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 Дэмаграфiчная бяспека

ЗЯМНЫЯ МАРЫ ЗОРНАГА ЧАЛАВЕКА
Чалавек — такая дзіўная істота, што яму заўсёды чагосьці не хапае.
Памятаеце, як у папулярнай песеньцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя?
Зімою лета, восенню — вясны! Зразумела, што чалавеку заўжды
хочацца нечага большага, чым ён мае: узнёсласці, вышыні і палёту
нават у самых прыземленых рэчах. Можа, гэтая цяга і вымагае нас
рухацца наперад, глядзець не толькі пад ногі, але кідаць свой позірк
за гарызонты.
Усё так. Але цікава зразумець, чаго не хапае тым, для каго проста
праца, гадамі звыклая надзённасць — тое, што для большасці з нас
па-за межамі дасягальнасці? Двойчы Герой Савецкага Саюза лётчыккасманаўт Пётр Клімук з тых абраных, каму пашчасціла здзейсніць
неверагоднае — пераадолець моц прыцягнення, убачыць Зямлю
праз шкло ілюмінатара ў выглядзе «блакітнага шарыка» і нават абляцець вакол яго.
— Пётр Ільіч, вы ў сваім жыцці
бралі такія вышыні, што, здаецца,
марыць больш няма аб чым. Што
зямное, надзённае вас турбуе сёння
і чаго не хапае?
— Хаця я не аматар спрэчак, але з
вамі не згаджуся: чалавек пакуль жывы, датуль ён марыць. Зараз у мяне сапраўды клопаты і думкі больш зямныя,
але мне яны падаюцца досыць высокімі
і маштабнымі, бо жыццё чалавека змяшчае ў сабе цэлы космас.
Не так даўно быў дома, на Брэстчыне. Сустракаўся з роднымі і блізкімі — святкавалі юбілей старэйшай
сястры, споўнілася ёй 80 гадоў. Асобная размова, якое гэта шчасце ў сваім
узросце быць малодшым брацейкам!
А скажу толькі пра тое, што сустрэча
была вельмі прыемная і сардэчная. Бо
за сталом, па завядзёнцы, сабралася
не толькі сям'я. Гаманілі, успаміналі,
спявалі, частаваліся суседзі і аднавяскоўцы, былі дзве мае аднакласніцы.
Не так даўно ў Брэсце прайшлі
тра ды цый ныя спа бор ніц твы луч нікаў. На вялікі жаль, не змог прыехаць
на іх — усё ж спаборніцтвы на прыз імя
Пятра Клімука!
Увогуле, калі я першы раз паляцеў
у космас, да мяне звярнуліся сябрыспартсмены. Яны хацелі, каб іх спаборніцтвы праходзілі як турнір, пераможцам
якога ўручалі б прыз ад майго імя. Я згадзіўся — бо гэта ж не для славы, а для
сяброў, для спорту, для моладзі, якая
ім займаецца. А калі маладыя прыйшлі
на трэніроўку да настаўніка, значыць,
не бадзяюцца абы-дзе, не займаюцца
нейкімі непатрэбнымі справамі, прыслухоўваюцца да аўтарытэтнага чалавека.
Калі маё імя паспрыяе развіццю спорту
і такім добрым рэчам — я абедзвюма
рукамі «за». Гэтай ініцыятыве і турніру
ўжо не адно дзесяцігоддзе. І мне вельмі
даспадобы тое, як на зямлі перапляліся
спорт і космас!
Апошнім часам прызвычаіўся ездзіць у Беларусь цягніком. Гэта па
справах у Мінск бывае зручней на самалёце ці машынай. Некалькі гадоў
запар, калі працавалі над стварэннем
Беларускага касмічнага апарата, «матаўся» між Масквой і Мінскам амаль
кожны тыдзень. А ў Брэст добра ездзіць па чыгунцы: вечарам на Беларускім вакзале ўладкуешся, ноч спіш
сабе, а раніцай яшчэ некалькі гадзін

ёсць на тое, каб, папіваючы гарбату,
глядзець у акно: у гарадскім тлуме цяжка бывае асэнсаваць, якая пара года
за акном аў тамабіля. Бо з лістапада
па красавік на маскоўскіх дарогах бачым толькі лужыны — ці ад дажджу,
ці ад расталага з-за машын і хімічных
рэагентаў снегу.

