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Раз на ме сяц лю бы ах вот ны па ўсёй кра і не мо жа 
бяс плат на атры маць кан суль та цыі юрыс таў 
па пы тан нях, звя за ных з аба ро най пра цоў ных 
і са цы яль на-эка на міч ных пра воў і ін та рэ саў. 
Што ме сяч ныя кан суль та цыі з мі ну ла га го да пра во дзіць 
Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі. «Звяз да» па бы ва ла 
на ад ным з та кіх пры ёмаў на Мін скім ва го на ра монт ным 
за вод зе і да ве да ла ся, што ра бот ні каў ці ка віць 
не так тлу ма чэн не пра цоў на га за ка на даў ства, 
як пы тан ні бы та выя.

ПА ЖА ДАН НІ ДАІ І ЖЭ СУ
— Ра ней мы пра во дзі лі пры ёмы ў ра ён ным аб' яд нан ні. Але не ўсе 

ця гам пра цоў на га дня па спя ва юць да ехаць да ад мі ніст ра цыі. Та му 
мы вы сту пі лі з пра па но вай пра во дзіць пры ёмы на прад пры ем ствах. 
Праф са юз ны пры ём пра во дзіц ца ў апош ні чац вер ме ся ца, — рас-
ка заў стар шы ня Мас коў ска га ра ён на га г. Мін ска аб' яд нан ня ар-
га ні за цый праф са юзаў Ула дзі мір ЗУБ РЫК.

Пла на ва ла ся, што ён ра зам з га-
лоў ным пра ва вым ін спек та рам Рэс-
пуб лі кан ска га ка мі тэ та Бе ла рус ка-
га праф са ю за ме та ліс таў Воль гай 
КАР ПЕН КАЙ бу дзе кан суль та ваць 
за вад чан па пра цоў ных пы тан нях. Ад-
нак за дзве га дзі ны пры ёму ні во дзін 
ча ла век не звяр нуў ся з праб ле ма-
мі, да тыч ны мі пра цы. Што ж, та ко му 
прад пры ем ству мож на толь кі па зайз-
дрос ціць.

А пры хо дзі лі лю дзі са сва і мі жыц цё вы мі праб ле ма мі. На прык лад, 
ра бо чая га су част ка Люд мі ла Ма ра зе віч па ці ка ві ла ся, ці мо жа яна 
па да рыць част ку сва ёй ква тэ ры ма лень кай унуч цы. Жан чы на пра-
жы вае ад на і мае адзі на га спад чын ні ка — сы на.

— Па да га во ры да рэ ння вы мо жа це па да рыць част ку сва ёй ква-
тэ ры і на ват усю яе ка му за ўгод на. Для афарм лен ня да га во ра вам 
трэ ба прый сці ў на та ры яль ную кан то ру. Але пры гэ тым вы стра ці це 
пра ва ўлас нас ці на ква тэ ру, — па тлу ма чы ла Воль га Кар пен ка.

За да ва лі на ват пы тан ні, звя за ныя з да рож ным ру хам: на прык лад, 
адзін аў та ма бі ліст за ўва жыў, што «ля жа чыя па лі цэй скія» ў Мас коў-
скім ра ё не не ад па вя да юць стан дар там: то яны вы со кія, то не за ўваж-
ныя, то іх вель мі шмат. Су пра цоў нік за во да вы ка заў па жа дан не, каб 
іх усе пры вя лі да ад ноль ка ва га вы гля ду.

— З жон кай раз ве дзе ны. Як па дзя ліць ква тэр ныя аса бо выя ра-
хун кі? — па ці ка віў ся ін шы на вед валь нік праф са юз на га пры ёма, 
май стар Ула дзі мір Су лі ма.

Юрыс ты па тлу ма чы лі, што ка лі ква тэ ра дзяр жаў ная, усе да рос лыя 
чле ны сям'і ідуць у раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр і дзе ляць аса бо вы 
ра ху нак. Ад нак Ула дзі мір з жон кай бу да ва лі ква тэ ру, та му ў пер шую 
чар гу ім трэ ба па дзя ліць ма ё масць, і толь кі пас ля з усі мі да ку мен-
та мі — у РДЦ і ў БРТІ.

Эка на міс та па фі нан са вай ра бо це На тал лю Фе да рэй чык ці ка ві ла, 
як мож на зра біць кас ме тыч ны ра монт у пад' ез дзе.

— Вам трэ ба са браць іні цы я тыў ную гру пу і тра піць на пры ём да 
на чаль ні ка ЖЭ Са. Ка лі жыль цы згод ныя пры няць не па срэд ны ўдзел 
і фі нан са ваць, то гэ та мож на аб мер ка ваць з ім.

На тал ля Фе да рэй чык за пы та ла ся, ча му ў два ры па вы ся ка лі па-
са джа ныя жыль ца мі кус ты. Ад каз прос ты:

— Рас лі ны бы лі вы са джа ны без уз гад нен ня з жыл лё вы мі служ-
ба мі, та му апош нія ма юць поў нае пра ва зні шчыць іх.

«НА РА ДЗІ ЛА, АЛЕ МА ЦІ НЕ СТА ЛА»
На ступ най на вед валь ні цай ака за ла ся жан чы на, якая пра цуе ма-

ля ром на су сед нім прад пры ем стве, ад нак спе цы яль на пры еха ла 
на ва го на ра монт ны за вод, каб да ве дац ца, як мож на вы ра шыць яе 
ся мей нае пы тан не.

— У мя не пы тан не па апя кун стве. У ма ёй дач кі за бра лі дзі ця, яно 
зна хо дзіц ца ў дзі ця чым до ме. Дач ка ўжо не на вед вае сы на, і я ха це ла 
б да ве дац ца, як мне мож на афор міць апя кун ства над уну кам.

