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СВЕТЛАЙ ПАМЯЦI ГЕНАДЗЯ ГРУШАВОГА

Чарнобыль — 30 год пасля
26 красавiка 2016 года аварыi на Чарнобыльскай атамнай станцыi — 30
год.
Ужо 30 год...
Усяго 30 год...
Калi хтосьцi падумаў, што гэтая кнiга — нешта «дацкае», прымеркаванае
да канкрэтнай даты, то ён памылiўся. Гэта не зусiм так. Дакладней — зусiм
не так.
Чарнобыль нельга разглядаць, як нешта мiнулае, адышоўшае ў нябыт. Радыяцыя нiкуды не падзелася, а «мiрнай» стала толькi афiцыйна. Вось чаму
мне больш iмпануе фраза, якая вельмi часта гучала падчас працы над гэтай
кнiгай — жыццё не «пасля Чарнобыля», а «з Чарнобылем».
Вельмi шкада, але ў цяперашнi час «наверсе» правiць баль «высакамернасць стабiльнасцi». Маўляў, хочаце дапамагаць — дапамагайце, але рабiце
гэта толькi праз дзяржаву, а на тое, што яна пры гэтым будзе бессаромна
«стрыгчы купоны», не звяртайце ўвагi.
А яшчэ не звяртайце ўвагi на тое, што ў гэтай дзяржавы адна рука цягнецца па дапамогу, а другая будуе ўласную атамную электрастанцыю...
Язык не паварочваецца асуджаць тых, хто зрабiў так, як ад яго хацела
ўлада, бо замежнiкамi практычна заўсёды рухала высакароднае жаданне дапамагаць беларусам i будучынi нашай краiны.
Але...
На шчасце, падобны «расклад» задаволiў далёка не ўсiх жадаючых дапамагаць.
Дабрачынны фонд «Дзецям Чарнобыля» стаў адным з тых, хто не прыняў
падобную логiку.
Фiласофiя дзеянняў фонду палягала ў тым, што людзi павiнны не толькi
прымаць дапамогу звонку, але i вучыцца дапамагаць сабе самi. Не толькi дзякаваць, але i прапаноўваць — раўнапраўнае супрацоўнiцтва. Фонд «Дзецям
Чарнобыля» дапамагаў паслухмянаму «электарату» станавiцца паўнавартаснай грамадзянскай супольнасцю, дапамагаў слова «дай» ператварыць у фразу «давай зробiм разам».
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Менавiта таму я вырашыў пачаць гэтую кнiгу з нагадвання бiяграфiй стваральнiкаў i лiдараў гэтага фонду — Iрыны i Генадзя Грушавых.
Гэтыя людзi заўсёды i ва ўсiм непарыўна звязаныя адно з адным. Яны не
толькi муж i жонка, яны — аднадумцы.
Як iголка з нiткай, разам яны змаглi «пашыць» палатно мiласэрнасцi i дабрынi. Палатно будучага.
Па вялiкiм рахунку, гэтая кнiга складаецца з двух «дзякуй». Шчырай падзякi
тым, хто выратаваўся сам i дапамагаў ратаваць iншых. I ўдзячнасцi тым, хто
звонку, з усiх куткоў свету, дапамагаў выратаваць БЕЛАРУСЬ.
Гэтая кнiга — пазл, якi складаецца з убачанага i пачутага асабiста мною —
аўтарам, а таксама з таго, што хацелi сказаць у сваiх iнтэрв'ю i маналогах героi. Кнiга напiсана на дзвюх мовах — рускай i беларускай. Нямецкi ж варыянт
выдання з'явiцца паралельна.
У кнiзе нямала лiчбаў, але ўжо тут хочацца зрабiць акцэнт на адной з iх.
За тры дзесяцiгоддзi, дзякуючы распачатай дабрачынным фондам «Дзецям
Чарнобыля» працы i шчырым намаганням замежных сяброў, на аздараўленнi
за мяжой пабывалi больш за шэсцьсот тысяч беларускiх дзяцей. Разам гэта — цэлы горад.
А калi да гэтай лiчбы дадаць яшчэ i мiльёны тых, хто так цi iнакш спрычынiўся да гэтай дабрынi, то атрымаецца цэлая краiна.
I калi-небудзь мы да яе абавязкова прыйдзем.

ГЛАВА I

ПОГЛЯД
Ў МIНУЛАЕ
Спачатку яны ішлі рознымі дарогамі,
адлегласць паміж якімі 1101 кіламетр.
Яна нарадзілася і жыла ў Сімферопалі, ён — у Мінску.
Цудоўным чынам жыццёвыя шляхі
гэтых неардынарных людзей перакрыжаваліся,
а пазней дадаўся мэйнстрым
у выглядзе чарнобыльскай работы.
Разам з сотнямі аднадумцаў яны зрабілі тое,
чаго больш за ўсё баяцца
прыхільнікі «вертыкалі ўлады» —
знішчылі ідэалагічныя стэрэатыпы
і парвалі путы «дэмакратычнага цэнтралізму».
Пра іх лёсы варта расказаць асобна перш за ўсё таму,
што галоўнае там — «супраць плыні».

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ
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ИЗ КНИГИ «ЛЁСЫ»
Рассказывает Геннадий ГРУШЕВОЙ

Старт в жизнь
«Я родился 24 июля 1950 года в Минске. Отца звали Владимир Еремеевич. Он родился в 1919 году; происходил из древнего запорожского казацкого
рода. Во время переселения его семье дали землю в предгорьях Памира.
Переехали целой деревней.
Мама, Зинаида Николаевна, родом из Новгорода. Слава Богу, жива до сих
пор. Её девичья фамилия Рябова — тоже древний русский купеческий род. В
новгородских летописях он упоминается чуть ли не с XII--XIII веков.
В 1941 году во Фрунзе (сейчас Бишкек) отец заканчивал физикоматематический факультет института. Защитить диплом ему не удалось —
мобилизовали на войну. Попал в знаменитую дивизию Панфилова. Начинал
рядовым, но поскольку был студентом, вскоре стал старшиной. Закончил войну в Кёнигсберге в чине майора. В армии Черняховского командовал целым
полком. Такой вот «карьерный» рост всего за четыре года.
До 1946 года отец был комендантом одного из городов Восточной Пруссии. Судьба забросила
туда и мою маму. Немцы очень
быстро разбомбили Новгород и заняли тамошнюю территорию. Мама и бабушка почти три года жили
в оккупации. Когда Красная Армия
начала активное наступление,
их как бесплатную рабочую силу
перевезли сначала в Прибалтику,
а затем — в Восточную Пруссию.
Матери тогда было всего 19 лет.
Она бежала от своих хозяев и попала в лагерь интернированных в
городе, где воевал отец. Там они
и встретились. Началась история
нашей семьи.
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После войны отец хотел вернуться «на гражданку» (как-никак, почти получил диплом), но его не отпустили, отправили в военную академию имени
Фрунзе, которую он окончил в 1947 году. Отцу дали звание подполковника и
направили служить в оперативный отдел штаба Белорусского военного округа. В 1949-м вся семья собралась в Минске, через год родился я. (У меня
была ещё старшая сестра Галя, но несколько лет назад она, к сожалению,
умерла от диабета.)
Послевоенный Минск рос вместе со мной. Отчётливо помню, как, например, в 1956 году сносили памятник Сталину на Октябрьской площади. Был
там лично: мы жили недалеко, «под шпилем», прямо напротив работы отца.
(Этот дом построили в 1952 году, и мы сразу в него переехали.) Саму статую
куда-то увезли, а постамент взорвали динамитом. Не правы те, кто утверждают, будто всё делалось тайно. Взрывали прямо на глазах людей. Воронку
сровняли с землёй. Мы потом ещё бегали туда играть. Везде плитка, а там —
земляной квадрат.
И площадь Победы видел, как делали.
От войны осталось много «родимых пятен»: безногие калеки, чёрные, худые, ездили на досточках на колёсиках и просили милостыню; мальчишки,
ставшие однорукими после того, как нашли неразорвавшиеся снаряды и гранаты (в моём классе таких училось несколько).

АД КАТАСТРОФЫ
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Ходил в кинотеатр «Первый»
(сейчас он называется «Центральный»).
Помню, как ездили своей компашкой на популярный тогда Хозяйственный рынок (район универмага «Беларусь») воровать
семечки и всякие прочие мелочи.
Потом «стреляли» или подбирали
окурки и ехали делить добычу на
старое еврейское кладбище —
большое, с огромными гранитными
и мраморными плитами. Сейчас
на том месте находится министерство юстиции.
В середине пятидесятых годов
в школах ещё было раздельное
обучение. А я жил рядом с 21-й
школой, где училась моя сестра.
Всеми силами рвался туда, но там
учились только девчонки. Правда,
однажды, когда мне было пять
лет, удалось сфотографироваться
с классом девчонок 1 сентября. Вскоре гендерное неравенство отменили, и я
пошёл именно в 21-ю школу. Это был 1957 год.
В 1959-м я перешёл в школу номер 50, которую только-только открыли.
Сейчас из неё сделали гимназию, но физико-математический уклон она имела уже тогда. Одной из первых эта школа была награждена орденом Трудового Красного Знамени. К слову, когда его прикрепляли, флаг школы держал
именно я.

Старт в спорт
Я не был лучшим учеником, но являлся самым известным школьным
спортсменом. Чем только не занимался. Это сейчас родители берут ребёнка
за руку и ведут в спортивную секцию или студию, а тогда всё было иначе. Ктонибудь из нашей компании просто узнавал про что-то вновь появившееся, и
мы шли туда записываться.

10

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

В плавательный бассейн
«Олимп» я проходил два года,
но потом это мне почему-то
надоело. Надо отметить, что
родился я с очень тяжёлыми
увечьями. В животе матери
я «пересидел», поэтому разросся до очень больших размеров — весил больше пяти
килограммов. Роды были трудными. Когда в конце концов я
появился на свет, ноги у меня
были вывернуты вовнутрь.
Я должен благодарить маму, которая на протяжении
первого года моей жизни
ежедневно часами разрабатывала мне ноги. Её труд, усердие, упорство и сделали меня
спортсменом.
Я довольно быстро бегал.
Реакция была хорошей. Два
года занимался баскетболом,
играл за юношескую сборную
города. Затем друзья «переманили» меня на борьбу. Потратил на неё целый
год. Наверное, перспективы были довольно неплохими (присвоили какой-то
разряд), но в это время у меня стало ухудшаться зрение. Сказать об этом напрямую я не решался. Пропустил одну медкомиссию, не пошёл на вторую. А
перед очередными соревнованиями очень жёстко потребовали медсправку.
Не пошёл. Тренер потом приходил к нам и настойчиво добивался правды.
Успокоился только тогда, когда обо всём узнал.
Так я вновь оказался «на улице». Но ненадолго. Как-то вечером зашёл с
друзьями в школьный спортзал. Смотрю, мои одноклассники прыгают через
какую-то планку. Стоял и наблюдал — делать всё равно было нечего. Через
какое-то время учитель физкультуры и друзья предложили попробовать. Поначалу отказывался. Потом попросил показать, как это правильно делается. Показали. Стали прыгать. Планка поднималась всё выше и выше, пока
не обнаружилось, что я единственный, кто продолжает брать высоту. Азарт,
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как на Олимпийских играх. Перепрыгнул высоту, почти равную собственному росту. Хотелось ещё, но учитель остановил и написал записку тренеру в
легкоатлетическую секцию.
Соответствующая ДЮСШ тогда находилась возле цирка, прямо напротив
парка Горького. Через три месяца я стал там одним из ведущих спортсменов,
и меня послали в Каунас на международные соревнования по пионерскому
многоборью. Из Беларуси нас было только двое — я и какая-то девочка. Занял третье место. С этого и началось. Позднее выяснилось, что лёгкой атлетикой в своё время занимался и мой отец. Наверное, гены.
В школе учился хорошо, почти на одни пятёрки. Больше всего любил химию. Моя сестра не смогла поступить сразу и устроилась в нашу школу лаборанткой химкабинета. По моей просьбе она приносила домой некоторые
реактивы и вещества. Потом, конечно, это всё возвращалось, но только после моих опытов. Один раз я даже устроил настоящий взрыв с реальным
пожаром.
На уроках все задачки решал буквально за несколько минут и демонстративно занимался другими делами. Учительницу это, естественно, раздражало, и она ставила мне двойки. В журнале была такая картина: 5-5-5-5-2-2-25-5-5-5-2-2-2-5-5-5-5. В итоге по любимому предмету за четверть выходили
четвёрки.
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Участвовал во всех олимпиадах. Не попал на республиканские и международные только по одной причине: для того чтобы идти дальше, необходимо было (обязательное условие) самому сделать какой-нибудь химический
прибор. Обычно в таких случаях школы помогали, но мой был неприятным
исключением — не помогал никто. Я выпилил что-то пилой. Наверное, это
сравнимо с тем, как если бы чукчам поручили построить своими силами и
с использованием подручных материалов современный космический аппарат.
Когда я пришёл на городскую олимпиаду в 24-ю школу и увидел поделки
других школьников, то испытал чувство стыда и спрятал свой «прибор». Задачки, как всегда, решил очень быстро и вышел из кабинета самым первым.
Забрал прибор и унёс его домой. Можно сказать, на этом моя «карьера» химика
и закончилась. Хоть и присудили тогда первое место, но дальше не пустили.
По пионерскому многоборью я входил в команду республики. На всесоюзных соревнованиях мы заняли третье место. Из-за травмы я не смог поехать
на международные соревнования и выступить за сборную СССР. Это было
понятно. Непонятным стало то, что потом меня по этой же причине не вызвали на какие-то сборы. Проходили они перед очередными соревнованиями,
где я всегда был первым номером в эстафете. Кстати, я всегда стартовал
очень хорошо. Тренеры решили меня поберечь и явно промахнулись с психологической точки зрения.
А за несколько месяцев до этого произошёл такой случай. Мы выступали
на республиканской спартакиаде в Гомеле. Команда жила в студенческом
общежитии какого-то гомельского вуза. Под моей кроватью валялась книга
без обложки и всяких выходных данных (видимо, кто-то сделал такую шпору). Книги я любил читать всегда, а тут делать было нечего. Словом, начал
и... увлёкся. Да так, что не пришёл на награждение. Разразился довольно
громкий скандал. Позднее выяснилось, что я читал учебник Спиркина по
марксистско-ленинской философии.

Старт в науку
Логика Спиркина меня покорила. Я стал всерьёз увлекаться философскими книгами. Лето, свободного времени много, а на сборы, повторюсь, меня не
взяли, и спорт вскоре был заброшен. Тренера такое моё решение шокировало. Теперь мне даже его жалко: сколько труда было вложено, а всё насмарку,
если не сказать более грубо.
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Стал выяснять и узнал, что философов готовят в Минске, но поступить
туда можно либо после армии, либо имея двухгодичный стаж работы. Школу
я заканчивал за два месяца до семнадцатилетия и выработал для себя план:
дескать, пойду работать на какой-нибудь завод, а параллельно буду учиться
на вечернем отделении в Институте марксизма-ленинизма. Физических нагрузок я не боялся, поскольку к тому времени часто ходил с друзьями разгружать вагоны. Конечно, такой вариант не устраивал моих родителей, которые
хотели, чтобы я после школы пошёл поступать в какой-нибудь вуз.
Про армию думать не хотелось, но она сама начала «думать» про меня:
из Ленинградского военно-политического училища на Минск пришла разнарядка — два места, зачисление без экзаменов по рекомендации райкома
комсомола. Одно место предложили мне. Поначалу обрадовался, поскольку
мне сказали, что это имеет отношение к марксистско-ленинской философии.
Пришёл домой, рассказал. У родителей это не вызвало особого энтузиазма.
Потом у меня с отцом состоялся долгий разговор. Содержание его передавать не буду, но скажу только, что через два дня я поблагодарил за оказанное
доверие и отказался от предложения.
Перед концом учёбы опять неожиданно узнал, что министерство образования дало какую-то минимальную квоту для выпускников школ, желающих
поступить на философское отделение истфака. Это всё в корне меняло.
Появилась новая цель — пробиться туда любой ценой. Сдал экзамены и поступил. Конкурс был шесть с половиной человек на место. «Резали» безжалостно, относились, я бы сказал, предвзято.
В нашей группе было только двое вчерашних школьников — я и медалист
Миша Медведев, которого, к сожалению, уже нет в живых. А всего группа состояла из 30 человек.
Учился фанатично. Даже ни с кем из своих одногруппников не контактировал. С начала сентября приступил к изучению «Капитала» и каждый день
штудировал по пять-шесть страниц, тратил на это по пять часов. Не было ни
одного пропуска «ни выходных, ни проходных», как говорят. По нескольку раз
читал текст, выписывал, учил его почти наизусть. И так длилось до декабрьских экзаменов. Потом мне предложили писать кандидатскую диссертацию
по политэкономии. Это была настоящая школа, которая превратила меня в
человека, способного мыслить логически.
Я с головой ушёл в историю философии, так как понял, что колоссальный
потенциал мыслительной обработки материала на уровне истмата и диамата
преподносится очень бедно. Начинаешь фантазировать, ощущаешь нехватку
эмпирического материала по разным философским течениям. Синхрофазо-
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трон мышления как бы работает вхолостую. В истории философии я нашёл
необходимую для себя гармонию. И слава Богу, что выбрал именно этот путь,
поскольку как таковой философской школы в БГУ не было и нет. Были лишь
хорошие преподаватели. Например, Стёпин.
Естественно, что при таком отношении к учёбе я получал одни пятёрки,
и университет окончил с отличием. Научную работу начал писать на втором
курсе. На пятом её увидел тогдашний мэтр и светило философии Советского Союза Игорь Сергеевич Нарский. Я писал об очень крупном французском
философе-идеалисте, теологе Николя Мальбранше (чуждый человек для
марксистско-ленинской философии), которым в советское время совершенно не интересовались. Получался какой-то нонсенс: философа пять раз упоминает Маркс, цитирует Ленин, причём его фамилия ставится в один ряд с
Декартом, Спинозой, Лейбницем, а никакой литературы о нём нет. А ведь он
был одним из главных звеньев системы метафизики XVII века.
Стал учить французский язык, искать дореволюционные источники информации. Словом, решил сам во всём досконально разобраться.
А Нарский в это время готовил очередную книгу и, видимо, столкнулся с
такой же проблемой. И тут — моя работа. Как говорится, я «попал в струю».
Нарский дал в Минск сигнал: хороший труд, пусть пишет диссертацию. И меня с этой темой приняли в аспирантуру.
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Кстати, на пятом курсе я познакомился со своей будущей женой Ириной.
Произошло это в новогоднюю ночь с 31 декабря 1971-го на 1 января 1972
года. Студентки иняза пригласили нас отпраздновать праздник в своё общежитие. 12 октября была свадьба, в марте 1973 года Ирина родила дочку Марину, в 1978 году — сына Максима.
Аспирантура у меня была довольно странной. Попал туда в сентябре 1972
года, а весной 1973-го вышло следующее. С нашего факультета в ООН в
качестве советников периодически брали преподавателей. В тот раз повезло Николаю Васильевичу Рожину. От предложений ООН не отказываются,
так как это супервезение. И Рожин предложил мне его заменить, поскольку
других вариантов не видел. Читать курс нужно было уже с 6 сентября, но
и аспирантуру терять не хотелось. И я принял совершенно парадоксальное
решение: согласился читать лекции, но отказался стать преподавателем, то
есть остался в аспирантуре. Если б знал, что меня ждёт...
Вскоре сказали, что я должен выполнять полный объём преподавательской работы, то есть к 140 часам добавилось ещё 420, так как преподаватели
читают несколько курсов. Всего нужно иметь 550 часов. А в аспирантуре в
этот момент заявили, что будут рады, если я за несколько месяцев подготовлю базис диссертации.
И я пошёл на эту авантюру. Здоровья было море — спорт всё-таки помог очень здорово. 36 дней писал текст диссертации, каждый день по 10—12
страниц. Уникальная производительность! Схема была такой. В девять часов

16

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

утра садился за стол и, не отрываясь, работал до четырёх-пяти вечера. Потом два часа носился по паркам, выгоняя из себя стресс. Возвращался домой, мылся, ел, отдыхал, а затем готовил материалы к следующему дню.
Написал 280 страниц текста. Фактически это была вся диссертация. Для
защиты нужны были ещё и публикации, а очереди в единственный на весь
СССР журнал «Вопросы философии» растягивались на годы.
Закончил писать к началу третьей декады августа, а 6 сентября мне нужно
было начинать читать лекции, готовиться к которым я ещё даже не начинал.
Чтобы хоть как-то восстановиться, уехал в санаторий под Минском. Вернулся
в начале сентября и сразу занялся подготовкой к лекциям.
И силы свои, похоже, переоценил. В октябре у меня обнаружилась нейродистония. Врачи хотели положить в больницу на целый месяц, но я смог
«выкроить» только неделю...
Кандидатом наук я стал в 1975 году; к тому времени уже был заместителем заведующего кафедрой.
Всё это «вложилось» в 25 лет жизни.

ИЗ КНИГИ «ЖЕНЩИНЫ»
Интервью с Ириной ГРУШЕВОЙ
Я родилась 1 сентября 1948 года в Симферополе. Ириной назвали, потому что это означает «мир». А ещё у меня есть сестричка Люся, Людмила
Львовна, которая родилась в 1943-м в Сибири, где мой отец, Лев Михайлович, лежал в госпитале из-за тяжелого ранения, полученного ещё в первые
дни войны.
История нашей семьи типична для XX века, когда на протяжении десятков
лет судьба бросала людей с места на место. Маму звали Клара Карловна.
Её семья из-под Риги. В начале прошлого века по столыпинской реформе
всю их деревню переселили в Сибирь, в Большеулуйский район Кемеровской области. Условий никаких, другой климат. Потом город переименовали
в Сталинск, затем опять в Кемерово. Мама родилась в Кемерово, а сестра в
Сталинске... Под Кемерово была целая латышская деревня Кандата. В нашем доме говорили по-латышски, но мы, дети, кроме нескольких слов и двух
песенок, к сожалению, ничего не запомнили. Моё желание понимать и говорить на других языках, наверное, оттуда.
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Новогодняя ёлка. С сыном Максимом и дочерью Мариной

К слову, перед войной мама попала под сталинские репрессии, так как была дочерью врага народа. Её отца за латышское происхождение отправили в
лагеря и казнили. С отчимом произошло то же самое. Она иногда вспоминала,
как в те годы приходили из НКВД и искали у латышей какие-то богатства, хотя
жили все впроголодь. На всю жизнь ей запомнилось, как она утаскивала у деда
немного муки, разбавляла её водой и лепешку приклеивала к «буржуйке». До
самой смерти вспоминала, что ничего более сладкого в своей жизни не ела.
Потом мама жила в Крыму, где почти не растёт рожь и пшеница. Приезжая
в Минск, она не могла надышаться запахом свежего хлеба. Он для неё был
самым святым деликатесом. Не надо много рассказывать про украинский голодомор. Достаточно лишь представить эту картину.
У отца совсем другая история. Он родился в Беларуси, где-то под Калинковичами. Его папу в 1918 году расстреляли белогвардейцы за то, что был
председателем Реввоенсовета. Осталось семеро детей. Отца определили
в детдом. Каким-то образом он попал в Крым. И там рос вместе с другими
детьми. Одного его друга помню очень хорошо. Его звали Колька Мокроусов. По смешному стечению обстоятельств их детдом был именно на улице
Мокроусова. После детдома отца вместе с Колькой Мокроусовым направили
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в Ленинград в речное училище. Но это были настоящие романтики, по рекам плавать им не хотелось. Они поехали гораздо дальше, в Мурманск, и
устроились работать на траулер. Четыре года отец рыбачил в Баренцевом
море. Никаких связей с родными не было. Они восстановились лишь спустя
долгое время.
За полгода до начала войны отца призвали в армию. И несколько месяцев
по ночам перебрасывали в Беларусь. Война застала его в районе Бреста.
С боями наши войска отступали. Отец получил медаль «За отвагу». Редкий
случай — это солдатская награда, а он был офицером. В октябре — уже лежал снег — отца ранило в грудь. Пуля прошла через лёгкое и застряла в
средостении. Его отправили в госпиталь в тыл.
Мама в первые дни войны окончила медучилище. Она мечтала стать учительницей, но ей, как дочери врага народа, поступать в вуз не разрешали. Отправили на фронт, но по дороге всю группу забрали в госпиталь, развёрнутый
в Кемеровской области. В этом госпитале отец маму и высмотрел.
Извлекать пулю медики не стали. Специально приехавший профессор ему
так и сказал: если хочешь жить, живи с пулей в груди. Он и прожил с ней
ещё тридцать лет, и она же его, в конце концов, убила. Пуля закапсулировалась, немного двигалась, была видна на всех снимках. Когда уровень развития медицины уже позволял её извлечь, операция была невозможна: отец
перенёс два инфаркта — сердце не выдержало бы анестезии. Последние
одиннадцать лет он был прикован к постели. Каждый день мама ему буквально дарила. Всю жизнь она пробыла медсестрой. И на работе в менингитном
отделении, и дома.
После войны родители переехали в Симферополь. Крымский климат был
для отца лучше сибирского. Он был верующим коммунистом.
— Это как?
— В смысле — идейным. Верил в идеалы коммунизма. В социальном плане был абсолютно неприспособленным. Сегодня я понимаю, что это результат пребывания в детском доме. Бабушка всё время обвиняла его в неумении
жить. Мы жили на окраине Симферополя, в хибарке. Двенадцать квадратных метров. Пять человек. Условия были нищенскими, а рядом всюду росли
нормальные каменные дома. Отец ходил в военкомат. Там ему советовали
подыскать себе «ничьё» жильё, которого после войны было немало. Он так
и делал. Но каждый раз оказывалось, что кто-то туда въезжал раньше нас.
То есть отец находил, а вселялись те, кто был попроворнее и имел нужные
знакомства. Отец был открытым, искренним и честным, а многие вокруг жили
совсем по другим правилам.
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Наверное, что-то в моём характере от него. Уже в седьмом классе организовала группу девочек, которая была чем-то вроде тимуровской команды.
Мы нашли семью старого беспомощного художника, который вместе с женой
доживал свой век. Копали им огород, я читала ему книжки. То есть уже тогда было желание помогать другим. Помню на моём письменном столе табличку со словами «Трудно тебе — помоги другому» и «Человек, помогай
себе сам!». Так через всю жизнь и несу эти истины. Признаюсь, не всегда
получается самой себе помогать. Тогда узнаёшь, что есть друзья. Родные и
любимые. Тогда понимаешь, что благотворительность — это как эстафетная
палочка, которую надо передать. Состояние благодарности побуждает тебя
тоже передавать эту энергию любви дальше, другим. И в них тот же зажигается огонь. Я многих таких «огненных» людей встречала. Очень не хотела быть
педагогом, но стала. После минского иняза.
— А почему поступили
учиться в Минск?
— Этот выбор был случаен и не случаен. Училась
в школе я хорошо. В девятом классе стала участницей движения, которое
было внутри комсомола,
но боролось с его бюрократизацией и формализмом.
В некотором смысле это
отзвук молодёжных движений на Западе, пытавшихся
старые «запылившиеся»
модели жизни общества заменить более живыми, подвижными. В 1968 году там
это действительно привело
к серьёзным демократическим переменам. Возникновению коммунаровских
отрядов способствовала
хрущёвская оттепель. Они
появились по всему Советскому Союзу.
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В наш отряд входили ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов.
У отряда был девиз — «Наша цель — счастье людей. Мы победим, иначе
быть не может!». Этакий коммунистический романтизм. Все шло от души, не
по указке сверху. 1962 год. Директор школы многое нам разрешал, даже собираться в подвале. Мы там разрисовали алыми парусами (как в повести
А. Грина) все стены, пели песни под гитару, девчонки мечтали о принцах и
капитанах кораблей. Но этим всё далеко не ограничивалось. Мы занимались
конкретными делами. Например, у нас была операция «РЛ», то есть «радость
людям». Суть вот в чём. Заранее договаривались с каким-нибудь детским
садом. Приходили туда ночью и из снега лепили разные фигуры, обливали
их водой, а утром дети широко раскрывали рты и глаза от удивления. Или
ходили в госпиталь, выступали перед солдатиками с концертами. Ездили в
деревню Зуя, что в 18 километрах от Симферополя, и там работали на виноградниках. Сами организовали этакий лагерь труда и отдыха. Сегодня в
Беларуси просто немыслимо, чтобы школьники нечто делали без учителей.
Так мы продержались два года. Как раз до начала брежневской стагнации.
Когда я заканчивала школу, коммунаровского отряда уже не было. В одиннадцатом классе заболела. Так странно, что ни один врач не мог поставить
диагноз. У меня начались очень сильные постоянные головные боли. Круглые сутки. Мне было шестнадцать лет. Положили в одну больницу, потом в
другую. Приходили друзья, навещали, я пыталась учиться. На всякий случай
удалили миндалины. Головная боль меня измучила. У неё даже цвет был —
зелёный. А весь тот год был каким-то серым и проходил под знаком болезни.
Когда в очередной раз меня выписали из больницы, то диагноз выставили наобум: водянка головного мозга. Я взяла медицинскую энциклопедию и прочла, что с таким диагнозом живут не дольше восемнадцати лет. Но никаким
смертельным холодом на меня не повеяло.
Моя мама была мудрым человеком и ко всему относилась спокойно. Например, в детстве я была очень маленькая и совсем не росла. Мама даже думала, что я лилипутка, но водить по врачам и заставлять принимать какие-то
гормоны не стала. Это было до восьмого класса. Потом за одно лето выросла
на целых двадцать сантиметров. Сейчас считаюсь если не среднего роста, то
что-то вроде этого. Точно так же было и с этим страшным диагнозом. Можно
спорить, насколько правильна такая модель поведения, но в моём случае она
была верной. Не было зацикленности на болезни. Мама просто выбросила
эпикриз.
Однако медики решили, что мне нельзя заниматься умственной работой
и, значит, куда-либо поступать вообще. Школьный аттестат я получила по
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итогам года, без экзаменов. Естественно, во все близлежащие вузы мне путь
был закрыт. Я хотела стать психологом, но таких факультетов было на весь
СССР только два: в Москве и Ленинграде. Конкурс там был совершенно сумасшедший. Я решила не рисковать, но непременно стать студенткой, даже
если суждено жить всего несколько лет.
Именно в тот год вступительные экзамены у будущих психологов появились по математике, физике, химии, в которых я была не сильна. Хорошо
у меня шёл немецкий язык. А тут как раз по телевизору показали Минский
институт иностранных языков.
Надо отдать должное родителям, которые разрешили мне поступать за
тысячи километров от дома. К тому же, больному ребёнку. Даже не знаю,
смогла бы я теперь сделать что-то подобное... В Минск приехала вместе с
сестрой. Голова болела так, что читать сама не могла. Сестра читала, я слушала и писала. Набрала полупроходной балл и «пролетела». Еще одно неприятное совпадение — в тот год было два выпускных класса, десятые и
одиннадцатые. Конкуренцию это увеличило значительно. Я приехала из другой республики, естественно, меня первую и пробросили. Отец тогда уже был
прикован к постели. Он написал Машерову просьбу, где указал, что воевал
за Беларусь. В итоге до первой сессии я стала свободным слушателем, посещала лекции, а потом и студенткой.
Разумеется, никакого общежития и стипендии не было. Жила сначала на
вокзале. По ночам там ходил милиционер, смотрел, чтобы в зале никто не ночевал. Сломалась на третий день и на занятиях разрыдалась. Однокурсницы
узнали, в чём дело, и предложили тайно жить с ними в общежитии, спать на
раскладушке. Так я узнала, что такое женская солидарность. Через несколько
месяцев заселение разрешили официально.
Кстати, мои головные боли прошли. С тех пор их не было.
— Как вы познакомились с Грушевым?
— Это судьба. Он учился в БГУ, на последнем курсе философского факультета. Мои подруги про него говорили так: симпатичный молодой человек
с затуманенным философией взглядом. Он был там самым молодым. Единственным студентом без трудового стажа, ведь стаж — это было на их факультете обязательным условием. Сегодня я знаю, что он не мог не убедить
приёмную комиссию. Я только окончила с отличием иняз и была оставлена на
кафедре немецкого языка. Близился Новый год. Девочки из комнаты общежития, где я раньше жила, хотели его встретить в компании с мальчиками, но
никаких близких друзей у них не было. И здесь во мне сработали гены бла-
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готворительности, так как
лично мне это абсолютно
было не нужно. Поехала в
общежитие БГУ к каким-то
своим знакомым. Стала
там все выяснять. Желающие нашлись. Один из
них сказал, что захватит
с собой друга. Это и был
Гена. В отличие от тех,
кто поднимался на четвёртый этаж по пожарной лестнице, он каким-то образом сумел убедить суровую вахтёршу пропустить его к нам. Сидели на одном
стуле, ели из одной тарелки. Судьба.
Расписались в октябре 1972 года. В следующем году родилась Марина.
Ещё через пять лет появился Максим. Чувствую себя виноватой перед детьми. Они были сиротами при живых родителях. Это моя самая большая боль.
Появился «большой ребенок» по имени Чернобыль. В некотором смысле он
нас «украл». Это не было выбором. Такое чувство, что за нас кто-то всё решил.
Десять лет после Чернобыля. Выступает Ирина Грушевая

ГЛАВА II

МЯЦЕЖНЫ
ПАЧАТАК
Лагічна пачаць з цытаты знакамітага пісьменніка
Алеся Адамовіча: «Я ўсё больш прыходжу да
думкі, што імпульсы забароны і сакрэтнасці ішлі
ня толькі з Палітбюро, КДБ, армейскіх чыноў.
Галоўнае — традыцыйнае імкненне жыць па
завядзёнцы. Няма нейкага аднаго вінаватага. Хлусіла
эфектыўна ўся сістэма. Павінны былі хлусіць
медыкі — таму што чарнобыльскі выбух выявіў іх
поўную непадрыхтаванасць да падобных сітуацый.
Хлусілі прыборабудаўнікі — яны аказаліся проста
тэхнічна непрафесійныя. Хлусіла ведамства атамнай
энергетыкі — галоўны віноўнік выбуху. Усе зацікаўленыя
ў тым, каб падаць бедства як маленькае здарэнне.
У выніку хлусні іхняя віна павялічылася бясконца».
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Ирина Грушевая вспоминает...
«Так много отправных точек для воспоминаний, что очень трудно выбрать
одну-единственную...
Наверное, начать надо ещё с советских времен, то есть сделать путешествие во времени длиной в сорок пять лет. Думаю, не погрешу перед истиной, сказав, что мы с Геннадием были не совсем такие, как подавляющее
большинство окружающих нас сверстников. Мы были как бы вне советских
стандартов. Нам всегда хотелось искать что-то особенное, стремиться к неизведанному, ставить под сомнение догмы.
С первых минут знакомства Гена меня поразил каким-то возвышенным отношением к жизни. Ему надо было нечто большее, чем поесть-попить-погулять. Скорее всего, это и cтало решающим в том, что мы нашли друг друга.
Он тогда не собирался жениться, а я — выходить замуж. Жизненные ориентиры были совсем другими. Я готовилась поступать в аспирантуру, он заканчивал университет.
До Чернобыльской катастрофы было ещё очень много лет.
И мы, хоть и являлись прогрессивными молодыми людьми, всё же были
встроены в эту систему и двигались в её рамках. И даже были счастливы,
пока эти самые рамки не ощутили.
К слову, первым их почувствовал именно Геннадий. Почувствовал в своём вузе, когда на него началось давление — для того чтобы продвигаться по
карьерной лестнице, он должен был вступить в коммунистическую партию.
Начали преследовать его аспирантов. Он был самым молодым (диссертацию
защитил в 21 год) кандидатом философских наук в Беларуси, и многие этому
попросту завидовали.
Всё, что он изучал, имело непосредственное или косвенное отношение к
теме свободолюбия, что в те времена, если сказать очень мягко, не поощрялось.
Когда Геннадию исполнилось 50 лет, в одном интервью его спросили, как
он делит пространство с женой, ибо оба — сильные личности. Он ответил:
«Ирина и я, по большому счёту, — одна личность. То, что начинает она, могу
закончить только я, а то, что начинаю я, очень часто может закончить только
она. Если бы мы, движимые конкуренцией, пошли каждый своим путем, то
проиграли бы оба».
Вырезка той статьи долго висела в фонде и очень нравилась нашим женщинам. Чего лукавить, мужчины редко воспринимают равными так называемый слабый пол.
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Первый чернобыльский рейс «Люфтганзы»

Наверное, так было угодно высшим силам, что двое очень разных людей
соединились. И он, и я делали всё, что могли (как выяснилось, очень многое),
чтобы поддерживать друг друга во всех начинаниях.
В 1988 году Геннадий стал членом Белорусского народного фронта. С Зеноном Позняком и другими народофронтовцами ходил в Куропаты. Дружил с
«Мартирологом», познакомил меня со знаменитой Майей Кляшторной, жертвой сталинских репрессий.
То есть в вопросе политического прозревания он был первым. И не только
политического.
Страшную правду о Чернобыле я стала узнавать, начиная с 1989 года.
Мы с Геннадием, конечно, и раньше беспокоились о судьбе тех, кто жил
в Припяти, собирали одежду для первых экологических беженцев, которые
жили в Крыжовке (дачный поселок под Минском. Прим. авт.) и в санатории
«Ждановичи», но тогда я не осознавала всех ужасов и масштабов случившейся трагедии.
К слову, экологических беженцев тогда называли «чернобыльцами» и
очень мало об этом говорили. В прессе ничего не писали, и лишь благодаря
университетским разговорам мы знали, что в Крыжовке и Ждановичах разместили женщин с детьми до трёх лет.
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Позже стало известно, что детей постарше эвакуировали отдельно от родителей, и что было очень много хаоса, неразберихи, вреда. Например, детей
из пострадавших от радиации районов отправляли в Крым. Извините за резкость, но своей безмозглой политикой государство действительно принесло
людям очень много горя.
На малую родину летом 1986 года с детьми приехала и я. Помню, через
забор санатория мы видели, как дети из Припяти буквально падали в обморок — а их тащили на пляж...
Пока наконец не сообразили, что дети получили столько гамма-излучения,
что от дополнительных солнечных ванн их будет попросту «зашкаливать». То
есть вместо того, чтобы сделать хорошо, делали плохо.
Трудно в этом кого-то обвинять конкретно. Авария таких масштабов произошла в истории человечества впервые. Люди попросту растерялись. Никто
толком не знал, что происходит.
К тому же многим тогда казалось, что авария имеет отношение только к
Украине, где располагалась Чернобыльская атомная станция, а Беларусь
здесь как бы ни при чём. Помню, как во время упомянутой поездки в Крым наш
Первые детские поездки
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поезд пересекал пострадавшие
от радиации регионы. А на перронах, как у нас обычно, вовсю
торговали яблоками, зеленью,
малосольными огурчиками и
т.д. Пассажиры их покупали и
ели. Люди не знали, насколько
всё это опасно для здоровья и
как это потом отзовётся.
В те годы (1986-й, 1987-й)
вся государственная политика
была настроена именно на то,
чтобы никто никогда ничего не
узнал.
Но, к счастью, начал трещать
по швам Советский Союз. И не
в последнюю очередь, кстати,
из-за Чернобыля. Набирала
обороты горбачёвская перестройка, люди в неё поверили и
начали искать повсюду правду.
Пропаганда гребла всех под одну гребенку, но стоило людям
отойти от официоза, как они
30 сентября 1989 года
начинали изливать свои души,
говорить то, что думают. Хотелось честности, гласности. Хотелось увидеть
свою страну другой. Массово стали интересоваться запрещённой прежде литературой.
Всё было, как говорится, вперёд и с песней — и это было хорошо.
Но в нашем доме было нехорошо. Потому что моего талантливого мужа
начали травить на его кафедре, где Генннадий преподавал историю философии.
Он изучал, писал научные работы и статьи по религиозной философии.
Его открыто-критическая позиция (прежде всего, при обсуждении диссертаций), мягко говоря, многим не нравилась. Дело дошло до того, что ему попросту «перекрыли кислород». И 35-летний мужчина, талантливейший и активнейший, ходил на работу и обратно, потом лежал на диване и ничего не
делал.
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Сегодня это, наверное, называли бы депрессией, но на самом деле это
было отчаяние человека, который не нужен был советской системе.
Я переживала за него, но быт, маленькие дети, защита собственной диссертации, работа в университете, общественные нагрузки и т.д. не оставляли
особенно много времени на размышления.
Надо сказать, мы не были теми отважными диссидентами, какими стали
люди в Москве, чьи публичные протесты заканчивались арестами. У нас такого активного протеста не было даже в голове. Это правда.
Но пока я в течение пяти месяцев стажировалась в Германии, Гена заинтересовался Белорусским народным фронтом, вступил в его ряды и стал
посвящать его деятельности много времени.
Дух свободы и независимости всё больше проникал в нашу семью. Мужа
этот дух захватил сразу и полностью, у меня же было огромное количество
других функций и обязанностей, потому процесс шел медленнее и осторожней. Происходящее вокруг я принимала, но сама ещё не чувствовала, скажем
так, каких-то конкретных
Первый «Чарнобыльскі шлях»
позывов к активности. Я
наблюдала, интересовалась, удивлялась, но не
более...
Так мы сосуществовали несколько месяцев.
Затем (в июне 1989 года)
мужа выбрали в Сойм
БНФ; решили организовать первую поездку по
регионам, пострадавшим
от радиации. В первую
очередь для того, чтобы
узнать, что там происходит на самом деле. Ведь
все было на уровне слухов, и только от членов
БНФ в Хойниках, Наровле
и т.п. можно было узнать,
что происходит что-то непонятное. Надо было увидеть и понять — что.
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Вот как Геннадий сам описывал эту ситуацию: «Собрались мы вместе —
художники Алексей Марочкин, Микола Купава, Костя Лобко, Валерий Седов.
Хотели помочь, но не знали , как. Теоретизировали, ставили какие-то абстрактные задачи, писали гуманные декларации.... Однажды я предложил:
«Надо ехать в зону». А они: «Как? На чем?»
Непросто, но мне всё-таки удалось организовать поездку. Достали «рафик», с помощью редактора «Магiлёўскай праўды» Николая Толстика подключили местные власти. Официально нас считали лекционной группой.
Самое острое впечатление: заасфальтированная площадка, где двух-,
трёх-, четырёхлетние дети бродили как сонные мушки. Они не веселились,
не играли, а уныло сновали туда-сюда....
Не лучшую обстановку увидели в Славгороде, где школа-интернат для
детей-сирот до 7 лет находилась на «пятне» в 20 кюри! Три года жили там
воспитанники, и перспективы на переезд у них были ещё более неопределеннее, чем в Чудянах.
Вернулись в Минск. Обращаюсь в Детский фонд. Да, сочувствуют. Да,
они ставили вопрос перед коллегией Минобра. Да, возмущены. Но ничего не
могут сделать. Почему?
Потому что в чистых местностях пока нет свободных детских домов...
Первый «Чарнобыльскі трыбунал»:
Юрась Хадыко, Зенон Позняк, Михась Ткачёв, Геннадий Грушевой
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Писатель Алесь Адамович и философ Геннадий Грушевой

Неужели это один единственный выход?..
Мы выбрали другое. Алесь Адамович и Белорусский союз кинематографистов во главе с Вячеславом Никифоровым выделили очень солидные по тем
временам деньги на помощь чернобыльцам. И вот узнаю, что в чистой зоне,
в Аксаковщине, есть свободная база отдыха. Там можно жить, отдыхать.
Детям — играть. Оплачиваем этот райский уголок. Через 20 дней дети вывезены. Какое счастье!
Их подлечили — из 115 детей у 85 уже оказались заболевания. Дети преобразились. Ожили.
Но через два месяца государство вернуло всех туда же, откуда они прибыли, на радиоактивное пятно...
Главное, что я тогда понял: можно, оказывается, и без слабого государства решать вопросы. После этого мне стало ясно, ЧТО надо делать и
КАК надо действовать.
Я начал создавать самостоятельную структуру, которая ищет и находит такие финансовые, организационные, материально-технические возможности, чтобы независимо от государства помогать менять условия
жизни тех людей, тех семей, которые в этом нуждаются».
Конечно, до той поры я задавалась вопросом, что со всеми нами происходит. Слышала, что Алесь Адамович написал письмо Горбачёву, которое
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передали генсеку лично. Знала, что в «зоне» небезопасно, боялась ее и просила Гену туда не ездить.
Необычно устроен человеческий мозг. С одной стороны — боязнь. Ты уже
понял, что «коллективная доза», рассчитанная на весь Советский Союз, не
может соответствовать действительности, ибо в этом смысле сравнивать
Владивосток и Гомель никак нельзя.
По данной «статистике» каждый житель страны получил такой минимум
радиации, что нечего было и беспокоиться.
С другой стороны — любопытство.
Но это были, так сказать, спорадические мысли. Они приходили и уходили,
потому что официально шла массированная информационная атака на сознание. Дескать, «вам ничего этого знать не надо, все у нас хорошо, ездим —
выступаем и ничего не боимся».
Честно говоря, этому хотелось верить, ибо в некотором смысле перечеркивать собственную жизнь, признавать, что в ней было так много лжи, никому
не хотелось. Насколько возможно, всякий человек эту мысль отвергал, но
«момент истины» приходит неотвратимо. Однажды до меня явственно дошло, что все мы можем умереть, что на нас обрушилась ТАКАЯ беда, которой
Первая антифашистская демонстрация
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еще не знала человеческая цивилизация. Одновременно быть «немножко
мёртвым» и «окончательно мёртвым» невозможно. И нет никакой разницы в
том, как далеко ты живёшь от Чернобыля, в нескольких десятках километров
или в нескольких сотнях.
Помнится, тогда я сказала Геннадию, что надо спасать наших маленьких
детей и куда-нибудь уезжать. Он уже был полностью в народофронтовской
круговерти, поэтому, не сильно церемонясь, сказал: «Ну... уезжай...»
Куда? Одной?
Вопрос как бы немного «остыл», хотя в то время ходили слухи (наверное,
это не было правдой, но в нее хотелось верить), что Канада примет всех пострадавших от Чернобыля белорусов и нужно только где-то заполнить какието бумаги.
Страх заставлял доверять разным небылицам.
После поездки БНФ в «зону» мы тотчас же собрали митинг (позже его назвали экологическим), на который пришло около десяти тысяч человек. Проходил он на площадке перед гостиницей «Планета». Она есть и сейчас, а вот
деревни, где в настоящее время размещен Музей Великой Отечественной
войны, уже нет. Возле нее (несмотря на официальное разрешение) тогда
прятались в кустах милиционеры с собаками.
Митинг проходил 25 июля 1989 года. Почему так хорошо запомнилось?
Потому что это было на следующий день после дня рождения Геннадия, который он провел в «зоне».
На митинге рассказывали об увиденном, пересказывали то, что им говорили люди. Все слушали очень внимательно. Ужасные вещи прозвучали. Я не
удержалась от слёз.
Рассказывали, как беременные женщины падали перед ними на колени и
просили объяснить, что у них происходит. Плакали, что они оставлены умирать и получают в месяц полкилограмма незараженной гречки, а молоко пьют
от своих коров, потому что другого попросту нет...
Как сейчас помню, одну из них звали Мариной Борцовой. Её голос записали на «бобинный» магнитофон. Цитирую по памяти: «Даю своему ребенку это
молоко, а когда он пьёт, отворачиваюсь и плачу»...
В Чечерском и Славгородском районах были заводы, где перерабатывались яблоки. Середина 1989 года, то есть после аварии прошло больше трех
лет. Естественно, все яблоки были зараженные. Женщины показывали «лекторам» все в экземах руки, потому что они эти яблоки перебирали. Говорили,
что проработали на этих предприятиях всю жизнь, но ничего подобного никогда не было...
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Ещё мне запомнилось, что когда дети в этих районах собирались группками, то если с асфальта они переходили на травку, прохожие им кричали ни в
коем случае этого не делать, потому что дороги мыли, а газоны — нет...
Сами «лекторы» ночевали в каком-то брошенном санатории. Больных вывезли, а здание осталось. Кто знает, может, там Гена и получил «дозу», которая потом стала причиной лейкемии ...
Словом, та поездка показала, что Беларусь пострадала не меньше соседней Украины. Только про Украину знают, так как Чернобыльская станция размещена именно там, а про то, что происходит в 12 километрах севернее, —
нет.
Например, что Хойникский район Гомельской области получил очень сильный удар стронцием, начали догадываться только тогда, когда стали рождаться дети с уродствами, потому что стронций пагубно действует на генную
систему. Наблюдался настоящий всплеск аномалий, которых в этих районах
прежде никогда не было. Мы составили списки детей с такими патологиями.
А люди жили в условиях радиации, не знали об этом и никак от неё не защищались.
Геннадий Грушевой привёз в Берлин первую группу больных детей
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В центре — врач Данута Борисовна Бортник

