! Ранi
больш трывалымi, чым дзве апошнiя, я у Машэрау. Ён быу не зусiм звычайным кi- цай, гадзiн у сем, заходжv да яго . Ён пра
рэшце рэшт ад мылiц пазбавiуся ... Спачат- раунiком, таму, вiдаць, i урэзауся глыбока цягвае руку i усмiхаецца з вышынi свайго 
ку загадвау lзяк-Мiкiцiнскай пачатковай у памяць народа". Трагiчная смерць Ма- росту: •Аляксандр Нiкiфаравiч, даруй! Я не 
школай Гаурылаускага раёна Арэнбургскай шэрава надоуга а_.сiрацiла рэспублiку з меу рацыi, а ты меу•. 1 усё, быццам ка
вобласцi, а у хуткiм часе, як малады фран- пункту гледжання лiдара, перш.ай асобы. мень з душы звалiуся." 
тавiк, быу выбраны першым сакратаром Гэта вельмi адчувалася потым." - Не баялiся, што калi-небудзь гэ-
Гаурылаускага райкама камсамола. Так па- - Як складвалiся вашы з Пятром Mi- та можа вам «адгукнуцца»? 
чалася «камсамольская паласа• у маiм ронавiчам адносiны па-за межамi - Не баяуся. Магчыма таму, што усве-

жыццi. Яна заняла пятнаццаць гадоу. Прай- службовых абавязкау? дамляу сваю прауду. У рэшце рэшт, я мог 

1 
шоу райкам, гаркам, абкам камсамола, быу -Асабiстых адносiнау у мяне з iм нiко- пайсцi на любую iншую работу". Праз шэсць 
першым сакратаром Гродзенскага абкама лi не было. ·машэрау, канешне, цанiу мяне гадоу працы на Вiцебшчыне Машэрау за
ЛКСМБ, першым сакратаром Цэнтральна- як работнiка - на многiя пасады мяне вы- брау мяне у ЦК, i 8_.ВQсем гм9_i_зн~0Е3iу
га Камiтэта Ленiнскага Камунiстычнага Са- бiралi менавiта па яго рэкамендацыi. Калi ся побач з iм." А працаваць з Пятром ~i
юза Моладзi Беларусi - гэту пасаду я за- б Пётр Мiронавiч не в~ыу у мяне або меу р~ Оь1ло нялёгка. Ё1:1.= qлiскучы ар-
няу пасля Пятра Мiронавiча Машэрава". А СЩ!iОсна мяне нейкiя сумнеНнi, думаю, мая ганiзатар, анмiтЬlк , nаrрабавальны як да ся-
раз тры гады мяне абралi сакратаром ЦК кар'ера склалася б iнакщ_або увогуле не бе, так 1 да асТатнlх, таму выконваць свае 
сесаюзнага ЛКСМ у Маскве... склалася б. 1 намеснiкам мiнiстра Камiтэта абавязкi •абы з рук• нiхто пры iм не мог. 

- Напэуна, беларускi сялянскi сын дзяржаунай бяспекi, i мiнiстрам унутраных ашэрау i дня не стау бы трымаць такога. 
быу на той час ледзь цi не адзiным у спрау БССР я стау з яго •падачы•, па яго Мы спрацавалiся. Я займауся кадрамi i ар
рэспублiцы, каму за кароткi адрэзак сацыяльнаму заказу... ганiзацыйнымi пытаннямi, дапамагау рых-
асу скарылася такая вышыня... Але раптам з пасады мiнiстра мяне пе- таваць i распрацоуваць дакументы, дакла-

- Я не проста •пакарау вышынi•. Гэта раводзяць на пасаду першага сакратара Bi- ды i многае iншае з таго, што ён потым вы-
была велiзарная палiтычная школа, школа цебскага абкама партыi ... Многiя успрынялi карыстоувау". У 1980-м Пётр Мiронавiч за
арганiзацыйна-практычнай дзейнасцi, ра- гэта неадназначна: з абласнога сакратара гiну'j. У нас змЯнiлася партыйнае кiраунlц
боты з кадрамi, з людзьмi. Мне давялося у мiнiстры - гэта павышэнне, а тут бьщ- тва, на пасаду першага сакратара прыйшоу 
шмат пакалясiць па краiне, неаднойчы вы- цам бы наадварот. Я толькi потым зразу- Цiхан Якаулевiч Кiсялёу". Пры iм я узначаль
язджаюць за мяжу... меу, што Пётр Мiронавiч ацеу мяне •за- вау Савет Мiнiстрау. Пазней быу прызнача-