Мне вельмі даспадобы тое,
што беларускі краявід
не адрозніш ад таго, які ўбачыш
дзе-небудзь у Бельгіі.
А тут сядзіш у купэ, нікуды не спяшаешся, маеш час назіраць за тым,
што на свеце робіцца. А глядзець
на беларускія краявіды — адно задавальненне: праязджаеш лес, і адразу
думкі пра тое, якія грыбы ў ім могуць
«вадзіцца», празрыстыя рэчкі — вузенькія, але глыбокія. І думаецца пра
крыніцы, якія іх сілкуюць, пра рыб, якія
хаваюцца там пад карчамі. А калі адкрываецца відовішча палёў, то тут сэрца маё сціскаецца ад пачуцця гордасці
за сваю зямлю і людзей: тэхніка апрацоўвае ўраджай, некаторыя палі ўжо
чыстыя, усё сабрана, толькі салома ў
спецыяльныя валкі спрасавана. Мне
вельмі даспадобы тое, што беларускі
краявід не адрозніш ад таго, які ўбачыш дзе-небудзь у Бельгіі.
— Пётр Ільіч, вы сказалі, што цяпер з Масквы не ў Мінск ездзіце,
а праз яго. Ці азначае гэта, што вы
неяк аддаліліся ад работы над беларускім спадарожнікам?

— Так, я сапраўды зараз адышоў ад
той працы, якой з задавальненнем займаўся не адзін год. Беларускі касмічны
апарат — такое «дзіця», у якога сёння
шмат «бацькоў», бо гэта відавочная
перамога беларускай навукі, плён супрацоўніцтва вучоных дзвюх краін. Ад
мары і ведання, што касмічная галіна
для краіны вельмі патрэбны кірунак,
да непасрэднага запуску спадарожніка
на зямную арбіту працягнуліся не толькі
гады, але і штодзённая праца, перамовы з адказнымі людзьмі на розных
узроўнях у Мінску і ў Маскве. Дый шмат
чаго было на працягу таго адрэзка жыц-

ця. Тады са спадарожнікам было нямала арганізацыйных праблем. Калі яны
былі, я іх вырашаў.
Мне вельмі прыемна гаварыць аб
тым, што Беларусь стала касмічнай
дзяржавай. Дзякуючы намаганням Нацыянальнай акадэміі навук, якую ў той
час узначальваў Міхаіл Мясніковіч, было зроблена ўсё, каб пачэсна ўвайсці ў
сусветны касмічны клуб. З задавальненнем думаю пра тыя часы, калі працавалі з Міхаілам Уладзіміравічам, з яго
намеснікам Пятром Аляксандравічам
Віцязем. Увогуле, там шмат таленавітых вучоных.
Цяпер спадарожнік і ўся праблематыка, звязаная з ім, павінна не браць
грошы з бюджэту, а, наадварот, зарабляць грошы для краіны. Але гэта ўжо
асобная тэма, да якой я не маю дачынення.
— Але ж вы не можаце проста так
узяць і сысці «са сцэны». Хто вы сёння больш — вучоны ці практык?
— Думаю, што больш прак тык. І
вось чаму. Цяпер у мяне новае «захапленне»: я ўзначальваю кафедру ў авіяцыйным тэхнічным універсітэце. Пакуль
былі летнія канікулы, крыху адпачыў ад
бурлівага жыцця навучальнай установы
і, здаецца, засумаваў без яго. Але навучальны год ужо пачаўся!
На пачатку лета падчас сесіі я прымаў у 13 сваіх студэнтаў праекты — іх
навуковыя работы. Трэба сказаць, што
мне было вельмі цікава і карысна пазнаёміцца з тым, куды скіравана сёння
думка нашай тэхнічнай моладзі. Гэта
былі іх распрацоўкі ў галіне выкары-

Дырэктар Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача Юрый Кулік раптоўна памёр
на 62-м годзе жыцця, паведамілі
БЕЛТА ў тэатры.
Папярэдняя прычына смерці не
называецца. Цырымонія развітання
адбудзецца 3 верасня ў 13.00 у Доме
літаратара. Як плануецца, пахаваюць
Юрыя Куліка на Паўночных могілках.
Юрый Кулік скон чыў Бе ла рус кі
дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (1976) па спецыяльнасці «артыст
драматычнага тэатра і кіно». Служыў артыстам у тэатры імя
Якуба Коласа (Віцебск, 1976—1988). Быў накіраваны ў тэатр
імя Янкі Купалы для рэжысёрскай стажыроўкі (1988). Як рэжысёр-пастаноўшчык адбыўся ў ТЮГу (1991—1995). Працаваў
у Саюзе тэатральных дзеячаў, дырэктарам Рэспубліканскага
тэатра беларускай драматургіі, з 2009 года аднавіў работу ў
ТЮГу ў якасці дырэктара.
Вядомы як рэжысёр і драматург, яго п'есы неаднаразова ставіліся ў розны час, спектаклі па п'есе «Аднакласнікі»
(«Дзень птэрадактыля») і «Пані Завіруха» з поспехам ідуць
і сёння ў ТЮГу.