Так Чернобыль пришел в нашу (и мою личную) жизнь.
Геннадий был не только хорошим философом, но и настоящим, СИЛЬНЫМ бойцом: «Время разговоров закончено, теперь за нас будут говорить
наши дела».
Первое, что сделал Геннадий, — предложил переселить Славгородский
детский дом (100 детей до 7 лет) с радиоактивного пятна зараженностью 21
кюри на квадратный километр (что в 21 раз превышает установленные нормы) в Аксаковщину.
Он добивался в Совмине, чтобы за время, в течение которого дети вместе с персоналом будут жить в доме отдыха ведомства атомной энергетики
(по тем временам лучше других оснащенном медоборудованием, с хорошим
продовольственным снабжением), государство подыскало и предоставило
детдому другое место в незараженной зоне.
Ходил на прием и к тогдашнему главе Госплана БССР Кебичу, другим
чиновникам. Помню, после визита к одному начальнику с мужем произошла
удивительная метаморфоза.
Ушел к нему, что называется, мужчиной в расцвете сил, а вернулся с сединой на висках. Столько воли и силы было потрачено, столько энергии... Я
была потрясена настолько, что даже не узнавала своего мужа. Из мягкого,
спокойного, эмоционально ранимого он превратился в натянутую струну.
Это был совершенно другой человек! Угрюмый, предельно сосредоточенный, собранный, как бы сжатый в комок. Казалось, для него закончились все
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удовольствия от жизни. В течение последующих двух лет он был «молотом»,
который беспрестанно колотил по «наковальне».
В декабре 1989 года Геннадий делает новую попытку и договаривается в
Москве об отправке детей из Хойникского района, из деревни Стреличево,
где высокое заражение цезием и стронцием за три года сделало из детей
маленьких неулыбчивых старичков, в Индию.
Сегодня можно спросить, почему в Индию? Но тогда это была единственная реальная возможность вырвать детей из загрязненной радионуклидами
местности и хотя бы на двадцать дней обеспечить им нормальную жизнь.
Расходы на поездку по нескольким городам Индии взял на себя миллиардер из Америки Йоргиш Ганди, внучатый племянник Махатмы Ганди, финансирующий обмен индийских школьников с американскими и американских с
советскими (москвичами).
Как получилось, что вместо московских школьников послали белорусских
детей из зараженной деревни Стреличево, — особая история. Но факт остается фактом: самая первая группа белорусских чернобыльских детей улетела 19 декабря 1989 года из Москвы в Индию.
В республиканских партийных кругах это вызвало эффект разорвавшейся
бомбы: кто разрешил?!
1992 год. Геннадий Грушевой выступает на первом конгрессе «Мир после Чернобыля»
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Детский сад для детей-инвалидов

Геннадий собственноручно подготовил все выездные документы и, минуя
белорусскую номенклатуру с КГБ, передал их в Москву. Поездка состоялась,
дети вернулись поздоровевшими, веселыми, и мы все поняли, что это тоже
путь помощи маленьким чернобыльцам.
В стране денег не было. Обратились за помощью к людям за рубежом. Не
к правительствам, а к простым людям. Норвегия, Югославия (до войны 1991
года), Чехия, Польша, Австрия, Италия, Германия первыми откликнулись на
наши призывы. За границей мы стали с единомышленниками создавать инициативы «Детям Чернобыля».
В марте 1990 года Геннадий, несмотря на массированное сопротивление
районных партийных структур, был избран в белорусский парламент, где смог
на законодательном уровне делать все возможное для детей Чернобыля. Его
пламенные речи и организаторский талант позволили создать в 71 (!!!) районе Беларуси группы самопомощи — отделения фонда «Детям Чернобыля».
А выступления в разных странах помогли найти для них партнёров не
только в Европе, но и в Канаде, США, Японии. В 21 стране граждане открыли
для себя страну Беларусь, её проблемы и начали решать их совместно с неравнодушными белорусами.
20 ноября 1959 года Организация Объединённых Наций объявила Всемирным днём ребёнка. Ровно 30 лет спустя, 20 ноября 1989 года, ООН приняла Конвенцию прав ребёнка, а через год, в тот же день, 20 ноября 1990
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года, был официально зарегистрирован Белорусский благотворительный
фонд «Детям Чернобыля».
Работать же мы, как я уже сказала, начали гораздо раньше. На момент
официальной регистрации первая белорусская независимая гражданская
инициатива действовала уже полтора года.
Людям стало абсолютно ясно, что ответственность за собственную жизнь
(как и за жизнь детей) нельзя перекладывать на чужие плечи. Особенно на
плечи того государства, которое умолчало, утаило всю опасность положения.
Чернобыль стал символом системы, построенной на лжи, и приговором ей.
Призыв Геннадия Грушевого «Поможем себе сами!» нашел отклик в людских сердцах. Первые региональные структуры возникли и активно работали
задолго до юридической регистрации фонда. Это стало общей философией — Философией добра.
Геннадий сподвиг себя и нас, тогдашних «совков», начать менять жизнь,
свою и других, к лучшему.
Нашей «баррикадой» была работа по созданию групп самопомощи, по
созданию международного гуманитарного движения — сотрудничества людей с целью улучшить их жизнь. Это была работа и мечта Геннадия. И люди
объединялись.
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Геннадий спасал не только здоровье детей после Чернобыля (генофонд
страны), но и помогал людям решать конкретные задачи по устройству их
жизни, созданию гражданского общества, в котором свободные граждане выстраивают свою жизнь в соответствии с собственными представлениями, а
не ждут, пока государство что-то даст. Люди требовали от государства свободы действий, доверия к тому, что его граждане действуют в общих интересах
и делают этим свою страну сильнее. Требовали защитить своих детей от радиации, от болезней, дать им перспективу развития, обеспечить их будущее
и реализацию мечтаний, устремлений, планов.
Это было понятно каждому. И тысячи людей включались в эту работу:
учителя, врачи, работники вузов, профессора и ассистенты, артисты, певцы,
композиторы, журналисты и социальные работники. Постепенно подключались даже представители власти, занимающие разные должности в исполкомах и горсоветах.
Кстати, то, что организационной формой был выбран именно фонд — не
случайно. Но не деньги, как в тогдашнем Фонде Мира, стали основой нашей
организации, а люди. С их энергией, творчеством, выдумкой, с их дерзостью
и кропотливой каждодневной работой.
У них не было денег. Но они выстраивали программы, отправляли детей
на оздоровление, лечение, создавали молодёжные центры, помогали созда-
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вать общественные организации для ликвидаторов, инвалидов, переселенцев, помогали делиться опытом гуманитарного сотрудничества.
Вдумайтесь! За время нашей работы на оздоровлении за рубежом побывали почти шестьсот тысяч белорусских детей! Целый город! А сколько
взрослых участвовало в этом! Около двух миллионов людей не просто прикоснулись к конкретному делу защиты детей, но и активно поучаствовали в
этом. Почувствовали, как они нужны и важны.
А ведь это не только отдых и лечение за границей. Это новые друзья (знаю
много случаев, когда дружба продолжается по сей день), новые впечатления.
Если хотите, это новая философия жизни!
Не скажу, что во всех детях произошли революционные перемены, но то,
что они увидели другую жизнь, навсегда изменило их восприятие жизни своей. Они начали сравнивать то, что может быть, с тем, что есть...
Почему именно дети?
Помните «Всё лучшее — детям! За наше счастливое детство спасибо,
родная страна!»? Красивые, благозвучные лозунги из советского прошлого. К
сожалению, очень часто это были пустые фразы. Сегодня мы знаем, что они
являлись частью мифов, на которых держалась советская идеология. Стоило
1995 год. Церковный день в Гамбурге
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Немецкая «мама» обнимает своих чернобыльских детей

только заглянуть за кулисы, как открывалась совершенно другая картина. Реальная картина. Например, после Чернобыльской катастрофы.
Дети, играющие в радиоактивном песке, зараженное молоко, разбавляемое для снижения дозы до «допустимой», которая, по сути, была недопустимой. Накапливаясь в организме ребёнка, эта «допустимая» доза подрывала
иммунитет, заставляя его работать с невероятной нагрузкой.
Быстро растущий организм ребёнка не успевал произвести самовосстановление поражённых хотя и малыми дозами радиации, но ещё живых клеток. В
этом-то и состоит особая опасность малых доз радиации. Они не убивают клетку, а наносят ей ущерб. И вот такие «ущербные» клетки делятся в процессе
роста, их количество растёт в соответствии со скоростью деления клеток...
Хочется воскликнуть: «Не растите так быстро! Подождите!» А разве не самое
прекрасное в детях то, что они быстро растут? К сожалению, это прекрасное качество делает детей уязвимыми в условиях постоянно действующей радиации.
Повторюсь: даже если она присутствует в малых или особо малых дозах.
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Да, это ещё не болезнь, но предпосылка для неё. Чем больше радиоактивная нагрузка, тем выше опасность, что организм даст сбой, не справится,
заболеет.
Осознав весь ужас чернобыльской беды, мы с помощью фонда попытались хотя бы на короткий срок дать передышку детям, постоянно живущим в
условиях радиоактивного загрязнения. Передышку, во время которой процессы восстановления и укрепления здоровья начинали преобладать над процессами разрушения, вызываемого малыми дозами радиации. Именно для
этой цели мы стали делать то, что несколько позже назвали «оздоровлением
детей за границей».

ГЛАВА III

ВАНДРОЎКI
Ў ПАМЯЦЬ
Пакуль ішла работа над гэтай кнігай, беларускі ўрад
сваёй пастановай скараціў колькасць забруджаных
радыяцыяй населеных пунктаў на 203 адзінкі і пазбавіў
ільготаў 31 тысячу чалавек. Не ведаю, трапілі ў спіс усе
мае героі альбо не, аднак гэта амаль не істотна.
Калі дадаць тое, што было «абрэзана» раней,
то становіцца відавочнай тэндэнцыя
«перамогі» на радыяцыяй.
Перамогі афіцыйнай, бо рэальнасць далёкая
ад прапаганды. Людзей банальна прымусілі паверыць у
тое, што ніякай пагрозы няма,
а не ліквідавалі яе прычыны.
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Чарнобыльскi вецер
Па мясцiнах, якiя пацярпелi ад катастрофы на Чарнобыльскай атамнай
станцыi, я праехаў каля пяцi тысяч кiламетраў (дзякуючы нямецкай амбасадзе
ў Мiнску), i першым быў Лунiнец. Больш за тое, Лунiнец — адзiны населены
пункт, дзе падчас працы над гэтай кнiгай мне давялося пабываць двойчы.
I другi раз стаў лагiчным працягам першага, бо за некалькi дзён да Раства
Хрыстова (20 снежня 2014 года) я даведаўся, што праз тры месяцы туды прыедуць нямецкiя партнёры з пабрацiмскага Ротвайля, якiя шмат год наведваюць Лунiнец за тыдзень да Вялiкадня па Юлiянскiм календары.
Аднак аб усiм па парадку.
Iснуе пяць розных версiй узнiкнення назвы горада Лунiнец. Не буду iх тут
узгадваць, але скажу, што жыхары горада прынцыпова робяць нацiск менавiта на першым складзе, а не на трэцiм. Лунiнец знаходзiцца на паўднёвым
усходзе Брэсцкай вобласцi. Да беларускай сталiцы ад яго 260 кiламетраў, а
да Чарнобыльскай станцыi, якая месцiцца амаль на мяжы Украiны i Беларусi,
усяго на 100 км больш. Гэта i адыграла сваю ракавую ролю 26 красавiка 1986
года.
Той трагiчнай ранiцай вецер дзьмуў менавiта з Украiны. Дзве трацiны радыеактыўных рэчываў, якiя пасля катастрофы на атамнай станцыi паднялiся
ў неба i сталi смяротна небяспечнымi хмарамi, «аселi» на Беларусь. Больш за
ўсё пацярпелi Гомельская i Магiлёўская вобласцi, аднак дасталося i чатыром
раёнам суседняй Брэстчыны.
Калi на першамайскай дэманстрацыi пра катастрофу ў Чарнобылi нiхто з
лунiнчан яшчэ нiчога не ведаў, то на традыцыйным парадзе 9 Мая некаторыя
былi ў курсе таго, што на ЧАЭС здарылася нешта страшнае, i трэба (перш за
ўсё — дзецям) ад яго хавацца.
Аднак усё гэта было толькi на ўзроўнi чутак. Афiцыйная камунiстычная
прапаганда подла маўчала.
Трэба адзначыць, што горада Лунiнец тычацца яшчэ дзве лакальныя экалагiчныя праблемы. Гутарка пра вельмi шкоднае для людзей i прыроды Рэспублiканскае ўнiтарнае вытворчае прадпрыемства (РУВП) «Гранiт», што месцiцца ў горадзе Мiкашэвiчы. А таксама «магiльнiкi» радыеактыўных адкiдаў
у блiзкiм Столiне (напрамую 40 км), пра якiя раней ведалi толькi вайскоўцы i
мясцовыя жыхары.
Яшчэ Лунiнец называюць «клубничной» сталiцай Беларусi. I, сапраўды, сярод тых, хто ад пачатку сезона прывозiць трускаўкi на продаж у Мiнск, машын

46

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

з гэтага райцэнтра больш за ўсё, а на месцы збору ягады каштуюць у 2--3
разы танней, чым на мiнскай Камароўцы.
Але наколькi небяспечныя гэтыя ягады?
Мiнскiя ўлады шмат гавораць пра жорсткi радыяцыйны кантроль, але ў
многiх на гэты конт ёсць сур'ёзныя сумневы — як i наогул адносна таго, што
прадукты харчавання з «забруджаных» рэгiёнаў сёння цалкам бяспечныя для
здароўя людзей. Бо людзi ведаюць, як часам гэтыя «нарматывы» дасягаюцца: «забруджаныя» прaдукты банальна «разбаўляюць» чыстымi ад радыенуклiдаў.
Напрыклад, сёння ўжо вольна прадаюць лунiнецкае малако, а раней яго
катэгарычна забаранялi даваць малым дзецям. У малочныя кухнi прывозiлi
малако ў спецыяльных бутэльках.
Цi насамрэч бяспечнымi сталi прадукты, сказаць складана. Вiдавочна
толькi, што тыя, хто ведае, як што робiцца, самi гэтую «чысцiню» амаль не
ўжываюць...
Чаго не скажаш пра тых, хто стала жыве ў забруджаных раёнах. З большага людзi забылiся на тое, што на iх зямлi нельга збiраць грыбы i ягады, пiць
малако кароў, якiя там пасуцца. Так, радыяцыi на паверхнi зямлi стала менш,
чым было раней, але ж яна не знiкла, толькi «апусцiлася» крыху глыбей.
Пра аб'ектыўнасць афiцыйнай статыстыкi разважаць вельмi цяжка, аднак i яна час ад часу шакуе. Не так даўно былi абнародаваны дадзеныя пра
тое, што 42% грыбоў i 30% ягад, якiя растуць на Беларусi, маюць павышанае
ўтрыманне цэзiю-137. I гэта пры тым, што ў спiс не ўвайшла самая чыстая ад
радыяцыi вобласць Беларусi — Вiцебская, а пасля катастрофы ў Чарнобылi
мiнула ўжо 30 год.
Цэзiй — гэта адна бяда, але ёсць iншыя. Лунiнецкi раён займае адно з
першых месцаў у Беларусi па забруджанасцi амерыцыем, якi аказвае вельмi
негатыўны ўплыў на крывяносную сiстэму чалавека. Менавiта з гэтай прычыны побач з анкалагiчнымi захворваннямi ў статыстычных даведнiках Лунiнеччыны зафiксаваныя iнфаркты i iнсульты. Па гэтых паказчыках раён займае
адно з першых месцаў у Беларусi.
Плюс (напэўна, лагiчней гаварыць пра мiнус) тое, што амерыцый надзвычай дрэнна ўздзейнiчае на зрок — таму колькасць дзяцей у акулярах тут лiтаральна зашкальвае. Назiраецца таксама незвычайны рост захворванняў на
цукровы дыябет. Яго дыягнастуюць нават у немаўлят...
Таццяна Васiльеўна Казлова, як модна зараз казаць, мадэруе амаль усю
«чарнобыльскую» працу на Лунiнеччыне, якая сфакусавана ў створаным ёю
Маладзёвым цэнтры.
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Таццяна Казлова

Гiсторыя жыцця гэтай жанчыны вельмi цiкавая i вартая таго, каб расказаць
пра яе падрабязна. Таму прапануем вашай увазе ўспамiны, як кажуць, ад першай крынiцы.
«Я нарадзiлася ў Лунiнцы. Мая мацi — Марыя Iгнацьеўна Жыляева, масквiчка, падчас Вялiкай Айчыннай вайны працавала ў школе, i, як усе масквiчы,
капала акопы вакол сталiцы СССР. А бацька, Васiль Аляксандравiч, у Лунiнцы быў iнжынерам на чыгунцы. Разам з начальнiкам мiлiцыi яны паехалi на
экскурсiю ў Маскву, пайшлi на спектакль у Вялiкi тэатр. Яго месца аказалася побач з месцам мацi.
Так яны пазнаёмiлiся i неўзабаве пабралiся шлюбам. Мацi пераехала ў
Лунiнец. Расказвала, што спачатку сустрэлi яе тут даволi насцярожана,
бо мясцовыя жыхары атаясамлiвалi мацi з новай для iх савецкай уладай. Для
Захаду Беларусi гэта было нешта чужое, выключна ўсходняе. Да 1939 года
заходнебеларускiя землi ўваходзiлi ў склад перадваеннай Польшчы.
З часам насцярожанасць прайшла. Мацi доўгi час працавала настаўнiцай пачатковых класаў у першай школе нашага горада. I працавала, трэба
падкрэслiць, вельмi добра. Ёй нават надалi ганаровае званне «Выдатнiка
народнай адукацыi». Усе яе класы былi вельмi моцнымi (асаблiва па рускай
мове), таму настаўнiкi, якiя працягвалi далейшае навучанне дзяцей, iмкнулiся «ўзяць» менавiта iх.
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Пасля чыгункi бацька быў начальнiкам склада палiва. Выйшаў на пенсiю i
вельмi хутка (не прайшло i года) памёр ад iнфаркту.
Мы з мацi засталiся ўдзвюх. У мяне былi два браты, але адзiн памёр яшчэ
да майго нараджэння, а другi — падчас родаў.
Мой бацька паходзiў з вельмi музычнай сям'i. Амаль усе яго сваякi i продкi
гралi на музычных iнструментах: магдалiне, гiтары i г.д. Напэўна, таму ён
уладкаваў мяне ў музычную школу, якую я праз сем год i скончыла. Аднак вабiла мяне зусiм не музыка. Вельмi хацелася стаць урачом. Адзiн з бацькавых
братоў працаваў гiнеколагам, i я часта ездзiла да яго на працу, слухала ўсе
ягоныя расказы.
Падчас майго паступлення ў ВНУ iшлi адразу два (10 i 11 класы, праходзiла чарговая рэформа адукацыi — А. Т.) школьныя выпускi, таму канкурэнцыя была надзвычай вялiкая. Iспыты здала даволi добра (дзве чацвёркi i
пяцёрка), аднак патрэбных для паступлення балаў не дабрала.
Вярнулася ў Лунiнец i пачала займацца на завочных падрыхтоўчых курсах — пiсала розныя працы. Трэба было працаўладкавацца, i ў сувязi з тым,
што я добра скончыла музычную школу, мяне накiравалi ў Мiкашэвiчы (там
не было настаўнiцы па фартэпiяна) выкладаць музыку.
Ад Лунiнца да Мiкашэвiч — 60 кiламетраў. Кожны дзень туды i назад ездзiла цягам цэлага года. Потым паспрабавала паступiць зноў. На iспытах
атрымала на адзiн бал болей, то бок, дзве пяцёркi i адну чацвёрку, але i
гэтага аказалася мала.
А рыхтавалася пад кiраўнiцтвам выкладчыцы па хiмii, якая працавала ў
педагагiчным iнстытуце. Яна i параiла пайсцi з адзнакамi медiнстытута
да iх. Маўляў, потым можна будзе зрабiць трэцюю спробу. У тыя часы так
паступалi многiя. Таму неўзабаве я стала студэнткай Вiцебскага педiнстытута, якi тады насiў iмя Кiрава, а зараз атрымаў iмя Машэрава.
У нас была цудоўная куратар курса. Са студэнтаў яна арганiзавала музычную групу, i мы разам зрабiлi шмат канцэртаў. Я так да iх «прыкiпела»,
што праз год нiкуды больш не пайшла.
Пасля педiнстытута мяне накiравалi працаваць у школу для слабавiдушчых дзяцей.
Пасля звальнення з войска майго мужа Леанiда Iванавiча Казлова, мы зноў
вярнулiся на Лунiнеччыну. Я стала працаваць у школе вёскi Вулька Першая.
Вяла там хiмiю i бiялогiю, а вечарамi (па просьбе дырэктара) яшчэ i хор.
Неўзабаве перабралася ў Дзятлавiчы, якiя таксама пацярпелi ад наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Адну з вёсак раёна (Добрая Воля) перасялiлi
ў чыстую вёску Дабаўка.

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

49

Потым шмат год працавала ў першай школе райцэнтра настаўнiцай
хiмii. На палову стаўкi мяне сагiтавалi выкладаць у лiцэi, якi з часам ператварыўся ў гiмназiю. Зараз навучаю тут дзяцей стала».
Другi раз я наведаў Лунiнец праз тры месяцы. Па-ранейшаму цiхi, прыгожы
горад, па-ранейшаму прыемная ветлiвасць Таццяны Васiльеўны Казловай,
яе памочнiцы Iрыны Верас. Цудоўная прэзентацыя кнiгi «Арытмiя, альбо Код
супрацiву», якую ў рэдакцыi «Информ-прогулки» здзейснiў галоўны рэдактар
Андрэй Вышынскi, мой калега i сябра.
Дарэчы, ён не толькi больш за дваццаць гадоў таму арганiзаваў i ўзначалiў
адно з першых у краiне незалежных рэгiянальных выданняў (сышоў з пасады
галоўнага рэдактара дзяржаўных «Лунiнецкiх навiн»), але i мае самае непасрэднае дачыненне да тэмы гэтага нарыса.
Справа ў тым, што тады Андрэй Вышынскi быў дэпутатам абласнога i гарадскога Саветаў народных дэпутатаў i, як чалавек неабыякавы, браў актыўны ўдзел у вывучэннi ўзроўню радыяцыйнага забруджвання роднага раёна
i стварэннi адпаведнай мапы. Так што ў розных «кюры» Андрэй Мiхайлавiч
разбiраецца не горш за тых, хто карыстаецца рознымi дазiметрамi...
Да слова, пра дазiметры.
Менавiта з гэтым прыборам я ўпершыню ўбачыў Хiромi Фукузаву, якi нарадзiўся ў Японii, аднак ужо сорак год стала жыве ў Нямеччыне. Разам з традыТаццяна Казлова (другая cправа) у гасцях у газеты «Информ-прогулка»
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цыйнай дэлегацыяй нямецкага горада Ротвайль, якi з'яўляецца пабрацiмам
беларускага Лунiнца, ён i трапiў у Беларусь.
I ўвесь перадвелiкодны (для праваслаўных) тыдзень на свае вочы ён бачыў, як цяпер жывуць тыя, хто 26 красавiка 2016 года сумна «адзначае» 30годдзе трагедыi на ЧАЭС.
Не буду пералiчваць усе мерапрыемствы, якiя былi прапанаваныя гасцям з Нямеччыны. Адзначу толькi, што, як заўсёды, яны былi вельмi прадуманымi i насычанымi. Так што нi на хвiлiну я не пашкадаваў, што яшчэ раз
трапiў у Лунiнец. Асобна хачу адзначыць экскурсiю, якую вучнi лунiнецкай
гiмназii правялi ў сваiм музеi на ангельскай мове, i канцэрт, што ў Маладзёвым цэнтры разам з дэманстрацыяй сваiх дасягненняў зладзiлi яго ўдзельнiкi.
Аднак вернемся да Японii. На жаль, з недалёкiх часоў у японцаў ёсць свая
сумная дата — пяць год трагедыi на Фукусiме.
I асабiста я не здзiўлюся, калi неўзабаве ў iх таксама з'явiцца нешта накшталт фонду «Дзецям Фукусiмы»...
А ўзровень радыяцыi (ужо нармальны) Хiромi Фукузава вымераў каля той
самай гiмназii, дзе нас i чакала Таццяна Казлова, каб па маёй просьбе ўзгадаць, як лунiнчане пачыналi самi сябе ратаваць з дапамогай фонду «Дзецям
Чарнобыля».
«На самым пачатку дзевяностых гадоў Фонд Сораса адзначыў спецыяльнай узнагародай узровень нашай адукацыi, i я была на адпаведным
фуршэце. Там i пазнаёмiлася з Iрынай Грушавой. Дамовiлiся пра сумесную
дзейнасць. Яна папрасiла нас знайсцi памяшканне для офiса, i неўзабаве
прывезла туды швейцарцаў. Пры сустрэчы абмеркавалi напрамкi дзейнасцi. Высветлiлася, што, акрамя чыста чарнобыльскай тэматыкi, фонд робiць шмат цiкавага. Да падобнай актыўнасцi заклiкалi i нас.
Так у Лунiнцы з'явiўся свой Маладзёвы цэнтр. Адразу ж пачалi ладзiць
розныя маладзёвыя праекты, займацца праблемамi экалогii, дапамагаць
пенсiянерам i iнвалiдам.
Прыемна, што на першым Маладзёвым фестывалi (1995 год) перамагла
менавiта каманда «Будучыня Лунiнеччыны». З часам склад нашых камандаў
мяняўся, але высокi ўзровень захоўваўся заўсёды. Як i назва.
Да таго ж, дзякуючы гэтым фестывалям, якiя потым сталi форумамi,
у нашай моладзi з'явiлася магчымасць пасябраваць i наладзiць стасункi са
сваiмi равеснiкамi з iншых рэгiёнаў Беларусi. У розныя гады ў фестывалях
удзельнiчалi каля двух дзясяткаў каманд.
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А пасля таго, як распрацаваная ў нас гелiяўстаноўка «Прамень» перамагла сярод экалагiчных праектаў краiны, дзякуючы Iрыне Грушавой, мы
ўпершыню пабывалi ў Нямеччыне...»
Часам складаецца ўражанне, што дзяржаве патрэбна толькi тое, што робiцца выключна з яе ўдзелам. Усё iншае — «варожая дзейнасць» так званай
«пятай калоны». Нават калi «варожая дзейнасць» накiраваная на дапамогу
людзям. Часам здаецца, што ў Беларусi жывуць розныя жыхары i жыццё ў iх
абсалютна рознае.
Як вядома, штогод перад сумнай датай 26 красавiка Аляксандр Лукашэнка
асабiста актыўна пiярыць паездку ў раёны, якiя больш за ўсё пацярпелi ад катастрофы на ЧАЭС. Маўляў, вы балбочаце на сваiх «Чарнобыльскiх шляхах»,
а я займаюся канкрэтнай справай.
Цынiзм палягае перш за ўсё ў тым, што дзеля таго, каб кiраўнiк краiны ў гэтай
справе быў адзiным, менавiта iснуючая ўлада любымi спосабамi перашкаджае
грамадзянскай супольнасцi дапамагаць тым, хто жыве ў забруджаных рэгiёнах.
Можна прывесцi стос прыкладаў, калi чыноўнiкi прымушалi людзей адмаўляцца
ад таго, што даюць iм не яны. Не шкадавалi нават дзiцячыя дамы, куды не пускалi «апазiцыйныя» лялькi i ежу, а ў бiблiятэкi i школы — кнiгi.
Бывалi выпадкi, калi лекi, прывезеныя з-за мяжы, своечасова не траплялi
да цяжкахворых. Людзi памiралi ад анкалагiчных захворванняў, а мытнiкi наўмысна цягнулi з «размытнёўкай» таго, што магло б iм дапамагчы.
З'яўленне ў Лунiнцы новай iнiцыятывы ўлады сустрэлi, мякка кажучы, без
энтузiязму. Больш за тое, чыноўнiкi не разумелi, навошта ствараць нешта новае, калi iснуе i Дом творчасцi моладзi, i адпаведныя секцыi ў школах.
Таццяне Казловай даводзiлася тлумачыць, што Маладзёвы цэнтр працуе
па выходных, калi школы зачыненыя. I калi спачатку была нейкая падтрымка
з боку мясцовых улад, то з часам яна знiкала. Аб гэтым красамоўна сведчыць
тое, што за час iснавання цэнтр змянiў аж пяць месцаў дыслакацыi.
Што гэта такое, асобна тлумачыць няма сэнсу, бо кожны i так ведае, што
адзiн пераезд роўны двум пажарам. Асаблiва, калi ўлiчыць, што памяшканнi,
якiя заўсёды выдзялялi Казловай, калi сказаць надта дыпламатычна, не былi
самымi прыемнымi для людскiх вачэй. Заўсёды ёй прыходзiлася пачынаць з
капрамонту...
Нават самыя небяспечныя i бяскрыўдныя перамогi ўспрымалiся ўладамi,
як нейкi выклiк. А перад тым, як гелiяўстаноўка «Прамень» на адпаведным
экалагiчным конкурсе была названая лепшай у краiне, на Казлову пачаўся
моцны цiск.
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«Лунiнецкiя навiны» напiсалi, што «Казлова займаецца справай, якая супярэчыць дзейнасцi Лукашэнкi i разам з 12-цю вучнямi выступае супраць будаўнiцтва атамнай станцыi». Не засмуцiла нават тое, што пошук альтэрнатыўных
экалагiчна чыстых крынiц энергii — не «лунiнецкiя iнтрыгi», а сусветны трэнд.
Глупства было настолькi вiдавочным, што рэдактару гэтай газеты прыйшлося выбачацца, аднак, як у тым анекдоце, «скрадзеныя лыжкi знайшлiся,
але асадак застаўся».
«Дваццаць год таму пры дапамозе Грушавых мы сталi кантактаваць з
iнiцыятывай з нямецкага горада Ротвайль. Кiруе гэтай iнiцыятывай цудоўная жанчына — Ангела Геслер. Яна, як i я, настаўнiца. Працуе ў школе для
дзяцей з рознымi адхiленнямi па здароўi.
Наколькi мне вядома, з фондам «Дзецям Чарнобыля» яна пачала супрацоўнiчаць адной з першых. Такiх добрых i энергiчных кiраўнiкоў я яшчэ не
сустракала. Ангела Геслер эфектыўна працуе не толькi з сябрамi сваёй
iнiцыятывы, але i з мясцовым кiраўнiцтвам. Бургамiстр Ротвайля з гэтай
нагоды нават узнагародзiў яе ганаровай граматай.
Яна заўсёды падчас нашых прыездаў арганiзоўвае канцэрты ў гарадской
ратушы. У нацыянальных беларускiх строях беларускiя дзецi спяваюць беларускiя песнi. Як гэта прыгожа!
2011 год. Германія. Марш Міра. Мітынг пратэсту ў Горлебене (Люхаў-Даненберг).
месца пахавання радыеактыўных адходаў. У цэнтры — Таццяна Казлова
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Большасць нашых сучасных праектаў звязана менавiта з Ротвайлем.
Першы называецца «Няхай маленькi свет стане вялiкiм». Ён — для дзяцейiнвалiдаў i дзяцей з Дома дзiцячага прытулку. Мы разам з iмi ладзiм канцэрты, адзначаем святы.
Назва другога праекта — «Беражыся бедаў, пакуль iх няма». Гэта супраць наркаманii i СНIДу. Гэты праект (цiкавыя канферэнцыi, размовы, конкурсы i г.д.) разлiчаны перш за ўсё на так званую «рабочую моладзь», то
бок тых маладзёнаў, якiя вучацца ў прафесiйна-тэхнiчных каледжах альбо
працуюць на прадпрыемствах накшталт мiкашэвiцкага «Гранiта».
Экалогii прысвечаны трэцi накiрунак нашай дзейнасцi, якi называецца
«Добрыя iдэi зменяць свет». Гэты праект з рознымi тэмамi мы вядзём
больш за 15 год. Зараз iдзе гаворка пра неабходнасць устаноўкi новых фiльтраў для прадпрыемства (РУВП «Гранiт»), якое не толькi самае буйное ў
нашым раёне, але i больш за астатнiя забруджвае навакольнае асяроддзе.
Цiкавяць i так званыя «адсевы», адкiды гэтай вытворчасцi, у якiх шмат
шкоднага для здароўя людзей свiнцу.
Акрамя гэтага, у фокус нашай увагi трапiла i тое, як розныя гатункi
бульбы ўплываюць на развiццё цукровага дыябету.
Па такой жа схеме мы больш за дзесяць год супрацоўнiчаем са швейцарцамi, якiя не толькi займаюцца аздараўленнем дзяцей, але i падтрымлiваюць iншыя маладзёвыя i экалагiчныя праекты.
Яшчэ раз хачу выказаць падзяку Iрыне i Генадзю Грушавым. Гэта ўнiкальныя людзi! Дзякуючы iм толькi на аздараўленнi за мяжой пабывалi каля пяцi
сотняў лунiнецкiх дзяцей. I працягваюць ездзiць зараз.
А самае галоўнае — яны навучылi нас быць неабыякавымi».

Дзве Галiны
Паездка ў Слаўгарадскi раён адбылася з другой спробы. Першы раз яе
прыйшлося адмянiць па прычыне надзвычай жудаснага надвор'я — iшоў так
званы «ледзяны» дождж, калi ўсё вакол становiцца вялiкiм ледзяшом. Адправiцца ў падарожжа ў такiх умовах можа толькi альбо поўны авантурыст, альбо
самазабойца.
Другiм разам з надвор'ем пашанцавала, аднак i тут без прыгодаў не абышлося. Мапа падказала, што лепш за ўсё ехаць па трасе Магiлёў — Гомель.
Так мы з кiроўцам i паехалi.
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А калi паварочвалi ў напрамку патрэбнай вёскi, я патэлефанаваў тым, хто
нас чакаў. Мне сказалi, што ехаць засталося 15--20 хвiлiн.
Пасля чатырох гадзiн дарогi гэта вельмi ўзрадавала.
Аднак толькi да таго моманту, як скончыўся асфальт... Потым «скончылiся» людзi i ўласна дарога...
Дзякуй Богу, мароз i адсутнасць глыбокага снегу дазволiлi рухацца далей.
Радавала таксама, што на снезе былi адбiткi пратэктараў нейкага аўто, i гэта
давала надзею, што некуды вырулiм.
Словам, абяцаныя «15—20 хвiлiн» ператварылiся амаль у гадзiну.
Кiнутыя вёскi, пазабiваныя дошкамi вокны, адсутнасць гародаў параджалi
пэўныя здагадкi. Хутка яны спраўдзiлiся. Па таблiчках на дрэвах, якiя папярэджвалi пра радыяцыйную небяспеку, стала зразумела, што мы выпадкова
трапiлi ў «зону». Раней сюды не пускалi мiлiцыянты; сёння ж да гэтага нiкому
няма справы. Кажуць, з трох пастоў ДАI, якiя былi выстаўлены раней, цяпер
добра калi працуе адзiн. I справа тут не толькi ў (такой пажаданай) эканомii.
Афiцыйна мы радыяцыю перамаглi, таму дарогу, якой не iснуе ў рэальнасцi,
зноў намалявалi на мапе.
Нам з кiроўцам зрабiлася крыху не па сабе.
Потым, недзе праз сотню метраў поля, якое аддзяляла небяспечныя для
жыцця людзей землi ад «чыстых тэрыторый», я ўбачыў пабудаваны зусiм нядаўна кароўнiк. Фарба на iм толькi-толькi высахла.
Магчыма, гэта i быў той самы выпадак, якi афiцыйная прапаганда называе
«перамогай над радыяцыяй», але мне, як знакамiтаму рэжысёру Станiслаўскаму, у той момант захацелася сказаць: «Не веру!»
Не веру я, што працягласць памiж «жыць нельга» i «ўсё нармальна» складае ўсяго сотню метраў.
Асаблiва, калi ўлiчыць дажджы, вятры, грунтовыя воды...
Пра паходжанне назвы вёскi Ржаўка здагадацца не складана — у аснове
тапонiма — словаспалучэнне «ржавая вада», бо навокал мноства балот. У
розныя гады вёску называлi па-рознаму: Аржаўка, Ржаввака, Iржаўка.
Адмiнiстрацыйна яна ўваходзiць у склад Васьковiцкага сельсавета Слаўгарадскага раёна Магiлёўскай вобласцi. У 2005 годзе вёска набыла статус
аграгарадка.
Паводле статыстыкi, сёння там жывуць каля 400 чалавек.
Гiсторыя Ржаўскай школы пачалася ў 1918 годзе, калi ў вёсцы Ржаўка стала працаваць трохкласнае вучылiшча. У 1926 годзе дадаўся яшчэ адзiн клас.
Пасля вайны школу зрабiлi «васьмiгодкай», а з чарговымi рэформамi айчыннай адукацыi яе ператварылi ў базавую.
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Галіна Сівакова (злева) і Галіна Ермакова