- Тады немногiя траплялi па той гартаваць• такiм чынам, •п12акруцiць• праз ны Надзвычайным i Паунамоцным Паслом 
бок «жалезнай заслоны• ••• Вы мелi абкам. Часу на расl<аЧку у Вiцебску не ·оы- СССР у Польскай Народнай Рэспублiцы". 
магчымасць парауноjваць жыцц~ «там» ло. Вобласць J1i.'!!>1лася ад_стаючай. Патра- - Дарэчы, Аляксандр Нiкiфаравiч, 
i «тут•. Не узнiкала адчування крыуды? бавалася тэрмiнова ускалыхнуць людзей, на пенсiю вы пайшлi з пасады стар-

- Не. Я ацэньвау жыццё зусlм па iншых узняць ix •на барыкады• - менавiта з та- шынi Дзяржаунага камiтэта СССР па 
крытэрыях. Нагадаю, што гэта былi сярэдзi- кiм заклiкам я звяртауся да актыву воблас- тэлебачанню i радыёвяшчанню ••• Маг
на i канец 50-х, Савецкi Саюз уяуля'f сабой цi, кiраунiкоу раёнау, гаспадарак. (Дарэчы, лl, напэуна, застацца жыць у Маскве ••• 
гiганцкую будоулю. Але яшчэ свежымi былi гэтыя •барыкады• мне i сёння яшчэ пры- - •У адстауку• я адпрошвауся у Гарба
раны вайны - i у душах, i на нашай зямлi. Я гадваюць.) Але ВiЦебwчыну мы з калень чова." У 1989-м трапiу у а'jтамабiльную ка
прайшоу праз гэту вайну, бачыу яе твар у усё ж паднялi - яна выйшла у перадавыя. тастрофу каля пасёлка Барвiха пад Маск
твар ... Менавiта Вялiкая Айчынная паказала, Адтуль ужо Машэрау забрау мяне на па- вой, працаваць далей было цяжка. Мяне 
што з маральнага, духо'jнага пункту гледжан- саду другога сакратара ЦК КПБ ... Працавалi адпусцiлi, прызначылi персанальную пен
t:!_я~З пазiцыi прыго)J.tiасцi да о_рацы,_да пе- мы вельмi дружна, зладжана, канструктыу- сiю саюзнага значэння". Пакiну'fшы мас
раадоленне цяжкасцяу, да абаро~чыны на. Канешне, я падтрымлiвау яго, мы прак- коускую кватэру, дачу i усё iншае, што на
наш наjJод - са..!!_ецкi народ - стаяу так вы- тычна заусёды выступалi як паплечнiкi".. лежала па статусу мiнiстру, вярну'jся на ра
сока, што не было з кiм яго i пара'jноуваць. - Хочаце сказаць, што у двух прын- дзiму, якой аддау столькi сiл". Заставацца 
ЦяЖкiя эканамiчныя умовы я (як, дарэчы, i цыповых людзей, кiраунiкоу рэспублi- -е_:эесьцij_якасцi чужынца мне не хацелас\1. 

,,,..--

у ПЛЯЧО». 