Жан чы на рас ка за ла, што яе дач ку яшчэ не па зба ві лі баць коў скіх 
пра воў. Яна бы ла на са цы яль ным улі ку, і ка лі паў та ра га до ва га сы-
на за бра лі ў дзет дом, ма ці вы ста ві лі пе ра лік умоў для вы праў лен ня. 
«Вы пра ба валь ны тэр мін» тая вы тры ва ла 11 дзён, пас ля пе ра ста ла 
не толь кі на вед ваць сы на, але і пры хо дзіць да моў.

— Яна не зме ніц ца. На ра дзі ла, але ма ці не ста ла, — з го рыч чу 
пад су ма ва ла жан чы на.

Каб ад ка заць на та кое скла да нае пы тан не, Ула дзі мір Зуб рык па-
тэ ле фа на ваў на чаль ні ку ўпраў лен ня аду ка цыі Мас коў ска га ра ё на.

— Апе ку афор міць мож на на ват без па збаў лен ня баць коў скіх 
пра воў. Вя до ма, кож ны вы па дак раз гля да ец ца асоб на, бо бы ва юць 
роз ныя аб ста ві ны. На прык лад, баць коў часам асу джа юць за эка на-
міч нае зла чын ства, але ж іх ні хто не па збаў ляе баць коў скіх пра воў, 
бо ў да чы нен ні да дзі ця ці яны доб ра вы кон ва лі свае аба вяз кі. І на 
гэ ты пе ры яд ба бу лі з дзя ду ля мі мо гуць афарм ляць апе ку. Але ка лі 
баць кі па збаў ле ны пра воў на дзі ця, то пра жы ваць на ад ной жыл-
плош чы з імі дзі ця не мо жа.

За яў ні цы па ра і лі звяр нуц ца ў сек тар ахо вы дзя цін ства свай го 
ра ё на.

Праф са юз ны пры ём на ва го на ра монт ным за вод зе па ка заў, што 
лю дзей больш хва лю юць жыц цё выя пы тан ні, чым пра фе сій ныя. 
Ад нак спе цы я ліс ты ста ра юц ца ад ка заць і на іх. Хоць праб ле мы пра-
цоў на га за ка на даў ства так са ма да во дзіц ца вы ра шаць.

— Адзін ра бот нік пай шоў на пен сію, і яму не вы пла ці лі ма тэ ры-
яль ную да па мо гу, пра ду гле джа ную ка лек тыў ным да га во рам. Мы 
па тлу ма чы лі, што яму трэ ба звяр нуц ца ў пра фкам і па пра сіць пісь-
мо вы ад каз на гэ тае пы тан не, каб у вы пад ку зва ро ту ў вы шэй шыя 
ор га ны ў яго бы ло пісь мо вае па цвяр джэн не, — пры га да ла адзін з 
ня даў ніх вы пад каў Воль га Кар пен ка.

Спе цы я ліс ты за вяр шы лі пры ём тым, што па ра і лі ра бот ні кам ве-
даць свае пра вы, а ў вы пад ку іх па ру шэн ня звяр тац ца ў праф са юз.

НЕ ТОЛЬ КІ СЛО ВАМ, АЛЕ І СПРА ВАЙ
За год, з са ка ві ка 2015-га па са ка вік 2016 го да, прай шло ўжо 10 па-

доб ных вы яз ных пры ёмаў, спе цы я ліс ты пры ня лі больш за 2800 ча ла век, 
як рас па вя ла «Звяз дзе» на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня юры дыч-
най ра бо ты і пра ва во га за бес пя чэн ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе-
ла ру сі Ма ры на ЛА ЗАР. Па яе сло вах, пад час та кіх су стрэч най больш 
ак ту аль ны мі (звыш 50%) з'яў ля юц ца пы тан ні пра цоў на га за ка на даў ства, 
да лей па «па пу ляр нас ці» ідуць жыл лё выя і пен сій ныя праб ле мы.

— Пе ра ва га та кой фор мы ра бо ты ў тым, што да гра ма дзян пры-
яз джае пра фе сій ны юрыст з вя лі кім ста жам, дзя ку ю чы па пя рэд ня му 
за пі су ён ве дае, коль кі ча ла век і з які мі пы тан ня мі да яго звер нуц ца. 
Лю дзям не да во дзіц ца ні ку ды ехаць, ка лі трэ ба тэр мі но ва вы ра шыць 
пы тан ні з мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды, пра ва вы ін спек тар на ўпрост ім 
тэ ле фа нуе, — га во рыць Ма ры на Ва сіль еў на.

На прык лад, ад ной чы да пра ва во га ін спек та ра звяр нуў ся ін ва лід 
І гру пы, які меў па трэ бу ў ка ляс цы. Прос та на пры ёме ін спек тар па-
тэ ле фа на ваў ва ўпраў лен не са цы яль най аба ро ны, і бы ло пры ня та 
ра шэн не вы дзе ліць ін ва лід ную ка ляс ку гэ та му ча ла ве ку.

Па сло вах Ма ры ны Ла зар, акра мя апе ра тыў на га вы ра шэн ня 
пы тан няў вы яз ныя пры ёмы да па ма га юць па вы шаць пра ва вую да-
свед ча насць гра ма дзян і аба ра няць іх пра вы. Апроч кан суль та цый, 
пра ва выя ін спек та ры бяс плат на мо гуць пад рых та ваць іс ка выя за явы 
ў суд. На прык лад, жон ка за гі ну ла га не маг ла да маг чы ся на сва ім 
прад пры ем стве вы пла ты ад на ра зо вай да па мо гі, най маль нік не ад-
рэ ага ваў на за яву. Та ды пры да па мо зе пра ва во га ін спек та ра скла лі 
за яву ў суд, які па ста на віў вы пла ціць жан чы не гро шы.