Спачатку школа месцiлася ў некалькiх драўляных дамках, потым (1982
год) перабралася ў каменны будынак, якi першапачаткова будаваўся, як iнтэрнат.
Пасля сумна вядомай трагедыi ў Краснаполлi, калi ў студзенi 2004 года ў
школьнай спартзале падчас урока фiзкультуры абвалiлiся сцяна i дах, што
стала прычынай смерцi двух чалавек i ранення дваццацi, усе школы Беларусi
былi даволi скрупулёзна правераныя.
У Ржаўку прыехалi эксперты з Гродна i адразу ўбачылi тое, пра што не раз
гаварылася раней, толькi некаторыя вельмi хацелi гэтага «не чуць»: дах, якi
працякаў, i трэшчыны на сценах.
Школу зачынiлi на рэканструкцыю, якая ажыццяўлялася цягам трох год.
Невядома чым бы яна скончылася (хутчэй за ўсё, зменай профiлю дзейнасцi),
калi б жыхары аграгарадка не адваявалi дзецям вучобу.
Яны напiсалi лiст кiраўнiку Магiлёўскай вобласцi, дзе адзначылi, што аграгарадок Ржаўка — цэнтр моцнай гаспадаркi СВК «Прывольны», якая без сваёй школы прыйдзе ў заняпад. Аргумент аказаўся надзвычай пераканаўчым.
Перапрафiлявання не адбылося, а на рэканструкцыйныя працы выдзелiлi каля 12 мiльярдаў беларускiх рублёў.
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Тры гады настаўнiкi са Ржаўкi працавалi па ўсiм Слаўгарадскiм раёне (па
большасцi ў школе, да якой 25 кiламетраў), а вучнi ездзiлi па веды на спецыяльных аўтобусах. У 2013 годзе (рэканструкцыю зрабiлi як след!) Ржаўская
базавая школа запрацавала зноў.
Менавiта сюды мы i прыехалi пасля сваiх прыгод.
У настаўнiцкай нас чакалi (ужо пачалi хвалявацца) дырэктар Галiна Пятроўна Сiвакова i яе паплечнiца па ўсiх «чарнобыльскiх» справах Галiна Мiкалаеўна Ермакова, якая шмат год працавала настаўнiкам геаграфii i вяла
«прадлёнку», а цяпер стала яшчэ i школьным псiхолагам.
Цiкава, што некалi яна марыла быць настаўнiцай беларускай мовы, але
падчас паступлення закрылася пачатковае аддзяленне i засталося толькi дашкольнае, дзе быў выключна «великий и могучий»...
Яе фраза «Калi пасвiла кароў, размаўляла з iмi на беларускай мове», запомнiцца мне на доўгiя гады, бо ад гэтых слоў адначасова стала i радасна, i
сумна. Радасна ад таго, што такiя людзi ёсць. А сумна ад разумення таго, што
iм зараз на мове нашых продкаў амаль няма з кiм пагаварыць...
Напрыканцы дзевяностых (навучальны год 1998--99-ы) жанчыны напiсалi
лiст Генадзю Грушавому. Маўляў, калегам са Свенска (суседзям па раёне)
дапамагаюць, а нам — не. Праз некалькi тыдняў з Мiнска патэлефанавалi i
спыталi пра канкрэтныя просьбы. Каб лепш усё патлумачыць, дзве Галiны неўзабаве прыехалi ў Мiнск, дзе пра свае патрэбы расказалi асабiста кiраўнiку
фонду «Дзецям Чарнобыля».
З таго часу мiнула больш за чвэрць стагоддзя. За сваё жыццё мне пашанцавала бачыць шмат сельскiх школ, але гэтая запомнiцца надоўга. Перш за
ўсё тым, што беларусы называюць дагледжанасцю.
Лiтаральна з першых хвiлiн адчуваецца, што тут ёсць сапраўдны ГАСПАДАР, дакладней ГАСПАДЫНЯ. Усё вакол акуратнае i прыгожае, i як у «паказушных» армейскiх часцях «дыхае» iдэальным парадкам.
Рознiца толькi ў тым, што там iдэальны парадак робiцца перад прыездам
чарговых праверак, а тут iм жывуць кожны дзень. Хаця i апекi з боку рознага
«начальства» таксама хапае.
Разважаць на тэму «ценных указаний» можна доўга, бо сiтуацыя для Ржаўскай школы цалкам тыповая для сучаснасцi, аднак усё гэта будзе толькi красамоўна пацвярджаць народную мудрасць пра тое, што «грузяць на таго, хто
цягне».
Як журналiст, я заўсёды даволi крытычна стаўлюся да ўбачанага. На шчасце, гэта той рэдкi выпадак, калi вочы бачаць тое, што ёсць на самой справе.
Парадкам тут не клапоцяцца перад прыездам гасцей, iм — жывуць.
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А пахвалiцца, сапраўды, ёсць чым: прыгожая актавая заля, абсалютна новая заля спартыўная (да рэканструкцыi вучням даводзiлася займацца на вулiцы), добрая сталовая, утульныя класы, пакой для гульняў, пакой, дзе спяць
першаклашкi.
Уразiла, што дзяцей у школе кормяць абсалютна бясплатна. Тройчы тых,
для каго ёсць «прадлёнка», i двойчы — астатнiх. Для часоў рынкавай эканомiкi, згадзiцеся, рэч зусiм не ўласцiвая. Нават, калi гэта эканомiка i сацыяльна-арыентаваная...
Дарэчы, у Ржаўцы больш за ўсё ў Слаўгарадскiм раёне сем'яў, дзе жывуць
прыёмныя дзецi. I большасць з iх — сем'i настаўнiкаў гэтай школы.
Разлiчана школа на 60 вучняў. Цяпер у ёй вучыцца 51 чалавек, з якiмi працуюць 17 настаўнiкаў.
Словам, усё, як мае быць.
Галiна Пятроўна Сiвакова працуе педагогам ужо больш за 30 год. Дваццаць з iх — на кiруючай пасадзе. Цiкава, што, калi пасля трохгадовай рэканструкцыi школу ў Ржаўцы вырашылi аднавiць, яна паспрабавала, як кажуць
маладыя, «саскочыць» i зноў стаць звычайнай настаўнiцай, аднак да гэтага
ейнага жадання нiхто прыслухоўвацца не стаў. Напэўна, настаўнiцкае начальства добра разумела, што знайсцi такога безадмоўнага i працавiтага кiраўнiка
ў iх больш не атрымаецца.
Немалы настаўнiцкi стаж i ў Галiны Мiкалаеўны Ермаковай, якая прыйшла
сюды ў 1982 годзе.
Аднак, хоць яны адносяць сябе да «старой фармацыi», справа зусiм не
ва ўзросце. Справа (прабачце за таўталогiю) у падыходзе да кожнай справы.
Дзве Галiны папросту не могуць працаваць несумленна.
I яшчэ. Прыхiльнiкi рацыянальнага падыходу да жыцця, якiх апошнiм часам стала надзвычай шмат, напэўна, гэтага не зразумеюць — усiмi «чарнобыльскiмi» праектамi жанчыны займаюцца на валанцёрскiх пачатках, то бок,
абсалютна бясплатна. У дабрачыннасцi менавiта такая фiласофiя.
Пасля асабiстага знаёмства з дзейнасцю фонду «Дзецям Чарнобыля» ў
Ржаўцы адразу была наладжаная адпаведная работа. Пачалося ўсё з дзiцячага аздараўлення за мяжой. Лiтаральна наступным летам у вёсцы загучалi
назвы краiн: Германiя, Iталiя, Злучаныя Штаты Амерыкi.
Галiна Сiвакова каардынавала работу, а Галiна Ермакова непасрэдна
суправаджала групы дзяцей за мяжу. Разам фармiравалi групы, аддаючы
перавагу шматдзетным сем'ям, афармлялi дакументы i (бывала) суправаджалi дзяцей да Брэста, да дзяржаўнай мяжы. I ўсё толькi за ўласны
кошт.
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Хто займаўся такой працай, добра ведае, колькi нервовых клетак яна каштуе. Гэта ў тэорыi ўсё лёгка i проста, а ў рэальнасцi ўвесь час узнiкае цэлы
стос «накладак». Часам складваецца ўражанне, што айчынная бюракратыя
лiтаральна «заточана» на тое, каб ствараць праблемы тым, хто дабрачынна
дапамагае iншым.
Напэўна, тут трэба аддаць належнае кiраўнiкам розных раённых узроўняў.
Нiхто з iх нiколi не ўмешваецца ў вызначэнне, якiх дзяцей трэба пасылаць за
мяжу, а якiх не.
Дарэчы, супольная праца Ржаўскай школы i фонду «Дзецям Чарнобыля»
не абмежавалася традыцыйным аздараўленнем дзяцей за мяжой.
У той час у Мiнску штогод праходзiлi маладзёвыя канферэнцыi, куды пачалi запрашаць i дзвюх Галiн. Двойчы — у якасцi гасцей, а потым сказалi: «Хопiць глядзець на iншых, стварайце сваё!» Так узнiк маладзёвы цэнтр «Надзея
ХХI стагоддзя».
Калi нешта падобнае ўзнiкае ў гарадах, гэта больш-менш прывычна, але
ў вёсцы... Не памылюся, калi скажу, што для большасцi гэта гучыць амаль як
казка, нейкая экзотыка.
У Ржаўцы яе зрабiлi рэальнасцю.
У дырэктара школы заўсёды шмат асноўнай работы, таму свае «чарнобыльскiя» справы жанчыны вырашылi раздзялiць. Галiна Сiвакова занялася
выключна аздараўленнем, а Галiна Ермакова ўзяла на сябе ўсё, што звязана
з працай маладзёвага цэнтра.
Спраў было больш чым дастаткова. Спачатку ў вясковым Доме культуры
пад цэнтр выдзелiлi маленькi пакойчык. Аднак хутка стала зразумела, што яго
вельмi мала — i былi знойдзены больш прасторныя памяшканнi.
Пачыналася ўсё (як звычайна) з «голых сцен». Муж Галiны Ермаковай з
дошак, якiя даў мясцовы калгас, збiў стэлажы. Школа дапамагла з вырабам
iнфармацыйных стэндаў.
Прыгожыя фотаздымкi, як i мае быць, iлюструюць цяпер дасягненнi маладзёвага цэнтра, аднак нiчога не гавораць пра тое, колькi за гэтым стаiць
бескарыслiвай працы. Менавiта бескарыслiвай, бо за гэтую работу жанчыны
не атрымлiвалi нi капейкi. Больш за тое, прыходзiлася ўкладаць i асабiстыя
грошы. Ведаючы, што яны нiколi не вернуцца.
Напрыклад, нiхто i нiколi не кампенсаваў iм расходы на праезд да Брэста,
калi дзяцей адпраўлялi за мяжу, альбо набыццё канцылярскiх прыладаў, фотаматэрыялаў... Таму, калi я чую розныя плёткi пра тое, што такiя людзi праяўляюць iнiцыятыву «не проста так», я заўсёды прапаную плеткарам заняць
iх месца, i яшчэ нiколi не чуў згоды.
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Прынамсi, спроба зрабiць нешта накшталт свайго маладзёвага цэнтра была i ў Слаўгарадзе, аднак, калi iнiцыятар даведаўся, што справа гэта абсалютна бясплатная, яго iмпэт iмгненна знiк...
Шмат каму не зразумелая матывацыя гэткiх дзеянняў, як i тое, чаму дабрыня «легендарных жанчын», як iх называў Генадзь Грушавы, адгукаецца
ў сэрцах тых, хто жыве за тысячы кiламетраў ад Беларусi. На шчасце, там
вельмi багата тых, у кiм — адгукаецца.
Гiсторыя, як вёска Ржаўка атрымала першыя камп'ютары — красамоўнае
таму пацверджанне.
Шмат год таму адну з груп дзяцей, якiя ехалi на аздараўленне ў Нямеччыну, суправаджаў слаўгарадскi хлопец, якi вучыўся тады ў iнстытуце замежных
моў, а цяпер працуе ў Мiнску. Ён i расказаў немцам пра вясковы маладзёвы
цэнтр, якому трэба дапамагчы. Так у «Надзеi ХХI стагоддзя» з'явiлiся тры старэнькiя камп'ютары з прынтарамi, i ўся вёска пачала прыходзiць у цэнтр, каб
нешта «раздрукаваць».
Самае цiкавае, што фарба там не скончылася да таго часу, як маладзёвы
цэнтр прыпынiў сваё iснаванне.
Адбылося гэта ў 2014 годзе — па банальнай прычыне стомленасцi.
Калегi са Свенска доўга высвятлялi, «хто стаiць» за гэтай iнiцыятывай, бо
нiчога падобнага няма нават у раённым цэнтры. У рэшце рэшт высветлiлася,
што iнiцыятыва грамадская i «даху» ў выглядзе нейкiх структур альбо абрэвiятур не мае. На жаль, менавiта гэта i паспрыяла самалiквiдацыi.
Падкрэслiваю, гаворка пра самалiквiдацыю, бо да закрыцця цэнтра нiхто
не прымушаў звонку. Больш за тое, калi Галiне Мiкалаеўне на гэты конт выказалi непаразуменне, яна прапанавала iншым заняцца справамi маладзёвага
цэнтра i пачула такое знаёмае: «А навошта мне гэта трэба?».
Словам, ахвотнiкаў «цягнуць воз» далей не знайшлося, а ў сувязi з тым,
што маёмасць некалi фармальна (для падатковай iнспекцыi) паставiлi «на баланс» камсамолу, — усё, што з'явiлася за гады iснавання, забралi яго «спадкаемцы» з БРСМ.
Засталiся зноў — адны голыя сцены...
Нiкога не засмуцiла нават тое, што ў «нiчыйным» цэнтры вельмi любiлi
бываць дзецi. А таксама тое, што, нягледзячы на адсутнасць настаўнiкаў па
музыцы i харэаграфii, у iм ладзiлiся такiя якасныя фестывальныя праграмы,
што ў некаторых нават узнiкалi пытаннi наконт прыналежнасцi артыстаў да
Слаўгарадскага раёна. Маўляў, у Мiнск прывозяць не вясковых дзетак.
На самой жа справе, «падставаў», што практыкуюцца ў спорце, не было нiколi, то бок на маладзёвыя фестывалi не запрашалiся прафесiйныя артысты,
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а вось падтрымка з боку тагачаснай улады сапраўды была. Старшыня Слаўгарадскага райвыканкама i адзiн з яго намеснiкаў асабiста спрыялi ржаўскай
iнiцыятыве, дапамагалi транспартам i нават дазвалялi праводзiць рэпетыцыi
на сцэне раённага Дома культуры.
Было гэта дзесяць гадоў таму i ператварылася, на жаль, толькi ў добрыя
ўспамiны...
У сярэдзiне першай дэкады новага стагоддзя ў Слаўгарадскiм раёне стартавала праграма CORE «Супрацоўнiцтва дзеля рэабiлiтацыi ў рэгiёнах, што
пацярпелi ад аварыi на ЧАЭС», якую арганiзаваў Сусветны банк.
Па гэтай праграме Галiна Ермакова распрацавала для свайго маладзёвага
цэнтра праект «Клуб маладой сям'i». Перш за ўсё для таго, каб атрымаць тэхнiчную дапамогу. Яго пачалi рэалiзоўваць, i хутка да старэнькiх камп'ютараў
дадалося шмат новай аргтэхнiкi i нават музычны цэнтр.
«Надзея ХХI стагоддзя» стаў сапраўдным цэнтрам культурнага жыцця вёскi Ржаўка. Асаблiва гэта было зручна для вучняў пачатковай школы. Як толькi
ў дзяцей з'яўляўся вольны час, яны iшлi сюды. Працавалi на камп'ютарах,
малявалi, гулялi ў настольныя гульнi i нават адзначалi свае днi народзiнаў —
пяклi дома пiрагi i прыносiлi iх у маладзёвы цэнтр.
Зручна было i тым, хто чакаў пасля ўрокаў аўтобус. Адно — стаяць на халодным прыпынку, i зусiм iншае — чакаць у памяшканнi, сярод сяброў i забаваў.
Была i дысцыплiна — у цэнтры катэгарычна забаранялася палiць i ўжываць спiртныя напоi.
Дарэчы, сярод маёмасцi маладзёвага цэнтра было i некалькi швейных машынак. У тым лiку i прывезеная з Нямеччыны. Самае цiкавае, што працавалi
на iх не толькi дзяўчаты, але i хлопцы, што справа надзвычай рэдкая. I працавалi са шчырым натхненнем.
Не трэба быць педагогам узроўню Макаранкi альбо вядомым псiхолагам,
каб зразумець, што ў дзяцей так бывае толькi тады, калi нешта iх па-сапраўднаму захапляе.
Калi да гэтага дадаць яшчэ некалькi рэчаў, якiя з-за мяжы прывезла асабiста Галiна Мiкалаеўна Ермакова, то гэта i будзе ўся атрыманая iмi «гуманiтарка»...
Тое, што зараз у Ржаўскай школе выкладае шмат хто з тых, хто ў ёй некалi
вучыўся, гаворыць пра многае. Больш за тое, цяперашняя настаўнiца замежнай мовы сама некалi ездзiла на аздараўленне ў Нямеччыну. Гэта Вольга
Бурачкова, якая тады была Вольгай Краеўскай. I такi факт, дарэчы, не адзiны. Настаўнiк пачатковых класаў Сяргей Раманаў таксама калiсьцi быў сярод
дзяцей, якiя аздараўлялiся за мяжой.
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Як вядома, 70 адсоткаў радыяцыйных ападкаў, што ўзнiклi пасля аварыi на
ЧАЭС, прыйшлiся на Беларусь. У рэшце па ўзроўнi забруджанасцi тэрыторыi
краiна абышла ўсiх сваiх суседзяў, нават Украiну, дзе месцiцца Чарнобыльская атамная электрастанцыя.
Магiлёўшчына, разам з Гомельскай вобласцю, пацярпелi больш за ўсё.
Радыеактыўнаму забруджванню часткова падверглiся 14 раёнаў з 21, то
бок 38,6% плошчы ўсёй Магiлёўскай вобласцi. Слаўгарадскi раён, разам з
Краснапольскiм, Чэрыкаўскiм i Касцюковiцкiм, апынуўся сярод самых пацярпелых.
Як многiм, мне цяжка ўстрымацца ад прыгадвання вядомага гiстарычнага
мiфа, таму — даруйце. З 1136 года, якiм датуецца першы ўпамiн у летапiсе,
i да 23 траўня 1945 года раённы цэнтр нiколi не называўся Слаўгарадам. У
вельмi старадаўнiя часы гэта быў Прупой, Прапошэск, а потым Прапойск.
Кажуць, у Слаўгарад яго перайменавалi, каб не даваць дывiзii, якая вызваляла горад, ганаровае, але не надта меладычнае званне Прапойская, аднак
нiякiх дакументальных пацверджанняў гэтай версii няма. Афiцыйна, Прапойск
перайменавалi ў Слаўгарад па такой знаёмай савецкiм людзям «просьбе працоўных»...
Аднак вернемся да сур'ёзнага i сумнага.
Пятая часцiна беларускiх лясоў па сённяшнi дзень забруджаная i збiраць
там грыбы i ягады небяспечна для здароўя. У ваколiцах Ржаўкi (як i ва ўсiм
Слаўгарадскiм раёне) па колькасцi радыенуклiдаў 47,5% пробаў ягад i 73%
грыбоў перавышаюць дапушчальны ўзровень.
I яшчэ адна жудасная лiчба. Шкода, нанесеная рэспублiцы чарнобыльскай
катастрофай у разлiку на 30-гадовы перыяд яе пераадольвання, ацэньваецца
ў суму роўную 32-м бюджэтам краiны 1985 года.
Напэўна, нехта зараз зноў правядзе разлiкi i параўнае з тым, што рэальна атрымалася, аднак асабiста я маю вялiкiя сумневы наконт аб'ектыўнасцi вынiкаў, якiя прадставяць грамадскасцi. Афiцыйна мы радыяцыю
перамаглi...
Пра яе засталася толькi памяць. 26 красавiка 1996 года ў Слаўгарадзе была адкрыта мемарыяльная алея, як памяць аб вёсках, што былi лiквiдаваныя
(лiтаральна — пахаваныя) пасля аварыi на ЧАЭС. Сумны лёс напаткаў 25
населеных пунктаў.
Напрыканцы нашай размовы я спытаў дзвюх Галiн, наколькi ўдзячныя людзi за тое, што яны рабiлi i робяць. Аказалася — не вельмi. Больш за тое, можна прывесцi шмат прыкладаў, калi людзi ставяцца да бескарыслiвасцi iншых,
як да нечага абавязковага. Маўляў, нам дапамагаць ледзь не абавязаны...
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Перад самым развiтаннем жанчыны правялi для мяне маленькую экскурсiю па школе i ў адным з класаў прэзентавалi зробленыя вучнямi папяровыя
выцiнанкi. Вельмi прыгожыя рэчы, а галоўнае — зробленыя так таленавiта, што асабiста я адразу ўзгадаў адзiн з асноўных лозунгаў дабрачыннага
фонду «Дзецям Чарнобыля» — «Нiхто не зменiць наша жыццё, акрамя нас
самiх».

Два Анатолi
Нiколi не акцэнтаваў увагi на гендарным аспекце, але тут ён «просiцца»
сам. Сапраўды, «чарнобыльскiя» iнiцыятывы ў гарадскiх пасёлках Акцябрскi
Гомельскай вобласцi i Бялынiчы вобласцi Магiлёўскай узначальваюць мужчыны: Анатоль Iванавiч Буднiчэнка i Анатоль Сафронавiч Дунчанка. I гэта даволi нетыпова.
Паездка да Анатоля Буднiчэнкi была раней, таму спачатку — пра яго.
Не трэба быць фiлолагам, каб заўважыць, што назва пасёлка, дзе ён жыве,
калi казаць вельмi мякка, дзiўная. Па-руску яна гучыць нармальна — Октябрьский, а вось ад перакладу на беларускую мову можна атрымаць «выбух мозга»: Акцябрскi. Калi ўлiчыць, што «октябрь» перакладаецца як «кастрычнiк»,
то лагiчна было б называць пасёлак Кастрычнiцкiм.
Спадзяюся, некалi так i адбудзецца, i спецыялiсты па тапанiмiцы ўзгадаюць, што недарэчная назва iснуе толькi з 31 жнiўня 1954 года, калi загад
Прэзiдыума Вярхоўнага Савета БССР аб'яднаў у пасёлак гарадскога тыпу (з
атрыманнем статусу раённага цэнтра) адразу тры вёскi: Рудабелку, Рудню i
Карпiлаўку.
Вёска Рудабелка знаёмая большасцi з нагоды так званай Рудабельскай партызанскай рэспублiкi, якая iснавала падчас грамадзянскай вайны i польскай
акупацыi (з 1918 па 1920 гады) i актыўна падтрымлiвала савецкую ўладу.
Яна стала культавай i натхнiла вядомага пiсьменнiка Сяргея Грахоўскага
на напiсанне дакументальнай аповесцi, а не менш вядомага рэжысёра Iгара
Дабралюбава — на стварэнне дакументальнага фiльма.
Магчымасць разважаць, наколькi ўсё гэта было кан'юнктурна, пакiнем спецыялiстам, а самi зробiм акцэнт на тым, што гiсторыя гэтых мясцiн пачалася
зусiм не з прыходам Савецкай улады.
Вёска Рудабелка (Рудыя Белкi) вядомая з XVI стагоддзя. Першае пiсьмовае згадванне аб Рудабелцы адносiцца аж да 1507 года. У некаторых сучас-
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ных крынiцах даецца даволi вольнае тлумачэнне назвы гэтага населенага
пункта.
Маўляў, гаворка пра нейкiх Чырвоных Белак, i таму на гербе райцэнтра, якi
намаляваны зараз (бо ў часы Вялiкага Княства Лiтоўскага яго, як i Магдэбургскага права ўвогуле, не было i блiзка), красуюцца тры чырвоныя белкi, што па
колькасцi сiмвалiзуе аб'яднаныя вёскi.
Сапраўды, у старажытных беларускiх тапонiмах iснавала нешта падобнае
да белак. Як i ў расейскай мове блiзкiя да нашых вавёрак словы, дарэчы. Так
што, выкарыстоўванне ў назве «белак» не павiнна некага «напружваць». Але
ж слова «руды» ў перакладзе на рускую мову гучыць як «рыжий», а не чырвоны...
Аднак пакiнем гэтыя спрэчкi фiлолагам. Тым больш, родам Анатоль Буднiчэнка зусiм з iншых мясцiн, аб чым сам i расказвае.
«Я з Нароўлi. Да электрастанцыi ад
нас 60 кiламетраў, то бок, можна сказаць, што пасля аварыi на ЧАЭС мы
апынулiся амаль у самым пекле. Горад
стаў «зонай дабравольнага адсялення»,
i многiя разумныя людзi адтуль з'ехалi.
Нехта — у Расiю, нехта ў iншыя месцы. Дзеля аб'ектыўнасцi трэба сказаць,
што (калi выкарыстоўваць мову дыпламатаў) нас чакалi i ветлiва сустракалi
не паўсюль, таму некаторыя былi вымушаны вярнуцца...
Напэўна, гэта была адна з прычын
та
го, што я ад самага пачатку не збiАнатоль Буднічэнка
раўся нiкуды з'язджаць з Беларусi.
Калi паўстала пытанне аб пераездзе на «чыстыя» тэрыторыi аднаго
з самых буйных у Нараўлянскiм раёне прадпрыемстваў, якiм з'яўляецца
«Сельгастэхнiка», я вырашыў пераязджаць разам з iмi. I не мог iнакш, бо
яны для мяне зрабiлi вельмi шмат дабра.
У Нароўлi я шмат год працаваў дырэктарам школы, таму пасля пераезду ў Акцябрскi мне прапанавалi такую ж пасаду. Аднак амаль адразу я ад
яе адмовiўся. Школа была, працавала ўжо год, а жытло для настаўнiкаў
адсутнiчала. Атрымлiвалася, што пераехаць я быў павiнен толькi дзеля
кар'еры, а гэта не той арыенцiр, якi ў жыццi я лiчу галоўным.
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Дарэчы, увесь наш мiкрараён пабудавалi менавiта для перасяленцаў. А
гэтую школу — для дзяцей з Нароўлi. У Акцябрскiм ёсць яшчэ дзве школы.
Але наша (па лiку трэцяя) лiчыцца самай прэстыжнай. З часам яна ператварылася ў гiмназiю.
Яшчэ ў Нароўлi я быў крыху знаёмы з аздараўленнем дзяцей за мяжой,
таму пасля пераезду сюды, якi адбыўся ў 1992 годзе, займацца гэтым мне
i прапанавалi.
Зрабiла гэта Любоў Сяргееўна Шэйка, якая таксама пераехала з Нароўлi. Карыстаючыся момантам, я хачу выказаць ёй шчырую падзяку. Каб не
падтрымка Любовi Сяргееўны, займацца «чарнобыльскiм справамi» мне было б значна складаней.
Доўгi час, як шараговы настаўнiк, я выкладаў вучням фiзiку i астраномiю.
Потым «выслуга лет» дазволiла пайсцi на пенсiю. Цяпер працую iнжынерам-праграмiстам i паралельна займаюся аздараўленнем дзяцей.
Дзеля мiнiмiзацыi наступстваў аварыi на ЧАЭС ужо шмат год працуе
цэлая дзяржаўная праграма, аднак я прынцыпова лiчу, што дапамагаць людзям павiнна не толькi дзяржава. Нiхто нам лепей не дапаможа, чым мы
самi.
З такiмі думкамi я i прыехаў у фонд «Дзецям Чарнобыля», якi месцiўся
тады ў Траецкiм прадмесцi сталiцы. Асабiста з Грушавым на той момант
я знаёмы не быў, хаця шмат пра яго чуў i чытаў.
Пакуль не пачалася першая сустрэча, уважлiва прачытаў iнфармацыю
на стэндах. I заўважыў, што, у адрозненне ад iншых раёнаў, нiякай «чарнобыльскай» дзейнасцi ў Акцябрскiм не праводзiцца. I на аздараўленне за мяжу
з iншых мясцiнаў ездзяць 20--30 дзяцей, а з нашага — двое.
Яно ў нейкiм сэнсе i зразумела, бо Акцябрскi раён лiчыўся чыстым ад радыяцыi, а пра тое, што сюды пераехалi дзецi з Нароўлi, ведалi нямногiя.
З гэтага i пачалася размова з Генадзем Уладзiмiравiчам. Нягледзячы на
мае эмоцыi, узаемапаразуменне было знойдзена вельмi хутка — Грушавы
быў цярплiвым чалавекам i ўмеў чуць iншых.
Уважлiва, спакойна мяне выслухаў, прапанаваў стварыць арганiзацыю i
самiм заняцца гэтай справай. Так мы i зрабiлi.
Пяць чалавек правялi ўстаноўчы сход, аформiлi неабходныя паперы i пачалi працаваць. Асобна хачу падкрэслiць, што мясцовая ўлада паставiлася
да нас вельмi лагодна. Райвыканкам зарэгiстраваў усе дакументы i выдзелiў памяшканне.
Лiтаральна блiжэйшым часам колькасць дзяцей, якiя ехалi на аздараўленне з Акцябрскага, павялiчылася ў разы. Неўзабаве стаць выхавальнiкам
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такой групы выпала i мне. Потым я шмат год вучыў працаваць з дзецьмi
iншых, бо без педагагiчнай адукацыi «справiцца» з сотняй дзетак — амаль
немагчыма.
Спачатку мы шмат год працавалi з Германiяй, а потым у Беларусь прыехалi канадцы i захацелi сустрэцца з кiм-небудзь не з Мiнска, а з правiнцыi.
Генадзь Уладзiмiравiч прапанаваў мне ўдзел у такой сустрэчы. Напэўна,
яна вельмi прыйшлася даспадобы гасцям, бо потым дзецi з нашага пасёлка
шмат год ездзiлi толькi ў Канаду...
Дарэчы, назваць гэтыя землi цалкам чыстымi ад радыяцыi можна толькi
з пэўнай агаворкай. Калi мы сюды пераехалi, аналiзы ў нараўлянскiх дзяцей
часта былi лепшымi за аналiзы дзяцей мясцовых.
Справа ў тым, што пасля аварыi на ЧАЭС нашы дзецi ўжывалi толькi
чыстыя прадукты, якiя ў Нароўлю завозiлi цэнтралiзавана. А мясцовыя ехалi да сваiх сваякоў, бабуль i дзядуляў у той бок, адкуль iшла радыеактыўная
хваля, харчавалiся там, пiлi малако, збiралi грыбы...
За мяжой дзецi жылi не толькi ў сем'х, але i ў знакамiтым пансiянаце
«Фолькерсдорф», што знаходзiцца ля Дрэздэна. Напэўна, шмат хто зараз
успомнiў спадара Борна, да якога я таксама стаўлюся з вялiкай павагай.
Анатоль Буднічэнка (крайні справа) з дзецьмі ў Германіі
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На жаль, з часам увага замежнiкаў да аздараўлення нашых дзяцей стала
знiжацца. Тым, хто ладзiў такiя паездкi, знайсцi спонсараў станавiлася ўсё
цяжэй i цяжэй. I мы паступова пераключылiся на культурнiцкiя, адукацыйныя альбо экалагiчныя праекты.
На дадзены момант ужо больш як пяць год мы супрацоўнiчаем з адной берлiнскай iнiцыятывай. Мiнулым летам наш ансамбль «Зорачкi» разам з нямецкiмi дзецьмi правялi шэраг сумесных канцэртаў па ўсёй Германii. А нядаўна
дзецi з Акцябрскага (i два настаўнiкi суправаджэння) былi ў Берлiне, дзе разам
з аднагодкамi з Польшчы i Iталii займалiся экалагiчнымi праблемамi.
I ўвогуле. За доўгiя гады супрацы па чарнобыльскiх праграмах у нас склалiся вельмi прыязныя адносiны з замежнiкамi. Некаторыя з iх (акрамя традыцыйных лiставанняў i тэлефонных званкоў) прыязджаюць у пасёлак адведаць тых, хто калiсьцi праходзiў аздараўленне ў iх сем'ях.
Цiкава, што ў тых дзяцей ужо ёсць свае дзецi, i немцы едуць у Беларусь
толькi дзеля таго, каб на iх паглядзець!
Амаль заўсёды яны асабiста наведваюць сем'i перасяленцаў, лiквiдатараў, могiлкi, — а аднаму iнвалiду пасля асабiстай сустрэчы нават прывезлi
спецыяльны вазок! Дарэчы, каманды з нашага пасёлка прымалi ўдзел амаль
ва ўсiх маладзёвых фестывалях i канферэнцыях i практычна заўсёды былi
сярод пераможцаў.
Асобна хачу сказаць пра адносiны з мясцовай уладай. Ва ўсе часы яны былi выключна станоўчымi. Першапачатковая насцярожанасць даўным-даўно
знiкла. Нiхто нiколi не навязвае, якiх дзяцей трэба вывозiць за мяжу, а якiх
не. Больш за тое, прадстаўнiца ўлады прысутнiчае сярод заснавальнiкаў
нашай арганiзацыi i заўсёды ахвотна дапамагае».
Напэўна, гэтыя словы Анатоля Буднiчэнкi прагучалi крыху пафасна, але ў
сэнсе ўзаемадзеяння чарнобыльскiх iнiцыятыў i мясцовай улады пасёлак Акцябрскi, сапраўды, можна лiчыць ледзь не выключэннем з агульнага правiла,
што, на мой погляд, цалкам абгрунтавана i нармальна, бо гэтая грамадзянская структура не робiць нiчога дрэннага. Толькi дабро.
Магчыма, камусьцi гэта падасца спрэчным, але, па маiм глыбокiм перакананнi, дабро людзi запомняць лепш, чым кан'юнктурна-гопнiцкую песню пра
падтрымку Лукашэнкi дзяўчынкi з Акцябрскага Ксенii Дзягелькi, чый вiдэаролiк
так палюбiлi «на самым версе».
Хочацца верыць, што праз гады нiкому не будзе сорамна за гэтую песню, аднак ганарыцца ёю, як ганарацца, скажам, у Бялынiчах сваiм славутым земляком
мастаком-пейзажыстам Вiтольдам Бялынiцкiм-Бiруляй, не будуць дакладна...
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Далей аповед пойдзе пра другога Анатоля.
Анатоль Сафронавiч Дунчанка вучыўся ў сярэдняй школе даўжэй за iншых. Нарадзiўся ён у 1945 годзе, а атэстат аб сярэдняй адукацыi атрымаў
толькi ў 1965-м. Калi нехта тут падумаў пра дрэнныя адзнакi i «другагоднiкаў»,
то ён моцна памыляецца. Справа ў тым, што Дунчанка не толькi нарадзiўся
ў Беларусi, але i скончыў тут першыя чатыры школьныя класы. Аднак, калi
бацькi ў 1955 годзе (асваенне цалiнных i залеглых зямель) пераехалi ў Сiбiр,
хлопчыка пачалi вучыць амаль па новай. На дыктоўках ён пiсаў рускiя словы
беларускiм лiтарамi i атрымлiваў «калы», то бок, «адзiнкi».
«Пераход» адбываўся амаль да восьмага класа: у адрозненне ад матэматыкi, дзе ў хлопца былi толькi выдатныя адзнакi, па рускай мове яму ставiлi
ганебныя «тройкi».
Далей усё пайшло iнакш. З восьмага па адзiнаццаты клас Анатоль Дунчанка стаў адным з лепшых вучняў. Акрамя яго, у класе было толькi два «харашысты» i адзiн «выдатнiк». Цiкава, што ўсе 22 вучнi класа Дунчанкi атрымалi
потым вышэйшую адукацыю, а адзiн нават працуе мiнiстрам аховы здароўя
расiйскай Забайкальскай тэрытарыяльнай акругi.
Потым было вяртанне ў Беларусь, дакладней у Бялынiчы.

Анатоль Дунчанка

«Па спецыяльнасцi я хiмiк, выпускнiк Томскага ўнiверсiтэта,
таму вельмi добра ведаю, што
такое радыяцыя. Калi адбылася
трагедыя на ЧАЭС, мае дзецi былi
зусiм малыя. Дакладней — дачка,
якой споўнiлася дзесяць месяцаў,
а сына яшчэ не было, ён нарадзiўся праз месяц пасля аварыi.
На той момант я працаваў
настаўнiкам у мясцовым ПТВ. 26
красавiка 1986 года на суседнiх
могiлках адкрывалi помнiк, i нас
начальства прымусiла там быць.
Жудасная карцiна: людзi стаяць
на «свежым паветры» (у тым лiку
i мая цяжарная жонка), а на галовы
iм сыплецца чарнобыльскi попел...
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Пасля Бялынiчы сталi так званай «радыеактыўнай плямай». Мякка кажучы, нашай мясцовасцi не пашанцавала. Хмара, якая паднялася ў неба
пасля аварыi ў Чарнобылi, асела тут. У раёне ёсць мясцiны, дзе ўзровень
радыяцыi перавышае норму ў некалькi разоў.
Неўзабаве пасля аварыi я звольнiўся i з'ехаў на Поўнач Расii, у Цюменскую
вобласць, дзе жыла мая родная сястра. Стала асеў у пасёлку Верхнi Казым,
якi адмiнiстрацыйна ўваходзiць у Ханты-Мансiйскую аўтаномную акругу.
Напэўна, там бы i застаўся, але праз два гады цяжка захварэла цешча, i
нам прыйшлося тэрмiнова вярнуцца ў Беларусь.
Калi вярнуўся з Сiбiры, спачатку я працаваў iнспектарам раённага аддзела адукацыi, а потым перайшоў у настаўнiкi. Цяпер выкладаю хiмiю i
бiялогiю ў школе вёскi Свяцiлавiчы.
...З моманту вяртання прайшоў пэўны час, i з думкамi пра тое, што дапамогу чарнобыльцам нельга назваць справядлiвай, я з Бялынiч паехаў у
Мiнск. Адразу пайшоў у фонд «Дзецям Чарнобыля», пра якi ўжо шмат чуў.
Памятаю, тады быў кастрычнiк. Холад, пад нагамi — золь, халепа, боты прамоклi, замерз, як цуцык.
На той момант я яшчэ не ведаў сустрэўшай мяне Iрыны Львоўны Грушавой. З парога пачаў ёй расказваць пра тое, што ў нас лiчыцца так: у
замежныя паездкi едуць дзецi «блатных», а «простым» людзям нiчога не
дастаецца.
Яна прапанавала спачатку папiць гарачай гарбаты, сагрэцца, а потым аб
усiм пагаварыць. Гэтая прапанова запомнiлася на ўсё жыццё. Падумалася,
што менавiта так i трэба ставiцца да людзей — паважлiва i добразычлiва.
Спачатку мы паелi-папiлi, а потым пачалi размаўляць па справах. Генадзь Уладзiмiравiч Грушавы з увагай мяне выслухаў i сказаў: «Жадаеце з
намi працаваць — стварайце сваю iнiцыятыву».
У кастрычнiку 1990 года iнiцыятыва была створана, а ўжо ў лiстападзе
ў Бялынiчы прыехаў Франк Негеле з Золiнгена, якi кiраваў чарнобыльскай
iнiцыятывай у гэтым горадзе.
Наша супрацоўнiцтва было надзвычай карысным. Ужо неўзабаве па пасёлку стала ездзiць машына хуткай дапамогi. Немцам яе перадалi пасля
знiкнення ГДР, i яны адразу ж перагналi машыну ў Бялынiчы. Было гэта,
здаецца, у 1992 годзе, аднак тая «хуткая» працуе па наш дзень.
Да таго ж, яны прывезлi ў нашу бальнiцу шмат лекаў i матэрыялаў для
перавязак.
I самае галоўнае — кожны год 50--60 дзяцей з пасёлка пачалi ездзiць на
аздараўленне ў Золiнген i па месяцу жыць у нямецкiх сем'ях.

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

69

Праца там наладжаная такiм чынам: днём дзецi знаходзяцца ў будынках
спартыўнага комплексу, куды iх прыводзiць той, хто суправаджае групу з
беларускага боку, а вечарам немцы «разбiраюць» iх па сваiх сем'ях. Прынцып даволi падобны да нашага дзiцячага садка.
Задаволеныя ўсе, а напрыканцы знаходжання ў Германii дзецi нават пачынаюць называць тых, у каго жывуць, сваiмi нямецкiм бацькамi.
Ведаю, што гэта працягваецца i цяпер. I ёсць нямала прыкладаў, калi адных i тых жа дзяцей немцы запрашаюць па некалькi разоў, што для iх каштуе
грошай, якiя трэба выдзелiць на трансфер. Да таго ж, многiя нашы выхавацелькi-суправаджаючыя павыходзiлi замуж i жывуць цяпер у Нямеччыне.
I яшчэ вельмi прынцыповая рэч. Фармiраванне дзiцячых груп было цалкам празрыстым i не залежала ад пасадаў iх бацькоў. Перавагу мы аддавалi
шматдзетным сям'ям i тым, у каго сапраўды ёсць патрэба ў дапамозе, —
гэта было патрабаваннем нямецкiх партнёраў. Усё запiсвалася ў адпаведны часопiс i ўжо нiхто не мог сказаць, што «нешта там нячыста»...
Прынцыпова лiчу: хоць адзiн месяц на год нашы дзецi павiнны жыць менавiта там, у Нямеччыне. Для таго, каб iх арганiзмы хоць крыху адпачылi
ад радыяцыi.
У тое, што наша ежа бяспечная, таксама не веру, бо добра ведаю, як
гэтыя паказчыкi дасягаюцца: «брудныя» прадукты механiчна разбаўляюць
«чыстымi».
Такое ўражанне, што тыя, хто гэта робiць, нiчога толкам не ведаюць.
Адразу пасля аварыi на ЧАЭС чуў, што была прапанова перасялiць Беларусь у Заходнюю Сiбiр, дзе пустуюць велiзарныя тэрыторыi. Магчыма,
гэта было б выйсце, аднак, кажуць, Гарбачоў сказаў, што каштаваць iдэя
будзе вельмi дорага, i перасялення не адбылося. Напэўна, гэта было б авантурай... Але тое, што зроблена, таксама выклiкае шмат пытанняў.
Нашу Вiцебскую вобласць нельга назваць густазаселенай, аднак чарнобыльцаў перасялiлi не туды. А ў iншыя месцы. Бывала, на адлегласць 15--20
км ад адселеных вёсак. У нас што, не хапала месца?
Не здзiўлюся, калi некалi высветлiцца, што нехта на гэтым добра «пагрэў рукi».
Айчынныя чыноўнiкi вельмi хутка ўсё бяруць пад свой кантроль i расколваюць тое, што iм не падпарадкоўваецца.
На жаль, фонд «Дзецям Чарнобыля» не стаў у гэтым сэнсе выключэннем. Калi ён раскалоўся, значную частку замежных структур «пад сябе»
«падмялi» тыя, хто «сябруе» з уладай. У тым лiку iнiцыятыву горада Золiнген, дзе змянiўся кiраўнiк.
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Натуральна, што далейшая супраца стала немагчымай, i мы знайшлi
для сябе новага нямецкага партнёра — iнiцыятыву горада Херфард. Працуем з iмi i сёння.
Дарэчы, адбылося «пачкаванне» i ў Бялынiчах. Падрабязнасцi расказваць
не буду. Скажу толькi, што ў нашым маленькiм пасёлку цяпер iснуюць АДРАЗУ дзве арганiзацыi, якiя займаюцца чарнобыльскiмi справамi».
У Бялынiчах, як i ў Акцябрскiм, — каля дзясятка тысяч жыхароў, аднак у
абодвух пасёлках ёсць святлафоры, чаго не скажаш, напрыклад, пра родныя
мне Ашмяны. У гэтых населеных пунктаў увогуле шмат чаго агульнага. Як i ў
герояў нарыса.
Абодва прыезджыя, абодва працавалi настаўнiкамi, абодва на валанцёрскiх пачатках шмат год займаюцца аздараўленнем дзяцей за мяжой. А тое,
што ў абодвух пасёлках ёсць святлафоры — вельмi сiмвалiчна.
Так людзям лепш бачна, куды рушыць далей...

Сала з чыстай вёскi
З Валянцiнай Фёдараўнай Смольнiкавай мы размаўлялi шмат гадзiн. Яе
фраза, абраная ў назву гэтага нарыса, адразу падалася мне афарызмам. У
словах адной з самых шчырых прыхiльнiц чарнобыльскага руху краiны змяшчаецца красамоўны адказ тым, хто называе аварыю на ЧАЭС «пройденным
этапом».
Задумайцеся! Мiнула 30 год, а мы, калi частуем гасцей, дасюль гаворым:
«Не бойцеся, ешце! Гэта сала — з чыстай вёскi!»
Ды не прайшлi мы нiякiх «этапаў»...
Каб у першыя гады пасля трагедыi нехта сказаў, што ў Беларусi будуць
будаваць сваю атамную станцыю, яго б, мякка кажучы, не зразумелi.
На жаль, сёння сiтуацыя выглядае iнакш. Асаблiва на афiцыйным узроўнi.
Думаю, не памылюся, калi скажу, што цяпер назву райцэнтра Астравец
ведаюць нават тыя, хто не захапляецца геаграфiяй. Не буду зноў разважаць пра вiдавочны палiтычны чыннiк гэтай авантуры, а таксама пра тое,
наколькi яна (калi, канешне, будзе рэалiзаваная) прынясе нашай краiне так
званую «энергетычную незалежнасць». Сумна ад разумення таго, што людзi, якiя там стала жывуць, застануцца сам-насам з атамным рэактарам пад
бокам.
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Будаўнiкi ад'едуць на бяспечную адлегласць ад таго, што пабудавалi. Iдэолагi
«мiрнага атама» атрымаюць свае «трыццаць срэбранiкаў» у якасцi катэджа ў якiхнебудзь Драздах. Нехта банальна «зрубiць
бабло» i будзе хавацца ад турмы ў якiмнебудзь афшоры. А патэнцыйныя ахвяры
застануцца.
Наконт «патэнцыйных ахвяраў» я зусiм
не перабольшваю, i прынцыпова згодны з
дачкой Валянцiны Фёдараўны — Святланай Красiкавай, якая сёння ў Буда-Кашалёве ўзначальвае бюро дабрачыннай арганiзацыi «Дапаможам дзецям Чарнобыля»:
цалкам небяспечных атамных станцый
быць не можа. Любая з iх аказвае на наваколле хоць якое-небудзь уздзеянне. Уздзеянне — на людзей, жывёл, раслiны. РадыВалянціна Смольнікава
ялогiя — досыць сур'ёзная навука!
Не буду зараз нi з кiм дыскутаваць, а проста папрашу адказаць на адно
пытанне: раз там усё так бясшкодна для здароўя, чаму тады ёсць пенсiйныя
льготы для тых, хто працуе на атамных станцыях?
I задумацца над тым, чаму адну з самых вядомых даследчыкаў радыяцыi
Марыю Складоўскую-Кюры пахавалi ў цынкавай труне, а да яе рэчаў нельга
датыкацца яшчэ паўтары тысячы (!!!) гадоў...
Ды i наконт бяспечнасцi таго, што будуецца блiз Астраўца, таксама нямала
пытанняў. Чарнобыльскую станцыю ў свой час таксама падавалi, як нешта
цалкам надзейнае... А японскую якасць i ступень абароны да Фукусiмы i ўвогуле лiчылi ледзь не ўзорнымi...
Арганiзацый, у назве якiх фiгуруе слова «Чарнобыль», у Беларусi засталося
зусiм няшмат, i гэта невыпадкова. Улада наўмысна знiшчае ў свядомасцi людзей любыя крытычныя погляды, негатыў, звязаныя з атамнай энергетыкай.
На жаль, няма нiякiх гарантый, што пры будаўнiцтве нiхто нiчога не скрадзе. I тое, што некаторыя называюць адной з прычын нядаўняй аварыi (18
снежня 2005 года) на Ленiнградскай АЭС менавiта гэты недахоп чалавечай
натуры — факт.
Думаецца, тлумачыць, што ў Астраўцы таксама працуюць «розныя людзi»,
неабходнасцi няма.
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Мне ў гэтай сувязi адразу ўспомнiўся землятрус 1988 года ў армянскiм
Спiтаку, калi загiнула больш за дваццаць пяць тысяч чалавек, а паўмiльёна
засталiся без жытла. Дамы там рушылiся быццам пясчаныя канструкцыi, а
потым высветлiлася, што, па вялiкiм рахунку, так i было, бо цэмент з iх будаўнiцтва банальна скралi...
Да таго, шмат хто расказвае, што сам склад будаўнiкоў у Астраўцы зараз
iстотна змянiўся. Заробкаў, якiя былi раней, больш няма, таму будаўнiкамi
ўсё часцей i часцей становяцца бежанцы з усходу Украiны, якiя паверылi ў
казкi пра «стабiльнасць», расчаравалiся, i цяпер згодныя працаваць за любыя грошы.
Вельмi сумнiўна, што нехта з гэтых гастарбайтараў збiраецца стала жыць
блiз Астраўца i не марыць пра вяртанне на сваю радзiму...
Насцярожвае i тое, што на будаўнiцтве Астравецкай атамнай станцыi перыядычна працуюць будатрады БРСМ, якi называюць «лукамолам». I тое, што высакавольтныя электрычныя лiнii для АЭС будуюць кiтайцы, чыя «якасць» агульнавядомая i ўжо пацверджаная незакручанымi гайкамi...
Гэты нарыс у вялiкай ступенi паспрыяла падрыхтаваць Святлана Красiкава. Мы пазнаёмiлiся з ёй на чарговым маладзёвым форуме. Запрашэнне
прыехаць у Буда-Кашалёва было адным з першых, таму ў пэўным сэнсе
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Святлану можна лiчыць калi не суаўтаркай гэтага нарыса, то каталiзатарам iдэi.
Як кажуць у такiх выпадках, «злыя
языкi» адразу заўважылi, што кiраўнiцтва створанай ёю арганiзацыi Валянцiна Фёдараўна Смольнiкава перадала сваёй дачцэ. Напэўна, яны
пачнуць шукаць тут нейкiя «гешэфты». Адразу расчарую. Акрамя «гемара», грамадская чарнобыльская
дзейнасць нiякiх матэрыяльных выгод не прыносiць, бо ажыццяўляецца
выключна на валанцёрскiх пачатках.
Гэта адказ тым, хто вельмi любiць
(альбо наўмысна распускае адпаведСвятлана Красікава
ныя чуткi) лiчыць чужыя грошы...
Больш за тое, асабiста я не здзiўлюся, калi высветлiцца, што час ад часу
на дабрачыннасць iшла частка сцiплай iнжынерскай зарплаты самой Святланы Красiкавай...
Не хачу нiкога пакрыўдзiць, але, на мой погляд, Буда-Кашалёва нельга
назваць самым славутым райцэнтрам Беларусi. I не толькi таму, што ў пiсьмовых крынiцах звесткi пра вёску Буда (гiстарычная назва, якую мясцовыя
жыхары неафiцыйна ўжываюць па наш дзень) з'явiлiся толькi ў 1824 годзе, а
горадам гэтае паселiшча стала ў 1971 годзе.
Мяне, напрыклад, напружвае, што сярод славутых землякоў, якiх ведае Вiкiпедыя, у буда-кашалёўцаў толькi чатыры мала вядомыя прозвiшчы, адно з
якiх належыць крымiнальнаму аўтарытэту з мянушкай Глобус, застрэленаму
сумна вядомым кiлерам Сашам Македонскiм.
Калi сказаць вельмi мякка, не падабаецца мне i тое, што апошнiя дзесяцiгоддзi колькасць насельнiцтва райцэнтра, якi знаходзiцца за 48 кiламетраў на
паўночны захад ад Гомеля, няўхiльна знiжаецца, i ўжо «выйшла» на паказчыкi
1991 года.
Наўрад цi нехта назаве гэта «стабiльнасцю», аднак тое, што адной з прычын
дэмаграфiчнага рэгрэсу з'яўляецца «пануючая безнадзёга» — бясспрэчна.
Аднак цяжка паспрачацца i з так званым «чарнобыльскiм фактарам». Што б
нам не казалi пра «пройдзеныя этапы» i «перамогу над бядой», — дастаткова
схадзiць на могiлкi, каб убачыць — нешта ў такой статыстыцы ад лукавага.
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Канешне, тэзу пра «смяротнасць памаладзела» лагiчна адносiць на лiк
татальнага наступу «зялёнага змiя», аднак тое, што сярод прычын смяротнасцi амаль дамiнуюць анкалагiчныя захворваннi, таксама iгнараваць немагчыма.
На жаль, адкрытай, то бок публiчнай афiцыйнай статыстыкi на гэты конт
зараз для грамадскасцi практычна не iснуе, а калi нешта i трапляе ў рукi такiх
энтузiястаў, як Валянцiна Фёдараўна Смольнiкава, то з большага датычыцца
якой батанiкi альбо заалогii.
Такое ўражанне, што сёння навукоўцы занятыя тэмамi ўздзеяння радыяцыi на глебу, раслiны, жывёл, але не людзей — тых, хто з усiм гэтым жыве.
Больш за тое, любыя незалежныя даследаваннi на гэты конт практычна
забаронены, а любыя адпаведныя афiцыйныя дадзеныя аўтаматычна трапляюць у разрад нечага сакрэтнага.
Па маёй просьбе Валянцiна Фёдараўна ўзгадала пра першыя днi пасля
Чарнобыльскай аварыi.
«Пасля сканчэння Львоўскага медыцынскага iнстытута я была размеркавана ў вёску Уваравiчы Буда-Кашалёўскага раёна. Потым выйшла замуж,
1996 год. Валянціна Смольнікава выступае на «Чарнобыльскім шляху»