- У 1991-м не стала Савецкага Са- Жонка мая - гэта мой паплечнiк, мая 
юза, незадоуга да гэтага была распу- апора ... Яна i у кампартыю паводле майго 
шчана кампартыя. Тады для многiх гэ- прыкладу уступiла, i у грамадскiм жыццi ак
та стала шокам... тыуна удзельнiчала, нават на выбарах агi-

- Я лiчыу i лiчу, што у аснове тагачас- татарам была. Цяпер Валянцiна на пенсii. 
нага развалу ляжыць здраднiцтва вядомых - 3 новым пакаленнем - унукамi, 
палiтычных Лiдарау". -Сёння многiя "зlх - праунукамi - лёгка знаходзiце агуль
героi, зар~-~J]яюць •на хлеб• карулцыяй i ную мову? 
Q)lйнамаШта_бнымi сувязямi". Але цi добра -У мяне пяцёра унучак i унук. Тры унучкi 
тое, што адбылося i адбываецца? Пагля- жывуць у Мiнску, адна - у Гданьску, унук i 
дзiце на Югаславiю - што з ёю стала? Была унучка - у Маскве .. . Натуральна, з тымi, 
ж нядрэнная дзяржава з дастаткова развi- якiя побач, бачымся часцей, амаль кожны 
той эканомiкай. Тое ж самае у Балгарыi, дзень. То на абед якая забяжыць, то на 
Румынii, Грузii ... Пачаты працэс разбурэн- вячэру." Узаемаадносiны у нас самыя цёп
ня аказауся вельмi заразлiвым, зараз яго лыя. Ну а праунукi яшчэ вельмi маленькiя . 

Ужо цяжка спынiць. Мацнейшы абвал усёй - Напэуна, на ваш юбiлей збяруц
iдэалагiчнай i арганiзацыйнай структуры на- ца усе - i дзецi, i унукi? 
шай дзяржавы i грамадства - маю на ува- - Я запрашау ycix. Думау, з Гданьскам 
зе савецкага сацыялiстычнага - прывёу да будуць праблемы. Але унучка сказала: 
найцяжэйшых наступствау у свеце. 1, баю- •дзядуля, я на крылах прылячу ... •. А уво
ся, мы яшчэ вельмi доуга будзем ix адчу- гуле на банкет збярэцца больш за сто ча
ваць. Здолець спынiць гэты працэс - важ- лавек - родных, сяброу, былых саслужыу
нейшая задача кiраунiцтва Pacii i былых са- цау". Шчыра кажучы, я крыху стамiуся ад 
юзных рэспублiкi . гэтай урачыстасцi - вось ужо два тыднi 

- У пачатку 90-х iшло шмат «нака- працую, пiшу успамiны, даю iнтэрв'ю. Гэта 
тау» на партыю, на саюз... крыху выбiвае з прывычнага, размеранага 

- Тым не менш, сёння мне, жывучы у рытму жыцця." Звычайна свой вольны час 
Беларусi , не _ сорамl-!_а глядзець людзям у я баулю з кнiгай. Перачытау нядауна тры 
аочы. tуды нi прыеду - мяне ведаюць, па- тамы Чэрчыля. Люблю час ад часу добрым 
мятаюць. нагадваюць пра ранейшыя спра- дэтэктывам сябе парадаваць. Але най
вы. Значыць, нешта карыснае мы усё ж зра- больш захапляюся паэзiяй. Для мяне гэта 
бiлi? Працэс разбурэння нiчога не дае. Пра- перш за усё Пушкiн, Лермантау, Колас, Ку
цэс стварэння заусёды больш прадуктыу- пала, Багдановiч ... Максiма Багдановiча за 
ны. Нам неабходна аб'ядноувацца вакол апошнiя два-тры гады я пераасэнсавау для 
агульнанацыянальнай iдэi, якая магла б сябе i пераацанiу." Раней недаацэньвау
стаць фундаментам для сям'i, школы, срод- i, напэуна, гэта бяда усёй нашай лiтарату
кау масавай iнфармацыi, грамадства ... Вы- ры i лiтаратурнай крытыкi, што Багдановi
хоуваць не толькi патрыётау, але i гаспа- ча не падалi так, як ён -rаго заслугоувае. 
дароу сваёй краiны. Нам ужо патрэбны гас- «Зорка Венера• - гэта мала з чым парау
падЩJы: калг_асам - добрыя старшынi, нальны па глыбiнi i хараству твор". 
прадпрыемствам - добрыя кiраунiкi. Не А яшчэ люблю песнi, асаблiва народныя. 
рвачы, не хабарнiкi". Люблю спяваць, люблю слухаць. Увесь час, 