Апроч вы яз ных пры ёмаў на прад пры ем ствах, пра ва выя ін спек та-
ры ФПБ пры ма юць гра ма дзян на тэ ры то ры ях ра ё наў, кан суль ту юць 
праз фор му на афі цый ным сай це Фе дэ ра цыі, не па срэд на на сва іх 
пра цоў ных мес цах, а так са ма па тэ ле фо не.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. sеrаdzуuk@zvіаzdа.bу
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ПЫ ТАН НІ 
НА ЗА СЫП КУ
З чым звяр та юц ца ра бот ні кі да спе цы я ліс таў 

на праф са юз ных пры ёмах?

Акра мя апе ра тыў на га 
вы ра шэн ня пы тан няў 
вы яз ныя пры ёмы 
да па ма га юць па вы шаць 
пра ва вую да свед ча насць 
гра ма дзян і аба ра няць 
іх пра вы.

Мы не мі на ем пры лаў кі 
са све жай вы печ кай, 
спа ку ша ем ся на яркія ўпа коў кі 
і на роз ныя рэ клам ныя ак цыі. 
У вы ні ку час та на стол 
трап ля юць зу сім не тыя 
пра дук ты, якія маг лі б 
пры нес ці ка рысць. І ад на 
бя да, ка лі мы са мі ня пра віль на 
хар чу ем ся, але мы пры ву ча ем 
да гэ та га на шых дзя цей...

У ста гра мах упа да ба на га дзець мі 
га зі ра ва на га на пою мо жа ўтрым лі вац ца 
ста ло вая лыж ка(!) цук ру. Мо жа це пад-
лі чыць са мі, якую до зу дзі ця атры мае, 
ка лі вып'е цэ лую бу тэль ку. І мы яшчэ 
пас ля гэ та га бу дзем здзіў ляц ца рос ту 
роз ных за хвор ван няў? Толь кі ліш кам 
цук ру мож на спра ва ка ваць цэ лы бу кет 
хва роб, у тым лі ку ан ка ло гію.

На ват жа валь ныя гум кі ўтрым лі ва-
юць штуч ныя пад са лодж валь ні кі, што 
мо жа са дзей ні чаць раз віц цю та го ж 
дыя бе ту.

Пры ства рэн ні пе чы ва вы ка рыс тоў ва-
ец ца мар га рын, які мо жа да 40 пра цэн таў 
скла дац ца з транс тлу шчаў. Але ка лі ва-
шым ся мей ным так скла да на ад мо віц ца 
ад «пя чэ нек» і ін шых муч ных вы ра баў, 
па спра буй це за мя няць іх блі на мі.

Мы на бы ва ем дзет кам роз ныя ёгур-
ты і спа дзя ём ся, што та кі пра дукт бу дзе 
ка рыс ным. Але на са мрэч, мно гае з та-
го, што пра да ец ца ў ма га зі нах, ні чо га 
акра мя пус тых вуг ля во даў не дасць. А 
ў са ста ве мо гуць быць яшчэ і згу шчаль-
ні кі, ста бі лі за та ры, ара ма ты за та ры. Ды і 
на огул мно гае з та кой пра дук цыі... ёгур-
там не з'яў ля ец ца.

— Ёгурт — ту рэц кая наз ва кіс ла-
га ма ла ка, збро джа на га дву ма ві да мі 
бак тэ рый. На ша меч ні каў ская сы ра-
ква ша — як раз і ёсць са праўд ны ёгурт. 
Але ці бу дуць сён ня дзе ці ці мо ладзь 
куп ляць яе? Яны не чы та юць эты кет кі і 
тым больш тое, што на пі са на дроб ным 
шрыф там. Лю дзі не ўме юць ад роз ні ваць 
та кія пра дук ты і вы твор цы ўме ла ма ні пу-
лю юць наз ва мі, — за ўва жае на чаль нік 
ад дзе ла хар ча ван ня На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра На цы я наль най ака-
дэ міі на вук па хар ча ван ні Ва ле рый 
ШЫ ЛАЎ. — Маг чы ма, паў плы ваць на 
вы бар спа жыў ца мы змо жам та ды, ка лі 
на ка рыс ных пра дук тах бу дзе спе цы яль-
ная мар кі роў ка, і яны бу дуць вы стаў ляц-
ца на асоб ных пры лаў ках.

За раз у про да жы мож на знай сці пра-
дук ты з жы вы мі пра бія тыч ны мі бак тэ ры-
я мі. Кіс ла ма лоч ныя пра дук ты каш ту юць 

ня до ра га, а ка рыс ці ня суць шмат. Тая ж 
сы ра ква ша меч ні каў ская — доб ры ды е-
тыч ны пра дукт, які па ды дзе лю дзям роз-
на га ўзрос ту. Бак тэ рыі, якія там утрым лі-
ва юц ца, па ляп ша юць на шу мік ра фло ру, 
сты му лю юць іму ні тэт. Яе ўжы ван не — гэ-
та адзін са спо са баў азда раў лен ня.

На ву коў цы ўся го све ту бяс кон ца 
вы ву ча юць пра дук ты, і ча сам тое, што 
ра ней лі чы ла ся ка рыс ным, так са ма 
трап ляе ў ка тэ го рыю не бяс печ ных. Так, 
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 
апош нім ча сам «на кі ну ла ся» на чыр во-
нае мя са.