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

75

i мы паехалi на Урал, у Нiжнi Тагiл, а вярнулiся сюды ў 1979 годзе. Неўзабаве
я пачала працаваць галоўным педыятрам раёна, а Тамара Васiльеўна Рыжанава была ў нас медсястрой. З таго часу i сябруем.
Калi ў Чарнобылi «грукнула», нiхто пра гэта не ведаў. Акрамя «заходнiх» галасоў, нiякай iнфармацыi не было. Наш добры знаёмы Аляксандр
Максiмавiч Сувораў узначальваў тады раённую санэпiдэмстанцыю i меў
прыборы, якiя замяралi паказчыкi фону гама-праменяў. З ваенкамата чамусьцi (напэўна,таксама слухалi «Голас Амерыкi») загадалi iх праверыць,
i, калi пачулi лiчбы, сказалi: «Такога не можа быць. Напэўна, зламалiся
прыборы. Пра вайну нiхто нiчога не казаў». Ён змераў яшчэ раз — тое ж
самае...
29 красавiка на мясцовым маслазаводзе гэтым прыборам Сувораў праверыў малако. Яно было вельмi брудным. Аляксандр Максiмавiч забаранiў яго прадаваць i адразу трапiў у райкам партыi, дзе пачалi крычаць i
тупаць нагамi. Маўляў, «якое ты маеш права вылiваць на зямлю тоны
малака?»
Складаная тады перад iм стаяла дылема. З аднаго боку, як спецыялiст,
павiнен быў адстойваць сваю забарону. З другога, была рэальная пагроза
«пакласцi на стол» партбiлет, што па тых часах магло вельмi дорага каштаваць.
На шчасце, яго падтрымала тагачасная галоўны ўрач раёна Кулак, i забруджанае малако ў рэшце рэшт знiшчылi.
Потым на малаказаводзе ўсталявалi адпаведную апаратуру i пачалi сачыць за радыеактыўнымi паказчыкамi. Зразумела, што ўсё малако туды
iшло «бруднае» i ўжываць яго было нельга, аднак болей нiякiх публiчных канфлiктаў не было. Можна толькi здагадвацца, што далей з iм рабiлi...
Блiжэйшаму атачэнню Сувораў параiў шчыльна заклеiць усе вокны, па
магчымасцi не выходзiць на вулiцу самiм i не выпускаць дзяцей. Так i зрабiлi,
але цалкам крочыць за ўсiмi рэкамендацыямi не атрымлiвалася.
Першага мая была традыцыйная дэманстрацыя. Напэўна, цалкам праiгнараваць гэтую падзею начальнiкi не маглi, аднак зрабiлi яе вельмi кароткай i, акрамя дарослых, задзейнiчалi выключна старшакласнiкаў. Пазней мы
даведалiся пра аварыю. Паўстала пытанне — што рабiць?»
Тамара Васiльеўна Рыжанава ажыццяўляе праект «Дзецям ахвяр Чарнобыля», якi цалкам прысвечаны анкалагiчным хваробам. Калi яна слухала
ўспамiны калегi пра тыя трагiчныя днi, то ледзь стрымлiвала ўласныя эмоцыi.
Вельмi адчувалася, што рана, узнiкшая трыццаць год таму, балiць ёй па наш
дзень... Прапаную чытачу i яе аповед.
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«Якраз у той дзень я дзяжурыла палатнай
медсястрой. Звычайна хворым даюць сняданакабед-вячэру, а тут жанчына, якая развозiць ежу
па палатах, вярнулася з кухнi нi з чым. Сняданак
спачатку затрымалi, а потым зусiм забаранiлi.
Праз паўтары гадзiны выдалi «сухi паёк». I так
два днi. Пра прычыну нiхто нiчога не казаў. Толькi
сказалi — нельга.
Неўзабаве папаўзлi чуткi, але кiраўнiцтва
Тамара Рыжанава
маўчала, i толькi 2 мая нам афiцыйна аб ўсiм паведамiлi. Пачаўся масавы цэнтралiзаваны вываз з раёна дзяцей. Вывозiлi
ў Анапу, у Ленiнградскую вобласць i нават у чачэнскi Грозны. На станцыю
падганялi эшалоны i татальна накiроўвалi дзяцей з бацькамi ў розныя санаторыi.
Напрыканцы красавiка 1986 года нам павiнны былi даць новую кватэру,
бо дом, дзе жылi дагэтуль, зносiлi.
27 красавiка я вынесла на вулiцу сушыць усе рэчы. Сяджу побач. Дачка
гуляе па падворку. Свецiць сонца. I раптам з боку Гомеля панасоўваецца
чорная хмара. Я падумала, што будзе нейкая пясчаная бура. Схапiла дзiця i
пабегла дахаты.
Хмара накрыла ўсё, што засушылася, але бура не пачыналася; тады я
хутка пачала заносiць рэчы ў дом.
Нават страшна падумаць, колькi i чаго там было... Я ж тыя рэчы не выкiнула... Я ж iмi карысталася...
Пра праблемы, якiя звязаныя з той трагедыяй, можна расказваць доўга,
але я спынюся толькi на адной. Бывае, жанчыны з нашых мясцiнаў не могуць зацяжараць. Аналiзы на гармоны ў iх вельмi дрэнныя.
I ўвогуле. Калi даведваюцца, што хлопец альбо дзяўчына родам з нашага
раёна, шанцаў выйсцi замуж альбо ажанiцца ў iх няшмат...»
Пра тое, што «без мiнулага не бывае будучынi», напэўна, чулi ўсе, але
«ведаць» i «памятаць» — розныя дзеясловы. У Буда-Кашалёўскiм раёне
24 пахаваныя вёскi. Пахаваныя без двукосся — бо iх сапраўды схавалi пад
зямлёй, i толькi мясцовыя жыхары бачылi, што некалi на сучасных пустырах
жылi людзi.
Менавiта, з гэтай нагоды раённае грамадскае дабрачыннае аб'яднанне
«Дапаможам дзецям Чарнобыля», у якое сёння ўваходзяць каля ста чалавек,
на месцы кожнай з гэтых вёсак усталёўвае адпаведныя шыльды.
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На дадзены момант арганiзацыя з Буда-Кашалёва супрацоўнiчае з iнiцыятывамi Германii, Iспанii, Iталii, Англii i Японii. Менавiта супрацоўнiчае, бо iх
фiласофiяй заўсёды былi i застаюцца раўнапраўныя адносiны.
А пачалося ўсё напрыканцы 1989 года са званка з Мiнска. Смольнiкавай
пазванiлi з арганiзаванага Грушавымi фонду i прапанавалi прыняць у БудаКашалёве iншаземцаў. Гэта было зусiм нечаканым.
Канешне, пра такiя фонды ўсе ўжо ведалi, але з iх дапамогай на аздараўленне за мяжу звычайна ездзiлi дзецi начальнiкаў i мясцовых багацеяў, а
тут — цiкавасць да простых людзей.
Да таго ж, трэба ведаць тыя часы. Да ўсяго iншаземнага ў Савецкiм Саюзе,
з яго жорсткай гегемонiяй Камунiстычнай партыi СССР, ставiлiся, мякка кажучы, вельмi насцярожана.
Але сустрэча адбылася (1990 год) вельмi паспяховая i прадуктыўная. Сярод гасцей быў немец Георг Цiцэн з Каменца, што ў Саксонii. Менавiта ён у
наступным годзе прывёз у Беларусь першы гуманiтарны канвой.
Цiкава, што гуманiтарныя грузы звычайна прывозiлi людзi, якiх вельмi цяжка назваць алiгархамi: шматдзетныя бацькi, былыя ваенныя (як Георг Цiцэн i
яго сябры), простыя рабочыя, настаўнiкi...
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Шмат хто з iх прыязджаў па некалькi разоў. I працягваецца гэта самаахвярнасць па наш дзень.
Нават цяжка ўявiць — немцы свой адпачынак выкарыстоўваюць для таго,
каб прывезцi ў Беларусь гуманiтарны канвой. Фантастычныя людзi!
Першае, што яны пачалi прывозiць, былi медыкаменты i дзiцячае харчаванне. Апошняе мела асаблiвую важкасць.
Справа ў тым, што ў жанчын, якiя нарадзiлi ў той час дзяцей, грудное малако было радыеактыўнае. Выкарыстоўваць замест яго малако кароў было
праблематычна, бо там таксама ўтрымлiвалася радыяцыя.
З цяжкасцямi па ўсiм раёне знайшлi адно чыстае месца. Кароў закрылi ў
асобны хлеў. Кармiлi iх толькi чыстымi рэчамi, а малако потым цэнтралiзавана пастаўлялi на малочныя кухнi, аднак гэтага было недастаткова.
Канешне, праблему можна было вырашыць з дапамогай сумесяў кшталту
«Малютка» i «Малыш», аднак перапрацоўчы завод у гродзенскiм Ваўкавыску
не мог справiцца з незвычайнай колькасцю заказаў. Да таго ж, якасць iх прадукцыi вызывала шмат пытанняў. Нямецкiя ж малочныя сумесi былi цалкам
бяспечнымi.
На жаль, усе разважаннi падобнага тыпу i тады, i цяпер лiчацца «варожымi». Афiцыйная прапаганда не прымае (i нiколi не прымала) не толькi крытыку
ў свой бок, але нават спробы вольна думаць на гэты конт.
Усё ў нас па вызначэннi павiнна быць лепшым у свеце... Нават радыяцыя...
Першае, чаму вучыў сваiх паплечнiкаў Генадзь Грушавы, — свабода. Спачатку гэта была свабода ад савецкiх стэрэатыпаў, а потым i ад апекi яго самога.
Фiлiял фонду «Дзецям Чарнобыля» ў Буда-Кашалёве зарэгiстравалi ў 1991
годзе, а ў 2006 годзе па асабiстым настойваннi Грушавога яго перарэгiстравалi ў «Дапаможам дзецям Чарнобыля». Такiм чынам Генадзь Уладзiмiравiч
iмкнуўся вывесцi сваiх рэгiянальных паплечнiкаў з-пад вельмi моцнага цiску,
пад якiм у чарговы раз апынуўся i ён сам, i ўсе сталiчныя структуры фонду
«Дзецям Чарнобыля».
Нi ў каго не выклiкала сумневу, што ўлада вырашыла канчаткова знiшчыць
тое, што Грушавы ствараў некалькi дзесяцiгоддзяў, таму рашэнне «пра перарэгiстрацыю» было надзвычай практычным i дальнабачным.
Магчыма, яно i дазволiла захаваць тое, што пакуль захавалася...
На жаль, не факт, што гэтая праца будзе працягвацца бясконца, аб чым
асабiсты досвед Валянцiны Фёдараўны Смольнiкавай сведчыць больш чым
красамоўна.
У 2004 годзе на парламенцкiх выбарах яна была кандыдатам у дэпутаты i
на свае вочы ўбачыла, як у нашай краiне робiцца «стабiльная палiтыка».
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Немка Варэна Шафранскі прыехала ў чарнобыльскую зону

Пра тое, што адбывалася i адбываецца ў Буда-Кашалёве, можна расказваць вельмi доўга, бо тамтэйшую арганiзацыю лiчаць адной з лепшых у Беларусi. Напэўна, у будучым пра гэта будзе расказана ў асобным нарысе; зараз
жа хочацца акцэнтаваць увагу на некалькiх лiчбах.
Пачну з самых свежых — тых, якiя ёсць на дадзены момант.
З 1588 перасяленцаў, якiя прыехалi ў Буда-Кашалёўскi раён у 1989 годзе
з больш брудных тэрыторый, жывых засталося толькi 377 чалавек. Акрамя
гэтага, у раёне цяпер жыве 775 так званых лiквiдатараў, што на 419 чалавек
менш, чым было раней. Тых жа, хто мiграваў унутры раёна, было 1347 чалавек, а засталося — 309.
Канешне, некалькi адсоткаў гэтых людзей пераехалi, але ў пераважнай
большасцi — пайшлi з жыцця. I прычына не ў «смерцi па ўзросце». Прычына — у Чарнобылi.
У лютым гэтага года Валянцiна Фёдараўна Смольнiкава выступiла з дакладам у Германii. Дазволю сабе прывесцi тут фрагмент таго выступу, бо яна
вельмi пераканаўча пацвярджае ўсё сказанае раней:
«У нашым раёне на працягу апошнiх 10 гадоў назiраецца рост генетычных парушэнняў сярод нашчадкаў апрамененых бацькоў.

80

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

На мой погляд, рост генетычна абумоўленых захворванняў i iнвалiднасцi
ў дзяцей працягнецца, калi мы ўпарта не будзем звязваць гэтыя хваробы з
вынiкам жыцця ва ўмовах пастаяннага ўздзеяння малых доз радыяцыi, а iх
рост працягнем сарамлiва затуляць «сукупным уздзеяннем радыяцыi i цэлым
комплексам iншых фактараў». Знiзiць гэты вiд хвароб можна, праводзячы
рэгулярны радыяцыйны манiторынг дзяцей i цяжарных жанчын на высокаадчувальных устаноўках, затым праводзiць сярод назапашвальнiкаў радыенуклiдаў комплекс мер па ачышчэннi арганiзма ад радыенуклiдаў, для знiжэння iх
узроўню да мiнiмальных лiчбаў, плюс аздараўленне на чыстых тэрыторыях.
Гэта будзе танней, чым укладваць велiзарныя сродкi ў лячэнне цяжкахворых дзяцей, а затым пастаянна выплачваць дапамогу па iнвалiднасцi.
Якасць здароўя гэтага, ужо трэцяга падрастаючага пакалення дзяцей,
можна ацанiць па групах здароўя ў дынамiцы за 10 гадоў:
— абсалютна здаровых нованароджаных у 2006-м было 33,6%, здаровых
з адхiленнем ад нормы — 61,6%, хворых — 4,5%, iнвалiдаў — 0 %;
— у 2013 годзе здаровых — 10,9%, з адхiленнем ад нормы — 83,6%, хворых — 5,5%, iнвалiдаў — 0%;
— у 2015 годзе здаровых — 33,7%, з адхiленнем — 62,8%, хворых — 3,2%,
iнвалiдаў — 0,23% (1 чалавек).
Аналагiчныя тэндэнцыi i ў iншых узроставых групах. Прыдатнасць юнакоў да службы ў войску ў дачарнобыльскi перыяд складала 73--75%, у 2006 —
46,0%, у 2013 — 50,2%, у 2015 — 48%.
Нармальна працякае цяжарнасць i родавы працэс прыкладна ў 10--15%
цяжарных, у астатнiх — розныя хваробы, якiя вядуць да анамалii родавай
дзейнасцi.
Сярод дарослага насельнiцтва за 2014 год, у параўнаннi з 2013 годам,
доля асоб, прызнаных здаровымi, знiзiлася на 0,4%; на 2,1% знiзiлася доля
асоб, прызнаных практычна здаровымi; доля асоб, прызнаных хворымi хранiчнымi захворваннямi, вырасла на 2,5%.
Сярод дарослага насельнiцтва ў структуры агульнага захворвання на
першым месцы — хваробы сiстэмы кровазвароту, на другiм — хваробы органаў дыхання, на трэцiм — эндакрыннай сiстэмы i касцёва-мышачнай сiстэмы, затым хваробы крывi.
Сярод дзiцячага насельнiцтва ў 2014-м рэгiстраваўся рост першаснага
iнфекцыйнага захворвання, органаў дыхання, скуры, што сведчыць аб знiжэннi iмунiтэту.
А ў структуры агульнага захворвання дзiцячага насельнiцтва адзначаецца рост хвароб сiстэмы кровазвароту, стрававання, мочапалавой сiстэмы.
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Дзецi падрастаюць i пераходзяць у дарослае жыццё разам з хваробамi.
Практыкуючыя ўрачы адзначаюць наяўнасць амаль у кожнага дзiцяцi некалькiх хранiчных хвароб, характэрных для пажылога ўзросту».
Па афiцыйных звестках, шкода ад аварыi на ЧАЭС склала 235 мiльярдаў
долараў ЗША, i дзяржава потым вельмi ганарылася тым, што было зроблена
для лiквiдацыi наступстваў. Пры гэтым яна заўсёды «забывала» сказаць, што
нешта зрабiць яе лiтаральна прымусiлi.
Такiя людзi, як вучоныя Васiль Несцярэнка, Яўген Канапля, Iван Нiкiтчанка,
пiсьменнiк Алесь Адамовiч, фiлосаф Генадзь Грушавы...
На жаль, сёння такiх людзей «наверсе» амаль няма, i таму «чыстае сала»
становiцца чыстым толькi ў iх дакладах.

У пошуках чысцiнi
У дадзеным выпадку, канешне ж, маецца на ўвазе чысцiня ад радыенуклiдаў.
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Першая гераiня гэтага нарыса — Тамара Мiкалаеўна Iвалгiна — расказвае, што амаль шэсць
год таму яе сям'я стала першай у
iх пасёлку вырошчваць пакуль рэдкiх для Беларусi в'етнамскiх свiнак,
каб атрымлiваць сала, чыстае ад
радыяцыi.
Калi верыць татальнай эрудыцыi iнтэрнэтаўскiх пашукавiкоў, то
«гадоўля в'етнамскiх вiславухiх свiней — эканамiчна выгадны i захапляльны бiзнес. В'етнамскiя свiннi
непераборлiвыя ў ежы i валодаюць
устойлiвым iмунiтэтам, што робiць
iх практычна непашкаджальнымi з
боку розных захворванняў».
Сапраўды, менавiта гэтая пароТамара Івалгіна
да свiней лiчыцца адной з самых
перспектыўных для жывёлагадоўлi ва ўмовах радыяцыi.
...Аграгарадок Вазнясенск месцiцца блiз Чачэрска. Сам жа Чачэрск знаходзiцца на поўначы Гомельскай вобласцi, за 67 км ад абласнога цэнтра, а там
i да Чарнобыля — рукой падаць.
Вазнясенск зрабiлi аграгарадком у вераснi 2009 года, спаслаўшыся чамусьцi на закон, прыняты аж 5 мая 1998 года, а не на прэзiдэнцкi ўказ № 150,
якi быў падпiсаны ў 2005 годзе i патрабаваў за блiжэйшую пяцiгодку ператварыць перспектыўныя вёскi ў аграгарадкi.
Адназначна, што наступствы аварыi на ЧАЭС адыгралi тут не апошнюю
ролю. Але мне, напрыклад, не вельмi радасна бачыць аграгарадкi ў зоне з
высокiм узроўнем радыяцыi...
Каля вытокаў усёй чарнобыльскай работы ў пасёлку Вазнясенск стаяла
Рэгiна Гармаш, якой, на жаль, сярод нас ужо няма. Пасля таго, як Iрына i Генадзь Грушавыя далi старт аздараўленню беларускiх дзяцей за мяжой, яна
стала iх першым партнёрам у Чачэрскiм раёне.
Так атрымалася, што праз пэўны час мясцовыя чачэрскiя актывiсты, якiя
падтрымлiвалi Грушавога, прапанавалi Тамары Iвалгiнай (па жыццi таксама
вельмi актыўнай) суправаджаць на аздараўленне ў Германiю групу дзяцей з
Вазнясенска, дзе ў базавай школе яна працавала (27 год!!!) завучам. На жаль,
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у сувязi са складанымi сямейнымi абставiнамi Iвалгiна тады ад прапановы адмовiлася. З дзецьмi паехала яе аднадумца, настаўнiца нямецкай мовы Нiна
Iванаўна Ключынская.
Дарэчы, нямецкую мову Тамара Мiкалаеўна Iвалгiна (фiлолаг-русавед па
адукацыi) вывучыла самастойна. I да актыўнага чарнобыльскага руху далучылася таксама дзякуючы немцам.
У снежнi 1996 года да iх у вёску прыехалi госцi з нямецкай Хайдэнхаймскай
iнiцыятывы. Тады яны папрасiлi Iвалгiну дапамагчы з камунiкацыяй, а потым
прапанавалi ёй рабiць гэта пастаянна.
Праз пэўны час (што цалкам адпавядала фiласофii фонду) стала зразумела, што адным аздараўленнем дзяцей за мяжой не абысцiся.
Лозунг «Нiхто нам не дапаможа, акрамя нас самiх» у чарговы раз пачаў
ажыццяўляцца на практыцы, калi да дзейнасцi вазнясенскiх актывiстаў далучылася яшчэ адна iнiцыятыва з Германii — «Радасць i сябры Беларусi».
Узначальвала яе Крыстэль Вайцiрсферд.
Намаганнямi замежных сяброў каля школы быў закладзены фруктовы сад,
а кожны жыхар пасёлка бясплатна (за кошт спонсараў) атрымаў некалькi саджанцаў яблынi. Калi ўлiчыць, што на момант гутаркi ў Вазнясенску (Ленiнскi
сельсавет) стаяла 430 дамоў, няцяжка палiчыць iх колькасць.
А вiлейскi санаторый «Надзея», якi таксама патрануецца нямецкiм бокам,
атрымаў з Германii вельмi добрае насенне бульбы, адаптаваў яе да беларускiх умоў i 10 тон паставiў (зноў дзякуючы спонсарам) у Вазнясенск.
Потым у пасёлку два гады дзейнiчаў праект «Мае гады — маё багацце» —
яго ўдзельнiкi займалiся арганiзацыяй навагоднiх i калядных падарункаў тым,
каму 70--80 год i больш.
Як ужо пiсалася, на пачатку новага стагоддзя Сусветны банк зладзiў праграму CORE, сутнасць якой палягала ў супрацоўнiцтве дзеля рэабiлiтацыi рэгiёнаў, якiя пацярпелi ад аварыi на ЧАЭС. Праграму гэтую моцна крытыкавалi. Але гэта асобная тэма, зараз жа акцэнтуем увагу толькi на яе практычным
увасабленнi.
Менавiта па гэтай праграме ажыццяўлялася фiнансаванне праекта «Цяплiца». Змест яго ў тым, каб людзi маглi самастойна вырошчваць для ўжывання
максiмальна чыстыя ад гербiцыдаў i радыяцыi прадукты.
На жаль, заказаць у iншым месцы (чаго хацелi Iвалгiна i аднадумцы) пажаданы варыянт цяплiцы тады не атрымалася, бо начальнiкi розных рангаў настойлiва хацелi бачыць выдзеленыя Вазнясенску грошы толькi ў Чачэрскiм раёне.
Давялося купiць не тое, што хацелася, а тое, што ёсць.
Балазе, нават у такiх абставiнах удалося дабiцца галоўнай мэты — навучыць людзей вырошчваць чыстыя прадукты. Яны праходзiлi такi пiльны
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радыяцыйны кантроль, што яму могуць пазайздросцiць нават у больш «раскручаных» месцах.
Агуркi, якiя сваiмi рукамi вырошчвалi Iвалгiна i яе паплечнiкi, салiлi i «за
капейкi» прадавалi камбiнату грамадскага харчавання. Там iх рабiлi «сваiмi» i
прадавалi зноў. Ужо «за рублi»...
Агуркi атрымлiвалiся такiмi смачнымi, што нават дома дзецi прасiлi згатаваць тое, што «даюць у школе». Такая ж смачная была i квашаная капуста.
Як i варта было чакаць, з часам гэта не спадабалася санстанцыi. Яна сказала — нельга. I цяпер прывозяць у школу бочкi, пах ад якiх вельмi цяжка
назваць чароўным...
З часам да першай цяплiцы дадалася другая i дзве новыя функцыi — практычнае абучэнне вучняў i тое, што на бюракратычнай мове называецца «пазабюджэтным фiнансаваннем». У Вазнясенску пачалi са сваёй расады вырошчваць i прадаваць памiдоры, радыску. Грошы, атрыманыя такiм чынам,
выдаткоўвалiся на вучняў — напрыклад, на прызы для ўдзельнiкаў розных
конкурсаў.
Дарэчы, узровень вазнясенскiх артыстаў даволi высокi, у чым неаднаразова маглi пераканацца ўдзельнiкi шматлiкiх маладзёвых фестываляў i форумаў, якiя былi арганiзаваны фондам «Дзецям Чарнобыля».
Але, як кажуць, «вернемся да нашых бараноў». Дакладней — да в'етнамскiх свiнак.
Шэсць год таму, калi першыя шаснаццаць жыхароў Вазнясенска выказалi
жаданне пачаць новую справу, купiць незвычайных парасят iм дапамаглi нямецкiя спонсары, а далей усё пайшло паводле прынцыпу дамiно.
Калi нараджаўся новы прыплод, адно парася гаспадары аддавалi без
якой-небудзь аплаты, а астатнiх маглi прадаваць. Такiм чынам колькасць
нябачаных для акругi раней «в'етнамскiх вiславухiх» лiчыцца цяпер сотнямi.
Кормяць iх максiмальна чыстымi ад радыяцыi кармамi. Агiтбрыгада школы, якая расказала пра гэту iнiцыятыву на адпаведным конкурсе БЕЛРАД (iнстытут радыяцыйнай бяспекi), стала адной з лепшых выступоўцаў.
Дарэчы, быць лепшымi для iх — правiла. Можна прыводзiць шмат прыкладаў перамог дзяцей з гэтага пацярпелага ад радыяцыi паселiшча, але цяпер
я раскажу толькi пра адзiн праект.
Для Тамары Мiкалаеўны Iвалгiнай ён у некаторым сэнсе асабiсты. Гэта
праект «Нямецкая мова — мая будучая прафесiя». Справа ў тым, што, пасля
таго, як сама добра авалодала нямецкай мовай, яна пачала выкладаць яе
iншым.
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Канешне, касцяк праекта складаюць тыя дзецi, якiя бываюць з Iвалгiнай
за мяжой, але тое, што потым многiя з iх паступаюць у знакамiты Мiнскi лiнгвiстычны ўнiверсiтэт, гаворыць, перш за ўсё, пра якасны ўзровень моўнай
падрыхтоўкi.
Дарэчы, дзве дачкi Тамары Iвалгiнай таксама туды паступiлi. Да месца будзе прыгадаць, што Тамара Мiкалаеўна мае трох дачок i сына Леанiда i ўсiх
чацвярых дзяцей выгадавала адна, без мужа.
Перад такiмi жанчынамi звычайна ў знак павагi здымаюць капелюшы.
Гэта ж самае лагiчна зрабiць i ў адносiнах да Вольгi Кузняцовай з Быхава.
Больш за гадзiну я слухаў, як яна дапамагае iншым — i толькi напрыканцы
размовы (амаль выпадкова) даведаўся, што ў Вольгi Мiкалаеўны няма ныркi
i шчытападобнай залозы. Iх выдалiлi ў
Бараўлянах, дзе размешчаны вядомы
ўсёй рэспублiцы, анкалагiчны цэнтр.
Калi размова iдзе пра жанчын, як i
многiя, я стараюся пазбегнуць слоў накшталт «ветэран», але ў дадзеным выпадку без яго проста не абысцiся.
Вольга Мiкалаеўна Кузняцова — ветэран рэгiянальнага чарнобыльскага
руху, бо ў Быхаве фiлiял дабрачыннага
фонду «Дзецям Чарнобыля» быў ствоВольга Кузняцова
раны адным з першых.
А пачалося ўсё ў 1992 годзе, калi ў Быхаў («з другой спробы») прыехаў
Генадзь Грушавы. Менавiта тады i быў створаны мясцовы фiлiял, узначалiла яго Алiна Уладзiмiраўна Згiроўская, якая працавала ў музычнай школе
настаўнiцай.
Праз пэўны час па яе прапанове да новага руху далучылася, а ў 1999 годзе
i ачолiла гэтую работу Вольга Кузняцова.
Вольга Мiкалаеўна Кузняцова нарадзiлася ў вёсцы Глухi, якая месцiцца
недалёка ад Быхава (сёння гэта аграгарадок, дзе ёсць пабудаваныя за грошы
яе дзядзькi школа i Дом культуры). Яна скончыла Магiлёўскае медвучылiшча i
да пенсii працавала медсястрой у раённай бальнiцы.
Дзядзька Кузняцовай, Сцяпан Акiмавiч Красоўскi, быў, сапраўды, заможным чалавекам — маршалам авiяцыi, якi падчас вайны ўзначальваў паветра-
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ныя армii, а потым — ваенна-паветраную акадэмiю iмя Гагарына.
Менавiта з гэтым перыядам яго жыцця звязаны даволi цiкавы выпадак. На
сваiм лецiшчы Сцяпан Акiмавiч касiў траву, калi праз плот абiтурыенты папрасiлi невядомага дзеда прынесцi шклянку, каб «абмыць» паспяховы iспыт.
Ён зайшоў у свой дом i выйшаў адтуль у маршальскiм строi са шклянкай у
руцэ.... Патэнцыйных курсантаў «як ветрам здзьмула»...
Вольга Мiкалаеўна Кузняцова бывала на гэтым лецiшчы некалькi год запар.
Сёння прозвiшчам Героя Савецкага Саюза С.А. Красоўскага названая плошча ў Быхаве, пiянерская дружына школы роднай вёскi i вулiца ў Варонежы,
дзе той быў камандуючым ВПС фронту.
Аднак вернемся да пачатку, нават зазiрнём крыху раней за яго — у вясну
1990 года, калi фонд яшчэ не быў зарэгiстраваны, а яго функцыю выконваў
адпаведны камiтэт БНФ.
Генадзь Грушавы быў сябрам беларускага парламента i толькi-толькi пачынаў сваю «чарнобыльскую эпапею». З Германii для раёнаў, якiя пацярпелi
ад радыяцыi, перадалi чатыры скрынi вiтамiнаў. Каб даведацца, каму ў першую чаргу патрэбна такая дапамога, даводзiлася карыстацца мапай радыяцыйнай забруджанасцi. На ёй Быхаў быў сярод самых пацярпелых раёнаў.
Кiраўнiцтва раёна не ведала, якi канкрэтна парламентар да iх едзе, таму
сустракалi машыну Грушавых (Генадзь быў разам з жонкай Iрынай) з букетам кветак. Калi мясцовая начальнiца даведалася, што да iх прыехаў дэпутат
фракцыi БНФ, яна раз'юшана кiнула кветкi на зямлю.
Такой рэакцыi законна абраны сябра парламента не чакаў. Вырашыў вiтамiны адвезцi ў мясцовую бальнiцу i школу. Але галоўны ўрач i дырэктар не
асмелiлiся iх прыняць без дазволу вышэйшай iнстанцыi. Хоць i разумелi, што
гэта каштоўны падарунак. Чатыры скрынi вiтамiнаў вярнулiся ў Мiнск...
Менавiта па гэтай прычыне са стварэннем фiлii было вырашана крыху пачакаць. Затое пасля таго, як праз два гады фiлiя ўсё ж запрацавала, жыццё лiтаральна завiравала. Маршруты Быхаў--Мiнск i зваротны сталi амаль штотыднёвымi як для прадстаўнiкоў кiраўнiцтва фонду, так i для iх быхаўскiх сяброў.
Пра тое, як гэта адбывалася, лепш за ўсё раскажа сама Вольга Мiкалаеўна Кузняцова.
«У Мiнску было так шмат цiкавага, што мы сталi бываць там вельмi
часта. I з дзецьмi, i з моладдзю. А калi наведалi ў Малiнаўцы маладзёвы
цэнтр, адразу ж вырашылi зрабiць нешта падобнае i ў сябе.
Арандавалi вясковы дом, адрамантавалi яго, нават выкапалi калодзеж —
i сталi праводзiць там з моладдзю розныя мерапрыемствы.
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Не скажу, што непадкантрольную ўладзе дзейнасць адразу сталi вiтаць. Спачатку было вельмi шмат «накладак». Напрыклад, пасля таго,
як у Мiнску з нашым удзелам была зроблена дзiцячая пляцоўка, мы вырашылi падобную ж зладзiць i ў Быхаве. На жаль, праiснавала яна вельмi кароткi тэрмiн. Камунальшчыкi па загадзе нейкага кiраўнiцтва знеслi тое,
што мы пабудавалi. Не засмуцiла iх нават тое, што дзецям не будзе дзе
гуляць.
Мой фотаапарат крыху iх напужаў, таму была агучана афiцыйная прычына — па двары нашага дома ездзяць машыны. Тлумачэнне было настолькi бязглуздым (быццам па iншых не ездзяць!), што гэта зразумелi (альбо
проста не захацелi пратэстаў) нават кiраўнiкi.
Дзiцячую пляцоўку аднавiлi. Толькi не такой, якой была раней. I не з тых
матэрыялаў, з якiх будавалi мы.
Думаю, сапраўдная прычына была ў тым, што людзi праявiлi iнiцыятыву. Самi, без каманды «начальнiкаў»...
Напачатку дзейнасцi нас «кантралявалi» вельмi моцна. Асаблiва, калi
прыязджалi немцы, бо «жалезная заслона» з мазгоў нiкуды не дзелася.
Павышаная ўвага заўсёды была, зразумела, i да Грушавых. Як да Генадзя, так i да Iрыны. Памятаю, падчас аднаго яе прыезду за намi заўсёды
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ехала нейкая невядомая машына. Напэўна, яны праслухоўвалi тэлефоны,
бо ведалi наш маршрут не горш за нас самiх.
Потым працаваць стала значна прасцей, бо яны ўбачылi, што нiчога
кепскага мы не робiм.
Генадзь Грушавы нiбыта заражаў людзей сваёй неўтаймоўнай энергiяй,
асабiстым прыкладам «прымушаў» да актыўнасцi.
Наша жыццё кардынальна змянiлася, стала больш насычаным, цiкавым.
У горад, пра якi за межамi Беларусi раней амаль не чулi, пачалi прыязджаць
iншаземцы.
Было шмат вельмi патрэбных людзям праектаў, як то «Работа з iнвалiдамi» альбо «Мацi i дзiця-iнвалiд», у межах якога нашы хворыя дзецi тройчы
на год ездзiлi у медычныя цэнтры за мяжу.
Дарэчы, у пэўным сэнсе праца працягваецца i сёння. Дзякуючы спонсарам, мы кампенсуем хворым людзям кошты дарагiх лекаў.
Прыстойна была наладжана работа з непаўналетнiмi, якiя апынулiся за
кратамi. Праект курыравала асабiста Iрына Грушавая. Адной дзяўчыне, што
вызвалiлася з турмы, яна дапамагла ў Мiнску вывучыцца на цырульнiцу.
Асобна трэба сказаць пра праект дапамогi дзiцячым дамам сямейнага
кшталту. Заўсёды шчыра здзiўляюся — у некаторых такiх сем'ях адначасова жывуць па 6--8 прыёмных дзяцей, а ў адной нават дваццаць.
Натуральна, менавiта дзецi заўсёды былi прыярытэтам нашай дзейнасцi. Адпраўляць iх на аздараўленне за мяжу мы пачалi амаль адразу пасля
афiцыйнай рэгiстрацыi.
Не хачу нiкога пакрыўдзiць, але раней дзецi былi крыху не такiмi, як цяпер. Магчыма, больш шчырымi, простымi i менш прагматычнымi.
Раней радавалiся падаранай ляльцы, а цяпер просяць перакласцi для iншаземцаў просьбы наконт тэлевiзара, камп'ютара, ноўтбука.
Дарэчы, сем'i iнвалiдаў значна больш сцiплыя за сем'i п'янiц...
Бывае, даводзiцца сутыкацца з тым, што дзецi не ведаюць, чаму ехаць
на аздараўленне абралi менавiта iх. Не ведаюць пра Чарнобыль, пра радыяцыю. Адказваюць «нас абралi, таму што мы лепшыя».
Напэўна, так iх вучаць у школе. Афiцыйна мы Чарнобыль ужо перамаглi...
Увогуле ж, нi ад адной структуры мы не адчувалi такой дапамогi, як ад
фонду «Дзецям Чарнобыля». Таленавiтай моладзi нават плацiлi фондаўскiя
стыпендыi.
З Грушавым было вельмi проста працаваць. У яго не было ўласцiвай чыноўнiкам фанабэрыстасцi. Любога госця ён прымаў ветлiва, з нязменнай
добрай усмешкай.
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Апошнi раз я яго бачыла жывым, калi на 25 год фонду «Дзецям Чарнобыля» мы разам былi ў Швейцарыi.
Светлая памяць светламу чалавеку».
Варта дадаць, што ў Быхаўскiм раёне актыўна супрацоўнiчалi з iнiцыятывай Барбары Гладыш, якую потым узначалiла Ангела Нагель. Пасля няўдалых спробаў дапамагчы арганiзаваць Маладзёвы цэнтр у Чачэрску (iнiцыятыва там добраахвотна аддала ўсё ў рукi выканкама) Быхаву стаў дапамагаць i
Рудольф Дзюбер, якi надае асаблiвае значэнне працы з моладдзю.
...Падчас пахавання Генадзя Грушавога я ўбачыў шмат знаёмых твараў,
аднак адзiн чалавек, якога я сустрэў тады, мае самыя непасрэдныя адносiны
да гэтай кнiгi. Гутарка пра Юрася Меляшкевiча, якi са Слаўгарада пераехаў у
Мiнск дзякуючы менавiта чарнобыльскiм праграмам.
Разам са сваiм бацькам Вiктарам Рыгоравiчам ён прыйшоў да мяне пазней, чым я пазнаёмiўся з iншымi героямi гэтай главы, але размову з Меляшкевiчамi я вырашыў размясцiць менавiта тут.
Сын i бацька перажывалi адны i тыя ж падзеi. Толькi погляды на iх былi
рознымi. Адзiн — дзiцячы, другi — дарослы.

Юрась Меляшкевіч з цёткай Вольгай
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Вiктар Рыгоравiч Меляшкевiч успамiнае:
«Я родам з Берасцейшчыны. Пасля службы на Балтыйскiм флоце з адзнакай скончыў Ляхавiцкi сельскагаспадарчы тэхнiкум, потым профiльную
Горацкую акадэмiю, адкуль па размеркаваннi мяне накiравалi выкладаць у
Слаўгарад, у СПТВ № 62.
Там ажанiўся, там нарадзiлiся мае дзецi, там я сустрэў Чарнобыльскую
бяду.
Ад самага заснавання Беларускага народнага фронту быў i застаюся
яго прыхiльнiкам. У 1989 годзе на Сойме БНФ стварылi камiтэт, якi займаўся чарнобыльскiмi справамi. Узначалiў яго Генадзь Уладзiмiравiч Грушавы.
Царства нябеснае гэтаму цудоўнаму чалавеку!
Ён здолеў запусцiць такую маштабную «махiну», што найноўшая гiсторыя не толькi Беларусi, але i ўсяго свету, напэўна, нiчога падобнага
не ведае.
Я супрацоўнiчаў з iм больш за шэсць год, да таго моманту, як на фонд
«Дзецям Чарнобыля» пачалiся «наезды», абвiнавачваннi ў нейкiх парушэннях i адкрыты пераслед з боку Савета Бяспекi.
Сям’я Віктара Меляшкевіча — жонка Таццяна, дачка Надзея, сын Юрась
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На жаль, наша супраца на гэтым была брутальна спынена. За час, калi
ў Слаўгарадскай Радзе БНФ я займаўся тэмай Чарнобыля, мы, дзякуючы
Грушавому i яго фонду, аздаравiлi за мяжой больш за тысячу слаўгарадскiх
дзяцей.
Амаль кожны месяц я наведваў мiнскi офiс, некалькi разоў на год да нас
прыязджаў Генадзь. Ён вельмi часта бываў у камандзiроўках, таму я шчыльна кантактаваў з Iрынай Львоўнай, iншымi супрацоўнiкамi фонду. Iнтэнсiўная работа дазваляла за летнi сезон фармiраваць у нашым горадзе па 5-6
дзiцячых груп на выезд за мяжу.
Слаўгараду дапамагалi iтальянцы, немцы, палякi, фiны, англiчане, украiнцы (крымскiя санаторыi тады належалi iм) i нават японцы.
Акрамя аздараўлення дзяцей, яны дасылалi нам прадукты, адзенне, лекi, прыборы радыяцыйнага кантролю. Да нас прыязджалi дэлегацыi з Данii,
Бельгii, Люксембурга.
Беларусь ратаваў увесь свет.
Надзвычай кранальных выпадкаў было вельмi шмат. Памятаю, як да нас
прыязджалi палякi. Паглядзелi на ўсё, заплакалi i сказалi: «Мы гатовыя забраць да сябе ўсiх вашых дзяцей...»
Нешта падобнае казалi i iтальянцы, калi на тры днi прыехалi паглядзець
тыя сем'i, адкуль да iх едуць беларускiя дзецi.
Як i немцы, яны дасылалi нам шмат лекаў. Цэлыя самалёты. Мы з легендарным Фелiксам Шкiрманковым потым разам адвозiлi iх у раённую бальнiцу.
Фелiксу Уладзiмiравiчу — дзевяноста год. Ён ветэран вайны. На той час
узначальваў гарсавет. У нас там было сваё памяшканне, склады. Ён дапамагаў многiмi рэчамi, у тым лiку i палiвам.
На нас не было нiякага цiску. Нi справа, нi злева — бо рэдактарам раённай газеты быў сябра Партыi БНФ Аляксандр Малiноўскi.
Шмат работы выконвала Аляксандра Паўлаўна Старавойтава, якая
працавала медсястрой у раённай бальнiцы i за кошт сваiх адпачынкаў суправаджала дзяцей за мяжу, сачыла там за iх здароўем i ўмовамi жыцця. На
жаль, сёння з намi гэтай цудоўнай жанчыны ўжо няма...
А яе муж Мiхаiл Цiмафеевiч Пракоф'еў быў такiм працаголiкам, што
трэба яшчэ пашукаць.Складаў спiсы дзяцей на аздараўленне, па вёсках высвятляў, каму перадаць неабходныя лекi, шукаў, якой сям'i больш за ўсё
патрэбна гуманiтарная дапамога i г.д.
Унiкальны арганiзацыйны талент!
Нямала дапамог нам i капiтан мiлiцыi Тэльман Iсмаiлаў, азербайджанец,
якi ажанiўся з мясцовай дзяўчынай.
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Словам, у Слаўгарадзе ў нас была добрая сябрына аднадумцаў.
Аднойчы iтальянцы прывезлi кожнаму жыхару раёна (38 тысяч чалавек!!!) па дзве чатырохсотграмовыя бляшанкi тушонкi. Прыйшло некалькi
гумканвояў.
Такую колькасць бляшанак нават уявiць цяжка!
У 1992 годзе ў мяне з'явiлася магчымасць перавезцi жонку з дзецьмi ў
Мiнск, а сам я яшчэ 10 год жыў у Слаўгарадзе.
Пэўны час нават працаваў намеснiкам старшынi райвыканкама. Узначальваў аграслужбу нашага раёна. Пры мне палова сельскагаспадарчых зямель была выведзеная з севазвароту, бо там нельга было нiчога вырошчваць. На жаль, сёння ўсё вярнулася назад.
Потым у жыццё ўмяшалася «вялiкая палiтыка».
Калi стала вiдавочна, што «за цывiлiзаваным светам нас не павядуць»,
я, як iншадумец, стаў гэтаму актыўна супрацьстаяць i прыняў удзел у альтэрнатыўных прэзiдэнцкiх выбарах 1999 года.
Тады мяне i звольнiлi з працы. З Мiнска дзеля гэтага прыязджаў цэлы
дэпутат парламента».
А вось як бачыць падзеi тых год сын Вiктара Рыгоравiча — Юрась
Меляшкевiч:
«Дзень катастрофы на ЧАЭС запомнiўся мне тым, што з вулiцы бацькi
тэрмiнова паклiкалi мяне ў хату. Сказалi нешта накшталт — «радыеактыўнае сонца!».
Памятаю, як мы са страхам абмяркоўвалi нечаканую бяду i не ведалi,
што рабiць надалей.
Падавалася, усе памром...
Да радыяцыi дадаўся развал савецкай сiстэмы. Сумныя часы сталi яшчэ i
шэрымi ад эканамiчнага калапсу, велiчэзных чэргаў i татальнага дэфiцыту.
I на гэтым фоне — прамень сонца. Мяне запрасiлi ў Iталiю. За паўгода
да дзевяцi год.
Першы шок у мяне адбыўся акурат на ваенным аэрадроме, куды прызямлiўся наш самалёт. Дзяцей перасадзiлi ў аўтобусы. Кожнаму далi па пiцы i
бляшанцы «кока-колы» альбо «фанты». Такое я бачыў толькi ў мультфiльмах.
У iтальянскiх сем'ях нас сустрэлi быццам родных, але я ўжо вельмi сумаваў па маме, прачнуўся ноччу i заплакаў. Ранiцай гаспадыня сказала, што на
месяц будзе маёй другой мамай, i я больш не плакаў.
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Напэўна, дзiцячыя ўспамiны пра Iталiю — лепшае з тых часоў.
Вакол Слаўгарада — прыгожая прырода (дастаткова ўспомнiць знакамiтую «блакiтную крынiцу»), але сам горад у тыя часы быў не лепшым для
жыцця месцам. I справа не толькi ў чарнобыльскай радыяцыi.
Камунiстычныя ўлады ва ўсе часы амаль не думалi пра нейкую экалогiю.
Акурат праз наш двор цякла так званая рэчка-смярдзючка, куды з блiзкай
ЦЭЦ сцякаў мазут. Яе нават адмовiлiся чысцiць, проста схавалi ў калектар
i засыпалi зямлёй.
Рэчка была адразу за дзiцячай пляцоўкай i аднойчы лiтаральна загарэлася. Прама як у тым мульцiку... Толькi гарэў не акiян, а мазутная рэчка.
У 1992 годзе мы пераехалi ў Мiнск, а ў 1993-м я пайшоў у пяты клас. Сталiчны мiкрараён «Малiнаўка» нагадваў тады суцэльную будоўлю. З розных
чарнобыльскiх рэгiёнаў людзей перасялялi сюды цэлымi вёскамi.
У нашым пад'ездзе жылi перасяленцы са Слаўгарадскага раёна, некаторыя добра знаёмыя, а ў суседнiм — людзi з Чачэрска. Дамы камплектавалi
пераважна «па зямляцкiм прынцыпе». Амаль на сто адсоткаў iх насялялi
вяскоўцы, якiя нiколi не жылi ў
горадзе, i псiхалогiя ў iх таксама была чыста сялянская.
Хапала ўсяго...
Запомнiлася, што паверхам над намi жыў чалавек, якi
прывёз з сабой пчол i паставiў
на балкон вуллi. А пад вокнамi
кожны год (да канца дзевяностых) капалi грады, дзе потым
квiтнела бульба. Яно i зразумела. Людзей адарвалi ад ладу, якiм яны жылi стагоддзямi,
ад таго, ад чаго кожны з iх не
хацеў адмаўляцца, — i сiлай кiнулi ў гарадскiя ўмовы.
Нiхто пра гэта тады не думаў.
Было вельмi цяжка. Бацька
прыязджаў да нас са Слаўгарада амаль кожны тыдзень.
10 год жыў, так бы мовiць,
Сям’я Юрася Меляшкевіча —
«вахтавым метадам».
жонка Ганна, дачка Яніна, сын Станіслаў
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Мяне са старэйшай сястрой Надзеяй выхоўвала мацi Кацярына Iванаўна.
Надзя пасля чарнобыльскай аварыi моцна хварэла — рак шчытападобнай
залозы. Зрабiлi аперацыю. Выратавалi. Надзея скончыла юрыдычны факультэт БДУ, працавала дырэктарам IT-кампанii. Цяпер звольнiлася, адпачывае, займаецца сваiм здароўем i ўладкаваннем жыцця.
На жаль, iншым пашанцавала значна менш.
Невядома, як Чарнобыль
яшчэ адгукнецца ў нашым жыццi».
...Упэўнены, што сентэнцыю пра «цесны свет»
чулi ўсе, але зараз я вымушаны агучыць яе зноў.
Неверагодны цуд!
Летам 1998 года Карла Бенеш тры днi жыла
ў Слаўгарадзе ў доме
Меляшкевiчаў, восенню
2015-га ў яе доме ў Мюнстэры тры днi жыў (абсалютна незнаёмы) аўтар
гэтай кнiгi. Памiж дзвюма
падзеямi — не толькi 23
гады часу i рэха Чарнобыля. Памiж iмi — фiласофiя
дабрынi.