- Даруйце, але партыйную «элiту» як сябе памятаю, спявау. Добра {!трымлiва
таксама абвiнавачвалi у разлажэннi ••• Ва лася цi дрэнна - не ведаю, але слухачь1 не 
усякiм разе, у Маскве партыйная вяр- перапынялi ... Дарэчы, часам i вершы спра
хушка магла дазволiць сабе любы кап- бавау пiсаць на беларускай мове. Апошнfбыу 
рыз - брыльянты, яхты, •мерседэсы»... прысвечаны першаму сакратару Мiнскага 

- У Беларусi усё было iнакш. Па-пер- гаркама партыi Антону Бранiслававiчу Насi

шае, гэтаму увесь час процiстаяу Машэрау. лоускаму." З гэтым вершам быу звязаны цi
Па-другое, вайна усё ж настолькi загарта- кавы эпiзод." На адным з пленумау ЦК аб
вала беларусау маральна, што яны доугi час мярко'jвалася •кiтайскае пытанне• - Кiтай 
аддавалi перавагу духоуным каштоунас- тады выступiу супраць СССР i КПСС. Сядзiм 
цям". Былi, канешне, асобныя «Таварышы•, у зале пленумау ЦК, побач са мной - Танк i 
але ix адразу ж спынялi ." Беларусь - адзi- Броука. Пакуль Насiлоускi выстуnае, я пiшу: 
ная з былых саюзных рэспублiк, дзе гэтай Як заijжды, з трыбуны вось 
карозii, гэтай хваробе не знайшлося шыро- Першым выступiу Антось" . 
кай прасторы для «дзейнасцi•. На трыбуне той Антось 

- Вы гаварылi пра дзве асноуныя Завастрыу свой доугi нос 
жыццёвыя «канструкцыi», на якiя аба- / павёу iм, бы штыком." 
пiралiся i абапiраецеся сёння ••• Але ж Касавокiх тых кiтайцау 
прамаучалi пра трэцюю... Адлупifl, як быццам зайца У, 

- Пра якую гэта? / сурова прыгваздзiу 
- Я маю на увазе вашу жонку Ва- Да ганебнага ix слупу, 

лянцiну Васiльеуну, з якой пражылi ра- Левакам-трацкiстам новым 
зам амаль 60 гадоу. •• Дау вялiкага адлупу 

- Сапрауды, вы маеце рацыю. Я сустрэу 1 пусцiу верш па радах." Але усе паду-
яе у Арэнбургскай вобласцi, дзе пасля дэ- малi, што гэта Броука напiсау. Можа, калi 
мабiлiзацыi загадвау школай. Гляну'j i ска- б жыццё склалася iнакш, я больш часу пры
зау: гэта - мая. Падчас вайны Валянцiна свяцiу бы паэзii ... 
працавала брыгадзiрам трактарнай брыга- - У гэтыя днi вы пачуеце шмат вiн
ды. Потым, пасля вызвалення Беларусi, я шаванняу i пажаданняу ••• А самi сабе 
прывёз яе да сябе на радзiму. Тут яна скон- што хацелi б пажадаць? 
чыла спачатку педвучылiшча, потым - Бе- - Выстаяць i захаваць сваю уласную 
ларускi дзяржауны унiверсiтэт. Тут выкла- жыццёвую канструкцыю ад замахау хваро
дала - i у школах, i у ВНУ. У нас нарадзiла- бы i усякага лiха". 1 каб мне яшчэ не хутка 
ся трое дзяцей. Старэйшы сын жыве у Маек- спатрэбiлiся тыя дзве •канструкцыi•, з якi
ве, узначальвае Саюзную грамадскую па- мi выйшау з ваеннага шпiталя". 
лату, з'яуляецца адказным сакратаром Пар- - Дзякуй за цiкавую гутарку, Аляк
ламенцкага Сходу Беларусi i Pacii ... Другi сандр Нiкiфаравiч! Ад iмя супрацоунi
сын ск-ончыу наш iнстытут замежных моу, кау •Звязды» i яе чыта..чо дазвольце 
працавау у Камiтэце дзяржаунай бяспекi. павiншаваць вас з юбiлеем, пажадаць 
Дачка - кандыдат хiмiчных навук, дацэнт, ЗJ!ORO.YR i сnакою. 
выкладае у тэхналагiчным унiверсjrэце. "- Гутарыла Наталля КАРПЕНКА. 
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навага тыпу (бiблiятэкi-клубы, бiб-
лiятэкi-музеi, бiблiятэкi-дамы на
роднай медьщыны, дамы сацыяль
ных паслуг) i 357 цэнтралiзаваных 
клубных сiстэм, з ix 97 працэнтау 
- у сельскай мясцовасцi. На адра