— Мя са прос та трэ ба ўмець га та-
ваць, — за ўва жае Ва ле рый Ві кенць-
е віч. — Ка лі яго ва рыць, ту шыць, не 
ўжы ваць вэн джа ні ну, бе ко ны, каў ба сы 
і г.д., мно гіх праб лем, пра якія сён ня 
за га ва ры лі, мож на па збег нуць. Не ка-

то рыя да след чы кі за яў ля юць, што пры 
вы со кай тэм пе ра ту ры пры пе ра пра цоў-
цы мя са ўтва ра юц ца шкод ныя рэ чы вы, 
якія сты мулю юць раз віц цё роз ных за-
хвор ван няў: атэ раск ле ро зу, ны рач най 
не да стат ко вас ці, ін суль ту, дыя бе ту, ра ку 
страў ні ка і хва ро бы Аль цгей ме ра.

На ват са сла неч ні ка вым але ем трэ ба 
абы хо дзіц ца асця рож на — пры яго ліш-
ку так са ма мо гуць уз ні каць праб ле мы.

— Ка лі вы бі раць з усіх але яў, якія ёсць 
на рын ку, за раз най леп шым у су ад но сі-
нах кіс лот аме га-3 і аме га-6 з'яў ля ец ца 
рап са вы, гэ та ап ты маль ны для зда роўя 
ча ла ве ка ва ры янт, — ра іць ву чо ны. — 
Па жа да на ўжы ваць ры бу 1-2 ра зы на 
ты дзень, яна ўтрым лі вае аме га-3, і та кі 
пра дукт да зва ляе зма гац ца з ха лес тэ ры-
нам, ліш няй ва гой, доб ры для сар дэч на-
са су дзіс тай сіс тэ мы. Вель мі ка рыс ная 

тлус тая ры ба: скумб рыя, се ля дзец, сай-
ра, сём га, стаў ры да, гар бу ша.

ПРА ВІ ЛЫ 
ЗДА РО ВА ГА ХАР ЧА ВАН НЯ

1) Чым менш апра ца ва ны пра дукт — 
тым ён больш ка рыс ны. На ват са ла ты 
з ганд лё вых кро пак — не леп шы вы бар 
спа жыў ца. На рэ за ная ежа менш ка рыс-
ная, чым пры га та ва ная све жая. А ка лі 
на бы тыя ва мі пра дук ты доў га за хоў ва-
юц ца, зна чыць у іх пры ўно сі лі ся роз ныя 
не на ту раль ныя кам па не нты.

2) Не аб ход на па мян шаць ужы ван не со-
лі. Та кі прос ты спо саб да ступ ны кож на-
му — прос та не са лі це свае стра вы. У свой 
час фі ны зні зі лі ўжы ван не со лі да 5 гра маў 
у су ткі, у вы ні ку ім уда ло ся знач на па мен-
шыць за хвор ван не сар дэч на-са су дзіс ты мі 
па та ло гі я мі, атэ раск ле ро зам і інш.

3) Па рэ ка мен да цы ях Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, што дзень 
трэ ба з'я даць не менш за паў кі ла гра ма 
га род ні ны і са да ві ны.

— Ча ла ве чы ар га нізм ство ра ны дас-
ка на лым. Не маг чы ма пры ду маць неш та, 
што бу дзе лепш, чым у пры ро ды. І хар-
ча вац ца лепш, тым «што Бог па слаў», — 
так вы бу дзе це пад трым лі ваць сваё зда-
роўе, — па ра іў ву чо ны. — Ежа — гэ та 
так са ма ле ка вы сро дак, бо пра віль ным 
хар ча ван нем мож на па пра віць зда роўе. 
Ужы ван не рэ гу ляр на са да ві ны і га род ні ны 
зні жае ры зы ку раз віц ця ра ку, дыя бе ту, 
арт ры ту, за хвор ван няў моз га.

На ву ко вец упэў не ны, што най перш 
трэ ба пра ца ваць з сям' ёй, пры ві ваць 
куль ту ру хар ча ван ня. Каб за мест ма-
ка ро наў дзе цям пра па ноў ваў ся ба бо вы 
суп, за мест смаж ня — ма лоч ныя пра-
дук ты. Ча му б ма мам не га та ваць ежу 
ра зам з дзет ка мі і за ад но рас каз ваць, 
якія пра дук ты ка рыс ныя? У рэш це рэшт, 
трэ ба па зма гац ца і са сва і мі гус та мі.

— Са мая вя лі кая праб ле ма ў га ло вах. 
Ці змо жа це вы ад мо віц ца ад пра дук таў, 
якія па ста ян на ўжы ва еце? — ці ка віц ца 
Ва ле рый Шы лаў. — Не здар ма ка жуць: 
«Ты ёсць тое, што ты ясі». Мы куль ты-
ву ем тыя бак тэ рыі, якія пе ра пра цоў ва-
юць на шу ежу, жы вём з імі ў сім бі ё зе. 
У сваю чар гу, бак тэ рыі па чы на юць «па-
тра ба ваць» пэў нае хар ча ван не. Так, ка лі 
ўжы ва еце пра дук ты, якія ўтрым лі ва юць 
дрож джы, вам бу дзе ха цец ца іх яшчэ і 
яшчэ. Тое ж і з са лод кі мі стра ва мі. Гэ та 
хар чо вая за леж насць. Мно га праб лем 
са зда роў ем уз ні кае праз няп ра віль ную 
бак тэ ры яль ную фло ру.