Віктар Меляшкевіч, Карла Бенеш,
Юрась Меляшкевіч, Кацярына Меляшкевіч

ГЛАВА IV

ПАГАРДЛІВАСЦЬ
І ДАБРЫНЯ
Пра гэта ў тыя гады амаль не гаварылі, а ўсе падобныя
прыклады называлі «адзінымі выпадкамі».
Сёння арыенціры кардынальна змяніліся.
З сутарэнняў чалавечых душ выцягнутыя і зробленыя
дамінантамі самыя кепскія і агідныя «якасці» чалавечай
натуры – зласлівасць, ілжывасць, зайздрасць.
Калі паглядзець на ўсё гэта праз шкло пануючага
кар’ерызму, атрымаецца жудасная рэч.
Сёння пагардлівасць беднасці змянілася пагардлівасцю
«стабільнасці», і «адзінымі выпадкамі»
стала менавіта дабрыня.
Вельмі хочацца верыць, што так будзе не на вякі,
бо СВЯТЛО заўсёды перамагае цемру.
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Ирина Грушевая вспоминает...
«Образно говоря, Геннадий бился в кровь о стену отечественной бюрократии, и мне очень хотелось ему помочь.
Безусловно, что-то у нас получалось, ибо Советский Союз уже трещал по
швам. Рушилась стена лжи советской пропаганды. И прежде всего, по отношению к Чернобылю. Ложь обнаружилась вокруг того, что реально угрожает жизни. И это увидели очень многие. Одних только ликвидаторов были
десятки тысяч.
Вначале никакой правдивой информации не было вообще. Позже мы узнали, что только пожарники ценой своих жизней спасли Европу от страшной
беды.
А ведь кроме них было ещё огромное количество людей, которых можно
было защитить, если бы сразу знали правду...
Увы...
Так совпало, что Геннадий, словно лупа, которая собирает вместе множество солнечных лучей и прожигает твердую поверхность, сумел сфокусировать несогласие существовать во лжи и нежелание жить по-старому.
Не только в нашей семье, но и в тысячах других белорусских семей. Когда
люди осознали, в какой тьме лжи они жили — ленинизм, сталинизм, коммуВыступает академик Евгений Конопля
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низм, Чернобыль — родилось противодействие. Чернобыль стал последней
каплей в череде мифотворчества и обмана.
Я благодарна судьбе за встречу с Геннадием и то, что мы вместе пережили время перемен. Как известно, жить в эпоху катаклизмов не хочет никто — говорят, их нужно вообще бояться, — но именно это время было самым счастливым и интересным в моей жизни.
Мы смогли его использовать как для собственного роста, так и для того,
чтобы изменить ситуацию. И в стране, и в сознании людей.
Мы сумели многим помочь понять, что никто не изменит нашу жизнь, кроме нас самих. Именно мы сами, а не некий «добрый дядя», правительство,
власть. Лучше самих людей, как и в чём им нужно помочь, не знает никто. Начинается всё с каждого из нас. И каждый ответствен за своего ребенка, свою
семью, деревню, страну.
К счастью, нам удалось «втиснуться» в очень небольшое временное пространство — с 1988 по 1994 годы. По сути, всего шесть лет, но их оказалось
достаточно для того, чтобы перевернуть наши личные жизни, жизни сотен
тысяч белорусов и огромное количество жизней людей за рубежом.
1996 год. Третий конгресс «Мир после Чернобыля»
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Строительство детской SOS-деревни
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Мы как бы поднялись на высоту птичьего полета и увидели, что мир дышит
так же и переживает точно так же, как и мы. Что все страшилки про «злобный
враждебный капитализм» не более чем мифы советской пропаганды. Поднялись и увидели людей, которые хотят помочь попавшим в беду.
С этими людьми и начали вместе думать о том, как и что лучше делать,
как привлечь побольше сторонников. Изучали узкую проблему досконально
и становились экспертами в определённых областях. Ведь поначалу мы все
очень многого не знали и не умели. Например, как помогать другим, организовывать детские поездки, собирать пожертвования и т.д.
На Западе об этом тоже не имели никакого представления...
Проходило огромное количество встреч, разговоров, мы анализировали
ошибки, недочёты и даже полные провалы. Мы жили необыкновенно насыщенной жизнью, но с таким доверием друг к другу, что когда происходила какая-нибудь ошибка, не пытались сразу искать виноватых среди иностранцев,
а говорили — у вас не получилось, потому что где-то ошиблись и мы.
Ни на Западе, ни на Востоке нет больше ни одной страны, куда бы (не туристами) с самыми наилучшими побуждениями приезжало столько иностранцев, и чьи дети оздоровлялись так массово.
Первый конгресс «Мир после Чернобыля». В центре — писатель Василь Быков
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Папа Римский Иоанн Павел II принимает чернобыльских детей
Первая помощь. Отец Александр Надсон

Хотя поначалу бывало
всякое...
Помню, после первых
приездов в хойникской
газете первый секретарь
райкома партии писал:
«Ездят тут всякие иностранцы, вынюхивают,
заразу привозят...». Цитата буквальная.
У советских людей перед миром тогда был огромный страх, неприятие.
Высокомерие насчёт того, что мы самые лучшие.
А потом, когда они увидели, что на Западе люди их
общественного статуса
(врачи, учителя, инженеры, водители транспорта, таксисты, продавцы)
живут гораздо лучше (на-
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Вернер Линдеман

шим такое благосостояние и не снилось!), тогда началась демонстрация высокомерия бедности. Дескать, «нам бы их проблемы»...
Легко сказать, но очень трудно сделать. Геннадий осилил, практически
сломал невозможное — психологию советского человека. Созданный им
фонд кардинально перевернул мировосприятие людей.
Я работала преимущественно на Западе, где убеждала людей помогать
Беларуси. Мне было непросто, но проще, чем Геннадию. Он избавлял мозги
тысяч людей от ненависти, высокомерия бедности и ложной гордости.
Доводилось слышать: «Зачем у них просить помощи? Они же фашисты,
которые уничтожили мою деревню!»
И тогда мы были вынуждены объяснять, что это обычная подмена понятий,
что зло творили не они, что это дети и внуки, которые тоже страдают от того,
что их отцы и деды когда-то были в нашей стране вместе с фашистами.
Всё было очень непросто, но когда люди начали ощущать себя людьми —
благородными, великодушными и даже щедрыми, принимая иностранцев,
когда они вместе — даже не с потомками, а с прямыми наследниками тех,
кто разрушал их деревню — вместе плакали, пели песни, ходили в баню,
пили водку, это было «тихой революцией», сделанной фондом «Детям Чернобыля».

АД КАТАСТРОФЫ
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Это с одной стороны.
Ломка восприятия советского человека произошла и с другой стороны. Никто не заставлял иностранцев
нам помогать. Они сами приехали
в Беларусь, чтобы во всём разобраться и всё оценить лично. В их
сознании тоже произошла «тихая
революция».
Конечно, было много тех, кто
приезжал только для того, чтобы
дать. И было немало тех, кто хотел только брать и ничего при этом
не делать. Такие отношения тоже
Автобус для перевозки в Германию
установились. Мир многообразен,
чернобыльских детей
и я не хочу его идеализировать.
Но фонд следовал философии, созданной Геннадием. Философии добра.
Философии «давайте делать вместе».
Те, кто придерживался схемы «давать-брать», от нас ушли. И слава БОГУ!
Мы как бы складывали свои идеи в общий котел, а потом извлекали из
него общее дело.
Например, в Белыничах в подвале детского дома установили сушильный
агрегат, чтобы там не стояла вода, построили баню в Калинковичах и Быхове.
То есть слово «вместе» всегда было главным.
Подарок немецкой полиции
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Славгородский батюшка приветствует гостей

Из сострадания те же немцы приглашали белорусских детей месяц отдохнуть в их стране, а мы, как организация, разговаривая с людьми в городе, где
будет укомплектована группа (строительной бригадой, например), предлагали им самим что-то для себя сделать.
Расскажу типичный случай.
Геннадий спрашивает: «Почему ваши дети едут за рубеж?» В ответ звучит:
«Потому что мы живем в зараженной зоне». Тогда он говорит: «Хорошо, зона
зараженная... Но у вас что, рук-ног нет? Что сделали хорошее конкретно вы?
Теперь будете ждать очередную подачку? Так не пойдет. Раз ваши дети отдыхают в Золингене, сделайте хорошее для других детей!»
То есть, помогая людям, мы всегда старались разбудить в них самих активность. Чтобы они не были жертвами, которые протягивают руку за помощью, а сами были готовы что-то делать для других.
Например, если хотели строить церковь, то детей из радиационного Жлобина посылали за границу, а жлобинский комбинат бесплатно выделял для
строительства железобетонные конструкции.
К сожалению, иждивенческой психологии проявлялось тоже немало...
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Освящение каплицы около площади Бангалор

Близ Узды. Фабрика экологического питания

По опыту фонда знаю, что сначала человек держит протянутую руку —
дай, потом открывает рот и просит положить в него, а потом этот рот увеличивается до размеров вселенной — и всё мало.
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Ирина Грушевая представляет новый проект фонда
В больнице для чернобыльцев

Делать из человека паразита — не наш путь.
Всего за шесть лет (не только благодаря оздоровлению
детей) нам удалось разбудить
в людях инициативу. Возникли
проекты помощи старикам,
инвалидам, больным детям.
Создавались соответствующие инициативные группы,
и наши граждане с помощью
иностранцев сами занимались
социальной работой. Самостоятельной, а не той, которой
занимались государственные
структуры типа собесов.
Это было совершенно новое движение. За шесть лет
оно обрело поистине впечатляющие масштабы. Если людям немножко помочь, непре-
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Прием в православной епархии.
Выступает Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси

менно раскрываются самые лучшие качества каждого человека. Они есть
внутри — у всех.
В 71 районе Беларуси Геннадию удалось создать подобные группы. Группы людей, которые были заинтересованы строить социальную работу, потому что благодаря ей у них начиналась совершенно новая жизнь. Их дети
ездили на оздоровление за границу, к ним приезжали иностранцы, которые
становились их новыми друзьями. Насущное становилось гораздо интересней, и они играли в нём далеко не самую последнюю роль.
Люди стали жить совсем по-другому. В любой момент руководителям инициативы, ответственным за набор детей или распределение гуманитарной
помощи, они могли предъявить претензии по количеству детских поездок за
границу, задать вопросы насчет правильности распределения гуманитарной
помощи. Дескать, почему что-то делается не так, как бы им казалось справедливым.
К государственным структурам предъявить подобные претензии невозможно в принципе. Все двери там всегда будут закрыты. Здесь же каждый
должен был публично аргументировать свое решение. И быть при этом предельно убедительным, иначе от его авторитета очень скоро ничего не останется, и освободившееся место займет кто-то другой.
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Словом, формировалось гражданское общество.
Конечно, было немало ошибок, но все увидели, что при таком подходе
жизнь становится более справедливой, насыщенной и разнообразной.
К слову, подобные примеры были очень показательны и для всех остальных. Сторонние люди стали приходить и говорить: хотим жить так же. Спрашивали, что нужно делать, и тут же генерировали свои идеи. Если речь шла
о клубах пожилых людей, то предлагалось собрать дедушек-бабушек, подарить им на праздник цветы, испечь печенье, напоить стариков чаем и т.п.
Люди учились приносить другим радость. Порой это было просто потрясающе и давало такой эффект, что когда встал вопрос о возвращении государственной опеки (государство лучше знает, что людям нужно) и создании
Департамента гуманитарной помощи, а тех, кто поднял голову, силой заставили ее вновь опустить, это стало настоящей трагедией.
К счастью, на тот момент мы уже успели понастроить столько, что никому
и по сей день до конца не удалось разрушить.
Люди попрятались, но продолжали делать то, что делали раньше. Может,
они использовали другие формы, может, эффект уже был не таким, как прежде, но полностью повернуть время вспять — не удалось».

ГЛАВА V

БЕРЛIНСКIЯ
РАЗМОВЫ
Гэта было амаль звычайнае мерапрыемства —
паседжанне створанага ў 1997 годзе Мiжнароднага
савета «Дзецям Чарнобыля». Цягам двух дзён у Берлiне
iшло абмеркаванне таго, што трэба зрабiць, каб годна
адзначыць сумную дату 30-годдзя аварыi на ЧА ЭС.
У нямецкую сталiцу прыехалi людзi з розных краiн,
i я палiчыў мэтазгодным к
рыху расказаць пра некаторых з iх.
Пра тых, у каго розныя лёсы, розныя погляды,
аднак ёсць тое, што аб'яднала ўсiх — Чарнобыль.
Пра тых, для каго чужая бяда стала сваёй.
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Iнгрыд i Буркхарт Хамаер
Буркхарт Хамаер нарадзiўся 13 красавiка 1941 года ў горадзе Уна, што
месцiцца на паўночным захадзе Германii. Нарадзiўся ў год, калi рэйтынг Гiтлера быў самым высокiм. Як вядома, пачалася вайна супраць Савецкага Саюза, так што Буркхарт — дзiця вайны.
Бацькi яго былi сацыял-дэмакратамi, чаго гiтлераўскi рэжым, мякка кажучы, не прымаў. Цярпелi iх толькi таму, што не было нагоды для арышту.
Чаго нельга сказаць пра iншых...
У iх доме жыла жанчына, чый сын загiнуў на вайне. Аднойчы яна сказала,
што «гэтага Гiтлера трэба павесiць...» Адзiн з суседзяў пачуў i данёс. Жанчына знiкла, а потым Хамаеры даведалiся, што яна ў турме.
Гэтая гiсторыя з дзяцiнства пакiнула ў свядомасцi Буркхарта вялiкi адбiтак.
Пра тое, што было далей распавядае сам Буркхарт Хамаер:
«Пасля школы я паступiў ва ўнiверсiтэт, дзе вывучаў тэалогiю i фiласофiю, пасля чаго стаў студэнцкiм пастарам, бо вельмi шмат i шчыльна
кантактаваў менавiта з моладдзю.
Для такога выбару былi сур'ёзныя падставы, i самая галоўная ў тым,
што лiчу: чалавек павiнен быць заўсёды адкрытым у дачыненнi да таго,
што вышэй за яго. Вось мне i захацелася больш ведаць пра тое, што
вышэй i мацней за нас. I што выходзiць за межы чалавечага ўяўлення пра
свет.
Пра што мы думаем? Чаго баiмся? У чым сутнасць сяброўства i варожасцi? Адкуль яны паходзяць?
У 1986 годзе я выдаў кнiгу з назвай «Масты ўзаемаразумення: за новыя
адносiны з Савецкiм Саюзам». Гэта быў надзвычай небяспечны перыяд супрацьстаяння памiж Захадам i Усходам, бо ракеты былi ў поўнай боегатоўнасцi з абодвух бакоў.
У Заходняй Германii пачаўся вялiкi рух за мiр.
У сваёй кнiзе я напiсаў, што нам абавязкова трэба з'ездзiць да тых, хто
падчас вайны быў ворагам. Няхай людзi сустрэнуцца, пазнаёмяцца адзiн з
адным i разам скажуць — мы не жадаем вайны, мы супраць яе i не хочам
больш адзiн у аднаго страляць. Мы хочам мiру.
Адразу пасля гэтага пагаварылi са студэнтамi i сфармiравалi групу для
паездкi ў СССР. Так мы ўпершыню трапiлi ў Мiнск. Было гэта ў 1987 i 1990
годзе.
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У адрозненне ад беларусаў, немцы шмат чыталi i чулi пра аварыю на
Чарнобыльскай АЭС. Было багата iнфармацыi са Швецыi, дзе адразу пасля
аварыi зафiксавалi значнае павышэнне ўзроўню радыяцыi, шмат публiкацый у газетах самой Паўднёвай Германii i адпаведных перадач па радыё.
Да таго ж, сярод студэнтаў было нямала будучых медыкаў, фiзiкаў, хiмiкаў. У адзiн голас яны гаварылi, што адбылося нешта вельмi кепскае.
У Мiнску адбылiся сустрэчы ў Таварыстве сяброўства, камiтэце Мiру,
Акадэмii навук. Паўсюль сустракалi нас вельмi ветлiва, ахвотна размаўлялi на розныя тэмы. Нашы дзёрзкiя студэнты пачалi задаваць пытаннi пра
Чарнобыль.
Маўляў, мы столькi пра гэта чыталi, а што пра Чарнобыль думаюць
тут? У адказ гучала афiцыйнае — нiчога не было. А калi нават нешта i
было, мы ўсё трымаем пад кантролем...
Пасля размовы ў Акадэмii навук да нас падышоў адзiн журналiст i сказаў:
«Калi вы хочаце ведаць, што адбываецца ў нашай краiне на самой справе,
то рушце ў Чырвоны касцёл на плошчы Ленiна. У гэтым будынку, у пакоi
пад лесвiцай, сядзяць людзi, якiя дакладна скажуць, што адбылося».
Высветлiлася, што там знаходзiўся будучы фонд «Дзецям Чарнобыля»,
якi тады называўся Камiтэтам. Так я пазнаёмiўся з Генадзем i Iрынай Грушавымi.
1992 год. Ірына Грушавая і Буркхарт Хамаер
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Буркхарт Хамаер

Што мяне тады вельмi моцна ўразiла, дык гэта рытм iх працы. Офiс
нагадваў мурашнiк — ходзяць людзi, вядуцца размовы, нешта друкуецца на
пiшучай машынцы. Усё бурлiла, вiравала. Падумалася, што з такiмi людзьмi
я i хачу супрацоўнiцтва.
У такi момант звычайна цытуюцца словы аднаго вядомага фiльма: «Гэта быў пачатак дзiўнага, цудоўнага партнёрства! « Агучу iх i я.
На той момант у нас ужо быў наладжаны добры кантакт з медiнстытутам, але я ад яго адразу адмовiўся, патлумачыўшы, што хачу супрацоўнiчаць з iншымi людзьмi.
Праз некаторы час, калi пачалося аздараўленне беларускiх дзяцей у Германii, я сабраў тых, хто iх да сябе запрашаў, — i арганiзаваў паездку ў Беларусь,
у сем'i, адкуль былi гэтыя дзецi. Паехала каля шасцiсот немцаў. Цэлы цягнiк.
Дарэчы, такiя паездкi ладзiлiся пастаянна. I не толькi для немцаў.
Памятаю, аднойчы для бацькоў, чые дзецi прыязджаюць з Беларусi, мы
арганiзавалi нават самалётны чартар. Тая паездка была надзвычай «вясёлай», бо палiва для самалёта было аплачана толькi да Мюнстэра. Калi
госцi сабралiся вяртацца назад, высветлiлася, што яго больш няма, а ў
пiлотаў няма грошай.
Прыйшлося ўсё аплачваць самому...
Кожны раз мяне вельмi ўражвалi чарговыя сустрэчы з нашай уласнай гiсторыяй. Страшнай гiсторыяй немцаў у Беларусi. Прыкладаў можна прывесцi шмат, але адзiн узгадваецца адразу — Хатынь. Вялiкая колькасць
немцаў нават не ведала, што там адбылося падчас вайны.
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Калi немцы паехалi да бацькоў тых дзяцей, якiх яны прымаюць, то даведалiся аб усiм наўпрост. Яны жылi ў людзей, якiя расказвалi, што фашысты
рабiлi ў iх вёсках, як усё адбывалася. Немцы ўсё гэта слухалi. I дазнавалiся
пра тое, як, напрыклад, у Карме стралялi дзяцей...
У сваю чаргу, расказвалi, як iх бацькi i дзяды загiнулi на вайне, i яны раслi
сiротамi.
Атрымлiвалася, ад вайны пацярпелi ўсе. I тыя, хто забiваў. I тыя, каго
забiвалi...
Гэтыя размовы часта цягнулiся цэлыя ночы. Людзi з незвычайным даверам i адкрытасцю расказвалi адно аднаму гiсторыi, а ранiцай збiралiся ўсе
на снеданне i разам плакалi.
I разам прыходзiлi да высновы, што хочуць жыць у свеце, дзе няма войнаў, у свеце, дзе пануе мiр.
Кожная такая сустрэча была мостам мiру, узаемапаразумення памiж
людзьмi. Узнiклi тысячы такiх мастоў.
Другая вялiкая тэма, якая мяне хвалявала тады i хвалюе зараз, — гэта
Чарнобыль. Адбылося нешта такое, чаго нiхто нiколi не ведаў. I толькi разам мы маглi нешта зрабiць. У тым лiку i зразумець, што адбылося.
Інгрыд і Буркхарт Хамаер
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Адчуць, што гэтыя людзi — не проста ахвяры, з якiмi здарылася незразумелае i якiм трэба дапамагаць звонку, i навучыць iх дапамагаць самiм сабе самастойна. Не чакаць, што нехта прыйдзе i дапаможа, а рабiць нешта самiм.
Зразумець гэта вельмi важна.
Шмат хто, сустракаючыся з вашымi людзьмi, чуў — зрабiце што-небудзь для нашых дзяцей! I многiя немцы паехалi ў Беларусь. Фонд тлумачыў
iм сiтуацыю ў рэгiёнах, падказваў, дзе i што канкрэтна больш патрэбна.
Галоўны прынцып работы быў наступны. У тых, хто не жыве ў Беларусi
i не пацярпеў, можа быць шмат добрых iдэй, аднак вырашальным павiнна
быць — што патрэбна тым, каму накiравана дапамога.
Мы не хацелi быць нейкiмi вонкавымi ментарамi, якiя вырашаюць, што i
як трэба рабiць, таму што даюць грошы. Нам хацелася бачыць у беларусах
не аб'ект для дапамогi, а роўных партнёраў.
У гэтым сэнсе фонд «Дзецям Чарнобыля» аказаўся ўнiкальным, бо мы
ўбачылi крынiцу сапраўднай iнфармацыi пра тое, што больш за ўсё патрэбна беларусам. Мы зразумелi, што там сабралiся людзi, якiя не збiраюцца
чакаць, пакуль прыйдзе з дапамогай нейкi «добры дзядзька», а iмкнуцца дапамагаць сабе самi.
Натуральна, што такi падыход спадабаўся не ўсiм. Некаторыя немцы
(i не толькi) не зразумелi гэтай фiласофii. Яны казалi, што ў Беларусi не
могуць ведаць, што iм на самой справе трэба. Маўляў, мы ведаем лепш,
што трэба беларусам, што iм дапаможа насамрэч; мы даем грошы, таму i
вырашаць, на што iх выдаткоўваць, будзем самi...
На гэты конт ёсць добрая прымаўка: рука, якая дае, заўсёды зверху. Мы
не хацелi падзелу на «тых, хто дае» i «тых, хто бярэ». На рукi «зверху» i
рукi «знiзу». Мы iмкнулiся да рэальнага партнёрства.
Менавiта гэта i стала «яблыкам разладу». Некаторыя немцы пачалi
публiчна выказваць сваю незадаволенасць i называць фонд «Дзецям Чарнобыля» ледзь не злачынцамi. Загучалi плёткi пра нейкi крадзеж, карупцыю,
махлярства...
Каб абаранiць фонд ад такога кшталту папрокаў (мякка кажучы — хлуслiвых) i такiх «памочнiкаў», тыя, хто думае iнакш, вырашылi адкрыць у Германii спецыяльны рахунак, якi б адпавядаў усiм нямецкiм законам i для ўсiх
быў цалкам празрыстым. Менавiта на гэты рахунак павiнны былi iсцi ўсе
сродкi для ажыццяўлення беларускiх праектаў.
З гэтага моманту ўсе «фiнансавыя» спрэчкi i дыскусii наконт таго, цi
правiльна выкарыстоўваюцца грошы, спынiлiся — таму што ўсё было вiдавочна.

116

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Генадзь Грушавы і Буркхарт Хамаер

У гэты ж час мы стварылi Асацыяцыю чарнобыльскiх iнiцыятыў Германii
(Bundesarbeitsgemeinschaft «Den Kindern von Tschernobyl in D-d»e-V). Я стаў
яе старшынёй. У нашых шэрагах аб'ядналiся больш за 250 нямецкiх iнiцыятыў.
Было гэта ў 1992 годзе.
Каб iнфармаваць усе нямецкiя iнiцыятывы пра тое, што адбываецца ў
нашай Асацыяцыi i беларускiм фондзе, я пачаў выпускаць адмысловы бюлетэнь. Па сутнасцi, гэта быў абмен досведам i думкамi. У маiм архiве захавалiся ўсе нумары гэтага бюлетэня.
У 1997 годзе мы стварылi яшчэ адну структуру — Мiжнародны савет
«Дзецям Чарнобыля», у якi ўвайшлi прадстаўнiкi 21 дзяржавы. Мне пашанцавала стаць аўтарам «Чарнобыльскай хартыi» — гэта своеасаблiвы кодэкс, манiфест тых, хто займаецца ва ўсiм свеце чарнобыльскiм праблемамi.
Сярод асноўных тэзiсаў гэтага дакумента — iмкненне да мiру, што стала прычынай разыходжання ў поглядах з амерыканцамi, калi пачалася iх першая вайна з Iракам.
У тым жа годзе на сваё паседжанне мяне запрасiла ААН. У iх праходзiла
сустрэча патэнцыйных донараў — тых, хто дапамагае справiцца з чарнобыльскiмi праблемамi.
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На гэтую сустрэчу былi запрошаны i прадстаўнiкi дзяржаў, якiя больш за
ўсё пацярпелi ад аварыi на ЧАЭС. Яны нiчога не казалi пра Чарнобыль. Толькi прасiлi грошай, а я гаварыў пра людзей, якiя пакутуюць ад радыяцыi, пра
iх дзяцей, пра мужных змагароў, якiя дапамагаюць сабе самi.
То бок, у ААН адбывалася тое, пра што мы не раз казалi ў Германii. Беларускiя ўлады жадалi атрымлiваць гуманiтарную дапамогу, аднак не жадалi
прызнаваць палiтычны складнiк трагедыi.
Як бы ў працяг гэтага ў 1997 годзе ў Беларусi быў створаны Дэпартамент
па гуманiтарнай дапамозе. Ён наўпрост падпарадкоўваўся прэзiдэнту.
Тыя замежнiкi, якiя працавалi з дзяржаўнымi структурамi, для сваёй работы атрымлiвалi «зялёнае святло». У iх не было нiякiх праблем, калi яны
трымалiся прынцыпу не гаварыць пра тое, чаму патрэбна iх гуманiтарная
дапамога.
То бок, за лекi — дзякуй, а пра тое, чаму людзi хварэюць — нi слова...
Па сутнасцi, беларуская ўлада, якая адчувала вялiкiя цяжкасцi ў вырашэннi эканамiчных праблем, зрабiла гэтых замежнiкаў сваiмi памагатымi,
змоўшчыкамi злачынства.
Iншымi словамi, з дапамогай аўстрыйцаў, немцаў, iтальянцаў i г.д. беларуская дзяржава ўмацоўвала свой iмiдж, а тым замежнiкам, хто працягваў
супрацу з фондам, рабiлася ўсё цяжэй i цяжэй.
Добра вядома, што дзейнасць фонду «Дзецям Чарнобыля» некалькi разоў
прыпынялася, доўгi час была забарона на паездкi беларускiх дзяцей за мяжу.
Менавiта ў такiх умовах актыўнасць Мiжнароднага савета стала надзвычай важнай, бо як толькi пачалiся спробы крымiналiзаваць дзейнасць
фонду, мы стварылi Мiжнародную камiсiю, якая павiнна была абвергнуць усе
абвiнавачваннi КДБ, Савета Бяспекi, следчых органаў. Так яно i адбылося.
Дзевяць чалавек з васьмi краiн свету прыехалi ў Савет бяспекi Беларусi,
дзе не пачулi нiводнага доказу злачыннай дзейнасцi Грушавых.
Я хачу скончыць свой расповед адным эпiзодам з Бiблii. Калi да Хрыста
прынеслi паралiзаванага чалавека, ён не даў нейкiх казачных лекаў, не зрабiў нейкага цуду, хаця мог. Ён сказаў: «Уставай i iдзi! Ты можаш!» У гэтым
i ёсць наша асноўная фiласофiя — людзi павiнны вучыцца дапамагаць сабе
самi, трымаць спiну прама i не згiнацца перад тымi, хто хоча нас апусцiць
да ролi ахвяры».
Расказваючы пра сваё жыццё, Буркхарт Хамаер узгадваў многiх людзей,
якiя яму дапамагалi, але больш за ўсё — сваю жонку Iнгрыд, таму будзе цалкам лагiчным агучыць i яе кароткi аповед:
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«Буркхарт быў пастарам у студэнцкай грамадзе, а я ў парафii, у прыгарадзе Мюнстэра. Пачынаючы з 1992-га, мы шмат год прымалi дзяцей з
вёскi Свенск Слаўгарадскага раёна. Групы па 20--30 чалавек чатыры тыднi жылi ў нямецкiх сем'ях. Пачыналася ўсё з урачыстага богаслужэння, дзе
дзяцей з Беларусi вiталi прыхаджане. Потым iх забiралi па сем'ях.
Так было да 1999 года, то бок, сем год.
Можна ўзгадаць шмат цiкавых выпадкаў, але пра адзiн хочацца расказаць асобна. У адной прыхаджанкi быў вялiкi сад. Аднойчы нямецкая моладзь
разам з беларускiмi дзецьмi правялi там вельмi цiкавае мерапрыемства пад
назвай «Працягнi мне сваю руку». Удзельнiкам раздалi глiну, на якой кожны
зрабiў адбiтак сваёй далонi.
У той жанчыны была печ для абпалу глiны. На чарговым богаслужэннi
ўсе разам спявалi песнi, а потым абмянялiся глiнянымi вырабамi. Немцы аддалi свае беларусам, беларусы — немцам. Гэта быў вельмi прыгожы сiмвал
сяброўства.
I ўвогуле. Прыхаджане мяне заўсёды моцна падтрымлiвалi. У тым лiку i
моладзь. У iх быў склеп, дзе захоўвалiся розныя рэчы. Яны збiралiся там разам з беларускiмi дзецьмi i прапаноўвалi iм карыстацца сваiмi веласiпедамi i
гуляць сваiмi мячыкамi. Разам каталiся па возеры на маленькiх яхтах.
Потым мяне ў якасцi святара накiравалi на працу ў шпiталь, i парафiя
значна змянiлася. Змянiўся i змест маёй дзейнасцi. Магчымасцi арганiзоўваць аздараўленне беларускiх дзяцей ужо не было i я проста дапамагала
Буркхарту працаваць больш эфектыўна».

Эва Фiджыстол
Напэўна, у сваiм жыццi такой матывацыi я яшчэ не чуў. Эва Фiджыстол
прыехала з Нарвегii ў Берлiн аўтобусам, таму што «ў гэтым годзе шмат лётала самалётам i нанесла вялiкую шкоду экалогii».
Каб было ўсё больш вiдавочна (хай даруюць усе жанчыны свету), я скажу,
што нарадзiлася яна ў 1933 годзе. Не трэба быць матэматыкам кшталту Лабачэўскага, каб палiчыць, колькi ёй цяпер год, i ўявiць сабе 26 гадзiн дарогi
аўтобусам.
«Я нарадзiлася ў маленькай нарвежскай вёсцы блiз вядомага горада
Берген. Яна месцiцца на самым беразе мора, i каб дабрацца да вёскi су-
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Эва Фіджыстол (справа) і Ірына Грушавая

седняй, у тыя часы трэба было выдаткаваць цэлыя суткi. Зараз гэта
тры гадзiны на маторнай лодцы. Мае бацькi працавалi настаўнiкамi. У
нас быў агарод, вялiкi сад, басейн, дзве авечкi, дзесяць курачак, свiнка i
вельмi шмат кветак.
Калi мне споўнiлася дзевяць год, бацька памёр, аднак мацi вельмi хацела, каб мы з сястрой (сястра меншая за мяне на два гады) атрымалi
адукацыю. Да 14-цi год я вучылася ў школе нашай вёскi. Потым пяць год
жыла (у iншым месцы) у цёткi, хадзiла там у гiмназiю. Затым паехала ў
Осла, дзе паступiла ва ўнiверсiтэт. Вывучала матэматыку, фiзiку, iншыя
навукi, а мая дыпломная работа (1962 год) датычылася атамнай энергетыкi, якая ў той час была надзвычай папулярнай. Яна лiчылася вельмi карыснай, таму ўсе займалiся гэтым пытаннем з асаблiвым iмпэтам.
Фiзiкi-ядзершчыкi карысталiся асаблiвай павагай. Усе лiчылi, што за гэтым — будучыня.
Сёння ў людзей, напрыклад, такое ж захапленне камп'ютарнымi тэхналогiямi.
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У 1959 годзе Нарвегiя пабудавала свой першы ядзерны рэактар, якi выкарыстоўваўся выключна для навуковых даследаванняў. Калi не памылюся,
ён (па навуковых мэтах) быў адным з першых у свеце.
У гэты час я вельмi зацiкавiлася рухам, якi змагаўся супраць атамнай
зброi.
Потым выйшла замуж, нарадзiлiся чацвёра дзяцей. Працавала настаўнiцай у школе, гiмназii, а затым перайшла ў iнстытут, якi рыхтаваў настаўнiкаў.
Мой муж быў прафесарам старажытных моў (нарвежскай i нямецкай) i
яго на год запрасiлi чытаць лекцыi ва ўнiверсiтэце нямецкага горада Фрайбург, куды мы пераехалi ўсёй вялiкай сям'ёй.
Было гэта ў 1982 годзе i працягвалася да 1983-га.
У Германii тады праходзiла шмат дэманстрацый супраць атамнай энергетыкi, i я пазнаёмiлася з людзьмi, якiя бралi ў iх удзел.
У Фрайбургу ёсць вельмi вялiкi экалагiчны iнстытут.
Я адразу стала яго сябрам, бо ведала шмат iнфармацыi пра атамную
энергетыку. Дзецi падрасталi, i ў мяне было ўсё больш i больш часу цiкавiцца гэтай тэмай. На грамадскiх пачатках я актыўна пачала займацца ахоМоладзевы форум. У цэнтры — Эва Фіджыстол
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вай навакольнага асяроддзя. Мы пiсалi кнiгi, удзельнiчалi ў акцыях пратэстаў, выпускалi ўлёткi, запрашалi палiтыкаў, размаўлялi з iмi. Мы — гэта
арганiзацыя «Сябры Зямлi». Дакладней, яе нямецкае аддзяленне.
Пасля таго, як адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай станцыi, я
зразумела, што гэта вельмi сур'ёзна — i напiсала адпаведны артыкул для
адной з бiргенскiх газет.
Шчыра кажучы, у многiх гэта выклiкала смех. Маўляў, Чарнобыль так
далёка ад Нарвегii...
Пра тое, што гэта не так, мы даведалiся значна пазней, а тады большасць была цалкам бестурботнай на гэты конт. Людзям падавалася, што
бяда iх нiколi не закране. На жаль, з часам гэтая памылка стала вiдавочнай.
Толькi адзiн прыклад.
Як вядома, авечкi ў нас звычайна ўсё лета пасвяцца ў гарах. Зараз там —
павышаны ўзровень радыяцыi. Калi жывёлы вяртаюцца да сваiх гаспадароў,
тыя па нарвежскiх законах не маюць права адразу прадаваць мяса, а павiнны яшчэ тры месяцы кармiць iх чыстымi рэчывамi. I то не факт, што тады
мяса можна будзе прадаваць.
Пасля ўстаноўленага тэрмiну да фермера прыходзiць спецыяльная камiсiя, якая робiць адпаведныя аналiзы. Выпадкова абiраюцца тры авечкi, i
нават калi адна з iх будзе не адпавядаць патрэбным нормам, кармленне ўсiх
чыстымi рэчывамi працягнецца яшчэ мiнiмум на шэсць тыдняў.
Зроблена гэта для таго, каб з арганiзмаў жывёл выходзiў цэзiй, i ў гандаль мяса паступала абсалютна чыстым.
Iрыну Грушавую я сустрэла ў 1993 годзе ў Iталii, дзе праходзiў еўрапейскi экуменiчны Форум жанчын-хрысцiянак, i куды яна прывезла выставу дзiцячых малюнкаў. Iрына тады расказала пра тое, што адбываецца ў Чарнобылi i рэгiёнах, якiя пацярпелi ад аварыi. Пасля аварыi на ЧАЭС прайшло
ўжо сем год.
Яе расказ лiтаральна шакаваў. Я стала сябрам мiжнароднага руху па
барацьбе з наступствамi Чарнобыля i неўзабаве звярнулася да кiраўнiцтва
свайго iнстытута з просьбай фiнансаваць паездку ў Беларусь.
Трэба адзначыць, што арганiзавала яе Iрына, як заўсёды, добра. Мы аб'ехалi многiя пацярпелыя ад радыяцыi раёны Магiлёўскай вобласцi. Наведалi
дзiцячыя дамы, бальнiцы, жытло звычайных людзей. Пабывалi нават у так
званых «закрытых зонах». Глядзелi, слухалi, размаўлялi.
Пасля гэтай паездкi я выпусцiла брашуры, кнiжкi, друкавала шмат артыкулаў з фота забруджаных радыяцыяй мясцiнаў i людзей, якiх там сустракала.
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Потым паездку мне прапанавалi паўтарыць. Толькi ўжо не адной, а зладзiць яе для выкладчыкаў з розных гарадоў Нарвегii. У нашай групе было
25 чалавек, i мы прыехалi ў Беларусь, каб пазнаёмiцца з сiтуацыяй, так бы
мовiць, на месцы.
Сярод iншага пабывалi ў магiлёўскiм фiлiяле радыебiялагiчнага iнстытута, якi тады месцiўся побач з Мiнскам у Аксакаўшчыне, i там доктар
Астапенка паказаў нам аддзяленне, дзе знаходзiлiся людзi з высокiмi паказчыкамi радыяцыi.
Яны яшчэ не былi хворымi, бо «набраць» радыяцыю яшчэ не азначае захварэць. Усё залежыць ад iмуннай сiстэмы арганiзма. Адны пачынаюць хварэць адразу, iншыя — праз некалькi год.
Потым мы паехалi ў Чачэрск, Касцюковiчы i г. д. — i на свае вочы бачылi,
як там жывуць людзi, як хварэюць на не тыповую «прамянёвую» хваробу i
на тое, што, на першы погляд, не мае дачынення да радыяцыi.
Пабывалi ў Слаўгарадзе, на сiмвалiчных могiлках пахаваных вёсак, у школе вёскi Ржаўка, а ў Бярэзiнскiм запаведнiку разам з тымi, хто займаўся
праблемамi экалогii, правялi адпаведны семiнар.
Словам, па насычанасцi iнфармацыяй тая паездка была надзвычай цiкавай.
Вынiкам жа яе стала тое, што па ўсёй Нарвегii пачалi працаваць групы
дапамогi Беларусi. Ваш боль стаў нашым.
У Нарвегii ёсць фонд, якi носiць iмя прафесара Рафта, вядомага тым,
што ўсё сваё жыццё змагаўся за правы чалавека. Узнагарода гэтага фонду
лiчыцца першай прыступкай да знакамiтай Нобелеўскай прэмii. Паколькi я
тады працавала ў Вышэйшай школе эканомiкi, то была сябрам праўлення
гэтага фонду i шмат рабiла з iмi разам.
У 1999 годзе склалася такая сiтуацыя, што ўся чарнобыльская работа
ў Беларусi была ўзята пад жорсткi дзяржаўны кантроль, i Генадзь Грушавы вымушаны быў з'ехаць у Германiю, каб абаранiцца ад нападаў Савета
Бяспекi.
У гэты час я вырашыла, каб выказаць мiжнародную падтрымку фонду
«Дзецям Чарнобыля» i асабiста Генадзю, вылучыць яго кандыдатуру на
атрыманне прэмii iмя прафесара Рафта.
На атрыманне прэмii было два кандыдаты — Генадзь Грушавы i прэзiдэнт Паўднёвай Карэi, якi хацеў аб'яднаць Паўночную i Паўднёвую Карэi, за
што яго палiтыку называлi «сонечнай».
У наступным годзе яго намiнавалi на Нобеля, а тады карэец саступiў
Генадзю Грушавому, якi пры галасаваннi набраў на адзiн голас больш.
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Менавiта ў Лiлiхамеры мы i вырашылi — усе нарвежскiя арганiзацыi, якiя
па чарнобыльскай праблематыцы нейкiм чынам працуюць з Беларуссю, аб'яднаць у адну сетку. Правесцi адпаведную сустрэчу, куды запрасiць беларускiх партнёраў. Я прапанавала Генадзя, Iрыну i прафесара Васiля Несцярэнку.
Сустрэча адбылася. Мяне абралi каардынатарам дзейнасцi ўсiх нарвежскiх iнiцыятыў i iх беларускiх сяброў.
Паколькi ў палiтычным плане (беларуская дзяржава паступова наступала на фонд «Дзецям Чарнобыля») сiтуацыя станавiлася ўсё больш i больш
складанай, наш рух пачаў расколвацца.
Многiя не захацелi браць удзел у справах, якiя ў Беларусi могуць назваць
палiтыкай; вырашылi абмежавацца выключна гуманiтарнай дапамогай.
Маўляў, прывозiм, раздаём i — усё. Дапамагаць людзям нешта змяняць у
сваiм жыццi — гэта палiтыка, i мы туды не лезем. Чужыя палiтычныя пытаннi нас цiкавiць не павiнны.
На жаль, такую пазiцыю абралi даволi шмат нарвежскiх iнiцыятыў, аднак
я лiчыла, што падтрымка патрэбна i тым, хто займаецца такой «палiтыкай».
Усвядомiўшы гэта, звярнулася па фiнансавую дапамогу ў Мiнiстэрства
замежных спраў Нарвегii. Там вырашыла падтрымаць маладзёвы праект,
якi на той момант ужо працаваў. Пасля таго, як Генадзь Грушавы атрымаў

124

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Выступае Эва Фіджыстол

прэмiю iмя прафесара Рафта, ён накiраваў гэтыя невялiкiя грошы менавiта
на новыя маладзёвыя праекты. Мэта iх была ў тым, каб выхаваць моладзь,
якая будзе цiкавiцца экалогiяй i не прымаць атамную энергетыку.
Так у нашай дзейнасцi з'явiўся новы складнiк — маладзёвы. Маладзёвыя
форумы заўсёды выпадалi на першы тыдзень снежня i прымяркоўвалiся да
Мiжнароднага дня правоў чалавека, якi i адзначаецца 10 снежня.
Каб пастаянна пераконваць фонд Рафта ў неабходнасцi такой дзейнасцi, даводзiлася рабiць шмат iнфармацыйнай работы, i да апошняга часу гэта ў мяне атрымлiвалася.
А зараз — пра паралельны напрамак.
Я была сябрам шмат якiх жаночых арганiзацый. Адна лiнiя была экуменiчнай, пра якую мы ўжо ўзгадвалi. А другой стала палiтычная Мiжнародная
Лiга жанчын за мiр i свабоду. Я ўступiла ў гэтую арганiзацыю ў Нарвегii i
хутка наладзiла адпаведныя кантакты.
Богу стала патрэбна, каб беларускiм партнёрам стала створаная ўжо
знаёмай мне Iрынай Грушавой структура. Нашым агульным праектам стаў
праект, звязаны з гандлем людзьмi.
Дзякуючы яму, мы змаглi адкрыць у Гомелi, Магiлёве, Ельску i Акцябрскiм
кансультацыйныя цэнтры для жанчын i дзяўчат, якiя пацярпелi ад хатняга
гвалту.
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Гэта быў вельмi цiкавы праект. Працягваўся ён дзесяць год, пакуль беларуская дзяржава канчаткова не перакрыла кiсларод, то бок, цалкам перастала падпускаць грамадскiя арганiзацыi да ахвяр гвалту.
Натуральна, што гэты праект мы не аддзялялi ад iншых, чыста чарнобыльскiх, бо часта гэта было адно цэлае.
У Беларусi я ўжо пабывала 11 разоў.
У вашай краiне за гэты час з'явiлася шмат чаго. Перш за ўсё, вiзуальна.
Калi я была ў вас упершыню, усё было нейкiм шэрым, абшарпаным. У крамы
не хацелася ўваходзiць — яны выглядалi не вельмi прывабна. Кафэ i рэстаранаў, дзе можна было б проста пасядзець i папiць кавы, фактычна не было. Паўсюль чакалi, што ты зробiш сур'ёзны заказ.
Зараз такога няма, усё ўтульна i ветлiва. На вулiцах у вас чыста, але я
добра ведаю, як гэта дасягаецца. Чысцiня гэта — за кошт таго, што бедныя людзi баяцца на вулiцах прасiць мiласцiну, бо iх адтуль выганяе мiлiцыя.
Прыкметна, што людзi жывуць не так свабодна, як раней. Падчас сваёй
нядаўняй паездкi я пыталася ў людзей наконт iх думак аб атамнай станцыi. Людзi не хацелi пра гэта размаўляць, а адразу пераводзiлi размовы на
iншыя тэмы. Мне не ўдалося атрымаць нiводнага (хоць якога-небудзь) адказу. Больш за тое, кiраўнiк нашай групы не раз заклiкаў абмяркоўваць такiя тэмы не з беларусамi, а ў сваiм аўтобусе.
Радыеактыўнасць пагражае ўсяму свету. У Беларусi гэта бачна больш
рэльефна, таму ўсе мы павiнны нешта рабiць. Праблемы з радыяцыяй ёсць
паўсюды, але не паўсюды пра гэта гавораць. На мой погляд, блiжэйшыя
дзесяць год трэба дэмантаваць сто атамных рэактараў, якiя ёсць у Еўропе. Плюс прыбраць iх адкiды. Гэта надзвычай дорага, але гэта трэба
зрабiць дзеля нашых нашчадкаў».