джэнне традыцый народнага мас

тацтва накiравана работа 62 Дамоу 
рамёствау, 56 Дамоу фальклору i 
школ народнай творчасцi. 

Намеснiк Мiнiстра культуры 
Рэспублiкi Беларусь Валерый 
ГЕДРОЙЦ адзначыу, што сёлетнi 
Дзень работнiкау культуры прахо
дзiць у знакавы для нашай краiны 
год 60-годдзя вызвалення Белару
сi ад нямецка-фашысцкiх захопнi
кау - для правядзення святочных 

мерапрыемствау, стварэння новых 
творау мастацтва, прысвечаных 
подзвiгу народа, прыкладзена ня

мала сiл i таленту з боку ycix ра
ботнiкау сферы культуры. У прыват
насцi, на Нацыянальнай кiнастудыi 

«Беларусьфiльм• завершана рабо
та над новай стужкай •Яшчэ раз пра 

вайну•, завяршаецца работа над 
фiльмамi •Вам заданне•" •Лясная 
балада•. Шэраг масавых мерапры
емствау, музычна,-лiтараJУРtiЫХ ве
чарын, сустрэч з ветэранам1, выста

вак i аглядау прайшоу у самых ма
савых установах - музеях i бiблiя
тэках. 

•Патэнцыял культуры павялiчыу
ся. У час святкавання Дня горада у 
адным з мiкрараёнау сталiцы была 
адкрыта новая бiблiятэка. Зусiм ня
дауна у Гомелi прыняу наведвальнi
кау адрэста'fраваны Палац Румянца

вых-Паскевiчау. У Магiлёве адкрыу
ся вельмi цiкавы музей этнаграфii. 

Мы выйшлi на 55-метровую ад
знаку будаунiцтва навага будынка 
Нацыянальнай бiблiятэкi. Як вядо
ма, агульная вышыня будынка бу
дзе складаць 72,6 метра. Спадзя
юся, што у наступны Дзень работ
нiкау культуры правядзём экскур
сiю у новы будынак Нацыянальнай 
бiблiятэкi. 

14 кастрычнiка мы запросiм ра
ботнiкау культуры з ycix рэгiёнау на
шай краiны, каб павiншаваць, адзна
чыць узнагародамi, - у адноулены 

будынак Беларускай дзяржаунай фi
лармонii. Амаль што два гады пра

водзiуся капiтальны рамонт галоу
най сцэнiчнай пляцоукi рэспублiкi -
яна стала вельмi зручнай як для ар

тыстау, так i для гледачоу•, - пад
крэслiу Валерый Карлавiч. 

У нас шмат творчых дасягненняу, 
якiмi можна ганарыцца. Дзякуючы 

падтрымцы дзяржавы праводзiцца 
мноства разнастайных фестываляу, 
конкурсау, аглядау, святау мастац
тва рэспублiканскага i мiжнароднага 
'fзро'jню . Усё часцей прадстаунiкi бе
ларускай культуры бяруць удзел у 

мiжнародных конкурсах - i вяртаюц
ца адтуль з узнагародамi самага 
высокага гатунку. 