Маг чы ма, ад ным з ін стру мен таў па 
на строй цы на зда ро вае хар ча ван не мо-
жа стаць і кух ня ў дзі ця чай уста но ве. Ка-
лі ў школь най ста лоў цы хлоп чы кі і дзяў-
чын кі з за да валь нен нем бу дуць упіс ваць 
роз ныя стра вы, мо жа яны не па цяг нуц ца 
пас ля ўро каў па фаст фуд?

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ

�

Што на та лер цы?Што на та лер цы?  ��

ЗА ПРА ША ЕМ ДА ДЫС КУ СІІ
Ці за да во ле ны вы хар ча ван нем у дзі ця чых уста но вах? Што б ха це лі 

ба чыць у школь ным ме ню? Якія пра дук ты па да ба юц ца хлоп чы кам і дзяў-
чын кам? Ад ка заў на гэ тыя пы тан ні ча ка юць у На ву ко ва-прак тыч ным цэнт-
ры На цы я наль най ака дэ міі на вук па хар ча ван ні. Пры ма юц ца мер ка ван ні 
ўсіх — баць коў, школь ні каў, на стаў ні каў.

Пла ну ец ца ў най блі жэй шы час за пус ціць пра гра му па ап ты мі за цыі дзі ця ча га 
хар ча ван ня. Бу дзе ство ра на за ка на даў чая ба за, пе ра гле джа ны нор мы спа жы ван ня 
для ар га ні за ва ных груп дзя цей. Аб мяр коў ва ец ца пы тан не аб рэа лі за цыі пра дук таў 
у кан тэй не рах (па ке тах). Бу дуць рас пра ца ва ны ўзба га ча ныя пра дук ты, кан сер вы з 
ага род ні ны і ры бы, мяс ныя вы ра бы з па ні жа ным утры ман нем со лі, кан ды тар скія і 
хле ба бу лач ныя вы ра бы. Так са ма з'я вяц ца но выя пра дук ты пра фі лак тыч на га і функ-
цы я наль на га пры зна чэн ня, якія зды ма юць ры зы ку атлус цен ня, цук ро ва га дыя бе ту, 
хва роб сэр ца.

Пры сло ве «фі ла со фія» нам ад ра зу ўяў ля юц-
ца ста ра жыт ныя грэ кі Сак рат, Пла тон, Арыс-
то цель, якія імк ну лі ся асэн са ваць свет і мес ца 
ча ла ве ка ў ім. Прай шлі ты ся ча год дзі, а гэ тыя 
пы тан ні па-ра ней ша му ак ту аль ныя. Праў да, 
сён няш нія фі ло са фы імк нуц ца не толь кі знай-
сці ад ка зы на спрад веч ныя пы тан ні, але і 
стаць блі жэй да лю дзей, іх па трэб.

Сё ле та Ін сты ту ту фі ла со фіі На цы я наль най ака-
дэ міі на вук спаў ня ец ца 85 га доў. Яго ды рэк тар 
Ана толь ЛА ЗА РЭ ВІЧ ад ка заў на пы тан ні «Звяз-
ды» пра тое, якую ро лю ады гры вае фі ла со фія ў 
су час ным гра мад стве.

— Не дзе я пра чы та ла, што гіс то рыя ва ша-
га ін сты ту та бліз кая да гіс то рыі ста наў лен ня 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. У чым гэ та пра яў-
ля ец ца?

— Фак тыч на днём утва рэн ня ін сты ту та з'яў-
ля ец ца 19 са ка ві ка 1931 го да. Сё ле та мы трош кі 
змяс ці лі ўсе ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы, бу дзем 
свят ка ваць 21 кра са ві ка. Ін сты тут фі ла со фіі з'яў-
ля ец ца амаль ра вес ні кам На цы я наль най ака дэ міі 
на вук, гэ та най ста рэй шы ін сты тут гу ма ні тар на га 
про фі лю ў яе сіс тэ ме.

Фі ла со фія ўво гу ле ад ной са сва іх за дач ба чыць 
асэн са ван не пы тан няў ста наў лен ня і эва лю цыі гра-
мад ства, ад па вед на бе ла рус кая фі ла со фія на кі-
ра ва на на асэн са ван не ў пер шую чар гу шля хоў 
раз віц ця бе ла рус ка га гра мад ства, ста наў лен ня 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці і на цы я наль най куль ту-
ры. Гэ та ў прын цы пе пры яры тэт ная за да ча бе ла-
рус кай са цы яль на-гу ма ні тар най на ву кі, а фі ла со-
фіі — асаб лі ва.

У ін сты ту та да стат ко ва скла да ная, але пры гэ-
тым ба га тая гіс то рыя — з уз лё та мі, па дзен ня мі. Бы-
лі ня лёг кія пе ры я ды — пе рад ва ен ныя, пас ля ва ен-
ныя га ды, а пе ры яд роск ві ту пры па дае на 60-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя. Трэ ба ска заць, што ў на вей шай 
гіс то рыі на шай кра і ны ін сты тут атры маў ма гут ны 
ім пульс для раз віц ця: па-пер шае, мы вы зва лі лі ся 
ад ідэа ла гіч ных дог маў. У са вец кія га ды фі ла со фія 
лі чы ла ся элі тар най пар тый най на менк ла тур най на-
ву кай. З ад на го бо ку, гэ та да ва ла ёй доб ры шанц 
для іс на ван ня. З ін ша га — бы лі жорст кія рам кі для 
твор ча га раз віц ця. На ту раль на, з мно гі мі за ба ро-
на мі кан' юнк тур на га ідэа ла гіч на га ха рак та ру мы 
раз ві та лі ся. Ця пер бе ла рус кая фі ла со фія, у пры ват-
нас ці Ін сты тут фі ла со фіі, цал кам воль ная ў вы ба ры 
шля хоў раз віц ця, кі рун каў і тэм для да сле да ван ня. 
Зра зу ме ла, гэ та ста ноў ча паў плы ва ла на ха рак тар 
і якасць бе ла рус кай фі ла соф скай на ву кі.