Эва Квiсторп
Гэта было адно з самых познiх па часе iнтэрв'ю. Нягледзячы на тое, што
Эва актыўна ўдзельнiчала ва ўсiх мерапрыемствах Мiжнароднага савета
«Дзецям Чарнобыля», пагаварыць з ёй персанальна атрымалася толькi познiм вечарам на буйным пiсьменнiцкiм фэсце, якi ў той дзень прымаў Берлiн.
Увогуле ж Эва Квiсторп у Германii — асоба амаль легендарная. У 1979 годзе яна (з сяброўкай Петрай Кэлi) была сярод тых, хто ствараў адну з асноўных партый краiны — Агульнагерманскую партыю зялёных.

126

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

«Ужо тады ў нас быў дакладны канцэпт будучынi Еўропы. Нягледзячы на тое, што
ў 1968 годзе ў Чэхаславаччыну ўвайшлi савецкiя танкi, у
канцэпце была i гэтая краiна,
бо мы цвёрда верылi — правы
чалавека стануць галоўнымi
нават там. Еўропа абавязкова будзе адзiнай — мы не хацелi, каб дзве звышдзяржавы,
Амерыка i Савецкi Саюз, выкарыстоўвалi яе як поле бою
памiж сабой. Спачатку — поле халоднай вайны, а потым i
«гарачай», з выкарыстаннем
атамнай зброi.
На шчасце, гэтага не адбылося, але здарылася не
менш страшнае — Чарнобыльская катастрофа.
У студэнцкiя гады, як i ўся
2004 год. Барселона. Форум міру.
моладзь (1968 год — час не- Эва Квісторп ля стэнда фонду «Дзецям Чарнобыля»
спакойны), я захаплялася «левымi» iдэямi, працамi Сталiна, Ленiна, Маа, але
цяпер нiчога, акрамя сумнага смеху, гэта ў мяне не выклiкае. Практыка
абсалютна не адпавядае тэорыi.
Я мала ведала пра Хiрасiму, але затое вельмi шмат чытала пра «мiрны»
атам. Моладзi тады падабалася iдэя прымянення «мiрнай» атамнай энергii.
Тое, што адбылося пазней, разбурыла i гэты мiф».
На пачатку 80-х гадоў мiнулага стагоддзя ў Заходняй Германii разгарнуўся беспрэцэдэнтны рух за мiр. На адпаведныя дэманстрацыi збiралiся сотнi
тысяч людзей. Аднойчы каля паўмiльёна дэманстрантаў стварылi ў Боне так
званы «жывы цэп» — узялi адзiн аднаго за рукi — i так стаялi.
У нямецкай гiсторыi чалавечы цэп такой даўжынi стварылi ўпершыню.
Канешне, была сярод iх i Эва Квiсторп, бо ўявiць такое без удзелу гэтай
суперактыўнай жанчыны немагчыма. Падчас размовы я нават дзеля жарту
хацеў убачыць за яе спiнай маторчык з прапелерам.
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На мой жарт Эва адказала, калi пасля развiтання пачала шукаць свой
«мерседэс». Iм аказаўся звычайны ровар, на якiм яна паехала з хуткасцю
бывалага велабайкера i нават не верылася, што не так даўно гэтай жанчыне
споўнiлася семдзясят год...
Падобныя да нямецкага маршы за мiр у тыя часы ладзiлiся i ў iншых еўрапейскiх сталiцах — Лондане, Парыжы, Афiнах, Мадрыдзе, Рыме. Безумоўна,
сярод дэманстрантаў было нямала тых, хто асацыяваў ядзерную зброю выключна з Амерыкай, аднак Эва Квiсторп, якая ўжо пазбавiлася камунiстычных
мiфаў (як i Вацлаў Гавал у Чэхаславаччыне), належала да iншай групы. Той,
што выступала за мiрную Еўропу без пагрозы з двух бакоў — ЗША i СССР.
Ужо iснавала «Хартыя-77», пачынаўся рух «Салiдарнасць» — таму цалкам
лагiчным было стварэнне падобнай структуры i ў Германii. Разам з ужо ўзгаданай Петрай Кэлi (на жаль, яе забiлi ў 1992 годзе) Эва стварыла групу, якая
«памiж двух агнёў» — Злучанымi Штатамi Амерыкi i Савецкiм Саюзам — змагалася i супраць ядзернай зброi, i за захаванне правоў чалавека.
Нямецкае кiраўнiцтва тады выступала за паслабленне ваеннай напругi i
знiжэнне супрацьстаяння ў Еўропе, а людзi накшталт Эвы Квiсторп хацелi бачыць сябе па-за любымi вайсковымi блокамi (Варшаўская дамова, НАТА) i
стваралi для гэтага фундамент.
Агульнымi намаганнямi ўсе яны дасягнулi стварэння глебы, базы для таго,
каб тагачасныя лiдары СССР (Мiхаiл Гарбачоў i Эдуард Шэварднадзэ) аб'явiлi канцэпт «Еўропа — наш агульны дом».
«У тыя часы я ўскладала на Гарбачова вельмi вялiкiя надзеi, бо чытала
яго артыкулы, чула выступ на партыйным з'ездзе. Здавалася, што прыйшоў палiтык новага тыпу.
Надзея рухнула разам з дахам чацвёртага энергаблока Чарнобыльскай
атамнай станцыi. Гэта быў шок.
28 красавiка 1986 года ў навiнах я ўбачыла здымак аварыi i сказала: «Божа! Чарнобыль... А дзе гэта?»
Калi мая мацi падчас вайны ў Эсэне бачыла дамы, якiя гарэлi ад бомбаў,
яна спрабавала iх тушыць. У мяне ўзнiкла такая ж рэакцыя на Чарнобыль.
Адразу захацелася нешта рабiць, нешта тушыць.
Паколькi гэта было вечарам, то я сама сабе сказала: «Каб разабрацца ў
гэтай сiтуацыi i пагасiць пажар, неабходна быць максiмальна спакойнай i
сканцэнтраванай, а для гэтага зараз трэба легчы спаць. Ранiцай абудзiшся — i нiчым iншым, акрамя тушэння гэтага пажару, займацца не будзеш».

128

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Я тады жыла ў Боне. Памятаю, быў цудоўны вясновы дзень. Навокал
цвiлi кветкi; прыгажосць, парадак. Напэўна, у мiнiяцюры такiм павiнен быць
i ўвесь наш свет.
Падумалася, што, хутчэй за ўсё, людзi каля Чарнобыля таксама любуюцца гэтай прыгажосцю i нiчога не ведаюць пра нябачную для вачэй радыяцыю, якая пазбаўляе iх здароўя i будучынi.
Ранiцай я адразу накiравалася ў бундэстаг, дзе працавала ў той час, i
ўсю дарогу думала, што навакольны свет не аднастайны, што ёсць яшчэ
нешта, што чалавек не можа ўспрыняць органамi адчуванняў. Шкодны свет
радыяцыi. Жудасна!
У той дзень у нас была канферэнцыя па праблемах Афрыкi. Мне падавалася, што за ноч калегi вырашаць змянiць тэму, што ўсе думаюць, як i я.
На жаль, гэтага не адбылося. Прэзiдыум не змянiў «павесткi дня» i мяне
гэта вельмi моцна абурыла. Я не вытрымала i выйшла з залi. А выканаўчаму дырэктару «зялёных» сказала, што не магу чуць рэчы, якiя сёння нельга
лiчыць экстраардынарнымi i галоўнымi. Што пайду ў савецкую амбасаду
(тады яна была ў Боне), буду патрабаваць хоць якую-небудзь iнфармацыю i
тлумачэннi пра тое, што насамрэч адбылося ў Чарнобылi. Радыеактыўнае
воблака прасоўваецца хутка, i нам трэба, пакуль яно не дагнала людзей,
папярэдзiць iх пра небяспеку.
Эва Квісторп на адпачынку
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У пасольстве СССР я была ўпершыню. Агромнiсты палац, дзе ў скураных крэслах лiтаральна патаналi мясцовыя функцыянеры.
Адразу мяне нiхто не прыняў, сказалi пачакаць. Канешне ж, доўга чакаць
я не магла, бо, паўтаруся, радыеактыўнае воблака прасоўвалася вельмi
хутка. Вырашыла там жа напiсаць адпаведную заяву, дзе сказала, што ў
нямецкiм парламенце ёсць людзi, якiя патрабуюць праўду пра тое, што адбылося ў Чарнобылi.
Магчыма, мяне i не прынялi, таму што ведалi, хто просiцца на аўдыенцыю. Ведалi i тое, што ў Швецыi ўжо зафiксавалi павышэнне радыеактыўнага фону...
Пасля гэтага я рушыла ў бюро нашай партыi. Акрамя нейкага аднаго
супрацоўнiка там нiкога не было. Цiкава, што ён ужо пачаў пiсаць заяву для
прэсы наконт чарнобыльскага здарэння. Першымi сказамi там было: «Капiталiзму трэба ўсё больш i больш атамнай энергii. Мы супраць гэтага!
Трэба адключыць усе атамныя ўстаноўкi...»
Гэта глупства было тыповым для тых, хто прызвычаiўся крытыкаваць толькi Захад. Як сябру праўлення партыi «зялёных» усёй Германii, мне
прыйшлося «надавiць» на стваральнiка заявы сваiм аўтарытэтам i прымусiць цалкам перапiсаць уступ.
Першыя словы павiнны былi быць такiмi: «Мы ўзрушаныя катастрофай,
якая адбылася ў Чарнобылi, i якая толькi-толькi пачынаецца. Мы патрабуем, каб нам расказалi, куды рухаецца воблака, колькi ўжо ёсць ахвяр i што
рабiць тым, хто пад яго трапляе?»
У гэтай жа заяве я патрабавала, каб людзi не выходзiлi на вулiцы. Патрабавала адмянiць усе першамайскiя дэманстрацыi i заклiкала мацi вырашаць,
цi трэба iх дзецям у гэтыя днi выходзiць з хат i чым iх неабходна кармiць...»
Магчыма, некаторыя зараз падумалi пра пэўную эксцэнтрычнасць, мне ж
адразу ўспомнiлася вядомая яшчэ са школы паэтычная фраза: «Безумству
храбрых поём мы песню!»
Сябры парламенцкай фракцыi «зялёных» прыйшлi на працу ўжо пасля таго, як нямецкiя газеты надрукавалi заяву Эвы Квiсторп.
Па сутнасцi, яна стала ПЕРШЫМ палiтыкам Германii, якi расказаў праўду
пра тое, што здарылася ў Чарнобылi! Па яе прапанове быў створаны Антыкрызiсны штаб, куды ўвайшлi многiя знакамiтыя вучоныя Германii.
Больш за тое, Эва Квiсторп публiчна папрасiла iх высветлiць усе абставiны
i маштабы таго, што адбылося, бо многiя падазравалi, што не толькi Масква
ўтойвае сапраўдную iнфармацыю, але i нямецкi ўрад яе часткова цэнзуруе.
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Справа ў тым, што ў той час большасць чальцоў урада ў прыватнасцi i
большасць немцаў увогуле, падтрымлiвалi атамную энергетыку, таму расказваць праўду пра яе небяспеку было, мякка кажучы, не пажаданым...
«Праз некалькi год пасля аварыi на ЧАЭС мяне абралi ў Еўрапейскi парламент. З Бона я пераехала ў памежны Германii Страсбург. Увосень 1990
года па тэлевiзары паглядзела iнтэрв'ю Iрыны Грушавой i вырашыла, што
гэта жанчына абавязкова павiнна выступiць у Еўрапарламенце. Адразу ж
патэлефанавала на тэлебачанне, даведалася нумар тэлефона Iрыны, якая
на той момант знаходзiлася ў Дзюсельдорфе.
Гэта недалёка ад Страсбурга, таму я накiравала туды сваю службовую
машыну. Так Iрына з Германii трапiла ў Францыю, i 20 хвiлiн яе слухалi дэпутаты ўсiх парламенцкiх фракцый. Гэта быў узрушвальны выступ.
У 1991 годзе мяне ўключылi ў склад дэлегацыi, якая паехала ў Савецкi
Саюз, каб там больш пазнаёмiцца з атамнай энергетыкай i пабываць на
месцах, дзе праводзяцца атамныя iспыты.
Паездка стала добрай магчымасцю на свае вочы ўбачыць распад гэтай
краiны i лепш зразумець, у якой сiтуацыi апынулiся ахвяры чарнобыльскай
аварыi.
Акрамя гэтага, мне ўдалося пабываць у Мiнску, пазнаёмiцца з Генадзем
Грушавым, работай фонду, пагаварыць са Святланай Алексiевiч, убачыць
габрэйскую сiнагогу, пабываць у музеi Вялiкай Айчыннай вайны.
Вечарам таго ж дня ў беларускiм парламенце быў прыём, дзе я таксама
пачула шмат чаго цiкавага.
Дарэчы, мой пляменнiк, нiчога не ведаючы пра гэтыя адносiны, шмат
гадоў таму працаваў валанцёрам на будаўнiцтве дамоў для чарнобыльскiх
перасяленцаў на возеры Нарач, чым я вельмi ганаруся.
Ганаруся таксама тым, што па вынiках нашай паездкi Еўрапейскi парламент прыняў рашэнне выдзелiць грошы на дапамогу ахвярам Чарнобыля. У
яго бюджэце нават была спецыяльная фiнансавая лiнiя.
Магчыма, некаторым падасца, што з майго боку было зроблена недастаткова, таму ПРЫНЦЫПОВА хачу адрынуць падобныя сумневы. Тушыць пажар можна на даху энергаблоку, а можна — з парламенцкiх трыбун. Эфектыўна бывае толькi тады, калi кожны з нас займаецца сваёй
справай.
Сувязi, якiя былi наладжаны на пачатку дзевяностых гадоў мiнулага стагоддзя, працягваюцца i па наш дзень. На жаль, апошнiм часам яны крыху
адышлi на другi план, што я лiчу кардынальна няправiльным.
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Добра, што ў iншых краiнах, напрыклад, ва Украiне, адбываецца дэмакратызацыя, але забываць, што здарылася ў Беларусi 26 красавiка 1986 года,
нельга. Так, боль стаў меншым, але ён нiкуды не знiк. Як нiкуды не знiкла i
радыяцыя».

Хiромi Фукузава
Пра тое, што Чарнобыль яшчэ не скончыўся, свет успомнiў 11 сакавiка
2011 года, калi адбылася аварыя на атамнай станцыi ў Фукусiме. Не такая
вялiкая па маштабах, як 26 красавiка 1986 года ў Чарнобылi, але ж не менш
трагiчная па сутнасцi.
Хiромi Фукузава нарадзiўся менавiта ў Японii. Было гэта падчас Другой сусветнай вайны ў 1943 годзе, а ўсё астатняе ён раскажа сам.
«У японскiм грамадстве такая жорсткая iерархiчная цэнтралiзацыя,
што я не мог вытрымлiваць гэты цiск i ў 24 гады пераехаў у Германiю.
Вучыўся ў Штутгарце, Мюнхене, Заходнiм Берлiне. У 1975 годзе атрымаў
дыплом магiстра фiласофii.
У 1982-м ажанiўся з немкай, якая ў 1987-м нарадзiла мне дачку.
Дапамагаў перакладамi кiнафестывалю Берлiнале i паралельна арганiзоўваў сустрэчы з японскiм пiсьменнiкамi.
Выкладаў да 2008 года, пакуль не сышоў на пенсiю.
Гэта некалькi радкоў «даатамнай» аўтабiяграфii, бо ў 2011 годзе, пасля
катастрофы на станцыi ў Фукусiме, маё жыццё кардынальна змянiлася.
Тое, што здарылася ў мяне на радзiме, стала сапраўдным шокам. З былымi студэнтамi мы зладзiлi ў Берлiне арганiзацыю дапамогi «Гiзiна», i ўжо
ў вераснi 2011 года амаль трыццаць нямецкiх валанцёраў пачалi працаваць
у Японii.
Натуральна, што ўсё звязанае з уздзеяннем радыяцыi стала прыярытэтам маёй дзейнасцi, — таму, калi ў 2014 годзе iнiцыятыва з Ротвайля
«Свет без атамнай пагрозы», якой кiруе Ангела Геслер, папрасiла дапамагчы iм з паездкай у Японiю, каб на месцы пазнаёмiцца з сiтуацыяй пасля
Фукусiмы, я з задавальненнем пагадзiўся.
Гэтая iнiцыятыва вельмi даўно супрацоўнiчае з Беларуссю ў гуманiтарным вырашэннi чарнобыльскiх праблем. Адразу восем яе чальцоў тады
паехалi ў Японiю. Увесь час (тыдзень) паездкi я быў з iмi побач. Канешне,
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перш за ўсё iх цiкавiла тое,
што звязана з Фукусiмай, i
гэта натуральна. Я ж падчас
гэтых сустрэч адчуў сваю
ўласную прагу да чарнобыльскiх пытанняў.
Той шлях, якi беларусы праходзяць ужо трыццаць год,
не можа пакiнуць абыякавымi тых, хто iдзе па iм толькi
пяць год. На мой погляд, нават калi браць фактар часу,
ваш досвед надзвычай важны
для нас.
Дарэчы, у Фукусiме мы бачылi ў руках тых, хто займаецца вывучэннем наступстваў аварыi, спецыяльныя
прыборы па вымярэннi ўзроўню радыяцыi. Лiчыльнiкамi
Гейгера грамадскiя актывiсты карыстаюцца не выпадХіромі Фукузава
кова. Яны гэта робяць незалежна ад японскiх уладаў — для таго, каб урад не мог падмануць людзей.
На жаль, у Беларусi такога няма. У вас замеры такога кшталту робiць
цяпер толькi дзяржава, а беларуская грамадскасць нiколi не правярае, цi адпавядае рэчаiснасцi тое, што ёй гаворыць улада.
Дарэмна...
Блiз Фукусiмы мы нават сустракалi людзей з прыборамi, якiя здольныя
фiксаваць радыяцыйную нагрузку чалавечага арганiзма, то бок, паказваць
узровень радыяцыi, якi «набраў» чалавек. Прыбор недарагi, вельмi надзейны
i просты ў карыстаннi.
Усiх вельмi здзiвiла, што гэтыя прыборы былi зроблены менавiта ў Беларусi, а самi беларусы пра iх нiчога не ведаюць. Напэўна, яны ёсць у нейкiх
iнстытутах, аднак большасцi беларусаў абсалютна невядомыя.
Атрымлiваецца, што для экспарту ў Японiю iх робяць, а ў сваёй краiне
шырока не выкарыстоўваюць.
Калi казаць вельмi мякка, то гэта даволi незвычайна...
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У красавiку 2014 года я прачытаў кнiгу вядомых навукоўцаў Яблыкава
i Несцярэнкi, дзе яны аналiзуюць наступствы Чарнобыля для чалавечага
арганiзма i навакольнага асяроддзя. Пазней пазнаёмiўся з Людмiлай Марушкевiч, якая ў пацярпелых раёнах шмат год займаецца праблемамi людзей з
дыябетам, i даведаўся пра тое, што ў апошнiя дзесяцiгоддзi гэтая хвароба
iстотна памаладзела.
У 2015 годзе Ангела Геслер запрасiла мяне наведаць Беларусь. Раней
мне здавалася, што вельмi добра ведаю асаблiвасцi сацыялiзму, аднак у Беларусi высветлiлася, што гэта зусiм не так. Я быў лiтаральна шакаваны
тым, што ў вас рабiлi пасля выбуху на Чарнобыльскай атамнай станцыi,
i чаго не рабiлi.
...Беларускiя людзi вельмi ветлiвыя i гасцiнныя.
Дарэчы, менавiта ў Беларусi я ўпершыню ў сваiм жыццi паспрабаваў бярозавы сок, а дагэтуль нават не ведаў, што яго можна пiць увогуле. Усё ў
вас вельмi смачна — i мяса, i марынаваныя грыбы з бульбай.
I гарэлка таксама...
Спачатку я гэтага не ўспрымаў, а потым зразумеў: менавiта лад жыцця, калi людзi прызвычаiлiся збiраць грыбы, ягады, садавiну, самастойна iх
апрацоўваць, а потым есцi — гэта якраз i адыграла такую катастрафiчную ролю пасля аварыi ў Чарнобылi.
З таго часу мяне больш хвалюе праблема не столькi вонкавага апраменьвання, колькi ўнутранага. Перш за ўсё, тэма хваробаў, якiя пры гэтым
ўзнiкаюць.
Калi ў красавiку мы былi ў Мiнску, наведалi Iнстытут радыяцыйнай бяспекi «Белрад», дзе я пазнаёмiўся з сынам Васiля Несцярэнкi — Аляксеем Несцярэнкам, якi зараз узначальвае гэты iнстытут. Вельмi прыемна, што ён
працягвае займацца тым, чым раней займаўся яго бацька.
Навуковыя дадзеныя сведчаць, што адразу пасля аварыi 80 адсоткаў
небяспекi iшло з таго, што вакол нас (паветра, глеба, рэчы i г.д.) i 20 адсоткаў — з таго, што людзi ўжывалi ў ежу. Праз дзесяць год сiтуацыя
кардынальна змянiлася, стала з дакладнасцю наадварот. I гэта найбольш
небяспечна; напрыклад, акадэмiк Аляксей Яблыкаў сцвярджае, што самыя
страшныя наступствы для здароўя звязаныя менавiта з радыяцыяй, якая
iнкарпараваная ў чалавечы арганiзм, то бок, трапiла туды з паветрам альбо ежай.
Калi я вярнуўся з Беларусi, то мэтанакiравана пачаў чытаць розную лiтаратуру на гэты конт i хутка зразумеў, што камунiстычныя ўлады падышлi да праблемы надзвычай фармальна. 30-кiламетровую зону эвакуява-
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лi, а астатнiя пацярпелыя ад радыяцыi рэгiёны пакiнулi без увагi. Людзi там
працягвалi жыць як раней, то бок — саджаць, сеяць, вырошчваць плады, а
потым усё гэта есцi.
Ураджай з «брудных» зямель накiроўваўся ва ўсе кропкi Савецкага Саюза, i нiхто нiчога не кантраляваў. Да 1996 года так званыя «дапушчальныя нормы» былi такiмi недапушчальна высокiмi, што гэта ўвогуле
цяжка назваць нейкiм кантролем.
Напрыклад, малако ў тыя часы лiчылася прыдатным для ўжывання з паказчыкам у 370 (!!!) разоў большым, чым устаноўлены цяпер.
На працягу многiх гадоў насельнiцтва падвяргалася такiм масiўным
атакам радыяцыi, што няма чаго здзiўляцца маштабам розных захворванняў...
А калi людзi зразумелi, што з iмi адбываецца нешта страшнае i пачалi
падымацца на барацьбу, патрабаваць праўды i дапамагаць самiм сабе —
дзяржава стала iм перашкаджаць.
Iнфармацыю пра апусташальнае ўздзеянне Чарнобыля ў 1989 годзе
ўпершыню надрукавала адна з беларускiх газет, а потым перадрукавала
«Правда».
То бок, упершыню — праз тры гады пасля аварыi!
Часткова дзякуючы гэтаму, а з большага — настойлiвасцi тагачаснай
парламенцкай апазiцыi, у 1991 годзе быў прыняты Закон аб сацыяльнай
абароне тых, хто пацярпеў ад аварыi на ЧАЭС, а праз некалькi месяцаў
Беларусь аб'явiлi зонай экалагiчнага бедства.
На жаль, гэтага падыходу ў Крамлi тады не прынялi. Не прымаюць i цяпер. Не так даўно мне даводзiлася чуць меркаваннi некаторых расiйскiх «вучоных» на гэты конт. Маўляў, нiякага заражэння няма, а ёсць фобii... Людзi
хварэюць не з-за радыяцыi, а з-за таго, што баяцца...
Дзесяць гадоў таму яшчэ можна было прачытаць супрацьлеглыя меркаваннi, зараз — не.
Зараз расiйская прапаганда называе беларусаў, якiя жывуць на забруджаных тэрыторыях, «паникёрами».
Iзноў прыгадаю сваю паездку ў Беларусь.
У Маладзечне мы былi ў «чарнобыльскiм» музеi, дзе экспануецца вялiкая
мадэль Чарнобыльскай станцыi i макет 30-кiламетровай зоны. Там тры
кнопкi: «цэзiй», «стронцый» i «плутонiй». Калi на iх нацiскаеш, то бачыш усе
«плямы» забруджвання. Адну за другой я нацiснуў усе тры. I вельмi здзiвiўся,
што самая вялiкая забруджанасць была менавiта плутонiем, якога нават
больш, чым цэзiю. Чаму? У музеi нiхто не змог мне гэтага патлумачыць.
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2015 год. Рыхард Мергнер, Ірына Грушавая, Акіко Ёшыда, Хіромі Фукузава
у Садзе Надзеі імя Генадзя Грушавога

Пазней я даведаўся, што чацвёрты рэактар, дзе i адбылася аварыя, быў
пабудаваны для вытворчасцi плутонiю, якi выкарыстоўваюць у атамных
бомбах. Гэта была яго «спецыялiзацыя».
Магчыма, таму беларусы i сталi «паникёрами»...
Дарэчы, плутонiю зараз у Беларусi (на забруджаных землях) у шэсцьдзясят тысяч разоў болей, чым было ў Фукусiме пасля аварыi?..
Мяне вельмi ўразiла тое, што было зроблена фондам «Дзецям Чарнобыля». У Японii таксама ёсць падобныя iнiцыятывы, але ў вас гэта было
непараўнальна большай з'явай. Мне асабiста гэты досвед падаецца вельмi
карысным, аднак, у Японii, на жаль, ён пакуль не вельмi запатрабаваны».
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Веронiка Ройшэнбах
Сябры i добра знаёмыя называюць яе Фронi, хаця па швейцарскiм
пашпарце правiльна — Веронiка Ройшэнбах. Нарадзiлася яна ў Германii,
вучылася ў горадзе Аахэне i некалькi
год адпрацавала там па спецыяльнасцi — выхавальнiцай у дзiцячым садку i
настаўнiцай у «прадлёнцы».
У 27 год за суджаным (таксама немцам) Веронiка паехала ў Швейцарыю.
Потым ён стаў яе мужам. У Швейцарыi
жыве ўжо 49 год. У 1972 годзе атрымала грамадзянства гэтай краiны. Мацi
траiх дзяцей.
«Нягледзячы на тое, што я ўжо
12 год жыла ў Швейцарыi, мясцовыя
дзяржаўныя ўстановы, каб пацвердзiць мой дыплом, прапаноўвалi альбо здаць iспыт па... нямецкай мове,
альбо вучыцца нанова.
Вероніка Ройшэнбах
Царква была менш прыдзiрлiвай,
таму я стала выкладаць у жанчын, якiя будуць праводзiць урокi па рэлiгii,
але не маюць спецыяльнай тэалагiчнай адукацыi.
Як каталiчцы, якую саму вучылi гэтаму з першага школьнага класа,
мне гэта надзвычай падабалася.
Потым шмат год зноў вучылася. Спачатку тры гады за права выкладаць у 1--3 класах, тры гады — 3--7-ых i яшчэ тры — з 7-га па 9-ты. Плюс
тры гады так званай «дарослай адукацыi». I толькi пасля гэтага я атрымала права працаваць у школе. Атрымлiваецца — дванаццаць год.
То бок, да той адукацыi, якую я атрымала ў Нямеччыне, дадалася яшчэ
i швейцарская...
Натуральна, паралельна займалася хатняй гаспадаркай i выхаваннем
дзяцей, якiя раслi i патрабавалi ўсё больш i больш увагi, таму швейцарская
частка адукацыi была, канешне, завочнай.
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Мой муж працаваў тэхнiкам, займаўся кандыцыянерамi i халадзiльнымi
ўстаноўкамi.
Паколькi адукацыя ў мяне такая, што я амаль заўсёды працавала з
дзецьмi, а таксама займалася экуменiстычным рухам, то цалкам лагiчнай
стала сустрэча з Андрэасам Гёрлiхам, якi служыў пастарам рэфармiсцкай
царквы.
Ён таксама родам з Германii; ён ужо добра ведаў чарнобыльскую праблематыку.
Дзякуй Богу, што мне пашанцавала сустрэць гэтага цудоўнага чалавека. Без яго наша работа была б немагчымай увогуле.
Як кажуць, Андрэас нам «закасаў рукавы», i мы ўжо не маглi не дапамагаць Беларусi.
У гэты ж самы момант мая сястра, якая засталася жыць у Германii,
прачытала ў газеце заклiк запрашаць да сябе чарнобыльскiх дзяцей. Так у iх
сям'i паявiлiся двое дзяцей з Ельска.
Са Швейцарыi я прыехала ў Германiю, каб дапамагчы сястры iх апякаць.
Гэта дадало шмат энтузiязму, таму па вяртаннi я адразу ж прапанавала гэтую справу Андрэасу. Хутка стварылi адпаведную групу, i ўжо ў 1999
годзе да нас прыехалi сорак беларускiх дзяцей.
Гэта быў пачатак.
З таго моманту я пабывала ў Мiнску 26 разоў.
Калi мы стваралi рабочую групу, якая потым стала афiцыйнай структурай, то адразу вызначылi статут сваёй дзейнасцi, дзе галоўнай мэтай
было запрашэнне на адпачынак беларускiх дзяцей.
Асноўныя там тры пункты.
Першая абавязковая для выканання ўмова — неабходна ўлiчваць стан
здароўя дзiцяцi, якое запрашаеш.
Другое — улiчваць яго (альбо яе) сацыяльна-матэрыяльнае становiшча.
Перавага аддавалася тым, каго гадуе адна мацi, хто жыве ў складаных матэрыяльных, фiнансавых, жыллёвых умовах i г. д.
Трэцяя ўмова — адпачываць у Швейцарыi павiнны дзецi, якiя першы i адзiны раз едуць за мяжу. То бок, калi нехта ўжо быў, напрыклад, у Германii
альбо Iталii, мы яго да сябе запрашаць не маглi.
Сачылi за гэтым вельмi ўважлiва. Кожны год у лютым самi наведвалi
Беларусь, вёску Дзятлавiчы i Лунiнец, дзе разам з кiраўнiцтвам фонду вызначалi, хто ўлетку паедзе ў Швейцарыю.
Дарэчы, менавiта гэты пункт i выклiкаў больш за ўсё пытанняў. Першыя гады дзецi былi толькi з Дзятлавiч, але потым стала вiдавочна, што
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нам трэба пашыраць геаграфiю. Спачатку мы ўключылi ў свае спiсы дзяцей
з Лунiнца, потым распаўсюдзiлi практыку на ўвесь Лунiнецкi раён, а, калi заставалася вольнае месца, групу «даўкамплектавалi» дзецьмi перасяленцаў
з мiнскай «Малiнаўкi».
У 2001-м годзе Андрэаса Гёрлiха перавялi на новае месца пастарскай
службы. Мы крыху разгубiлiся — што будзе з iнiцыятывай надалей? Вырашылi ператварыць яе ў арганiзацыю «Дзецi Чарнобыля».
Сакратарка, якая дапамагала яму рабiць гэтую працу падчас пастарства i добра ведала ўсе нюансы, стала старшынёй, а праз два гады на
пасаду абралi мяне. Займала яе да 2014, пакуль не споўнiлася 75 год i трэба
было саступiць дарогу больш маладым.
Да таго ж, была i чыста празаiчная прычына — мае дзецi выраслi, у iх
з'явiлiся свае дзецi, i я стала больш «працаваць бабуляй»...
Кожны раз падчас паездак у Беларусь я па-добраму здзiўляюся ветлiвасцi
i гасцiннасцi вашых людзей. Мы аб'ехалi амаль усю Беларусь — Нясвiж, Мiр,
Брэст, Пiнск, Гродна, музей Марка Шагала ў Вiцебску, канешне, мiнскiя музеi, тэатры.
Першае, што сустракаеш — сардэчная цеплыня людзей.
Блiз Лунiнца мы наведалi вёску, адкуль выселiлi жыхароў. Складаныя пачуццi. Як i ва ўсёй Беларусi, дарэчы.
З аднаго боку — жудасная трагедыя, якая зламала людскiя лёсы.
З другога — гэтым людзям удалося захаваць у сваiх сэрцах неверагодную радасць i добры настрой. Нiдзе мы столькi не спявалi i не весялiлiся, як
у Дзятлавiчах.
Альбо возьмем той жа Лунiнец. Дзецi спяваюць, смяюцца, радуюцца.
Быццам бы i няма той бяды, якая палюе за кожным з iх.
Людзi як бы адначасова жывуць адразу ў двух паралельных вымярэннях.
У свеце страху i свеце радасцi.
Гэта нас заўсёды вельмi ўражвае!
Калi ў мяне быў Дзень нараджэння (праз два днi пасля аварыi — 28 красавiка), я атрымала з Беларусi больш вiншаванняў, чым са Швейцарыi!!!
А пра адзiн выпадак хачу расказаць асобна. У дзяўчыны з Дзятлавiч была
пухлiна мозга, якая магла хутка пазбавiць яе зроку. Была патрэбна тэрмiновая аперацыя.
Якраз у той момант мая дачка Монiка (зараз выкладае ў Педагагiчным
унiверсiтэце) атрымала першую зарплату i цалкам аплацiла паездку той
дзяўчыны ў адзiн з медычных цэнтраў Расii, дзе была неабходная спецыялiзацыя.
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У Дзятлавічах. Вероніка Ройшэнбах — у цэнтры

Дачка аплацiла таксама iндывiдуальнае аўто, бо тая дзяўчына, каб не
заразiцца нечым яшчэ, не магла ехаць так далёка грамадскiм транспартам.
Пухлiну паспяхова выдалiлi. 70 адсоткаў зроку захавалася. Дзяўчыне тады было 17 год. Потым яна выйшла замуж, нарадзiла сына. Прайшло ўжо
пяць год. Мы падтрымлiваем добрыя адносiны.
Некалькi слоў хачу сказаць i пра Генадзя Грушавога.
Калi мы прыязджалi ў Беларусь (а гэта было мiнiмум раз на год), абавязкова з iм сустракалiся.
У мяне заўсёды было пачуццё агромнiстай павагi да Генадзя. Перш за
ўсё таму, што ў маленькiх пакоях, дзе месцiўся фонд, людзi рабiлi вельмi
важную справу.
У нашых паседжаннях Грушавы прымаў удзел абавязкова. Слухаў заўсёды надзвычай уважлiва i ўнiкаў ва ўсе праблемы асабiста.
Калi мы пыталiся, што адбываецца ў фондзе, ён ахвотна тлумачыў значэнне тых няпростых крокаў, якiя яны робяць. Заўсёды было адчуванне,
што ў вашай краiне ведаюць нашу дапамогу, што яна стала часткай вялiкай i патрэбнай справы, i ад гэтага на душы станавiлася святлей.
Мяне заўжды ўражвала тое, што, нягледзячы на ўласнае добрае валоданне нямецкай мовай, калi датычылася нечага надзвычай важнага i трэба
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было данесцi пэўныя нюансы, Генадзь заўсёды карыстаўся дапамогай перакладу, якi рабiла жонка. Гэта было вельмi кранальна.
Уражвала таксама тое, што фонд меў кантакты, актыўна працаваў з
вялiкай колькасцю iнiцыятыў па ўсiм свеце, i Генадзь альбо Iрына заўсёды
трымалi ўсю iнфармацыю ў памяцi.
Гэта былi розныя iмёны, розныя групы, аднак было дастаткова пра некага ўзгадаць, як Грушавыя адразу разумелi, пра каго iдзе гаворка.
Мы заўсёды здзiўлялiся таму, як можна такую безлiч iнфармацыi ведаць
да дробязяў...
Генадзь Грушавы заўсёды выпраменьваў перакананую ўпэўненасць у
тым, што мы робiм разам. Часам нават здавалася, што ён нiколi нiчым не
заклапочаны, аднак мы ведалi, што гэта не так. Што на самой справе iм з
Iрынай вельмi цяжка.
Тым не менш, ён заўсёды быў побач з намi сваiмi думкамi. Жыў канкрэтнай сiтуацыяй, i гэта было проста дзiўна.
У нашай краiне ёсць вялiкая праблема — местачковае мысленне. Швейцарцы глядзяць толькi на тое, дзе знаходзяцца, то бок, на сваё маленькае
гняздо. Мiж тым людзi кантактуюць памiж сабой, узнiкаюць камунiкацыйУ Лунінцы
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ныя сеткi. Швейцарац жа пераважна жыве толькi тым, што адбываецца
вакол яго самога, i пераадольваць гэта вельмi цяжка. Невыпадкова менавiта Швейцарыя — амаль адзiная краiна ў гэтай частцы Еўропы, якая не
ўступiла ў Еўразвяз.
Мы ахвотна падпiсваем сотнi розных двухбаковых дамоваў i пагадненняў з краiнамi ЕЗ, аднак уступаць у ЕЗ не жадаем.
I яшчэ адзiн аспект.
У нас, як i ў Германii, займацца гуманiтарнай дзейнасцю цяпер вельмi
няпроста,бо знайсцi жанчыну, якая ўвесь дзень не працуе, даволi складана.
Працуюць абое — i муж, i жонка.
Цюрых — iндустрыяльны раён, таму, каб вызначыць сем'i, якiя могуць
дазволiць сабе прымаць чарнобыльскiх дзяцей, апошнiм часам даводзiцца
аб'ехаць увесь наш кантон. Бываюць паездкi вельмi далёкiя.
Карысць жа ад iх такая, што за ўвесь час нашай працы на адпачынку ў
Швейцарыi пабывала больш за шэсць соцень беларускiх дзяцей.
Дарэчы, вашы дзецi не толькi жывуць у розных швейцарскiх сем'ях. Кожны год мы рыхтуем для iх спецыяльную агульную праграму. Абавязкова
ладзiм экскурсiю ў Цюрых, наведваем царкву, якую распiсаў Марк Шагал,
iншыя цiкавосткi. Паколькi гэтая паездка займае цэлы дзень, нам трэба
недзе абедаць.
З гэтай нагоды я напiсала электронны лiст у адзiн з самых прэстыжных
рэстаранаў горада, дзе папрасiла дазволу бясплатна пакармiць беларускiх
дзяцей. Кiраўнiцтва рэстарана пагадзiлася.
Бывае, дзецi ядуць рукамi. Непаседлiва крыўляюцца, а тут iх быццам
падмянялi. Напэўна, элiтарнасць рэстарана (белыя абрусы, прыгожыя вiдэльцы, нажы, шклянкi) адыграла сваю ролю. Дзяцей быццам бы прыкавалi
да фатэляў, яны сядзелi абсалютна прама i вялi сябе надзвычай спакойна.
Елi так прыгожа i прыстойна, што можна было падумаць пра нейкiя заняткi
па этыкеце.
Сабраўся ўвесь персанал рэстарана, а калi ў знак падзякi беларусы сталi
спяваць, швейцарцы iх пачалi падтрымлiваць. Аказваецца, у iх рэстаране
бывае столькi замежных (у тым лiку i з Беларусi) гасцей, што афiцыянты
нават ведаюць некаторыя песнi.
У той дзень кiраўнiцтва рэстарана прапанавала нам прыводзiць беларускую групу на добры абед кожны год...
Апошнiм часам я даволi шчыльна займаюся справамi створанага (у тым
лiку i з удзелам нашага Андрэаса Гёрлiха) у 1997 годзе Мiжнароднага савета
«Дзецям Чарнобыля».
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Справа ў тым, што арганiзацыя, якую я раней узначальвала, з большага
займаецца справамi, скажам так, мясцовага маштабу, то бок, адпачынкам
чарнобыльскiх дзяцей, арганiзацыяй iх прыезду, вольнага часу i г.д.
Сёння я iмкнуся падняць узровень гэтай работы да агульнаеўрапейскiх
стандартаў».