У Беларусi сфармiравана i паспя
хова развiваецца шматступеньчатая 

дзяр11<ауная сiстэма выяулення та

лентау, асновай якой з'яуляецца Спе
цыяльны фонд Прэзiдэнта Рэспублi
кi Беларусь па падтрымцы таленавi

тай моладзi. На фiнансаванне рас
ходау, звязаных з дзейнасцю фон
ду, у 2003 г . было выдзелена 600 
млн. рублёу. Самым распаусюджа

ным вiдам падтрымкi таленавiтай мо
ладзi стала назначэнне стыпендый i 
аказанне матэрыяльнай дапамогi. У 
параунаннi з 2001 годам больш чым 
у два разы павялiчылася колькасць 
стыпендыятау спецыяльнага фонду. 
Калi у 2001 годзе ix было 85, то у 
2003-м, з улiкам заахвочвальных прэ
мiй выпускнiкам i iмянных прэмiй, ix 
стала 192. Упершыню стыпендыi вы
плачвалiся штомесячна на працягу 
усяго года. У залежнасцi ад узрос
тавай катэгорыi стыпендыя склада
ла ад трох да пяцi базавых велiчынь 
заработнай платы. У мiнулым годзе 

заахвочваннi спецыяльнага фонду 
атрымалi 253 чалавекi, на выплату 
якiх выдаткавана 123 млн. 247 тыс. 
рублёу. А увогуле за час дзейнасцi 
фонду звыш адной тысячы маладых 
талентау атрымалi фiнансавую пад
трымку, больш як 700 ла'fрэатау рэс
публiканскiх i мiжнародных конкурсау 
сталi яго стыпендыятамi. 

Беларускае мастацтва, нацыя
нальная культура цiкавыя не толькi 
айчынным прыхiльнiкам, яны канку
рэнтаздольныя i за мяжой. Больш 
чым з 30 краiнамi свету заключаны 
мiждзяржауныя i мiжведамасныя 
дамовы, у адпаведнасцi з якiмi вя

дзецца плённае мiжнароднае куль
турнае супрацоунiцтва. 

Калi 2004 год стау Годам Бела
русi у Pacii, то 2005 год -будзе Го
дам Pacii у Беларусi. 

1 яшчэ досыць красамо'jная лiчба. 
У гэтым годзе на раэвiццё культуры 
бьuю выдаткавана 0,45 працэнта 'jнут
ранага валавога прадукту, а на наступ-

~~"работнiкау культуры. Зараз у Бе
ларусi больш за 1 О тысяч бiблiятэк, 
у ix фондах налiчваецца каля 200 млн. 
экзэмплярау розных вiдау носьбiтау 
iнфармацыi па ycix аспектах ведау. 

•Зараз наша бiблiятэка працуе 
у вельмi актыуным рытме: ужо 

менш чым праз 11 месяцау павi
нен быць здадзены у эксплуатацыю 
новы будынак Нацыянальнай бiблi
ятэкi, - сказау Раман Сцяпанавiч. 
- Мы працягваем працаваць у тра
дьщыйным рэжыме, фармiраваць 

iнфармацыйныя рэсурсы, абслугоу
ваць карыстальнiкау i паралельна 
вельмi актыуна працуем з праект
нымi арганiзацыямi па праектаван

ню навага будынка, у першую чар
гу - iнфармацыйна-тэхналагiчнай 

часткi. Рыхтуемся i да перамяшчэн
ня нашых фондау у памяшканне на

вага будынка. Новае памяшканне 
бiблiятэкi будзе не толькi i не столь
кi кнiгасховiшчам, колькi сучасным 
iнфармацыйным цэнтрам•. 

Новы будынак бiблiятэкi зараз 
расце лiтаральна на вачах". 