ВЕЛАЭКСКУРСIЯ
ПА НАЧНЫМ БРЭСЦЕ
Больш за трыста веласiпедыстаў адгукнулiся на прапанову паўдзельнічаць у першай брэсцкай начной велаэкскурсiі. Арганiзатары не чакалi такога аншлагу, але
ў экстрэмальных умовах не разгубiлiся. Рэалiзоўвалi
iдэю велаэкскурсii грамадскае аб'яднанне «Ручаёк»
i партал «Вiртуальны Брэст» пры падтрымцы Брэсцкага гарвыканкама.
«Такой колькасцi людзей нiхто, вядома, не чакаў. Мы разлiчвалi на сто, максiмум на 150 чалавек», — кажа адзiн з
арганiзатараў вандроўкi Андрэй Кухарчык.
Забяспечвалi бяспеку маштабнага мерапрыемства супрацоўнiкi батальёна ДПС Брэста i асобнага спецыяльнага
ўзвода ДПС «Буг». Старт i фiнiш у гэтым спаборнiцтве даваў
трубач, а ў паўзах для публiкi iграла скрыпка. Жывая музыка
надала рамантычнасцi гэтай веласiпеднай ночы.
З парку iмя 1 Мая экскурсанты рушылi ў музей лiхтароў,
а адтуль — у Брэсцкую крэпасць. Веласiпедысты праехалiся вакол крэпасцi i ўшанавалi памяць загiнулых абаронцаў
хвiлiнай маўчання каля Вечнага агню.
Скончылася велаэкскурсiя ў Музеi гiс торыi горада, якi
адчынiў свае дзверы для ўсiх ахвотных у 2 гадзiны ночы.
Па словах арганiзатараў, у блiжэйшы месяц плануецца
закрыццё веласезона. Прапанавана правесцi адразу два
мерапрыемствы: адно ў горадзе i адно ў вобласцi або раёне.
Кар. «Звязды»



Беларускі касмічны апарат —
гэта відавочная перамога
беларускай навукі, плён
супрацоўніцтва вучоных дзвюх
краін.
Не таму, што гэта нейкі гмах, палац
ці адмысловы замак. Не, гэта звычайны драўляны дом, які мы пабудавалі
шмат гадоў таму каля Зорнага. Тады
многія мае калегі-касманаўты атрымалі
тут невялічкія надзелы зямлі. Будавалі
дом з думкамі, што летам будзем адпачываць з сям'ёй сына. А так атрымалася, што ён шмат гадоў працаваў
за межамі краіны, толькі сёлета вяртаецца ў Маскву.
А лецішча адметнае таму, што ўсё
ў ім зроблена маімі рукамі. Дамок патанае ў зеляніне, у кветках — гэта
клопаты маёй жонкі. А я майстар па
дрэве, разьбяр: і простыя цяслярскія
штукі раблю, і нейкую драўляную аздобу таксама.
Вось зараз на лецішчы новыя турботы: рабочыя праводзяць прыродны газ.
Мая задача — зрабіць у сцяне спецыяльнае акенца. Каб гэта не было проста тэхналагічнай дзіркай, а мела яшчэ
і нейкую эстэтычную ролю ў знешнім
выглядзе дома.
— Пётр Ільіч! Адкрыйце таямніцу:
што звязвае вас з украінскім горадам
Крэмянчуг?
— Вы пра тое, што 9 жніўня выканкам Крэмянчугскага гарадскога савета прыняў рашэнне прысвоіць мне
званне ганаровага грамадзяніна гора-

На Мiншчыне створаны
першы ў краiне грамадскі
Савет па дэмаграфiчнай бяспецы
У Мiнскай вобласцi працуе ўжо другая Праграма
дэмаграфiчнай сiтуацыi (на 2011 —2015 гг.). Першая
дзейнiчала да 2010-га. Як паказаў аналiз, мэтанакiраваныя
мерапрыемствы, скаардынаваныя дзеяннi ўсiх
зацiкаўленых асоб прынеслi нядрэнныя вынiкi.
Непасрэднае дачыненне да вырашэння праблем дэмаграфii
цэнтральнага рэгiёна маюць i сацыяльныя службы. Сёння
мы гутарым з намеснiкам старшынi Камiтэта па працы,
занятасцi i сацыяльнай абароне Мiнаблвыканкама, членам
Савета па дэмаграфiчнай бяспецы Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта Тамарай ТРУБЧЫК.