ГЛАВА VI

БЛУКАННЕ
ПА ПАКУТАХ
Калі я слухаў аповед Ірыны Грушавой,
то не мог пазбавіцца ад пытання,
навошта ўсё было зроблена,
бо нармальнаму чалавеку вельмі цяжка
шукаць логіку ў вонкава нелагічным?
А логіка, між тым, ёсць. Логіка ўлады.
Ва ўсе часы аўтарытарныя кіраўнікі імкнуліся да таго,
каб знішчыць любое іншадумства.
Фонд «Дзецям Чарнобыля»,
акрамя дапамогі сотням тысяч,
ператвараў людзей з пакорлівых і абыякавых
у свабодных і актыўных.
За гэта іх і «зачышчалі»…
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Ирина Грушевая вспоминает...
«Во второй половине 1989 года я впервые оказалась в Западной Германии, точнее, в Дюссельдорфе, где снимался фильм «Вставай, идет война», и
режиссёр пригласил меня поработать переводчицей.
Весь заработанный гонорар я потратила на поездки по выходным в близлежащие города. Бывало, выступала по три раза в день, агитировала немцев
помогать белорусским чернобыльским детям.
Летом 1990 года (всего за несколько месяцев работы) мы отправили на
оздоровление семь тысяч детей. В пять стран мира, потому что на тот момент
Геннадий уже был членом парламента, и тоже многое сделал там, где успел
побывать.
Если у кого-то создалось впечатление, что все у нас было легко и просто,
то он глубоко ошибается. Уже тогда было очевидно, что мотивация у тех, кто
помогает Беларуси из-за рубежа, разная, и чернобыльское движение когданибудь обязательно расколется.
Одни хотели бескорыстно помогать и продолжали работать с нами, ибо
видели в белорусах равных партнеров. Другим нужны были лавры, имидж
Встреча в Европарламенте. 1997 год

146

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Ирина Грушевая беседует с депутатом ВС 12-го Созыва Леонидом Зверевым

большого благодетеля, официальное признание у себя на родине. Они
желали, чтобы им подобострастно заглядывали в рот, неустанно благодарили.
Через пять лет после зарождения чернобыльское движение за границей
стало неоднородным, и поэтому, когда в 1997 году был создан государственный Департамент по гуманитарной помощи, все предпосылки для его раскола уже были. Раскол случился не только в Германии, Голландии, Италии,
Англии, США, но даже в Японии, где подобные инициативы были самыми
маленькими... Словом — везде.
Те, для кого были важны фанфары государственных лавров, и кто упорно
«не замечал» политических безобразий, стали работать с Беларусью через
департамент. А те, кто счёл важным поддержать людей, которые хотят себе помочь, продолжил сотрудничество с фондом. К сожалению, именно эта
часть партнёров и испытала очень большие трудности.
Им стало непросто привозить гуманитарную помощь, ибо таможенники (по
заданию властей) всё откровенно «мурыжили». Возникли сложности с финансированием проектов, ибо государство банально не разрешало получать
из-за границы деньги. Чиновникам хотелось этим заниматься самим, но навыков не было.
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Геннадий Грушевой (слева) и Дитрих Бодельшвинг

Геннадий Грушевой даёт интервью журналистке Ларисе Коктыш
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В отличие от нашего фонда, чиновники абсолютно не умели генерировать
идеи. Мы создали такое количество проектов, что многие из них живы до сих
пор. Белорусское общество помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, например.
Фонд «Детям Чернобыля» был довольно большой организацией. В лучшие времена у нас работало 32 штатных сотрудника. С каждым «наездом»
властей, который был инициирован с самого верха, их число, естественно,
уменьшалось, но работа всякий раз возрождалась.
С одной стороны, история фонда — это история постоянной борьбы.
С другой — пример того, как едва зародившееся гражданское общество
планомерно и целенаправленно уничтожалось отечественной бюрократией,
во главе которой стоял лично Лукашенко.
Кстати, его собственные дети, как и дети бывшего президентского завхоза
Ивана Титенкова, тоже ездили по нашей линии на оздоровление за рубеж,
ибо как те, кто живет в «грязных» районах, имели на это полное право.
А тогдашняя «правая рука» президента Владимир Коноплёв даже некоторое время возглавлял отделение нашего фонда на Шкловщине...
То, что их дети ко времени самого серьезного «наезда» уже выросли, можно считать обычным совпадением. А вот то, что это произошло после того, как в конце 1996 года избранный депутатом Грушевой не попал в состав
назначенной Лукашенко «палатки», и мы всего за месяц собрали среди его
Обсуждение планов на будущее c Вернером Линдеманом
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Геннадий Грушевой и Ивонка Сурвила

Марш мира в Гааге. Крайний справа — Юрген Альперманн
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избирателей 120 тысяч подписей с требованием разрешить работать в парламенте — вполне закономерно.
Власть увидела в «Детям Чернобыля» неподконтрольную ей силу — и
начала уничтожать фонд. Подчеркну еще раз: наши организации уже были
созданы в 71 районе из 110, в них активно работало около восьми тысяч человек.
Убеждена: когда в ноябре 1996 года изначально рекомендательные итоги
референдума президентской волей стали обязательными, в Беларуси произошел «холодный путч». Вместе с фондом Сороса и его программой «Открытое общество» и аналитическим центром «Восток--Запад» мы с нашими
обширными программами социальной помощи и самопомощи, конкурирующими с государством , «попали под раздачу» самыми первыми.
19 марта 1997 года наступил самый «чёрный» день в истории «Детям Чернобыля». В фонд заявились посланцы власти из Совета безопасности и четыре месяца изучали нашу работу.
Вернер Линдеман в Славгородском районе
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Якобы для того, чтобы
«перенять опыт». На самом
же деле они искали места,
куда нужно побольнее ударить, вникали в принципы
работы, которые наиболее
эффективно противостоят и
конкурируют с государством,
чтобы ослабить и развалить
так сказать идейную основу
работы фонда, то новое в
сознании всех нас, что отделило нас от психологии
«совка»-иждивенца. К слову,
потом именно «перенятый»
у нас «опыт» очень эффективно и помогал властям
уничтожать
гражданское
общество Беларуси...
Повторюсь, под «каток»
репрессий мы попали самыми первыми.
На основные этапы на1996 год. После посадки Сада Надежды
шей деятельности были
постепенно наложены надуманные ограничения, разрешительные функции
доверены лично президенту, а все заграничные контакты взяты под жёсткий
контроль.
Последнее ударило по фонду ощутимей всего, ибо далеко не всякий иностранец захочет, чтобы его личные данные попали в архивы КГБ... Пусть даже белорусского.
Среди первых претензий, которые они пытались предъявить, была «неуставная деятельность». Дескать, декларируем мы одно, а на самом деле занимаемся совсем другим, то есть чистой политикой. В вину ставилось то, что
мы поддержали оппозиционеров Вячеслава Сивчика и Юрия Хадыко, а также
осмелившихся на первый публичный протест машинистов метро.
Напомню, что в 1995 году случился дебютный для нынешней власти протестный скандал, который был связан с задержками зарплат и галопирующей
инфляцией.
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Екатерина Зарецкая и член Европарламента Курт Витингоф

Столичная подземка не работала несколько часов. Быстро восстановить
движение поездов удалось лишь благодаря московским штрейкбрехерам.
Все 32 участника забастовки были немедленно уволены.
Наш фонд никогда никого не посылал под видом чернобыльских детей на
оздоровление за границу. Даже для родных племянников Грушевых не было
сделано исключения. А в данном случае мы просто попросили помочь одного
из лидеров немецких профсоюзов Гюнтера Верса.
Так что дети уволенных метрополитеновцев ездили в Германию совсем
по другой линии. У них было персональное приглашение от немецких профсоюзов. «Проверяющие» банально «передернули», то есть попытались обмануть.
Гюнтер Верс на протяжении многих десятилетий занимался чернобыльской проблематикой, был нашим настоящим другом, единомышленником.
Одним из тех, кто поддержал в трудную минуту и не купился на «благотворительность без политики»...
К сожалению, летом 2015-го у него случился инсульт, а в январе 2016-го
Гюнтер Верс умер. Светлая память — светлому человеку!
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Геннадий Грушевой и Ева Бальке

Геннадий Грушевой и Гюнтер Верс
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Геннадий был во время «наезда» Совета безопасности в Локкуме, по приглашению парламента Нижней Саксонии вместе с группой белорусских политиков.
Я с ним связалась. Немцы тотчас же приняли соответствующее заявление
протеста, подписанное всеми политическими фракциями бундестага. К сожалению, это ни на что не повлияло, так как власть твёрдо намеревалась нас
уничтожить.
Через два дня Геннадий вернулся домой. «Прогулялся» по набережной
Свислочи с главным «проверяющим», которого я знала еще по работе в институте иностранных языков, где он был «смотрящим» от КГБ, узнал, что нас
хотят обвинить в некой антигосударственной деятельности. Тогда Гена объяснил, что это вызовет серьезный международный скандал, и бывший «смотрящий» (не дурак все же!) дал «задний ход».
У нас даже не изъяли компьютерную технику, что автоматически означало
бы лишение контактной базы, то есть полный срыв летнего оздоровления
чернобыльских детей за рубежом и лишение перспектив, ибо стоит только
один раз сорвать эту программу, и восстановить ее в будущем будет почти
невозможно. Автоматически это означало бы серьёзные проблемы и у других
наших проектов.
По этому поводу, кстати, 12 апреля 1997 года мы провели экстренное собрание активистов фонда. Со всех регионов Беларуси приехало около трехсот человек. Приняли обращение, где потребовали не останавливать нашу
работу, иначе созданная пирамида сотрудничества громко рухнет.

Справа налево: Ева Галынская, Ирина Грушевая, Зинаида Залуцкая и немецкий гость
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Геннадий и Ирина Грушевые встречаются с руководством города Нинбурга
Курт Витингоф с волонтёрами фонда «Детям Чернобыля»
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Очень похоже на то, что
власть тогда попросту не
захотела оказаться под этими обломками...
Параллельно со всеми
этими событиями проходила подготовка к очередному
«Чарнобыльскаму
шляху», где Геннадий был
председателем оргкомитета. Зная, что нас прослушивают, он по телефону
изображал активнейшую
деятельность. Наверное,
это убаюкало бдительность власти, поэтому, когда мы 13 апреля неожиданно улетели в Люксембург,
где проходило очередное
мероприятие, они нас попросту проморгали.

Геннадий Грушевой и посол Германии в Беларуси Райнхарт Краус

Барбара Гладыш
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Далее события развивались почти по детективному сценарию.
Сфальсифицировав таможенные документы (проверяющие не знали, что
мы имели копии), фонд обвинили в неуплате налогов, полностью исключив
«антигосударственную деятельность». А через два дня против Геннадия возбудили уголовное дело «за вымогательство денег у иностранцев».
Кстати, наводка против фонда «Детям Чернобыля» появилась на свет еще
в 1992 году, и была сработана нашими немецкими недоброжелателями, фамилии которых мне даже называть не хочется. Никогда бы не подумала, что
немцы, с которыми мы начинали чернобыльскую работу, способны на фразу «куда смотрит белорусское КГБ»... Больше четырех лет этот донос ждал
своего часа. И, к сожалению, дождался...
Не хочется называть и организацию, которая была создана не без помощи спецслужб (по моему глубокому убеждению) для того, чтобы возникший в
1997 году Департамент по гуманитарной помощи смог для иностранцев выдавать ее за «преемника» якобы прекратившего существование фонда «Детям
Чернобыля».
Но вернемся к «Чарнобыльскаму шляху». Когда Геннадий решил возвратиться в Беларусь для участия в шествии (мы находились тогда в Бонне),
многие восприняли это как нечто безрассудное. Равносильное добровольному следованию в пасть чудовища...
У карты контактов
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Но надо было знать Гену — иначе он не мог по определению. Оставить
людей, которые в него верили, он не мог по своей натуре.
Про то, как Геннадий (через Москву) тайно появился в Минске на «Чарнобыльскiм шляху» и как потом вернулся в Германию, можно рассказывать
очень долго. Этому стоит посвятить целую книгу (с переодеваниями, погонями, слежкой), но не эту. Потому лишь констатирую факт : 26 апреля 1997 года
он в Минске возглавил «Чарнобыльскi шлях», а 27 апреля вернулся назад в
Германию.
Как и следовало ожидать, в правящих кругах Беларуси это вызвало бурю негодования. Всё, что было связано с нашими фамилиями, поливалось
ТАКИМ негативом, подвергалось ТАКОЙ информационной обструкции, на
знакомых оказывалось ТАКОЕ давление, что отец Геннадия попросту не выдержал. Он умер 12 мая 1997 года.
Но были тогда не только потери. Возникла такая мощная международная
поддержка, что белорусская власть этого не ожидала. Она была вынуждена
отступить: 24 декабря 1997 года нас полностью оправдали, но нигде, никому,
ничего об этом не сказали.
Волею судьбы в январе 1997 года в Мюнстер к Буркхардту Хомайеру приехала выступать Света Алексиевич. В этом городе, в изгнании, в студенческом
общежитии тогда жили и мы.

В Японии

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

159

Встреча с министром по социальным вопросам немецкой земли Рейнланд-Пфальц
Ульрихом Галле во время его приезда в Беларусь

Оказалось, прокурор, который занимался нашим «делом», сосед Алексиевич по лестничной площадке. Он-то и сказал ей, что «там не за что было зацепиться».
Но сказал, естественно, неофициально. Об официальном прекращении
уголовного дела (за отсутствием состава преступления) сообщили только в
июне 1998 года.
На мой взгляд, это было сделано преднамеренно — для того, чтобы побольше разрушить фонд. И даже полностью его уничтожить.
Геннадий это понимал хорошо, потому вернулся в Беларусь еще в марте,
то есть за три месяца до официального оправдания.
Потери были сродни так называемому выжженному полю, но фонд выстоял.
К сожалению, некоторые думают, что наша вынужденнная эмиграция была развлекательным приключением, веселой прогулкой. Во всяком случае,
именно такой стереотип с помощью власти и был распространен среди большинства белорусов. Увы, в реальности всё обстояло далеко не так.
Я очень благодарна немцам за мюнстерский приют. В трудную минуту они
протянули очень нужную руку помощи, но белорусские иллюзии на сей счет,

160

Елена Асмыкович

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

мягко говоря, неуместны. Студенческое общежитие есть
студенческое общежитие. И
в Германии оно немногим отличается от нашего.
Геннадий всё очень сильно
переживал. Помню, я смотрела, как он лежит на диване, и
поймала себя на мысли, что
он напоминает упавший с дерева сухой лист. Казалось,
неуёмная энергия и активность куда-то ушли...
К нам часто приезжали
люди из фонда. В частности,
исполнительный
директор
Лена Асмыкович. Когда первый раз посмотрела на нашу
комнату, то заплакала: «Чтобы такие люди, так жили...»

ГЛАВА VII

СКРЫЖАВАННЕ
ДУМАК
Напэўна, у гэтых маналогах нехта ўбачыць
«тэндэнцыйнасць». Маўляў, трэба было
«даць трыбуну» прыхільнікам «мірнага атама».
У будучым з задавальненнем гэта зраблю,
аднак толькі пры ўмове, што ўсе яны
з катэджаў у знакамітых «Драздах»
пераедуць жыць у «зону», будуць есці прадукты з
тамтэйшых крамаў і піць «чыстае» малако…
А яшчэ мне цалкам не зразумела логіка,
дзе кар’ерызм бярэ верх над пачуццём самазахавання.
Такое ўражанне,
што радыяцыя гэтых людзей не чапае…
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Светлана Алексиевич
Монологом первого в истории Беларуси нобелевского
лауреата я открываю парад мнений этой книги совсем не
потому, что «хочу погреться в лучах её славы». И даже не
потому, что Светлана Александровна (лично) благословила меня на чернобыльскую тематику, что очень почетно.
Есть два других объяснения такого выбора.
Во-первых, Светлана Алексиевич всегда «в теме». В своей «Чернобыльской молитве» (и во время торжеств награждения в Стокгольме) она назвала атомную энергию
опасной, высказав уверенность в том, что в будущем человечество от неё полностью откажется.
Во-вторых — алфавит. Почти во всех алфавитах мира
буква «А» пишется первой.
«Впервые я услышала о Геннадии Грушевом от Алеся Адамовича; он же
нас через какое-то время и познакомил. Сразу заговорили о Чернобыле — от
первой до последней встречи это была постоянная тема наших разговоров.
Первые деньги на лечение чернобыльских детей Адамович привез из Японии, это был его гонорар за лекции (об этом мне рассказывал сам Грушевой).
Так родился фонд «Детям Чернобыля».
В то время мало кто представлял размеры катастрофы. Чернобыль уже
случился, но мы были еще «дочернобыльскими» людьми. Дочернобыльскими были наши страхи. Катастрофу сравнивали с войной — тогда это был самый большой ужас, все другое не вмещалось в сознание. Дочернобыльскими
были наши понятия и представления, как с этим жить. Я говорила в те дни со
многими людьми и помню, что у меня осталось впечатление тотальной немоты. Неспособности высказать случившееся. К Чернобылю двигалась военная
техника, а из чернобыльской зоны тянулись караваны автобусов с притихшими людьми. Как мантру, все повторяли: «я об этом нигде не читал», «никто не
рассказывал о таком», «никогда не видел».
Наверное, Геннадий Грушевой был первым человеком, который попытался найти новые слова, сформулировать то, что происходило с нами, в какое
пространство нас выбросило. Помню, как у меня на кухне за чаем мы вели

164

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

бесконечные интеллектуальные штурмы... Говорили о том, что Чернобыль
взорвал наш прежний мир, нашу веру в социализм, в науку, в то, что человек — венец творения... Я видела перед собой политика и философа. Человека редкого в наших местах масштаба. Не будет преувеличением, если я
скажу, что именно благодаря Грушевому мир узнал о Чернобыле. Он стал
чернобыльским посланцем в мире. В нем, я не раз в этом убеждалась, слились воедино политик, художник слова и человек мощного темперамента.
Это был не чиновник, а деятель. Скажу больше: если бы такие люди, как
Адамович, Грушевой оказались тогда у власти, то мы бы сегодня жили в другой стране. Время выбрало их, а народ еще не был готов к этому времени,
народ выбрал то, что знал — прошлое. Я думаю, что Геннадий это понимал...
Это была его тяжелая ноша, он все время хотел понять, где они, молодые
демократы, ошиблись.
...Сегодня слово «политик» посерело, измельчало. Глядя даже на самый
верх, мы часто видим не Черчилля, а клона толпы. Я не думаю, что Грушевой уходил когда-нибудь из политики, он всегда оставался политиком. Но
политиком в фундаментальном смысле этого слова. Чернобыль стал делом его жизни.
События такого масштаба
требовали уникальной личности. Ведь кроме фонда «Дети
Чернобыля» были еще десятки чернобыльских фондов, но
вокруг них не было той ауры,
которая всегда чувствовалась
вокруг фонда «Детям Чернобыля». Свечение исходило от
самой личности Геннадия, для
него это была не работа, это
было служение.
Ему не надо было что-то делить в себе, что-то выбирать,
в нём чувствовалось цельное
существование. Он мог быть
президентом или директором
школы, и ничего бы не измениГеннадий Грушевой и Светлана Алексиевич
лось. Свет бы шёл.
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Светлана Алексиевич — выступает. Ирина Грушевая — переводит

...Я думаю, что фонд «Детям Чернобыля» спасал детей дважды: он не
только лечил, но и открывал им мир. Не раз, когда я летела из Европы, в
самолёте вместе со мной возвращались домой белорусские дети. Очень интересно было слушать — подслушивать их разговоры. О том, как, например,
немцы отдыхают: «Ты представляешь, моя хозяйка говорила, что обязательно надо поехать к деревьям или воде. Тихо посидеть». Или: «По вечерам они
слушают музыку. Всей семьёй». И даже такое: «У каждого члена семьи своё
полотенце. Приеду, мамке расскажу. И про салфетки тоже». «За месяц не видел ни одного пьяного, а у нас в деревне все мужики к вечеру ходят пьяные.
И мой папка тоже. А я пить не буду...»
Учились родители, которые часто ездили в Европу вместе с больными
детьми. Не всё вошло в мою книгу «Чернобыльская молитва», но в блокнотах и памяти остались голоса: «Теперь я знаю, что нам надо объединиться,
чтобы спасать своих детей». Первые годы я видела, как в деревенских хатах
валялись нераспечатанные лекарства и витамины, полученные по гуманитарной помощи. Потом я с этим уже не сталкивалась. Люди учились ценить
свою жизнь. Своя культура их этому не учила, учил мир.
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Я думаю, что мир постепенно будет переходить на альтернативные способы получения энергии. Но для этого понадобится 50--100 лет. Сегодня строить атомные станции в Беларуси, Украине или других постсоветских странах — большой риск. У нас низкий уровень экономики и образования, то есть
государство не способно гарантировать человеку защиту от современных
рисков. Человек, который строит атомную станцию или работает на атомной станции, как это было в Чернобыле, осенью или по выходным ездит к
родителям в деревню и лопатой (или с конём) копает картошку, садит огород.
Новейшим технологиям не хватает психологического обеспечения. Сознание
людей разорвано...
Мы — патриархальная нация, из 10 миллионов больше половины живёт
в деревнях и маленьких городах. И мы ещё не оторвались от природы, наше сознание еще пребывает в прежнем безопасном мире. Тема «общества
риска» не разработана ни в культуре, ни в искусстве, ни в науке. Над этим
думал и об этом много говорил Грушевой. Я всегда жалела, что он не писал.
...В любом тоталитарном обществе две памяти: память власти и память
людей. Власть вычеркнула Грушевого из своей памяти, он был её оппонентом. А люди помнят...
Где-то через месяц после смерти Грушевого я встретила одного своего
знакомого, и от меня он узнал, что Геннадия нет. Он заплакал. Рядом с ним
стоял его сын — высокий, красивый парень. «Если бы не Грушевой, ? сказал
этот человек, ? у меня не было бы сына. Он его спас». И рассказал одну из
тех историй, которые я часто слышу, когда езжу по Беларуси.
Когда меня спрашивают о Геннадии, я ещё вспоминаю наш с ним спор «о
бутерброде», так мы его называли. Началось с того, что Геннадий рассказывал, как он ездил по чернобыльской зоне с иностранными журналистами,
учеными, и их часто звали к столу. Иностранцы или вежливо отказывались
от угощения, или доставали из своих портфелей предусмотрительно приготовленные бутерброды. А Геннадий садился за стол: «Я не мог отказать. Мне
было стыдно говорить с людьми об их беде и не разделять с ними эту беду.
Хотя дома меня ждали жена и двое маленьких детей. До сих пор не знаю —
правильно я делал или нет?»
Вот в этом весь Геннадий, для него не было вопроса: сесть и съесть «чернобыльский» бутерброд, или достать из портфеля свой? Сесть и съесть! Я
тоже не знаю ответа на этот вопрос, но я любила Геннадия именно за это
«сесть». Как любили его многие.
Он же знал, что за всё придется платить».
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Алесь Дашчынскi
Алесь Дашчынскi — журналiст беларускай службы радыё
«Свабода». Ён быў адным з першых маiх калегаў, хто
стаў суправаджаць на аздараўленне за мяжу дзяцей з рэгiёнаў, пацярпелых ад радыяцыi.
«У 1990-м годзе разам з Розэмары Ленсэр мы прыехалi ў
Берлiн на сустрэчу, прысвечаную чарнобыльскай тэматыцы. Розэмары арганiзавала
аздараўленне групы беларускiх дзяцей, а я быў адным з
суправаджаючых. Гэта была
першая такая паездка для
мяне; потым я прыязджаў з
дзецьмi штолета цягам амаль
дзесяцi гадоў.
У Берлiне мы сустрэлiся з
Алесь Дашчынскі
Эфай Бальке, з якой я пазнаёмiўся раней. I пасля дыскусii пра Чарнобыль увечары ўтрох накiравалiся да
Берлiнскага мура, рэшткi якога яшчэ былi непадалёк: я — з Савецкага Саюза,
Розэмары Ленсэр — з ГДР i Эва Бальке — з Заходняй Германii.
Не буду апiсваць уражаннi ад мура, але згадаю фотаздымак, якi застаўся ў
мяне. Эфа прапанавала сфатаграфавацца, але менавiта так, каб на фота мы
былi бачныя са спiны. Так i засталiся «для гiсторыi» iдучымi пад парасонам у
бок мура; мы пераходзiлi праз яго разам.
Чаму я згадаў гэты факт, калi гаворка iдзе пра дзейнасць фонду «Дзецям
Чарнобыля»? Таму што чарнобыльская катастрофа з аднаго боку i падзенне
мура, «перабудова», крушэнне савецкай iмперыi — з другога, далi нам такi
эмацыйны зарад, якога хапiла на многiя гады i якi мы скiравалi на выратаванне беларускiх дзяцей.
Не, тады мы наўрад цi разважалi такiмi катэгорыямi.
Усё было даволi проста. Пасля чарнобыльскай катастрофы мы былi перакананыя, што неабходна тэрмiнова нешта канкрэтнае рабiць, — i рабiлi.
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Iмёны Генадзя i Iрыны Грушавых — нашых выдатных каардынатараў — здаецца, ведалi ўсе. Яны былi галоўнымi выратавальнiкамi.
Але гiсторыя фонду складаецца з тысяч iндывiдуальных гiсторый, маленькiх гiсторый. Магчыма, некалi ўзнiкне iдэя, напрыклад, сабраць у асобную кнiгу iмёны ўсiх нямецкiх сем'яў, якiя, дзякуючы працы фонду, у той час прымалi
беларускiх дзяцей на аздараўленне.
Я думаю, гэта тысячы сем'яў, i не толькi ў Германii. У горадзе Адэнвальд
сярод iх — Антонi, Браўн, Захс, Слука i iншыя.
Адна з самых вядомых мне — сям'я Энгельхарт.
Ахiм Энгельхарт, тады яшчэ навучэнец гiмназii ў Мiхельштаце, слухач кароткахвалёвых перадач на Радыё Мiнск, дзе я тады працаваў, быў узрушаны
iнфармацыяй пра наступствы чарнобыльскай аварыi. Ён напiсаў лiст, спытаўся, чым i як можна дапамагчы. Потым разам з мацi Сiгрун Энгельхарт наведаў
Троiштэт, дзе я тады суправаджаў адну з дзiцячых груп.
Лiтаральна ў гэтым жа годзе ён прывёз першую дапамогу, сабраную i
набытую па iнiцыятыве Ахiма, — аднаразовыя шпрыцы, на якiя тады ў Беларусi быў востры дэфiцыт, i мы разам з Ахiмам перадалi iх у бальнiцу ў
Валожыне.
Ева Бальке і Алесь Дашчынскі ідуць да Берлінскага мура. Здымае Розэмары Ленсер
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Алесь Дашчынскі (у цэнтры) у нямецкім горадзе Міхельштат

Ягоная паездка была арганiзавана праз вядомую з савецкiх часоў структуру — Фонд мiру. Але пасля сустрэч у Мiнску мы пераканалiся, што далейшае
супрацоўнiцтва пойдзе па лiнii фонду «Дзецям Чарнобыля», як самай надзейнай, мабiльнай i насамрэч народнай арганiзацыi.
У гэты ж год наш дэсант з дзевяцi прадстаўнiкоў фонду з'явiўся ў Адэнвальдзе, каб з першых рук данесцi iнфармацыю пра сiтуацыю i пра тое, якая
дапамога неабходна дзецям з Беларусi.
А ў чэрвенi 1991 года ў Адэнвальд ужо прыбыла на аздараўленне першая
група дзяцей, пераважна з Гомельскай вобласцi. Вось так, дзякуючы асабiстым кантактам, нарадзiлася iнiцыятыва, якая праiснавала некалькi гадоў.
Асноўны прынцып яе iснавання быў такi — дапамога наўпрост i эфектыўна. У Эрбаху дзецi штодня наведвалi дом грамады Дорф-Эрбах, у другой палове дня ўсе вярталiся ў сем'i, а выходныя праводзiлi ў нямецкiх сем'ях, з
гастэльтэрн. Бар'еры моўныя i культурныя хутка пераадольвалiся таксама
дзякуючы разнапланавай насычанай праграме — ад падарожжа на параходзе да штодзённага наведвання басейна. Нашым нямецкiм сябрам напачатку
даводзiлася тлумачыць, што мы не рускiя госцi, а беларускiя.
Нiчога дзiўнага, што нямецкiя сем'i хацелi бачыць у сябе тых жа самых
дзяцей i на наступнае лета. Нямецкiя сябры iдэальна арганiзоўвалi праграму
аздараўлення, а мы, як суправаджаючыя прадстаўнiкi фонду, дапамагалi.

170

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Iншага падыходу трымалася iнiцыятыва Эвы Бальке з Дэтмальда. Там запрашалi дзяцей з Мазыра — са шматдзетных цi няпоўных сем'яў, з дзiцячых
дамоў, сiрот, тых, якiя яшчэ нiводнага разу не бралi ўдзелу ў аздараўленчых
праграмах.
Суправаджаць гэтыя групы ў якасцi перакладчыка Эва Бальке мяне запрасiла ў 1994 годзе, i з гэтай iнiцыятывай Царквы Прымiрэння з Дэтмальда я супрацоўнiчаў некалькi гадоў запар. Нямецкiя сябры хацелi працаваць з
людзьмi, якiх даўно ведалi i якiм давяралi. Насамрэч, пагадзiцца было не так
проста, бо знайсцi падыход да гэтых дзяцей 7—13 гадоў, здавалася, будзе
складаней. Я ўсё ж журналiст, а не педагог.
Да таго ж, дзеля гэтых паездак даводзiлася ахвяраваць адпачынкам, бо
гэта не з'яўлялася асноўнай працай. Аднак усе складанасцi лёгка пераадольвалiся. Першую групу дзяцей мы суправаджалi разам з настаўнiкамi з Мазыра
Валянцiнай Худзяковай i Аляксандрам Швядоўскiм.
Фактычна два--тры тыднi мы праводзiлi разам з дзецьмi ў юнацкiм лагеры i потым адзiн--два — у сем'ях. Але асноўным рухавiком была Эфа
Бальке, якая нават пакiнула сваю працу ў гiмназii i, стаўшы сябрам рады
нямецкага фонду «Дзецям Чарнобыля», прысвяцiла сябе арганiзацыi дзiцячага адпачынку.
Эфа прыязджала у Мазыр i ў Мiнск амаль штогод. Гэта была вельмi аб'ёмная праца: шэраг сустрэч, лiставаннi i тэлефанаваннi, пошук ахвяраванняў. А
перашкодаў на гэтым шляху ў Беларусi станавiлася ўсё больш. Эфа змагалася за дзяцей нават тады, калi хвароба (у яе быў рак) пачала адбiраць ейныя
час i сiлы.
Праграмы фонду «Дзецям Чарнобыля» ўвесь час пашыралiся, далучалiся новыя людзi. Гэта была такая магутная плынь, што аўтарытарная
ўлада ў Беларусi напалохалася i пачала з ёй змагацца. Спачатку разбуральная сiла была скiравана на гуманiтарную дапамогу: узнiклi першыя
складанасцi, гуманiтарным грузам пачалi перашкаджаць, ускладняць перасячэнне мяжы.
Потым аб'ектам нападак стаў сам аздараўленчы адпачынак дзяцей за мяжой. Кiраўнiк краiны Аляксандр Лукашэнка ў 2004 годзе выказаўся за тое, каб
забаранiць гэтыя паездкi. Дзяржаўная машына раструшчыла i панiшчыла сувязi памiж людзьмi.
На жаль, шмат у чым ёй гэта ўдалося. А мы не змаглi адстаяць нашу справу перад гэтым разбуральным напорам, хаця я не скажу, што мы нiчога не
рабiлi. Цяпер я згадваю той сымбалiчны фотаздымак, наш пераход праз мур.
Мура ўжо няма, але нам у Беларусi яшчэ трэба яго пераадольваць».
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Аляксей Марачкiн
Аляксей Марачкiн — адзiн з самых вядомых мастакоў
беларускай сучаснасцi, якi працуе ў жанры нон-канфармiзму, стваральнiк знакамiтай суполкi «Пагоня». Не менш
вядомая i намаляваная iм iкона «Мацi Божай ахвяраў Чарнобыля», якая стала сiмвалам «Чарнобыльскiх шляхаў»,
сiмвалам прагi да перамен.
«Год 1986-ты запомнiўся мне на ўсё жыццё. За чатыры днi да катастрофы
на Чарнобыльскай АЭС адбыўся Чарнобыль духоўны. Нацкаваныя ўладай
мiлiцыянты разам з былымi «афганцамi» напалi на моладзь падчас свята «Гуканне вясны». Моладзь бiлi i гналi з узбярэжжа Свiслачы.
Працуе Аляксей Марачкін
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26 красавiка адбыўся другi выбух, выбух Чарнобыльскi...
Мой сын Iгар, якi тым часам служыў у войску, быў адпраўлены ў раён Чарнобыля, у радыяцыйную зону. Напачатку ў Хойнiкi, потым у ваколiцы Прыпяцi. Яго расповед пра гэты час заўсёды халадзiў мае душу i сэрца.
Нiхто не ведаў, як сябе паводзiць у днi пасля катастрофы.
У салдацкiх намётах у тыя майскiя ночы было вельмi зiмна, i маладыя навабранцы былi змушаныя iсцi ў лес па дровы. Каб сагрэцца, раскладвалi вогнiшчы, пасля збiралi вуглi i спалi на iх. А потым, калi дазiметрам мералi попел
i гэтыя вуглi, прыбор зашкальваў...
Гэтак Чарнобыль закрануў нашу сям'ю.
Мая мацi, якая ў той час жыла ў роднай вёсцы Папоўшчына Чэрыкаўскага
раёна, неяк гаварыла: «Халера яе ведае, што такое гэта радыяцыя... Нiчога
не бачна... А як на агарод выйду палоць градкi, дык адразу нейкая наступае
слабасць...»
У 1990-м годзе, то бок праз чатыры гады пасля аварыi, я намаляваў
абраз «Мацi Божай ахвяраў Чарнобыля», якi асвяцiлi на пляцы Свабоды.
Трэба адзначыць, што iдэю стварэння гэтага абраза выказаў Зянон Пазьняк.
Потым мне даводзiлася тройчы паўтараць работу над гэтай выявай.
Першы варыянт знаходзiцца ў алтары Жодзiнскай царквы, дзе шмат прыхаджан — перасяленцы з чарнобыльскай зоны.
Другi абраз падораны царкве на радзiме паэта Анатоля Сыса.
Яшчэ адзiн прэзентаваны Беларускаму народнаму фронту. Кожны раз, калi рыхтуюцца адзначыць гадавiну аварыi на ЧАЭС, гэты абраз нясуць у першых радах калоны «Чарнобыльскага шляху».
У 1996-м годзе адзначалася дзясятая гадавiна трагедыi. Нашу калону
жорстка разагналi. Амапаўцы азвярэла збiвалi людзей. Усiх запар. Пад гэтыя ўдары трапiў i абраз «Мацi Божай ахвяраў Чарнобыля». Дасталося i
мне...
Летам 1989-га, калi пра аварыю ведалi яшчэ вельмi мала, прадстаўнiкi
крытычна настроенай грамадскасцi пад кiраўнiцтвам Генадзя Грушавога паехалi на аўто па мясцiнах Чарнобыльскай зоны. Я таксама быў сярод iх.
У першую чаргу нам хацелася пабачыць вёскi, якiя трапiлi пад гэтую навалу; сярод iх былi i вёскi майго дзяцiнства. Гэта Чэрыкаўскi i Краснапольскi
раёны. Са мной былi ўлёткi i газеты, у якiх можна было прачытаць праўду пра
трагедыю.
У Чэрыкаве я быў арыштаваны i трапiў з iмi ў раённы пастарунак. Адразу
адчулася — мiлiцыянтам самiм цiкава, што пра Чарнобыль пiшуць у Мiнску.
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Мастак Аляксей Марачкін пасля Чарнобыльскага шляху

Са мной пагаварылi, не складалi нiякiх пратаколаў — i адпусцiлi. Было бачна,
што трагедыя закранула кожнага з нас.
Штогод, калi надыходзiць 26 красавiка, я i мая сям'я абавязкова адзначаем гэты сумны дзень — з плакатамi i абразом iдзём у калоне. Гадоў дзесяць
таму мной быў напiсаны верш з назвай «Чарнобыльскi шлях», якi потым стаў
песняй-рэквiемам у выкананнi Кастуся Герашчанкi.
З Генадзем Грушавым я кантактаваў неаднаразова. Мы з iм нават некалькi разоў ездзiлi ў Германiю, дзе арганiзавалi суполку «Сябры Беларусi»,
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якая займаецца аздараўленнем беларускiх дзяцей i адпраўкай у Беларусь
гуманiтарных канвояў. Суполка знаходзiцца пад Мюнстэрам. Яна працуе i
зараз.
У Германii мы звычайна рабiлi мастацкiя выставы. Напрыклад, у Штутгарт
прывозiлi работы Вiктара Шматава, цыкл карцiн «Чарнобыльскiя краявiды».
Дзякуючы ў тым лiку выставам, мы прыцягвалi да чарнобыльскай бяды ўвагу
iншаземцаў.

ЧАРНОБЫЛЬСКI ШЛЯХ*
Сёння — самотны настрой.
Сёння ў душы маёй смутак.
Настрой — што гаркавы настой
Нашай бяды й пакуты.
Сёння — Чарнобыльскi шлях.
Сёння — стаiм ў маўчаннi.
Слёзы на нашых вачах.
Хтось не дажыў да свiтання.
Божа! За што такi лёс!
Божа! Хто ў тым вiнаваты?
Хто ж на нас пошасць прынёс?
Хто разбурыў нашы хаты?
Ведаем кожнага ў твар.
Iм паратунку не будзе.
Бачыш, на небе пажар.
Бачыш, iдуць нашы людзi.
Божая мацi, даруй.
I захiнi нашых дзетак.
Цяжка адольваць гару
Сцежкай, дзе цернi.
Без кветак.
*

Аўтарская пунктуацыя i граматыка верша захаваныя цалкам
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Уладзiмiр Някляеў
Уладзiмiр Някляеў — беларускi паэт, празаiк i грамадскапалiтычны дзеяч, лаўрэат шэрагу прафесiйных i дзяржаўных прэмiй за лiтаратурную дзейнасць, намiнант на Нобелеўскую прэмiю (2011).
Тэма змагання з чарнобыльскай бядой добра знаёмая
Уладзiмiру Пракопавiчу, бо з Генадзем Грушавым ён сябраваў шмат год. З iм ён неаднойчы абмяркоўваў тое, пра
што па маёй просьбе напiсаў.
«Карпаратыўнасць — вось з'ява насамрэч iнтэрнацыянальная.
Пасля ядзернага выбуху ў Чарнобылi не толькi савецкiя i постсавецкiя кiраўнiкi, але i высокапастаўленыя чыноўнiкi з МАГАТЭ не стамляюцца даводзiць, што Чарнобыль не тое што не найвялiкшая тэхнагенная катастрофа ХХ
стагоддзя, а наогул нiякая не трагедыя. Так, драбяза, якая, калi не на карысць
пайшла, дык ва ўсялякiм разе не ў шкоду...
У здатнай да ўсяго прызвычайвацца чалавечай свядомасцi Чарнобыль усё
больш пераўтвараецца ў нейкi сiмвал, вобраз, метафару. Але рэальны Чарнобыль — гэта ўсё ж ядзерны выбух, выкiд у жывое асяроддзе радыеактыўных элементаў, уздзеянне якiх вядзе да фiзiчнай i псiхiчнай паразы людзей.
У гэтым сваiм уздзеяннi Чарнобыль не можа сам скончыцца, неяк там суцiшыцца i супакоiцца, — ад яго можна абаранiцца толькi наступам найноўшых
тэхналогiй, а калi iх няма (а iх няма, бо нямашака на iх сродкаў, грошай), дык
спосаб абароны застаецца адзiн — адступленне...
Што i робiцца, каб заманiць ворага як мага глыбей на сваю тэрыторыю. Гэта традыцыйная наша стратэгiя, у вынiку якой толькi ў адной сям'i маiх блiзкiх
знаёмых, Анатоля i Наталлi, сталася так, што чарнобыльскую пухлiну знайшлi
спачатку ў малодшага сына, а пасля ў старэйшай дачкi. Пухлiны выразалi, а
дзяцей прызначылi ў iнвалiды. I пры гэтым на дзяржаўным узроўнi (ва ўнiсон
з чыноўнiкамi з МАГАТЭ) не саромеюцца даводзiць, нiбы Чарнобыль, як той
чорт, не такi ўжо страшны, як яго малююць, а асобным людзям радыяцыя
можа пайсцi нават на карысць. Ну, вiдаць, маецца на ўвазе тое, што ўсе беларусы — людзi нейкiя асобна-асаблiвыя.
Так ёсць — i не магло, i не можа быць iначай у Беларусi, якая наследуе
дзяржаўныя традыцыi той краiны, у якой машыны, зброя, наогул любое жале-
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за мела свой кошт, сваю цану, i толькi чалавечае жыццё не каштавала нiчога.
Ну, загiне дзесяць, дваццаць, трыццаць мiльёнаў, — бабы, як Сталiн казаў,
новых народзяць.
У траўнi 86-га года, калi я прыехаў у Чарнобыль, там тварыўся суцэльны
бардак: усё нiбыта ахоўвалася — i не было нiякай аховы, можна было залезцi хоць у сам рэактар. Яшчэ нават не пазбiраны былi выбухам выкiнутыя з
рэактара кавалкi графiтавых стрыжняў, — i ўбачыў я не жалезных робатаў,
а жывых людзей, апранутых у халаты хiмабароны (нiбыта супрацьрадыяцыйныя) маладых салдацiкаў, смертнiкаў, якiя звычайнымi шчыпцамi з падоўжанымi ручкамi тыя графiтавыя кавалкi збiралi. Яны збiралi сваю смерць, але
не разумелi, што рабiлi, а тыя, хто разумеў i пасылаў iх на гэта, — разумелi,
пасылалi i маўчалi. Маўчалi доўга, а калi ўжо вымушаны былi нешта казаць,
дык казанка тая ў вуснах самага галоснага кiраўнiка дзяржавы Гарбачова скiравалася да захаду, да перапалоханых немцаў, французаў, бельгiйцаў, але
не да сваiх. Убачыўшы ўвесь гэты жах, я спытаўся ў акадэмiка Велiхава, якi
кiраваў тады (разам з акадэмiкам Легасавым) усiмi i ўсiм у Чарнобылi: ну як,
скажыце, такое можа быць?!. I ён даволi доўга тлумачыў мне сутнасць закону
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вялiкiх лiчбаў... Пасля тлумачэнняў я сказаў яму, што зразумеў-такi сутнасць
гэтага складанага закону: бабы новых народзяць.
Пазней, ужо пад восень, я паехаў у Чарнобыль з кiнагрупай, i мы знялi там
фiльм, у якiм цэнзары з Мiнiстэрства сярэдняга машынабудавання — назву ж
якую прыдумалi для атамнай прамысловасцi! — пакiнулi толькi тое, што сведчыла пра гераiзм i патрыятызм (што, безумоўна, было), але анiякiх салдацiкаў
са шчыпцамi... Перад гэтым былi знiшчаны стужкi, знятыя групай, у якую ўваходзiў мой сябар Анатоль Ярась — ён памёр ад раку.
Наш фiльм нiякавата было глядзець, але i нiчога ўжо нельга было ў iм выправiць, адзнятыя матэрыялы ў нас пазабiралi. Тады з iншай творчай групай
я сабраўся ў Маскву, каб зрабiць тэлепраграму з акадэмiкам Легасавым, але,
пакуль мы збiралiся, ён скончыў жыццё самагубствам, павесiўся. Нехта казаў,
што менавiта праз тое, што сталася ў Чарнобылi (Легасаў быў адным з праектантаў рэактара), нехта называў iншыя прычыны...
Знялi мы ўрэшце тэлеiнтэрв'ю з акадэмiкам Велiхавым, якi, усяляк зацямняючы сутнасць праблемы, усё стараўся пераскочыць на высакалобую балбатню... Але ўсё ж на некаторыя пытаннi быў змушаны адказаць наўпрост.
Я спытаў: «Калi б нават не ў 30-кiламетровай зоне, а ў 100-кiламетровай аддаленасцi ад яе, дзе-небудзь на Магiлёўшчыне цi Гомельшчыне жыў нехта
з вашай сям'i, што б вы зрабiлi?..» — i ён, пакруцiўшыся трохi вакол рознаўзроўневых дозаў радыяцыi, усё ж адказаў: «Вывез бы, бо жыць там нельга.
Калi, вядома, жыць, а не памiраць...»
А мы вось, хто не памёр, жывём... I карумпаваныя чыноўнiкi з МАГАТЭ
разам з нашымi дзяржаўнымi кiраўнiкамi даводзяць, як i ад пачатку даводзiлi,
што Чарнобыль нам зусiм не ў шкоду, калi не на карысць».

Константин Скуратович
Константин Скуратович — ученик Геннадия Грушевого. В
буквальном смысле. Доцент Грушевой преподавал студенту Скуратовичу в Белорусском государственном университете философию. Потом они еще не раз встречались «по жизни» и подолгу вели философские беседы.
По моей просьбе и специально для этой книги Константин
Иванович рассказывает о них — и не только.

178

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

«Как правило, одни и те же слова в разные времена звучат по-разному. И
люди к ним относятся по-разному.
Чернобыль апреля 1986-го и Чернобыль современный — это разные
Чернобыли. А между тем значение этого слова для Беларуси и всего мира
должно быть постоянным.
Потому что, во-первых, Чернобыль доказал — любая АЭС, атомная
энергетика вообще представляют угрозу для человечества. Нет абсолютно
надёжной, а значит, безопасной техники. Объекты атомной энергетики в этом
смысле представляются чрезвычайно опасными. И сами по себе, и как привлекательные для потенциальных террористов объекты, и как технические
сооружения, уязвимые для природных и техногенных воздействий.
Оптимистические утверждения обратного следует числить по разряду разговоров для бедных.
ЧП были, есть и будут. Каждое требует десятков, сотен, тысяч жертв. Чернобыль был катастрофой.
Пессимист ли вы, оптимист или человек равнодушный, но взятый на развитие атомной энергетики курс однажды неизбежно нарушит ваш покой, ваш
устоявшийся образ жизни, подвергнет сомнению уверенность в том, что проблемы надо решать по мере поступления. АЭС относятся к тем творениям рук
человеческих, которые, взбунтовавшись против своего творца, увеличивают
2011 год. Женева. Геннадий Грушевой и Константин Скуратович в ООН
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численность его проблем в
геометрической прогрессии.
Пример: после взрыва
на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС потребовалось остановить по всем
железным дорогам эшелоны, которые в тот момент
везли куда-либо свинец,
расформировать их, отсоединить нужные платформы,
прицепить к другим эшелонам и направить в Чернобыль. Срочно!
На ликвидацию последствий катастрофы могучему Советскому Союзу
пришлось потратить миллиарды долларов. Но ушли
они всего лишь на оперативные нужды, связанные с
отселением людей из зоны,
на проведение работ для
предотвращения возмож2011 год. Марш мира
ных аварий на других блоках станции. Миллиарды долларов ушли на строительство саркофага. Известно, что СССР с этими самыми оперативными задачами справился. Всё
остальное пришлось делать суверенным Беларуси и Украины, не имея, вероятно, и сотой доли тех ресурсов, которыми располагал СССР.
За прошедшие десятилетия Беларусь не разбогатела. Напротив, по своему экономическому потенциалу она прочно застряла среди других европейских
аутсайдеров. Тем не менее её руководство решило строить собственную АЭС.
Если, не дай Бог, Чернобыль повторится в Островце, спасать Беларусь
будет некому.
Чернобыль доказал: если беда приходит, государство всегда предаёт свой
народ. В апреле 1986-го так и случилось. Количество жертв, которое на порядки превосходило численность непосредственно пострадавших от взрыва,
засекречивалось, в помощи им было отказано.
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В демократических странах, где существует общественный контроль, есть
возможность принуждения государства к исполнению функций по спасению
населения. При диктаторских режимах надежд на это никаких нет. Ситуация
в Японии после трагедии на Фукусиме и послечернобылькая у нас настолько
отличаются одна от другой, насколько, вероятно, отличаются между собой
разнопланетные цивилизации.
У нас народ обманывали без малейшего колебания и угрызений совести.
Множили обман даже тогда, когда никто обманщикам не верил. Делали это
в надежде, что со временем обман забудется и Чернобыль из символа бессилия человека перед разбушевавшейся рукотворной стихией вновь станет
восприниматься щедрым на дешевые киловатты посланцем.
Так Чернобыль создал необходимость консолидации гражданского общества во имя спасения людей.
Это было доказано фактически, по крайней мере, в Беларуси, где исключительно благодаря инициативе, самоорганизации сотен и тысяч простых граждан удалось оказать конкретную помощь сотням тысяч жертв, организовать
лечение и оздоровление детей, материально, организационно и психологически помочь справиться с бедой переселенцам и ликвидаторам, вынудить
законодателя принять соответствующие законы.
Вопреки государству, которое молчало четыре года после катастрофы, делая вид, что ничего страшного не произошло. А то, что произошло, находится
под контролем.
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Чернобыль прошлого объединял людей и тем самым способствовал формированию гражданского общества. Он побуждал к борьбе с произволом
властей и тем самым превращал население в граждан. Он требовал преодолевать прошлое через устранение его последствий. Он обязывал будущих
белорусов не допустить повторений.
Требовал: хватит учиться на собственных ошибках. Это допустимо и желательно для ленивых школяров, но позорит честь и оскорбляет граждан
демократического государства. Только граждане имеют право выбирать, как
им жить в собственной стране. А не по указке чиновников, не исключая и самого президента. Право граждан выше права президента. В любой ситуации.
Простой и очень сложной, к которой, безусловно, относится строительство
АЭС на территории страны. Сторонники строительства убеждали и убеждают
людей, что ядерная энергетика является самым безопасным, самым экономичным, самым экологичным инструментом для производства энергии.
Что иного не дано.
Возможно так: выхода нет и выбора нет. Но это очевидно для власти, для
самих атомщиков, а не для людей, которые опасаются повторения Чернобыля. Которые готовы поступиться обещанным комфортом ради большей
безопасности и сохранения психического и физического здоровья. Более высокой цели не может быть ни у государства, ни у чиновников, ни у гражданского общества.
И если у каждой из сторон есть свои собственные доводы по поводу достижения этой общей цели, появляется дискуссия. Казалось бы, все просто. Если было обещано организовать референдум по поводу строительства
станции, то почему же обещание не выполнили? Почему в очередной раз
превратили всех в заложников ситуации и при этом запрещают бояться «мирного атома»?
В очередной раз государство, принимая решения, начинает с обмана.
Стремится «заболтать» проблему в технологических и экономических подробностях, за которыми прячется беда.
Как и 30 лет назад, когда произошла чернобыльская трагедия.
Разве эта трагедия пережита? Забыта? Предолена? Как утверждал с трибуны 70-й Генеральной Ассамблеи ООН Лукашенко, — успешно преодолена
и ликвидированы все ее последствия. Производственные и экономические
потеры компенсированы новыми производственными успехами, моральный
ущерб населению компенсирован на адекватной основе, люди, утратившие
свою малую родину, из зоны заражения отселены на свободные земли, где
для них построено лучшее по качеству жилье. Прежняя жизнь этих людей была хороша, а новая стала — лучше.
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Поэтому люди пережили катастрофу, излечились от фобии и готовы строить собственную АЭС.
Так и хочется сказать: если бы Чернобыля не было, то его следовало бы
придумать. Чтобы на помощь человеку пришло государство. Очевидная нелепица. Но именно ее с высокой ООНовской трибуны озвучил «главный ликвидатор» Лукашенко. Он обратился к ООН с предложением «воспользоваться белорусским опытом решения проблем, таких как Чернобыль и торговля
людьми». К сожалению, торговля людьми возникла вместе с зарождением
общества, экономической деятельности людей. На определенных этапах она
считалась обычным и необходимым делом. То есть возникла не вчера и не
исчезнет завтра. По крайней мере, до той поры, пока не исчезнет спрос на
живой товар, который всегда находит предложение.
Такие проблемы, как Чернобыль, возникают в исключительных ситуациях.
Когда человек приобретает возможность получить от природы намного больше, чем она согласна предложить ему. Человек же берет намного больше и
всегда сожалеет, что мало взял. И в следующий раз хочет взять больше.
Считает, что это не труднее, чем зайти к соседке за солью.
Выше мы приводили свидетельства, что правительство суверенной Беларуси пыталось замолчать проблему, искали и находили специалистов, которые говорили, что катасрофа на самом деле оказалась досадным сбоем
надежнейшего механизма, который случается раз в тысячеление. Что медицинские показатели пострадаших в массе своей не выходят за рамки статистической ошибки. Если же кто, паче чаяния, заболеет, то государство всю
заботу примет на себя.
Пусть жертвы тихонько лечатся в отведённых местах и там же умирают.
Чтобы не травмировать общественность, не возбуждать отрицательные эмоции, не провоцировать недовольство, желание узнать правду и восстановить
справедливость, помочь людям, попавшим в беду.
Фактически вопреки этой государственной воле появились люди неравнодушные, инициативные, сострадательные, деловые и ответственные, которые наладили настоящую систему медицинской и социальной реабилитации
пострадавших. В первую очередь детей. Разумеется, главную роль в этом
деле сыграл благотворительный фонд «Детям Чернобыля», который два с
лишним десятилетия занимался оздоровлением белорусских детишек. По
словам его организатора и руководителя Геннадия Грушевого, фонд «выполнил свою социальную миссию». Дети Чернобыля выросли, многие обзавелись собственными семьями, их детские проблемы уступили место взрослой
заботе о собственных детях.
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Это уникальный опыт, проведённый уникальными людьми. Он мало подходит для популяризации. И если где-либо случится новый Чернобыль, всякое
государство, общество будет решать эту проблему по-своему. Как это делает Япония после аварии в Фукусиме. Можно сказать, что случилось чрезвычайное происшествие, но все необходимые для его ликвидации ведомства,
учреждения, службы работают в обычном порядке, как это положено в случае
цунами, землетрясения, взрыва реактора.
Изобретательные японцы в таких ситуациях предпочитают действовать по
инструкции, избегая героизма, за которым обычно стоит разгильдяйство.
Имело бы смысл навести такой порядок и в Беларуси».