Старшыня савета дырзктарау 
рэспублiканскiх i абласных музе
яу, дырэктар Дзярж~ун,ага лiта- , 
ратурна-мемарыяльнаrа музея 

Якуба Коласа Зiнаiда КАМАРОУ
СКАЯ гаварыла пра вялiкую ролю му
зеяу у вывучэннi i асэнсаваннi гiсто
рыi i культуры Беларусi, у выхаваннi 
нацыянальнай самасвядомасцi гра

мадзян Беларусi, далучэннi iхда куль
турнай спадчыны. Практычна штогод 
у краiне адкрываюцца новыя музеi, 

цiкавы музей сёлета адкрыуся не 
толькi у Магiлёве, але i у Полацку -
дзiцячы музей. lнтэнсiуна развiваец

ца выставачная дзейнасць (за год ад
крываецца каля 1500 выставак са
май рознай тэматыкi). У блiжэйшай 
перспектыве - асваенне новых iн
фармацыйных тэхналогiй yciмi музея

мi краiны, стварэнне Дзяржаунага 
зводнага каталога. 

Дырэктар Нацыянальнага 
акадзмiчнага тэатра iмя Янкi Ку

палы Генадзь ДАВЫДЗЬКА: 
- Тое , што наша дзяржава у 

шосты раз адзначае свята работнi
кау культуры, сведчыць пра тое, 

што да культуры стауленне не штуч

нае, а вельмi сур'ёзнае. Кiраунiц
тва дзяржавы разумее iснуючыя 
праблемы культуры - i важнасць 
культуры." Магу прапанаваць такую 
метафару: чалавек жыве дзякуючы 
крывi, кроу можна параунаць з эка

номiкай. Добрая эканомiка - гэта 
добрая кроу. Але культура - гэта 
галава. 1 навошта нам здаровы дзя
цюк без галавы?" Без культуры не 
будзе нiчога, немагчымы нi экана
мiчныя, нi палiтычныя дасягненнi". 
Усё, што застаецца ад цывiлiзацыi, 

- гэта культура. 

Генадзь Давыдзька ·адзначыу, 
што увага дзяржавы да тэатральных 
праблем вельмi вялiкая - гэта Ужо 
не проста увага, а дбайнае супра
цоунiцтва. За апошнiя гады ёсць чым 
ганарыцца усiм тэатрам Беларусi. 
•Не ведаю, цi ёсць у Еуропе краiна, 
дзе не пабывалi б нашы тэатраль
ныя калектывы. Нас пазнаюць ... Да
рэчы, толькi за апошнiя два месяцы 
тэатр iмя Я. Купалы, дзякуючы дзяр
жаунай падтрымцы, пабывау са 
спектаклямi у чатырох краiнах, i вод
гукi тамтэйшай крытыкi вельмi ста

но'jчыя. Зараз наша трупа знаходзiц
ца на фестывалl у Люблiне. А перад 
тым - Кiеу, Масква, Санкт-Пецяр
бург. Сённяшнiя факты рэчаiснасцi 

сведчаць пра тое, што культура жы

ве - i жыве Беларусь•. 
Генадзь Давыдзька выказауся i 

адносна апошняй заявы ЗША пра 

эканамiчныя санкцыi супраць Бела
русi: •Уявiце сiтуацыю: нехта зранку 
любiць есцi яешню, а я люблю ау
сянку. Дык што, хiба сусед з iншым 
густам павiнен настойваць, каб мне 
адключылi святло i ваду? Хiба мае 
хто такое права? Не!" Я глыбока 
узрушаны апошнiмi палiтычнымl за
явамi, зараз будзе Узмацняцца уся 
гэта брудная ". не пабаюся гэтага 
слова - вайна, гвалт•. 

На сустрэчы у мiнiстэрстве куль
туры таксама iшла размова пра тое, 

што распрацаваны i працуюць дзяр
жауныя праграмы захавання беспе
рапыннасцi культурнага працэсу i 
яго нацыянальнай самабытнасцi, 
забеспячэння даступнасцi дасяг
ненняу нацыянальнай культуры ва 
усёй разнастайнасц1 накiрункау, 
формау, жанрау 1 стыляу, развiцця 
у падрастаючага пакалення эстэ

тычнага кругагляду. 

Мне падаецца, што славы, якlя 
сёння гавораць многiя: •Будынак На
цыянальнай бiблiятэкi расце на ва
чах• ... - можна без перабольшання 
назваць сiмвалiчнымi для сучасна

га стану нацыянальнай культуры на
огул. 

Таццяна ПАДАЛЯК. 
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