— Якая ро ля фі ла со фіі, фі ло са фа ў наш 
час?

— Фі ло саф — гэ та не ар ды нар ны ча ла век. Ён 
па ві нен вы дзя ляц ца са звы чай на га ася род дзя. 
Хоць бы тым, што ва ло дае здоль нас цю здзіў ляц ца 
та му, што яго акру жае, уз ні мац ца над што дзён нас-
цю. Гэ та тое, што на зы ва ец ца фі ла соф скай рэ-
флек сі яй і пра яў ля ец ца ў фар му ля ван ні най больш 

агуль ных пы тан няў іс на ван ня пры ро ды, гра мад-
ства і ча ла ве ка.

ХХІ ста год дзе кар ды наль на ад роз ні ва ец ца, 
на прык лад, ад Ан тыч нас ці, Ся рэд ня веч ча і на ват 
ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя. На ву ка і тэх ні ка сту пі лі 
на столь кі да лё ка, што звы чай ны ча ла век ад стае 
ад цы ві лі за цый на га пра грэ су і па сва іх фі зіч ных 
якас цях, і па ін тэ ле кту аль ных. З ін ша га бо ку, мы 
не мо жам ад мо віц ца ад вы год і вяр нуц ца ў пя чо ру. 
Та му ўзні кае за да ча гар ма ні за цыі на ту раль на бі я-
ла гіч ных асаб лі вас цяў ча ла ве ка і ноу-хау, якія дае 
нам су час ная на ву ка.

ХХІ ста год дзе — гэ та час ін фар ма цый ных, на-
на- і бія тэх на ло гій, вель мі ін тэн сіў ных ка му ні ка цый, 
са цы яль ных се так, за леж нас ці ад га джэ таў. Гэ та 
так са ма з'яў ля ец ца тэ май фі ла соф ска га асэн са-
ван ня. Но вай праб ле май сён няш ня га ча су з'яў ля-
ец ца гла ба лі за цыя. З ад на го бо ку — гэ та аб мен 
куль тур, з ін ша га — паў стае пы тан не аб за ха ван ні 
на цы я наль на-куль тур най ідэн тыч нас ці — ка лі ма-
лыя дзяр жа вы, тра ды цый ныя куль ту ры па ку ту юць 
ад экс пан сіі так зва най ма са вай куль ту ры.

— Сён ня ўжо мож на гаварыць пра бе ла рус-
кую фі ла со фію, ад роз ную ад рус кай, укра ін-
скай. Што мож на ска заць пра яе ўзро вень?

— Ха чу ска заць, што, вя до ма, фі ла со фію мож-
на асэн соў ваць у двух ра кур сах. Гэ та су свет ны 
ра курс — у гэ тым сэн се фі ла со фія ёсць вы ток 
са ма свя до мас ці су свет най куль ту ры, уні вер саль-
ны агуль на ча ла ве чы пад му рак ін тэ ле кту аль най 
твор час ці, кры тыч на га мыс лен ня, якія ма юць сваю 
гіс то рыю, эта пы раз віц ця.

У ін шым ра кур се фі ла со фія — гэ та на цы я наль-
на-куль тур ная з'я ва, на ву ка аб све та по гля дзе, каш-
тоў нас цях і асаб лі вас цях раз віц ця кан крэт на га гра-
мад ства. Ін шы мі сло ва мі, са ма свя до мас ці на ро да, 
на цы я наль най куль ту ры. Ня ма аб стракт най фі ла-
со фіі, яна заў сё ды кан крэт ная, у яе ёсць нось бі-
ты, якія заў сё ды ўва саб ля юць пэў ныя на цы я наль-
на-куль тур ныя каш тоў нас ці і шлях раз віц ця. Так 
бы ло і з бе ла рус кі мі мыс ля ра мі — па чы на ю чы ад 
Еў фра сін ні По лац кай, Кі ры лы Ту раў ска га, Мі ко лы 
Гу соў ска га, Фран цыс ка Ска ры ны, Сы мо на Буд на-
га і за кан чва ю чы су час ны мі фі ло са фа мі. Мож на з 
упэў не нас цю ска заць, што бе ла рус кая фі ла со фія 
так са ма за яві ла пра ся бе ў су свет най фі ла соф скай 
куль ту ры. Вя лі кую ро лю тут іг рае пра ект на ша га 
ін сты ту та па да сле да ван ні на цы я наль на га фі ла-
соф ска га пра цэ су, які ўва саб ля ец ца ў ства рэн ні 
шас ці том най «Гіс то рыі фі ла соф скай і гра мад ска-
па лі тыч най дум кі Бе ла ру сі». Тры та мы мы вы да лі, 
рых ту ец ца да вы ха ду чац вёр ты.