да? Але канчатковае рашэнне па гэтым
пытанні за самім гарсаветам, на якім
«за званне» павінны будуць галасаваць
дэпутаты.
Мне было вельмі прыемна, калі мне
расказалі, што з такой ініцыятывай
на гарадскія ўлады Крэменчуга выйшла некалькі арганізацый і асоб: старшыня Кіеўскай гарадской арганізацыі
Украінскага саюза савецкіх афіцэраў,
старшыні савета гарадской арганізацыі ветэранаў Палтавы і арганізацыі
ветэранаў Чарнігаўскага вышэйшага
авіяцыйнага вучылішча лётчыкаў, якое
я і скончыў у 1964 годзе. Увогуле, да
ініцыятывы, як мне вядома, далучыліся і некаторыя расійскія арганізацыі і
асобы.
Але я пра іншае: справа ў тым, што
хаця я заканчваў Чарнігаўскае вучылішча, спачатку ў маім баявым жыцці быў
Крэмянчуг: менавіта ў яго я прыехаў
вучыцца лётнай справе ў 1959 годзе.
Адбылася так званая хрушчоўская рэформа арміі, пры якой значна скарацілі колькасць лётных вучылішчаў. Так
я апынуўся ў Чарнігаве. Але з Крэменчугом у маім жыцці шмат што звязана: гэта маё юнацтва, курс «маладога
байца», першыя ўражанні ад новага
самастойнага жыцця. Не кажучы пра
тое, што менавіта там у мяне з'явіліся
новыя таварышы.
Так што гісторыя са званнем ганаровага грамадзяніна — гэта сапраўды
фантастычная машына часу, якая вярнула мяне ў маладосць, акунула ў вір
далёкіх успамінаў, дала магчымасць наладзіць нейкія адносіны, якія выпадкова былі перарваны з-за збегу абставін,
адлегласцяў і часу. Вось вы пыталіся
пра тое, чаго мне хочацца больш за ўсё,
чаго бракуе. Адказваю: так, бывае, хочацца, каб час стаў «адносным», расцягнуўся, каб у сутках было не 24 гадзіны, а на 2—3 больш. Час — гэта тое,
чаго нікому і ніколі не хапае.
Ларыса РАКОЎСКАЯ



ЗДРАДА

 На слыху

Памёр дырэктар
беларускага ТЮГа
Юрый Кулік

стання вынікаў касмічнага маніторынгу,
экалагічныя вышукі і, увогуле, найсучаснейшыя касмічныя тэхналогіі, якія
яны вельмі слушна прыстасавалі для
зямных патрэб — пакуль што тэарэтычна. Вельмі цікавыя работы. Можа,
не ўсе з іх сёння магчыма выкарыстаць,
але яны скіраваны на будучыню — мне
такі падыход да жыцця, вучобы і працы
вельмі блізкі. Толькі з мар, фантастычных, на першы погляд, ідэй нараджаюцца новыя тэхналогіі, якія робяць наша
жыццё камфортным і дынамічным.
Вы ж ведаеце, што я жыву не ў
Маскве, а ў Зорным гарадку. Гэта найбліжэйшае Падмаскоўе. Раней я садзіўся ў машыну гадзін у сем раніцы,
за сорак хвілін даязджаў да цэнтра
расійскай сталіцы. Зараз трэба выязджаць з дому на гадзіну раней, бо
дарога займае 2,5—3 гадзіны ў адзін
канец: шмат машын, дарога вузкая,
заторы, рух з хуткасцю 20 кіламетраў за гадзіну. Адным словам, маю
намер максімальна звузіць неабходнасць сваёй штодзённай прысутнасці ў
Маскве. Праца са студэнтамі мне гэта
дазваляе.
Яшчэ адна з маіх сённяшніх прыемных турбот — гэта лецішча. Яно ў мяне
адмысловае, такога больш не тое што
ў Падмаскоўі, нават і на ўсю Беларусь
не знойдзеш!

Кузьміч прачынаўся рана — каб і не хацеў. Кот, што зазвычай спаў у нагах,
цяжкім поступам (восем кіль вагі як-ніяк!) пераходзіў да ягонага твару, кратаў
лапай за вуха, што азначала: дабром
прашу — уставай, пайшлі на кухню.
Быў час, гаспадар спрабаваў не слухаць
яго: сварыўся, праганяў, хаваўся пад коўдру.
Кот тады абурана таптаўся па галаве — перакрываў дыханне. А калі зганялі, адыходзіў
на бяспечную адлегласць і ўздымаў ну гэтакі
вэрхал… На ўвесь трохпавярховік курняўкаў:
«расказваў», які гаспадар лайдак, а ён — бядак і гаротнік.
У сцены пачыналі грукаць суседзі…
Таму за лепшае было падняцца адразу,
следам за катом (ён, тычкай наставіўшы
хвост паказваў дарогу) пайсці да халадзільніка, дастаць адтуль загадзя падрыхтаваную
пайку, падсунуць пад чорную нахабную пысу
і цяжанька ўздыхнуць: успомніць, як некалі
і перад ім нябожчыца-жонка ставіла поўныя
талеркі, а ён, здаралася, яшчэ і носам круціў:
маўляў, вось гэта я з'ем, а гэта — не буду, бо
не люблю…
Цяпер хоць-нехаць ён еў усё, што было…
Калі было.
«Цярпець ненавідзеў» хадзіць па крамах.
Найперш таму, што кожны раз там сустракаўся
нехта, хай шапачна, але ж знаёмы, і як быццам
зацікаўлена пачынаў распытваць пра ягонае
жыццё-быццё, узгадваць нябожчыцу ды захоплена казаць: «Святая была жанчына!»
Кузьміч гэта ведаў. Ведаў, як ніхто! Таму,
каб схаваць свае слёзы, лез у кішэню па кашалёк, дрыжачай рукой выцягваў адтуль грошы… Не, не на прадукты. Іх, прынамсі, сабе
(бо кот — гэта святое!) ён мог і не купіць, а вось
гарэлку браў амаль заўсёды: хацеў яшчэ раз
з некім памянуць сваю Лёлю, разлічваў нешта новае пра яе пачуць. І нават расказаць,
магчыма.
Дзівак: пасля першай жа чаркі высвятлялася, што пра яе гаварыць ніхто не збіраецца.
Нецікава — нават роднаму сыну: усе размовы
пра маці той абрываў кароткім: «До… Не рві
мне душу!»
Значыць…
Значыць, заставаўся… кот, які дзень пры
дні… слухаў і, як здавалася, разумеў яго, шчыра спачуваў і шкадаваў. Ды яшчэ мо Надзя.
Некалі з нябожчыцай-жонкай яны разам
вучыліся ў тэхнікуме, жылі ў інтэрнаце. Потым,
па размеркаванні, удзвюх прыехалі ў гэты гарадок, павыходзілі замуж за «сваіх старых»
і адна ў адной пахрысцілі дзяцей… Жылі, як
сёстры, лічы. І цяпер, калі адной не стала, другая, кінуўшы ўсё сваё (працу, дом, гарод, гаспадарку), часам заходзіла да ўдаўца — хоць
збольшага апратвала кватэру (у самога на гэта ні навыкаў, ні звычкі, ні жадання…), нешта мыла-прасавала-вешала, варыла вялікую

каструлю баршчу (бо нельга ж з яго жыватом
дзень пры дні аб сухім!), насмажвала Лёліных
(адзін да аднаго!) катлет…
Ён аджываў тады — хоць на нейкі час…
Яшчэ і таму, што з Надзяй можна было, «як
тады» (калі жонка была жывая), пасядзець
за сталом, пагаманіць, узгадаць мінулае жыццё. Гэта значыць, высвеціць, аднавіць у памяці
нейкія эпізоды з яго і тым самым як бы яшчэ
раз перажыць…
У той дзень кума пазваніла яму сама і з
саменькай раніцы — нагадала, што сёння, каб
не гарэлка, было б 60 яе Васілю…
Кузьміч зразумеў ад слова: трэба з'ездзіць
на могілкі. Ён гэта — лёгка, ён — з дарагой
душою, дапаможа — і прыбрацца, і паправіць
лавачку, нават пафарбуе яе (падрыхтавана
ўсё).
А галоўнае — там рукою падаць — сходзіць
да жонкі…
Сустрэліся, як заўжды, на прыпынку — паехалі. Па завядзёнцы, абышлі магілы ўсіх сваіх: адведалі, як той казаў, ля кожнай крыху
пастаялі. А вось зрабілі потым не ўсё, бо немаведама адкуль узяўся дождж. І, здавалася б,
рэдзенькі, дробны, а намачыў — і зямлю, і тую
лавачку (ужо не пафарбуеш), намачыў, як ні
хаваліся, абутак і адзежу. Таму, каб не падхапіць прастуды якой (сцеражонага ж Бог сцеражэ… Ды і хварэць ім няма за кім), спехам
вярнуліся назад: Надзя, як заўжды, купіла прадукты — збіралася штось гатаваць…
Але найперш жа ён, гаспадар, мусіў расчыніць дзверцы шафы, дастаць адтуль жончын
цёплы халат, падаць Надзі.
У сухое, хатняе адзеўся і сам, адкаркаваў
бутэльку. Выпілі — пакрысе, па маленькай —
памянулі сваіх нябожчыкаў і заадно, здаецца,
сагрэліся. Можна было рабіць нешта далей.
На пліце варыўся булён, Кузьміч прыладжваў мясарубку, каб накруціць фаршу (а дзе
мяса, там кот), Надзя села абіраць бульбу.
Яны размаўлялі пра штось — як заўсёды,
гучна, бо гаспадар даўно глухаваты… Мусіць,
таму і не пачулі, як адчыніліся ўваходныя дзверы, як у кухню зайшла дачка.
Кузьміч (амаль год не бачыў яе) ну вядома ж, быў рады! Ён проста павінен быў падацца насустрач, абняць…
Але госця з'явілася так нечакана — ён веры не даў…
А вось тую, як быццам, нішто і не здзівіла,
бо не разгубілася — у наступ пайшла адразу.
На ўсю хату закрычала:
— Па якім праве?!. Гэта мамін халат, маміны тапачкі! Ты не можаш іх надзяваць!
— Мы з могілак толькі што… Змоклі… Там
дождж, — спрабаваў быў тлумачыць бацька,
але дачка не чула. Яна крычала, што гэта —
здрада чысцейшай вады, што яны — абое —
нягоднікі і мярзотнікі, што яны ніколі не любілі
маму, што яны апаганілі памяць…