— А вы са мі як ста лі фі ло са фам?
— У мя не свой шлях да фі ла со фіі. Уво гу ле, да яе 

ёсць дзве «да ро гі»: фар маль ная і не фар маль ная. 
Пер шая звя за на з тым, што трэ ба скон чыць шко лу, 
мэ та на кі ра ва на па сту піць на фі ла соф скі фа куль-
тэт, по тым у ма гіст ра ту ру, ас пі ран ту ру — і стаць 
да след чы кам. Іду чы па дру гой «да ро зе», ча ла век 

пры хо дзіць у фі ла со фію, мож на ска заць, па «не-
за пла на ва ным пры зван ні». Мой шлях — ме на ві та 
та кі і звя за ны ён з тым, што я ў свой час ву чыў ся 
на фі зі ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це Ві цеб ска га 
пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та. Мне па да ба ла ся фі ла-
со фія і, трэ ба ска заць, па шан ца ва ла з вы клад чы-
кам фі ла со фіі, які пра цуе і ця пер, — гэ та Мі ха іл 
Аляк санд ра віч Слям нёў, док тар фі ла соф скіх на вук, 
пра фе сар. Гэ та ён за ўва жыў у мя не здоль нас ці да 
фі ла соф скіх раз ва жан няў і па рэ ка мен да ваў па-
сту піць у ас пі ран ту ру Ін сты ту та фі ла со фіі. Я яе 
скон чыў, да тэр мі но ва аба ра ніў ды сер та цыю. Пас ля 
прай шоў усе пры ступ кі на ву ко ва-да след чыц кай 
дзей нас ці — па чы на ю чы ад ма лод ша га на ву ко-
ва га су пра цоў ні ка і за кан чва ю чы ды рэк та рам ін-
сты ту та.

— Не шка ду е це, што змя ні лі свой фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ны про філь на фі ла соф скі?

— Не. Вель мі важ на мець ней кую ба зу, каб зай-
мац ца фі ла со фі яй. Фі зі ка і ма тэ ма ты ка — асноў ны 
ін стру мент па знан ня і ра зу мен ня фун да мен таль-
ных за ко наў быц ця. У гэ тым сэн се, ка лі ўспом ніць 
бія гра фіі су свет на вя до мых фі ло са фаў, то, як пра-
ві ла, мы ўба чым, што гэ тыя лю дзі ме лі пэў ную пры-
ро да знаў чую аду ка цыю. Гэ та да па ма гае мыс ліць 
прад мет на, больш дак лад на і грун тоў на.

— Што мож на ска заць пра фі ла со фію бе-
ла ру са?

— На гэ тае пы тан не не так прос та даць ад каз. 
Мы жы вём у век дыя ло гу куль тур, ка лі жыц цё на ша 
ўні вер са лі зу ец ца, не за леж на ад та го, з'яў ля ец ца 
ча ла век бе ла ру сам, ці рус кім, ці нем цам. Сён ня, 
па сут нас ці, мы жы вём у ад ноль ка вай гла баль-
най куль ту ры і ма ем па доб ную ма не ру па во дзін, 
пад бо ру адзен ня, хар ча ван ня і на ват све та ўспры-
ман ня. Мы жы вём у ней кім уні фі ка ва ным са цыя-
ася род дзі.

Вя до ма, кож ны на род па сва іх спрад веч ных 
каш тоў нас цях ад роз ні ва ец ца. Што да бе ла ру саў, 
то, на маю дум ку, вель мі вы раз ная ры са на ша га 
ха рак та ру — гэ та та ле рант насць, як ні ба наль на 
гэ та гу чыць. Мы ўраў на ва жа ныя, спа кой ныя, сем 
ра зоў ад ме ра ем, адзін раз ад рэ жам. Ча му? Та му 
што спа кон вя коў мы зна хо дзі лі ся на па меж жы 
двух ма гут ных куль тур ных цэнт раў: за ход ня га і 
ўсход ня га. Нам заў сё ды да во дзі ла ся неш та ка рыс-
нае браць з ад ной куль ту ры, неш та — з дру гой. 
Тым не менш мы здо ле лі за ха ваць сваё аб ліч ча, 
мо ву. Гэ та вель мі важ на.

Ёсць у бе ла ру саў і свая фі ла соф ская куль ту ра 
і тра ды цыя. Яна за клю ча ец ца ў не паў тор ным эт-
на на цы я наль ным ус пры ман ні пры ро ды, раз віц ця 
гра мад ства і мес ца ча ла ве ка ў гэ тым гра мад-
стве. У цэ лым гэ та фі ла со фія гу ма ніс тыч ная, ра-
цы я наль на га све та ўспры ман ня і па знан ня, што 
знай шло сваё ўва саб лен не ў грун тоў най ін тэ-
ле кту аль най і куль тур най тра ды цыі бе ла рус ка га 
на ро да, да ло моц ны штур шок раз віц цю на ву кі, 
тэх ні кі, мас тац тва.

— Чым сён ня зай ма ец ца ін сты тут?
— Ёсць стэ рэа тып, што фі ло са фы — гэ та ней-

кія муд ра цы, якія гля дзяць на зо ры і ства ра юць 
пэў ныя кан цэп цыі. Ад па вед на ўзні кае пы тан не: а 
ка му гэ та па трэб на? У на шым ін сты ту це рас пра-
ца ва ны кан крэт ныя ме то ды кі, якія на кі ра ва ны на 
су вязь фі ла соф скіх да сле да ван няў з прак тыч ным 
жыц цём. Гэ та да та го, на коль кі за па тра ба ва на фі-
ла со фія ў на шым гра мад стве, якую прак тыч ную 
ро лю яна вы кон вае.

Сён ня асаб лі вая ўва га на да ец ца ме на ві та прак-
тыч на му зна чэн ню фі ла соф скіх ве даў. Ле тась на 
ба зе на ша га ін сты ту та быў ство ра ны Рэс пуб лі кан-
скі цэнтр фун да мен таль най і прак тыч най фі ла со-
фіі. Яго за да ча — аб' яд наць у ме жах ад на го цэ ла га 
фі ла соф скую на ву ку, аду ка цыю і прак ты ку.