ЦI СТАНЕ
НАС БОЛЬШ?..

— Што ты вярзеш, дзіцятка? — нясмела
баранілася кума. — Пабойся Бога…
— А ты, ты не баішся? — пыталася ў хроснай дачка. — Ты ўжо пасялілася тут? Хочаш
потым кватэру забраць?!
— Сціхні, дурное! — абарваў Кузьміч. І тым
самым толькі паддаў жару:
— Добра, што сяброўка твая разумная! —
пракрычала госця. — Усё жыццё лісою, змяёй
каля нас круцілася… Мала мы ёй памагалі,
мала шкадавалі? Во як аддзячыла!
— Я думала, ты разумнейшая, — ціха сказала Надзя і, пакінуўшы на крэсле фартух,
хацела выйсці з кухні.
— Не, гэта я пайду! — заступіла дарогу
прыезджая. — Я тут не патрэбна… Кінула ўсё,
паехала… Да татачкі… За блізкі свет… Хацела праведаць беднага… А яму дык гэта і
не трэба, ён у шакаладзе, уладкаваўся ўжо…
Ну дык жыві!
Гучна (аж тынкоўка са столі…) бразнулі
ўваходныя дзверы: дачка выскачыла з хаты.
Бацька даганяць не пабег — не з ягоным характарам і не з ягоным спрытам…
Следам, апрануўшыся ў мокрае, выйшла
Надзея.
Стары застаўся адзін. Ён моўчкі стаяў ля
стала, глядзеў на дзверы і думаў. Думаў, што
калі і была тут нейкая здрада, то здраджваў
не ён… Здрадзілі яму. Спачатку — жонка, бо
казалі ж ёй, што хворае сэрца, што трэба лячыцца ці хоць бы берагчыся… Дык жа не — і
вухам не вяла: усюды хацела дапяць, усё парабіць… І што? Спалохацца не паспела — згарэла, за суткі…
Наступным быў сын.
Не, пакуль маці была жывая, ён сюды прыязджаў. Калі не стала — толькі заязджаў: па
дарозе некуды, раз ці два на месяц, на паўгадзінкі, адзін. Не іначай — паглядзець, жывы тут
бацька ці не, бо сваю жонку ды дзяцей прывозіць саромеўся. Ну як жа: у кватэры не было ранейшай чысціні і ўтульнасці, не пахла
прысмакамі…
Дачка, праўда, званіла раней. І часта… Але
цяпер, відаць, не будзе.
І Надзю пакрыўдзілі — без дай прычыны…
Ці даруе?
«Значыць, адзін я?» — уголас спытаўся
дзед. І сам жа сабе адказаў: «Адзін».
Хацеў з гора выпіць. Нахіліўся пад стол,
каб дастаць адтуль пляшку, і згледзеў ката.
Той — ну ці ж не злодзей?! — па-гаспадарску
няспешна шчыраваў над ладным кавалкам
мяса.
Кузьміч памкнуўся шугануць яго, нават
нечым агрэць за правіну, але ў апошняе імгненне спыніўся. Падумаў, што калі не зможа
раптам устаць — толькі кот падыме на ногі
дом. І тым самым мо дапаможа?
Валянціна ДОЎНАР.

— Тамара Iванаўна, пры Мiнскiм абласным выканаўчым камiтэце ўжо iснуе Савет па дэмаграфiчнай бяспецы. Але сёлета створаны яшчэ адзін — грамадскі Савет па дэмаграфiчнай
бяспецы. З чым гэта звязана i цi не будуць гэтыя структуры
дубляваць адна адну?
— Пачнем з таго, што Савет па дэмаграфiчнай бяспецы займаецца каардынацыяй i мiжведамасным узаемадзеяннем у вырашэннi
задач, што пастаўлены Праграмай. Сюды ўваходзяць прадстаўнiкi
ўсiх зацiкаўленых дзяржаўных структур: праваахоўных, адукацыi,
аховы здароўя, спорту, культуры i гэтак далей. Бясспрэчна, i раней
мы далучалi да работы грамадскасць i рэлiгiйныя арганiзацыi. У той
жа час прыйшлi да высновы, што павiнен быць i нейкi каардынацыйны орган, якi б скiроўваў грамадства на вырашэнне балючых
праблем, аб'ядноўваў намаганнi i патэнцыял дзяржаўных iнстытутаў i
грамадства.
I вось у чэрвенi мы сфармiравалi такую структуру з Асаблiва хвалюе тое, што людзi
прадстаўнiкоў грамадскiх, памiраюць ад знешнiх
асветнiцкiх i рэлiгiйных ар- прычын. У вынiку вытворчага
га нi за цый. Спа дзя ём ся, траўматызму, утаплення,
што яна будзе працаваць
у цесным кантакце з Са- пажараў, дарожна-транспартных
ветам па дэмаграфiчнай здарэнняў, суiцыду, алкагалiзму,
бяспецы i вырашаць адны i наркаманii.
тыя ж задачы, але маштабы яе будуць больш значнымi — у рабоце з моладдзю, рознымi
ўзроставымi i сацыяльнымi групамi насельнiцтва. А праблем сапраўды хапае. Чаму сёння знiзiлася колькасць дзяцей у сем'ях, чаму
насельнiцтва абыякава ставiцца да свайго здароўя? У свой час увага
да гэтай тэматыкi была крыху аслаблена. Таму нашы памкненнi —
павысiць значнасць сям'i ў грамадстве, выхаваць у людзей клопат
пра сваё здароўе i здароўе сваiх блiзкiх, прывiць здаровы лад жыцця,
негатыўнае стаўленне да асацыяльных з'яў: алкагалiзму, наркаманii,
злачыннасцi.
— Мiнская вобласць, наколькi валодаю iнфармацыяй, нядрэнна выглядае па дэмаграфii ў параўнаннi з iншымi рэгiёнамi
краiны…
— За 8 апошнiх гадоў агульны каэфiцыент нараджальнасцi на Мiншчыне павялiчыўся з 10,1% да 12,8% i сёння складае 13% — адзiн з
самых высокiх у рэспублiцы. Сумарны каэфiцыент нараджальнасцi
таксама ўзрос да 1,9, у той час як у краiне ён — 1,6. Варта сказаць,
што знiжаецца i смяротнасць. Але гэты паказчык, бясспрэчна, нас
не задавальняе. Асаблiва хвалюе тое, што людзi памiраюць ад знешнiх прычын. У вынiку вытворчага траўматызму, утаплення, пажараў,
дарожна-транспартных здарэнняў, суiцыду, алкагалiзму, наркаманii. Толькi ўдумайцеся: за паўгоддзе па гэтых прычынах загiнула
916 чалавек, у тым лiку скончылi жыццё самагубствам 216 чалавек.
Знiжэнне ёсць, але яно нязначнае. Значыць, недапрацоўваем у гэтым плане. А папярэдзiць негатыўныя з'явы можна толькi агульнымi
сiламi — як дзяржавы, так i грамадскасцi.
— Не сакрэт, што для Мiнскай вобласцi, зрэшты, як i ў цэлым для краiны, актуальная праблема старэння насельнiцтва.
А старасць, як той казаў, не радасць. Гэта i бездапаможнасць, i
адзiнота. Бяспечныя ўмовы жыццядзейнасцi старых таксама ў
полi зроку створанага грамадскага фармiравання?
— Так, на Мiншчыне 24% пенсiянераў, i з кожным годам iх колькасць павялiчваецца. Таму ўсе разам мы павiнны працаваць на стварэнне бяспечных умоў пражывання для такой катэгорыi людзей.
Для гэтага ёсць усе ўмовы: функцыянуе 23 тэрытарыяльныя цэнтры
сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва, пры якiх працуюць аддзяленнi сацыяльнай дапамогi на даму. Усе, хто мае патрэбу ў доглядзе,
могуць замацаваць за сабой сацыяльнага работнiка. Хтосьцi на платнай аснове, а нехта i бясплатна: залежыць ад дастатку i катэгорыi
грамадзянiна. Створаны i новыя формы работы з састарэлымi. Яны
могуць бяспечна перазiмаваць у дамах-iнтэрнатах. Практыкуем i дамы сезоннага знаходжання. Такiя працуюць у Вiлейцы, Стаўбцоўскiм,
Салiгорскiм раёнах, плануецца адкрыццё ўстановы патранажнага
знаходжання ў Лагойскiм раёне. У такiя «прытулкi» пажылыя людзi
могуць з'ехацца, каб перачакаць халодную пару года. Тут створаны
ўсе ўмовы для камфортнага жыцця, ёсць тэлевiзар, медыцынскi пункт.
Да жыльцоў наведваецца сацыяльны работнiк, якi i ў печы распалiць,
i дапаможа прыгатаваць ежу. Акрамя таго, уладкоўваем пенсiянераў,
асаблiва адзiнокiх, у прыёмныя, патранажныя сем'i. На летнi перыяд
у Вiлейцы на базе сезоннага знаходжання наладзiлi сацыяльную дачу.
Тут адпачылi i паправiлi здароўе пяць сем'яў iнвалiдаў.
Разам з тым прыемна, што ў цэнтральным рэгiёне стала больш
шлюбаў i менш разводаў. За сем месяцаў летась было зарэгiстравана 5460 шлюбаў i 3672 разводы. Сёлета гэтыя паказчыкi на ўзроўнi
7000 i 3100. Павялiчваецца колькасць шматдзетных сем'яў. У кастрычнiку будзем узнагароджваць 36 мацi, якiя выхавалi пяць i больш
дзяцей. У сакавiку такiх жанчын было 23.
— Сапраўды, гэта прыемныя навiны. I ўсё ж, Тамара Iванаўна, ёсць раёны, дзе асаблiва дрэнная дэмаграфiчная сiтуацыя,
высокая смяротнасць. З чым гэта звязана? I якiя захады трэба
рабiць, каб выправiць становiшча?
— У аў тсайдарах — Мядзельскi, Капыльскi, Крупскi, Нясвiжскi, Клецкi раёны. Насельнiцтва тут старэе катастрафiчна. У той
жа час сярэдняя працягласць жыцця па вобласцi павялiчваецца: з
67,8 у 2006 годзе да 71 года ў 2013-м.
А «рэцэптаў» для выпраўлення дэмаграфiчнага становiшча шмат.
У аддаленых ад сталiцы мясцовасцях трэба больш актыўна ствараць
новыя цiкавыя формы вытворчасцi, каб замацаваць кадры. На мой
погляд, у грамадстве склаўся стэрэатып, што моладзь iмкнецца як
мага хутчэй трапiць у горад. Мяркую, трэба даваць магчымасць выпускнiкам вучыцца ў горадзе, набываць там спецыяльнасць, i разам
з тым ствараць умовы, каб яны вярталiся на сваю малую радзiму.
Беларусам здаўна ўласцiва пачуццё роднага дома, крэўных сувязяў,
прывязанасць да родных мясцiн. I гэтыя пачуццi трэба разбудзiць i
падтрымлiваць.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