Дзей насць на ша га ін сты ту та спры яе аду ка-
цый най функ цыі фі ла со фіі — гэ та пад рых тоў ка 
пад руч ні каў, шмат лі кіх спец кур саў для ВНУ. Пры 
ін сты ту це функ цы я нуе тры фі лі ялы ка фед раў: гэ та 
ка фед ра фі ла со фіі і ме та да ло гіі на ву кі і ка фед ра 
па лі та ло гіі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 
так са ма ў нас ёсць фі лі ял ка фед ры са цы яль на-гу-
ма ні тар ных ве даў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на-
міч на га ўні вер сі тэ та. Пра пра цоў ва ем пы тан не аб 
ства рэн ні фі лі яла ка фед ры з Ака дэ мі яй кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ін сты тут су пра цоў ні чае з роз ны мі мі ніс тэр ства мі 
і ве дам ства мі. На прык лад, з Мі ніс тэр ствам ганд лю. 
Ча сам яно звяр та ец ца да нас з прось бай аца ніць 
этыч ны бок рэ кла мы, якая ідзе па тэ ле ба чан ні, ра-
дыё. У фі ла со фіі ёсць та кі кі ру нак, як эты ка, эс тэ-
ты ка. Па пэў ных ме то ды ках мы да ём ацэн ку гэ тай 
рэ клам най пра дук цыі. Цес нае су пра цоў ніц тва ў нас і 
з мі ніс тэр ства мі аду ка цыі, куль ту ры, ін фар ма цыі.

Мы імк нём ся са цы я лі за ваць фі ла соф скія ве ды. 
Так, су пра цоў ні кі Ін сты ту та фі ла со фіі, ка лі ёсць зва-
рот з прад пры ем ства, уста но вы, пра вод зяць ацэн ку 
ма раль на-псі ха ла гіч на га клі ма ту на прад пры ем стве, 
пра па ноў ва юць ап ты маль ны ва ры янт кі ра ван ня ве-
да мі і кам пе тэн цы я мі спе цы я ліс таў. Гэ тай па слу гай, 
да рэ чы, ужо ска рыс та лі ся Сма ля віц кая брой лер ная 
птуш ка фаб ры ка, на цы я наль ны вы ста вач ны цэнтр 
«Бел Экс па», ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бор кі-аг-
ра», ін шыя прад пры ем ствы. Акра мя гэ та га, ін сты тут 
пра па нуе прад пры ем ствам па вы сіць сваю ін вес ты-
цый ную пры ваб насць праз удас ка на лен не сіс тэ мы 
кі ра ван ня ін тэ ле кту аль ным ка пі та лам. Ці ка вай рас-
пра цоў кай ву чо ных на ша га ін сты ту та з'яў ля ец ца 
пра ект па рэ са цы я лі за цыі па жы лых лю дзей праз 
срод кі прак тыч най фі ла со фіі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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ЛЮ ДЗІ, 
ЯКІЯ ЎМЕ ЮЦЬ ЗДЗІЎ ЛЯЦ ЦА 

ШТО ДЗЁН НАС ЦІ
Ды рэк тар Інстытута філасофіі пра ро лю «навукі мудрасці» ў ХХІ ста год дзі

СЫРАК ВА ША ЗА МЕСТ «ЁГУР ТУ», 
або Ча му вар та ад мо віц ца ад шкод ных пра дук таў?

• Мер ка ван не

АБЕД 
ПА ЗА ЯЎ КАХ?

— У мя не ёсць ідэя, — за яў ляе сы-
нок, яко га за бі раю з дзі ця ча га сад-
ка.

— Якая?
— Па ес ці!
У тры га ды ма лы вы гля дае на пяць. 

І, зра зу ме ла, тыя «нор мы», што пра-
пі са ны для ясель най гру пы, якую ён 
на вед вае, яму не па ды хо дзяць. Але не 
ска жу, што жа лас лі вая за ява ма ло га 
мя не здзі ві ла, двое ма іх ста рэй шых 
дзе так, ка лі бы лі ў да школь ным уз рос-
це, час ця ком пры хо дзі лі з сад ка га лод-
ны мі. За ві тай це на лю бы фо рум, дзе 
за кра на юц ца пы тан ні дзі ця ча га хар-
ча ван ня — зра зу ме е це, што са праў ды 
тэ ма гэ та ба лю чая. Баць кі га во раць і 
пра ка шу «раз ма за ную па та лер цы», 
і пра дэ фі цыт мя са і ры бы, пра ад сут-
насць све жай са да ві ны, га род ні ны, со-
каў. Ды і гус ты ма лых ні хто не ўліч вае. 
Ка лі ваш кап ры зун не есць ту ша ную 
ка пус ту, бу ра кі ці пяр лоў ку — ся дзець 
яму га лод ным. На жаль, баць кі ні як не 
мо гуць уплы ваць на тое, што і ў якой 
коль кас ці бу дзе на та лер ках на шых 
дзе так у сад ку. Ха ця зда ва ла ся б не 
так ужо і скла да на пра вес ці ан ке та-
ван не ма м і та таў і склас ці ме ню, каб 
пра дук ты спа жы ва лі ся ма лы мі, а не 
іш лі ў ад хо ды. 

Мо жа і пла ту за са док, як з ты мі ка-
му наль ны мі пла ця жа мі, вар та рас пі-
саць і на хар ча ван не вы дзе ліць асоб-
ны ра док. Баць кам, якія хо чуць, каб іх 
дзет кі атрым лі ва лі леп шую ежу, даць 
маг чы масць да плач ваць за за куп ку 
да дат ко вых ін грэ ды ен таў. Мо жа так 
мы змо жам апе ра тыў на рэ ага ваць на 
праб ле мы з хар ча ван нем да школь ні-
каў, якія ўзні ка юць з рос там цэн на 
пра дук ты.
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