 Запрашальнік

«Родам з мястэчка»
Выстаўка «Родам з мястэчка» адкрылася ў Нацыянальным
мастацкім музеі Беларусі, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе
беларускага знешнепалітычнага ведамства.
Экспазіцыя прысвечана юбілейным датам знакамітых ураджэнцаў
Беларусі, вядомых палітычных дзеячаў Дзяржавы Ізраіль, лаўрэатаў
Нобелеўскай прэміі міру — 90-годдзю дзеючага прэзідэнта Ізраіля
Шымона Перэса і ствякаванню 100-годдзя з дня нараджэння былога
прэм'ер-міністра краіны Менахема Бегіна.
У цырымоніі адкрыцця выстаўкі прыняў удзел намеснік міністра
замежных спраў Беларусі Валянцін Рыбакоў. У сваім выступленні ён адзначыў, што гісторыя добрасуседскіх адносін беларусаў і
яўрэяў налічвае шэсць стагоддзяў. Паводле яго слоў, цяпер у Ізраілі пражываюць больш за сто тысяч выхадцаў з Беларусі, што,
безумоўна, садзейнічае пашырэнню супрацоўніцтва дзвюх краін у
розных сферах.
У экспазіцыі прадстаўлена 50 твораў жывапісу і графікі з фондаў
Нацыянальнага мастацкага музея