Юрий Хащеватский
Наверное, Юрий Хащеватский — самый известный белорусский режиссёр-документалист. А его самый известный
фильм «Обыкновенный президент» очень подробно рассказывает о том, как в современной Беларуси на выборах
делаются «элегантные победы» (фраза председателя
ЦИК Л. М. Ермошиной), но сегодня речь не об этом.
Юрий Хащеватский вспоминает свои встречи с Геннадием
Грушевым и знакомство с фондом «Дети Чернобыля».
«Конечно, я видел его и до этого, но лично мы познакомились только в
1995 году. Тогда я планировал начать съёмки фильма о Чернобыльской трагедии, и потенциальный продюсер этого фильма Ольга Николайчик привела
меня в фонд, что было абсолютно естественно, ибо именно для них эти проблемы и были самыми близкими.
К сожалению, тот разговор не получился продуктивным, и я сейчас очень
хорошо понимаю, почему. Фонд уже начали «прессовать», и людям было уже
не до кино. Впрочем, я тогда еще не понимал, что не до кино им при любом
другом раскладе. Они занимались совершенно другими вещами.
Второй близкий контакт состоялся в 2001 году, когда во время президентских выборов мы вместе придумали компромисс между Гончариком и
Домашем, то есть, вариант президентства первого при премьерстве другого.
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Грушевому тогда удалось мой внутренний «экстремизм» нивелировать,
склонить к компромиссу. И правильно сделал, ибо сработать могла только
такая схема. Увы, ничего тогда не вышло.
Но с тех пор мы стали хорошими друзьями.
Геннадий был красивым человеком, и вокруг него всегда было очень много красивых людей. Начиная с Иры, конечно.
...Когда-то покойный Женя Будинас очень точно подметил: «Белорусы —
уникальный народ. Для белорусов можно сделать все, с белорусами — ничего». Геннадий и Ирина Грушевые сделали для белорусского народа столько,
сколько не сделает ни один политик.
Если посчитать число семей, которым помог их фонд, и добавить к ним
всех, кто имел отношение к программам, получатся миллионы людей. Рейтинг у Гены, будь он президентом, был бы просто невероятным и ни в какое
сравнение не шел бы с рейтингом того, кто сегодня правит...
По большому счету, главный дар Всевышнего человеку — это право выбора. Выбор дороги, по которой нужно идти. Человек в своем выборе должен
быть исключительно свободным, но у нас это, к сожалению, осознают далеко
не все. Белорусы в большинстве своём делегируют право собственного выбора власти.
Это самое чудовищное из того, что сейчас происходит. Общество, которое перестаёт жить по законам Божьим, больное, по сути. Оно неумолимо
движется к самоуничтожению.
Люди отказываются от своей свободы, а Гена пытался им ее вернуть.
То же самое делал фонд «Детям Чернобыля». В первую очередь, очень
многим он вернул здоровье и продлил годы жизни. Другое дело, как люди всем
этим распорядятся... Это вопрос совести этих людей и их будущей жизни.
Когда-то я чуть не стал физиком, потому хорошо знаю теоретические
преимущества ядерной энергетики. В идеале атомная станция должна быть
технически безопасной и попасть в руки людей, которые исповедуют безукоризненную технологическую дисциплину.
А сейчас давай посмотрим на то, что у нас происходит.
Станция строится россиянами. Сколько они тырят при строительстве, мы
хорошо знаем по снимкам рухнувшей опалубки Ленинградской АЭС. Рухнувшей из-за того, что там банально спёрли цемент.
И воруют они не только цемент... Металл, из которого сделают турбины,
тоже вряд ли будет соответствовать необходимым параметрам...
А теперь о технологической дисциплине обслуживания, на чём, собственно, и погорели в Чернобыле. Наши люди не приучены ни к чему подобному.
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Ирина Грушевая и режиссер Юрий Хащеватский

На многих СТО они даже автомобиль нормально обслужить не могут, что уж
говорить обо всём другом.
Потому в наших условиях строить АЭС невероятно опасно. Я бы даже сказал — нельзя.
Готов поспорить, что её не построят вообще. Денег становится все меньше и меньше. Это значит, что скоро тырить будет нечего.
Строить свою атомную станцию в стране, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС, — очевидный нонсенс, но дело тут не в отсутствии
у этих людей инстинкта самосохранения. Повторюсь, станцию не построят
по причине тотального воровства. Сама же идея возникла из страстного желания иметь «грязную» атомную бомбу и из страха за собственную шкуру.
Во время бомбёжек Югославии всё было объяснено предельно прозаично и
просто: «страны, где есть атомные станции, не бомбят».
Своя атомная станция нужна не для какой-то эфемерной энергетической
безопасности, а для сохранения собственной власти.
Что касается официальной памяти о том, что сделал для Беларуси Геннадий Грушевой и созданный им фонд, то в этом плане абсолютно ничего нет и
не может быть. Грушевой же делал добро не для государства ( читай — для
власти), а для людей.
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И я не уверен, помнят ли об этом сейчас люди... Помнят, конечно же, но на
официальном уровне очень хотят забыть...
К сожалению, часть белорусского общества сегодня даже не ходит на могилы своих родных... Как же эти люди будут помнить о чём-то хорошем, что
для них кто-то сделал?..
Ещё одна библейская заповедь — чти отца своего и мать — сейчас абсолютно игнорируется. Не усвоена она нашим обществом совершенно.
А самое грустное, что все это поддерживается на государственном уровне.
Там происходит то же самое. Кто будет чтить память Грушевого «наверху»,
если говорят, что в чернобыльской зоне сейчас едва ли не рай, что там можно
жить, выращивать урожай...
Сумасшедшие циники!
Отсюда, кстати, две причины «наезда» власти на фонд.
Во-первых, всем казалось, что там несметные западные «бабки», которые
было бы неплохо взять под контроль и попилить.
Во-вторых, фонд Грушевого будил в людях осознание того, что мы живем
в стране, где произошла чернобыльская катастрофа, и она будет продолжаться.
Это не инстинкт самосохранения, это в чистом виде фрейдизм. Нечто вытесненное из нашего сознания. Сегодня люди не хотят думать о том, что им
неприятно и может нести страшную опасность, потому любое напоминание о
жизни «на пороховой бочке» вызывает раздражение.
О проблеме никому не хочется вспоминать. Людям легче о ней просто забыть».

Роман Яковлевский
Когда-то Роман Яковлевский тоже был студентом Геннадия Грушевого, и если бы не опека последнего, вряд ли
смог бы довести свое университетское образование до
логического финала, ибо в советские времена он числился политически неблагонадежным.
Сегодня Роман — известный политический обозреватель.
И опять «неблагонадежный», ибо пишет то, что думает, а
не то, что нравится власти.
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«Чем дальше по времени
дата ухода от нас Геннадия
Грушевого, тем больше осознаешь всё то, что он успел
сделать для Беларуси и её
людей. Что бы кто ни говорил, но именно неутомимая
энергия характера и реальная гражданская активность
Грушевого буквально открыли
Европу (да и не только) для
сотен тысяч белорусов.
Стоит напомнить, что сначала в Белорусском народном
фронте был создан комитет
«Дети Чернобыля». Тогда
БНФ аккумулировал многие
сферы гражданской активности. И появление такого коРоман Яковлевский
митета во главе с Грушевым
в недрах фронта было естественным явлением. А посещения районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, властными структурами вскоре
стали восприниматься как «десант Грушевого».
В те времена подобные десанты имели очень важное значение. Прежде
всего, для местного населения. Люди переставали чувствовать себя брошенными. В полевых условиях проводились даже социологические опросы,
которые затем публиковались независимыми и иностранными СМИ. Государственные СМИ всю эту гражданскую активность или игнорировали, или
воспринимали как вражескую.
К прямым и честным разговорам власти не были готовы тогда. К сожалению, не готовы они и сейчас.
Грушевой же со своими соратниками шёл навстречу людям, убеждая,
что они не будут забыты и могут надеяться на помощь. При этом он всегда
убедительно доказывал своим слушателям, что залог успеха в преодолении
свалившейся на всех беды заключается в инициативности самих граждан. И
многие его понимали, ему верили.
В этом я лично убедился, будучи участником одного из первых «десантов
Грушевого».
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Масштаб затеянной единомышленниками Грушевого работы оказался настолько велик, что возникла необходимость в создании полноценного
Белорусского благотворительного фонда «Детям Чернобыля».
Грушевой с супругой Ириной смогли привлечь к сотрудничеству многочисленные гражданские инициативы, фонды европейских и других стран мира.
Были организованы каналы по оказанию реальной и эффективной медицинской, иных видов помощи десяткам тысяч белорусских семей. Необходимое
лечение, оздоровление сопровождались прямым общением наших людей с
иностранцами, познанием иного, доселе неведомого для них мира. Значение
этого явления для будущего Беларуси трудно переоценить.
Особый отклик инициативы фонда Грушевого (нередко фонд «Детям Чернобыля» именно так и называют) нашли в Германии. В эту страну попасть
довелось и мне. Гостеприимству немцев не было предела. Нас принимали на
разных уровнях, как в органах власти, так и в весьма влиятельных негосударственных структурах.
Особо запомнились неформальные беседы с немецкими хозяевами в домашних условиях. Всё это сильно помогало росту должного взаимопонимания, доверия между гражданами стран с тяжелой общей историей.
Помнится, по возвращении домой (с впечатлениями от общения с немцами разных поколений) как-то более ответственно стала восприниматься тема
примирения. И что примечательно, привезенный из Германии исторический
оптимизм, пусть и не сразу, но находил понимание среди белорусов, в том
числе и военных.
Когда Геннадий Грушевой был избран на демократических и прозрачных
выборах (были и такие в Беларуси) депутатом Верховного Совета, возможности работы фонда значительно расширились.
Но рады этому были далеко не все.
К сожалению, для нынешней власти сам факт деятельности этого флагмана гражданских инициатив оказался чужеродным. Сам же Грушевой до последней минуты своей жизни продолжал верить в полезность, необходимость
«просветительских десантов». В необходимость просвещения ради будущего
демократической Беларуси».

ГЛАВА VIII

ЛIСТАПАДАЎСКIЯ
СУСТРЭЧЫ
Аддаючы перавагу менавіта гэтым людзям,
не хочацца нікога пакрыўдзіць,
бо больш як 250 чарнобыльскіх ініцыятыў
па ўсёй Германіі зрабілі так шмат карыснага, што кожны
з іх мае права ўбачыць сябе на старонках гэтай кнігі.
Зразумела, зрабіць так у адным выданні
немагчыма па вызначэнні,
таму ёсць сэнс вярнуцца да тэмы ў будучыні.
Сёння ж расказ пра тых, хто не толькі пачынаў
дабрачынную работу, але і працягвае яе цяпер.
Пра тых, хто літаральна жыве філасофіяй дабрыні.
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Людзi Мюнстэра
Нягледзячы на тое, што мая германская вандроўка пачыналася ў пятнiцу,
13 лiстапада 2015 года, i была азмрочана трагiчнымi падзеямi ў Парыжы, працягнулася яна даволi цiкавай аўтамабiльнай паездкай з Берлiна ў Мюнстэр.
Планавалася ехаць цягнiком, аднак нямецкая сяброўка Iрыны Грушавой
Гiзэла Шмiт-Вiсбернд вырашыла скласцi нам кампанiю ў мясцiны, дзе пахаваныя яе бацькi, сястра i муж. Гэта было для нас цалкам нечакана.
З аднаго боку, значна аблягчала намечаныя камунiкацыi. А з другога —
крыху «напружвала», бо 500 кiламетраў за рулём — справа вельмi няпростая,
i ў гэтым сэнсе было шчыра шкада Гiзэлу.
Карыстаючыся выпадкам, хачу выказаць шчырую падзяку гэтай прыгожай
i добрай жанчыне. Кнiга стала магчымай у тым лiку i дзякуючы яе ветлiвасцi і
гасцiннасці.
Нарадзiлася Гiзэла ў горадзе
Ноттульн, што за 20 км ад Мюнстэра. Яе будучы муж Герхарт працаваў там оталарынголагам. Пасля
вяселля яны набылi жытло ў Гiшпанii i пераехалi.
На жаль, Герхарт моцна захварэў; некалькi разоў на тыдзень
яму было неабходна рабiць дыялiз
ныркi. Жылi яны амаль на хутары.
Да блiжэйшага горада няблiзка, таму давялося вяртацца на радзiму.
Апошнiм месцам жыхарства стаў
Берлiн.
Iрына Грушавая i Гiзэла Шмiт-Вiсбернд пазнаёмiлiся дзякуючы iнтэрнэту. У немцаў даволi распаўсюджанай з'явай стала нешта накшталт
вiртуальных «клубаў па iнтарэсах».
Жанчын зблiзiла цiкавасць да культуры, якая хутка перарасла ў шчырае сяброўства. I дапоўнiлася «чарнобыльскiмi справамi».
Гізэла Шміт-Вісбернд
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Далей крыху прышпiльнага. У немцаў няма iмя па бацьку, таму Iрына Львоўна Грушавая, якая выкладае ў адной прыватнай ВНУ Берлiна, растлумачыла
сваiм студэнтам вядомы нам з маленства прынцып. Маўляў, яе бацьку звалi
Львом, адсюль i iмя па бацьку, а калi спытала, цi ўсё зразумела, пачула ў адказ: «Зразумела. Вас трэба называць «Iрынавiч»...»
З таго часу i нарадзiўся неалагiзм — «Iрынавiч», якi хутка прырос яшчэ
адным — «Гiзэлавiч»...
Тым, каго выхавалi на «прынцыпах дэмакратычнага цэнтралiзму» (як аўтара, напрыклад), вельмi цяжка зразумець сутнасць таго, як пабудаваны нямецкiя чарнобыльскiя iнiцыятывы. Калi быць вельмi сцiслым, то галоўнае ў тым,
што там няма начальнiкаў над iншымi, то бок, усе роўныя памiж сабой. Нiхто
нiкiм не намагаецца «кiраваць». Так бы мовiць, сувязi ў iх не вертыкальныя,
а гарызантальныя.
I таму можна толькi ўявiць, колькi раз немцы смяялiся, калi Лукашэнка
ўзнагародзiў былую жонку нямецкага канцлера Шродара медалём i прызначыў «галоўнай па ўсiх чарнобыльскiх пытаннях». Пры ўсёй павазе да гучнасцi
гэтага прозвiшча, падобная рэч у Германii немагчыма па вызначэннi.
Клер Мэш была спiкерам мерапрыемства, на якое мы ехалi з Берлiна.
Прысвечана яно было так званым «тэхнiчным момантам». Перш за ўсё, трансферу чарнобыльскiх дзяцей у гэты рэгiён.
Справа ў тым, што амаль ад самага
пачатку дзейнасцi чарнобыльскiх iнiцыятыў Мюнстэра стала зразумела, што
сумесна значна прасцей, а галоўнае,
танней, чым паасобку.
У 1987 годзе Вернер Лiндэман i
Буркхарт Хамаер стварылi ў Мюнстэры iнфармацыйны цэнтр «Чарнобыль».
Зроблена гэта было для таго, каб iнфармаваць аб праблемах ЧарнобыКлер Мэш
ля. Людзi рэгулярна збiралiся, слухалi
адпаведныя даклады, стваралi новыя iнiцыятывы для таго, каб дапамагаць
чарнобыльскiм рэгiёнам.
Вакол iнфармацыйнага цэнтра было створана больш тузiна арганiзацый.
Спачатку яны ўдзельнiчалi ў праграмах аздараўлення дзяцей, а потым i ў iн-

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

193

шых праектах фонду «Дзецям Чарнобыля». Значная частка з iх (9--12 структур) працуе i сёння.
На дадзены момант Клер Мэш гэты iнфацэнтр узначальвае.
Некалькi слоў пра сам Мюнстэр. Гiсторыя аднаго з самых старажытных
гарадоў поўначы Германii налiчвае 1200 гадоў. Назва паходзiць ад лацiнскага
слова «monasterium», што азначае «манастыр», якi ў 793 годзе загадаў тут
пабудаваць Карл Вялiкi.
Сёння ў Мюнстэры жывуць каля трохсот тысяч чалавек. Адметная рыса —
вялiкая колькасць ровараў, якая тлумачыцца здаровым ладам жыцця i мноствам студэнтаў. А яшчэ тут амаль увесь год iдуць дажджы.
У мясцовых на гэты конт ёсць нават прымаўка: «У Мюнстэры альбо iдзе
дождж, альбо звоняць званы. Калi адначасова, то гэта — нядзеля».
Iнiцыятыва, дзе непасрэдна працуе сама Клер, — адна з самых маленькiх
у акрузе. У iх вёсцы жыве ўсяго дзве тысячы чалавек, таму яны прымаюць
толькi па 14--16 беларускiх дзяцей. Калi ўлiчыць, што гэта адбываецца з 1994
года, то лiчба атрымаецца зусiм не малая. Як i памеры вёскi, дарэчы. Тое,
што ў немцаў лiчыцца вельмi маленькiм, у нас было ледзь не ўзорам для
аграгарадкоў...
Клер пачала выступаць супраць атамнай энергетыкi яшчэ ў школе; у студэнцкiя гады гэта было працягнута, а потым яна захапiлася чарнобыльскай
праблематыкай.
Падобная бiяграфiя ў i яе паплечнiцы Ханелорэ Шульц з геаграфiчна блiзкага да Мюнстэра
невялiкага гарадка (34 тысячы жыхароў) Косфельда.
Дзецi, якiя прыязджаюць туды з
Беларусi, два днi (субота, нядзеля)
жывуць у нямецкiх сем'ях, а астатнi час — усе разам у адукацыйным
цэнтры пры школе.
З 1992 года на чатыры тыднi
да iх прыязджаюць 35--40 чарнобыльскiх дзяцей i 8 суправаджаю чых-пе ра клад чы каў-вы ха вальнiкаў. Каб лепш разумець тых,
хто аздараўляецца ў Косфельдзе
Ханелорэ Шульц
i лепш ведаць умовы, у якiх дзецi
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жывуць у Беларусi, тут, пачынаючы з 1994 года, ажыццяўляюць вельмi цiкавую практыку. Адзiн год у пасёлак Свенск (Слаўгарадскi раён Магiлёўскай
вобласцi) едуць «нямецкiя бацькi», адзiн — беларускiя i моладзь, то бок, тыя,
хто быў у Германii раней (у дадатак да звычайнай праграмы).
Ханелорэ Шульц, напрыклад, пабывала ў Беларусi дванаццаць разоў.
Акрамя аздараўлення дзяцей, iнiцыятыва з Косфельда займаецца падрыхтоўкай i адпраўкай гуманiтарных грузаў, першы з якiх прыехаў у Свенск у 1992
годзе. У гэты ж час iнiцыятыва пачала ладзiць для рэгiёна iнфармацыйныя
мерапрыемствы i выставы, дзе яе ўдзельнiкi расказвалi пра сваю дзейнасць,
чарнобыльскую катастрофу, жыццё Беларусi. А таксама пачала каардынаваць усю трансферную работу.
Зразумела, у працэсе супрацоўнiцтва кантакты i сувязi пашыралiся. Хутка
да работы не самай вялiкай iнiцыятывы далучылiся каля 160 нямецкiх сем'яў,
якiя ў сваю чаргу маюць добрыя кантакты з 250 беларускiмi сем'ямi.
Ад 2007 года колькасць запрашэнняў, якiя афармлялiся ў Косфельдзе, дасягнула каля трохсот гасцей з Беларусi, аднак галоўнае не толькi гэта. На мой
погляд, самае важнае ў тым, што ў маленькiм Свенску здолелi зламаць стаўленне беларусаў да немцаў, якiя дагэтуль цалкам складалiся з уражанняў ад
Другой сусветнай вайны.
Свенскiя пенсiянеры так i казалi: «Калi б нехта сказаў, што першыя падарункi i замежную дапамогу мы будзем атрымлiваць менавiта ад немцаў, не
паверылi б».
Янiс Бекер — з «рускiх немцаў».
Як i яго сяброўка Iзабель Бекер.
Спачатку, як i многiя, я падумаў, што
яны брат i сястра. Аказалася — адно
прозвiшча. Янiс нарадзiўся ў Сiбiры,
«каранi» Iзабель у Казахстане. Яму
19 год, ёй — 18. Абое тры гады таму
прачыталi ў газеце аб прапанове прымаць чарнобыльскiх дзяцей, параiлiся
з бацькамi i сёння, напэўна, з'яўляюцца самымi маладымi сярод тых, хто ў
Германii займаецца чарнобыльскай
праблематыкай.
Восенню 2015 года Янiс напiсаў
Iрыне Грушавой лiст, дзе падзякаваў
Яніс Бекер
за магчымасць прымаць беларускiх
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дзяцей, двое з якiх сталi для яго не
толькi сябрамi, але i братамi.
Некаторы час таму Янiс з сябрамi
адкрыў старонку на Фэйсбуку — «Дзецям Чарнобыля», iнiцыятыва Iбэнбюрэн».
Як кажуць, новае пакаленне — новыя формы зносiн.
Iнiцыятыва горада Iбэнбюрэн (каля
50 тысяч жыхароў) была створана ў
1992 годзе мужам i жонкай Шэфер. У
той час яны пабывалi ў Мiнску i наведалi школу, дзе працуе сябра «Дзецям
Чарнобыля» Андрэй Цiхамiраў. Ён i пазнаёмiў iх з фондам.
Так жыхары горада Iбэнбюрэн даведалiся пра праблему чарнобыльскiх
дзяцей i пачалi прымаць iх у сябе на
аздараўленне.
Доўгi час Шэферы вельмi вынiкова i
эфектыўна кiравалi iнiцыятывай. Евангелiчны пастар iх парафii Райнхард
Паўль ад самага пачатку шчыра яе
падтрымлiваў i маральна апякаў. Калi
ў 2000-м годзе ён выйшаў на пенсiю, то
думаў крыху адысцi ад чарнобыльскiх
спраў, аднак не атрымалася. Хайдрун
i Эрхарт Шэфер нечакана памерлi.
Паўстала пытанне — што рабiць
далей? Закрыцца альбо працягваць
дзейнасць? Вырашылi не спыняцца.
Кiраўнiком абралi Вальтэра Хёльнiша,
а былы пастар Райнхард Паўль застаўся яго паплечнiкам.
Пазней Вальтэр Хёльнiш прапанаваў зрабiць «змену пакаленняў» i
звярнуўся па дапамогу да Рыты Эхтэрхоф i Райнера Яндзiнга.
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Так iнiцыятыва перайшла на калектыўную форму кiраўнiцтва.
Рыта Эхтэрхоф лiчыць сябе як бы
прадстаўнiком трэцяй хвалi гэтай iнiцыятывы, а калi ўлiчыць, што нядаўна
да iх далучылiся «рускiя немцы» —
Янiс, Iзабель Бекер i iх аднадумцы —
то неўзабаве трэба чакаць i чацвёртае
пакаленне кiраўнiкоў.
Дарэчы, чарнобыльскiя дзецi зрабiлi больш шчыльнымi кантакты немцаўперасяленцаў i карэнных жыхароў.
Грэгар Мёлер-Рэмтс i яго сябар
Рыта Эхтэрхоф
Людвiг Врэсман прыехалi ў Мюнстэр
з адносна далёкага (200 км) Клопенбурга, дзе жыве Грэгар. То бок, з зямлi
Нiжняя Саксонiя ў зямлю Паўночны Рэйн-Вестфалiя. Прычына — цiкавасць
да чарнобыльскай тэматыкi i зноў-такi — каардынацыя працы.
Яно i зразумела. Калi iнiцыятыва, напрыклад, запрашае да дваццацi дзяцей, то аплацiць увесь аўтобус бывае амаль немагчыма. Iншая справа — «у
складчыну».
Па маёй просьбе Грэгар узгадаў, як у 1991 годзе яны прынялi на аздараўленне першую групу беларускiх дзяцей (10 чалавек з Рэчыцы). Хаця «халод-
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ная вайна» фармальна скончылася ў 1989 годзе, дзяцей з Беларусi бацькi
строга папярэдзiлi: не кантактаваць у Германii з любымi вайскоўцамi. Аднак
у рэальнасцi гэта аказалася не толькi абсалютна непатрэбным, але i цалкам
немагчымым. Пачалося ўсё з таго, што дзяцей везлi ваенным самалётам, якi
прызямлiўся на ваеннай базе.
Потым шокам стала незнаёмая савецкiм ваенным вольнiца. Нямецкiя салдаты свабодна мелi зносiны з «цывiльнымi», на выходныя ездзiлi дадому адпачываць i цалкам не адпавядалi створаным савецкай прапагандай стэрэатыпам i мiфам. Словам, не былi «монстрамi колеру хакi», а лад iх жыцця зусiм
не нагадваў муштру.
У новым стагоддзi Грэгар Мёлер-Рэмтс саступiў месца кiраўнiка iх iнiцыятывы Людвiгу Врэсману, якi i працягнуў расказ пра паездку 1991 года.
У 2001 годзе немцы запрасiлi менавiта тых, хто прыязджаў да iх дзесяць
год таму. I былi прыемна здзiўленыя, што на запрашэнне адгукнулiся лiтаральна ўсе. I яшчэ больш ўзрадавалiся, калi даведалiся пра думкi i лёсы тых,
каго прымалi дзесяць год таму. Уразiла iх таксама, што многiя з беларускiх
дзяцей распавядалi пра сябе на нямецкай мове.
Гэта вельмi красамоўна сведчыла аб тым, што шлях дапамогi чарнобыльскiм дзецям, якi абралi немцы, не быў тупiковым, а iх дзейнасць была недарэмнай. Да таго ж, для iх стала вельмi кранальным, што беларусы ўжо шмат
год давяраюць сваiх малых дзяцей абсалютна незнаёмым людзям.
Канешне, аповед пра тое, што
мне расказвалi ўдзельнiкi ўзгаданага паседжання, можна працягваць
яшчэ доўга, бо ў iм бралi ўдзел два
дзясяткi чалавек, — аднак абмяжуемся яшчэ адной дэталлю.
Iнiцыятыву, якая па сёння працуе ў Дэтмальдзе, стварыла адна
з заснавальнiц чарнобыльскага руху Германii Эва Бальке. Пасля таго
як яна смяротна захварэла i ў 2006
годзе памерла, iнiцыятыву ўзначалiла Пэтра Шторыг. Працуюць
яны з Мазыром i ўжо неаднаразова
хацелi прыпынiць сваю дзейнасць,
аднак, як i ў iншых, не атрымлiваПэтра Шторыг
ецца.
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Надта шмат пазiтыўных эмоцый выклiкае ў людзей гэта работа.
Надта шмат добрых пачуццяў.

Жанчына з добрымi вачамi
Падчас размоў з Карлай Бенеш я пазбавiўся адразу двух савецкiх стэрэатыпаў: нiбыта ўсе немцы — няветлiвыя «сухары» i быццам на капiталiстычным Захадзе жывуць выключна прагматыкi. Другi стэрэатып можна лiчыць
лагiчнай глебай для трэцяга.
I звязаны ён менавiта з Чарнобылем. У гэтай кнiзе не аднойчы распавядалася пра мiфы наконт аздараўлення беларускiх дзяцей за мяжой. Усе яны з часам
гублялi актуальнасць. Акрамя аднаго — замежнiкам матэрыяльна выгадна прымаць нашых дзяцей, бо ад гэтага яны маюць пэўныя падатковыя льготы.
Жывучасць гэтай лухты тлумачыцца светапоглядам савецкiх i постсавецкiх людзей,
якiя не могуць зразумець, што
нешта ў гэтым свеце робiцца
за «проста так». Адсюль i плёткi
адносна «багаццяў» кiраўнiкоў
фонду «Дзецям Чарнобыля», i
спробы ўзяць замежную дабрачыннасць у двукоссе.
Iрына Грушавая расказвала
пра тое, як адну з дзiцячых груп
за мяжу суправаджала знакамiтая тэлевядоўца Элеанора
Язерская, якой, на жаль, сёння
з намi ўжо няма. Убачыўшы на
свае вочы аскетычныя ўмовы,
у якiх ажыццяўляецца дабрачынная дзейнасць, па вяртаннi
дамоў яна рэзюмавала, што, калi яшчэ раз пачуе пра «багаццi
Грушавых», выкажа ўсё, што на
гэты конт думае.
Карла Бенеш пачынае
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Мне таксама хочацца выказацца, але каб гэта не былi словы, якiя ў прыстойных тэкстах абазначаюцца шматкроп'ем, абмяжуюся расказамi Карлы
Бенеш, яе мужа Юргена i iх сяброў Урсулы i Петэра Лiпертаў.
Пачалося ўсё з дзейнасцi створанага ў Мюнстэры Вернерам Лiндэманам i
Бурхартам Хамаерам iнфармацыйнага цэнтра «Чарнобыль».
Падчас аднаго з першых прыездаў у Мiнск евангелiчнага пастара Вернера
Лiндэмана да гэтага неардынарнага чалавека звярнулася беларуская жанчына з просьбай выратаваць яе хворага сына. Лiндэман расказаў пра гэта
знаёмаму евангелiчнаму пастару Петэру Лiперту, той — сваёй жонцы Урсуле,
якая, у сваю чаргу, падзялiлася iнфармацыяй з сяброўкай Карлай Бенеш. Так
ланцужок дабрынi ператварыўся ў новую iнiцыятыву.
Бенешы i Лiперты вырашылi прымаць не проста чарнобыльскiх дзяцей, а
дзяцей ХВОРЫХ, што значна цяжэй i складаней. Пагадзiцеся: больш пераканаўчы аргумент наконт шкоднасцi для людзей атамнай энергii i прыдумаць
цяжка... Першым стаў менавiта той хлопчык, чыя мацi звярнулася да Вернера
Лiндэмана.
А зараз — для тых, хто верыць у мiф пра нейкiя «падатковыя льготы»...
Матэрыяльны складнiк — вельмi важная частка чалавечага жыцця, аднак,
не самая галоўная. Пра ўзровень прафесiйнасцi мюнстэрскiх дактароў шмат
казаць не трэба: дастаткова ўзгадаць, што менавiта да iх звярнуўся Мiхаiл
Гарбачоў, калi смяротна захварэла яго жонка.
Дарэчы, прафесар Шэлонг, якi лячыў Раiсу Максiмаўну Гарбачову, чарнобыльскiмi дзецьмi займаўся толькi асабiста. Больш за тое, каб лепш разумець
сваiх маленькiх пацыентаў, ён пачаў вывучаць рускую мову.
Зразумела, паслугi спецыялiста такога ўзроўню клiнiка ацэньвала надзвычай дорага; ад прафесара Шэлонга гэта абсалютна не залежала. Як кажуць,
«бiзнес ёсць бiзнес». Сам жа доктар працаваў бясплатна.
Пастар Лiндэман, канешне, шукаў варыянты знiжэння коштаў i збiраў ахвяраваннi, аднак гэтага было яўна недастаткова, каб аплацiць клiнiку. Сума запазычанасцi дасягнула мiльёна марак (еўра тады не было), i толькi ўмяшанне
нямецкай дзяржавы дазволiла працягнуць работу з чарнобыльскiмi дзецьмi.
Федэральны ўрад узяў выдаткi на сябе.
Дарэчы, у гэтую суму не ўваходзiлi асабiстыя ганарары нямецкiх медыкаў,
бо iх не было. Усе, хто меў дачыненне да лячэння чарнобыльскiх дзяцей, рабiлi сваю працу без пэўных матэрыяльных выгодаў.
Грошы плацiлiся толькi клiнiкам.
Звычайна i клiнiкi рабiлi вялiкiя знiжкi, аднак цалкам адмовiцца ад грошай
яны не маглi, бо камерцыйным установам, як кажуць, «трэба жыць».
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Гэта да таго, што размовы пра пэўныя прэферэнцыi i выгоды для немцаў,
што дапамагалi чарнобыльскiм дзецям, — не больш, чым прапагандысцкiя
вуткi. Нiхто нiкому нiчога не дае. Больш за тое, немцы з асабiстых кiшэняў
плацiлi i цяпер плацяць, каб дапамагаць беларускiм дзецям.
Як са сваiх асабiстых, так i з дзяржаўных, што, па вялiкiм рахунку, адно i
тое ж.
Каб дапамагчы тым нямецкiм
сем'ям, якiя прымаюць маленькiх ахвяр радыяцыi, урад зямлi Паўночны
Рэйн-Вестфалiя вырашыў даплач-

Юрген Бенеш
Карла Бенеш

Петэр Ліперт

Урсула Ліперт
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ваць iм пэўныя грошы са свайго бюджэту, то бок, са сродкаў падаткаплацельшчыкаў, бо ў Германii (у адрозненне ад Беларусi) з дзяржаўнымi (i не толькi)
сродкамi ўсё абсалютна празрыста. I там няма нейкiх таемных «прэзiдэнцкiх
фондаў»...
Выдзяляючы грошы ў якасцi дапамогi, нямецкiя ўлады зрабiлi магчымым
тое, што чарнобыльская работа не спынялася цэлых пяць год.
На жаль, часам гэткай дабрынi бывае недастаткова...
Калi ў 1991 годзе немцы рыхтавалiся прыняць першую групу хворых чарнобыльскiх дзяцей, Карла Бенеш звярнулася па кансультацыю да доктара
Ланга з Косвальда, якi на той момант ужо быў актыўна заангажаваны ў чарнобыльскую праблематыку. Калi ён глянуў на спiс анамнезаў (гiсторый хваробаў), то адразу пабляднеў. Карла падумала, што ён дрэнна сябе адчувае
i прапанавала прыехаць iншым разам. Аказалася, прычына ў iншым. Доктар
Ланг сказаў, што некалькi месяцаў гэтыя дзецi не пражывуць.
Так яно i атрымалася. Усе дзесяць дзяцей, якiх першапачаткова запрасiлi ў
Мюнстэр, памерлi. На аздараўленне паехалi дзесяць iншых...
Для доктара Ланга гэта не было першым знаёмствам з чарнобыльскiмi
дзецьмi.
Годам раней, дзякуючы дабрачыннаму фонду «Дзецям Чарнобыля», ён
быў у Беларусi. У анкалагiчным цэнтры ў Бараўлянах здолеў навучыць нямецкiм методыкам лячэння i догляду хворых дзяцей беларускiх спецыялiстаў i персанал. За час, калi гэта яшчэ дазвалялася, доктар Ланг i яго калегi з
iншых федэральных зямель, дзякуючы арганiзацыйным памкненням фонду
«Дзецям Чарнобыля», паспелi адпаведным чынам падрыхтаваць каля шасцiсот чалавек. А самае галоўнае — абмеркаваць з беларускiмi ўрачамi новыя
методыкi лячэння анкалагiчных хворых.
Падчас дзейнасцi чарнобыльскай iнiцыятывы Карлы Бенеш, Урсулы Лiперт i iх калегаў у Мюнстэры пастаянна лячылiся сорак тры дзiцяцi з Беларусi. Сярод iх быў Саша з Гомеля. У яго пад каленкам была з-за раку пухлiна
коснага мозга, i беларускiя медыкi прапанавалi тэрмiновую ампутацыю нагi.
Мацi хлопчыка Валянцiна катэгарычна з гэтым не пагадзiлася, i сям'я звярнулася па дапамогу да чарнобыльскай iнiцыятывы Мюнстэра, дакладней — да
Вернера Лiндэмана.
Ён ахвотна пайшоў насустрач i атрымаў для Сашы месца ва ўнiверсiтэцкай
клiнiцы. Дактары прапанавалi перасадку невялiкага кавалка косцi; трэба было
чакаць, калi нехта пагодзiцца ахвяраваць гэты кавалак.
Прачакаць можна было вельмi доўга, i перад немцамi паўстала пытанне,
дзе пакутнiкi з Беларусi будуць увесь гэты час жыць. Донара чакалi паўгода,
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яшчэ паўгода ажыццяўлялася рэабiлiтацыя. Такiм чынам, 14-гадовы Саша з
мамай Валянцiнай жылi ў нямецкiх сем'ях. Пераважна — у суседкi Карлы Бенеш спадарынi Бусман.
У рэшце рэшт, нагу хлопчыку выратавалi.
Вяртацца ў радыяцыйны Гомель Валянцiна не захацела прынцыпова. З
гэтай нагоды змагалася, як iльвiца, i вынiк быў станоўчым. Як iнвалiду-чарнобыльцу Сашу далi кватэру ў мiнскай Малiнаўцы, i сям'я пераехала ў сталiцу.
Цiкава, што ў гэты ж час недалёка ад Малiнаўкi пачыналася будаўнiцтва
IВВ — Мiнскага Мiжнароднага адукацыйнага цэнтра iмя Ёханеса Рау. Карла Бенеш асабiста прысутнiчала на ўрачыстым мерапрыемстве з гэтай нагоды. Лагiчна працягнуць аповед далей менавiта яе ўспамiнамi, але перад
гэтым будзе мэтазгодным зноў нагадаць пра яшчэ адзiн стэрэатып мясцовага
ўспрымання немцаў, як тых, хто падчас вайны прынёс нам вельмi шмат гора.
Чарнобыльскiя дзецi, калi казаць вобразна, здолелi яго зламаць.
Менавiта пра гэта i будзе ўспамiн Карлы Бенеш.
«Пра тое, што немцы пачынаюць будаваць IВВ, людзi, якiя жывуць у суседнiх шматпавярховых дамах, нiчога не ведалi. Таму, калi яны ўбачылi праз
вокны, што на пустыры сабралiся нейкiя невядомыя, пачалi выходзiць, каб
даведацца, што адбываецца, але трымалiся на пэўнай адлегласцi. А калi
праваслаўны святар пачаў асвячаць першыя камянi фундамента, адважылiся падысцi блiжэй.
Сярод iх была адна пажылая жанчына (напэўна, бабуля) з малым дзiцем
на руках. У мяне за плячыма быў пляцак. Нехта падарыў драўляную ляльку,
i я прычапiла яе да свайго заплечнiка.
Дзiця пачало гуляцца з гэтай лялькай i гучна смяяцца. Яго бабуля моцна
раззлавалася i адышла ў бок.
Калi ўрачыстасцi скончылiся, мне захацелася ўсталяваць з ёй кантакт i
высветлiць, чаму яна так зрабiла. Жанчына патлумачыла: падчас вайны ў
яе ўсе загiнулi. А я ёй адказала: мой бацька таксама загiнуў. Тады жанчына
мяне абняла i са слязамi сказала: «Мiр!» Я таксама заплакала.
Тая сустрэча запомнiлася мне на ўсё жыццё.
Вельмi важна, каб людзi кантактавалi памiж сабой. Для нас тады прымiрэнне адбылося праз тое маленькае дзiця. А для многiх немцаў яно адбылося праз дзяцей Чарнобыля».
Дарэчы, падчас прыезду ў Германiю чарнобыльскiх дзяцей сумныя ноты
гучалi далёка не заўсёды. Бывала i тое, што можа выклiкаць усмешку. На-
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прыклад, Карла Бенеш расказвала, як першых чарнобыльскiх дзяцей вельмi
засмучала тое, што ў яе на гародзе не пасаджана бульба...
Гэта цяпер некаторыя лецiшчы i ў Беларусi выкарыстоўваюцца для адпачынку, а тады нiчога падобнага не было i блiзка...
Напэўна, калi нехта будзе ўважлiва разглядаць фотаздымкi, памiж якiмi —
амаль чвэрць стагоддзя, ён знойдзе там шмат адрозненняў, але адно будзе
на iх нязменным — вочы Карлы Бенеш.
Яны — ДОБРЫЯ!

Мара Рудольфа Дзюбера
Калi нехта зараз узгадаў вядомае «I have a dream», то гэта да месца, толькi, у адрозненне ад знакамiтага прапаведнiка Марцiна Лютэра Кiнга, якi марыў
аб роўнасцi ўсiх людзей, у Рудольфа Дзюбера, якi таксама займаецца рэлiгiйнымi справамi, мара менш маштабная i пафасная. Ён марыць пра тое, каб нямецкая i беларуская моладзь заўсёды свабодна кантактавала памiж сабой.
Рудольф Дзюбер
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Уяўляю, як шмат людзей зараз заўважыла, што гэта «прасцей простага».
Маўляў, было б жаданне. Але ж я думаю, што наяўнасць жадання зусiм не
азначае наяўнасць СВАБОДЫ.
...Напэўна, маленькi горад Бетцдорф ведаюць нават не ўсе тыя, хто знаёмы з геаграфiяй Германii. Месцiцца ён у гарах зямлi Рэйнланд-Пфальц, што
на паўднёвым захадзе краiны. Жывуць у Бетцдорфе каля дзесяцi тысяч чалавек; самi немцы называюць гэтую мясцовасць Заураландам.
Рудольф Дзюбер дзесяць год узначальвае прадстаўнiцтва вядомай ва ўсiм
свеце каталiцкай арганiзацыi «Карытас». Зразумела, што сам ён каталiк i нават дыякан.
Аднак у iх прадстаўнiцтве (куды ўваходзiць трыста чалавек) працуюць не
толькi каталiкi. Ёсць там i евангелiсты, i нават мусульмане, якiя (перш за ўсё)
дапамагаюць наладжваць добрыя адносiны з бежанцамi. А працуе iх суполка
адразу на два гарады — Бетцдорф i суседнi Нойвiд.
«Карытасу» Рудольф Дзюбер аддаў амаль 50 гадоў свайго жыцця. 1 чэрвеня 2016 года ён мае намер пакiнуць пасаду выканаўчага дырэктара прадстаўнiцтва, але працягваць работу, бо, на яго думку, не зможа без гэтага жыць.
Да таго ж новы статус дазволiць больш часу прысвячаць iншай актыўнасцi —
чарнобыльскiм справам.
Займацца iмi ён пачаў 24 гады таму. Менавiта тады ў Рэйнланд-Пфальцы
па iнiцыятыве Беларускага дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» з'явiлiся праграмы дапамогi чарнобыльскiм дзецям. Першая чарнобыльская група
(семдзясят чалавек) прыехала туды ў 1993 годзе. Незвычайны энтузiязм, з
якiм простыя немцы тады сустракалi беларускiх дзяцей, падтрымлiваўся некалькi год запар. Ад жадаючых бачыць у сваiх дамах чарнобыльскiх дзяцей
лiтаральна не было адбою.
Яно i зразумела: чарнобыльская аварыя была свежай у людской памяцi, у
свядомасцi пачало панаваць разуменне таго, што адбылося ў 1986 годзе.
Дарэчы, менавiта ў 1986 годзе ў сям'i Дзюбер нарадзiлася дачка (ёсць у iх
яшчэ i сын) Мiрыям, але той час запомнiўся Рудольфу не толькi па гэтай прычыне. Пасля аварыi на ЧАЭС сярод немцаў пачалася ледзь не панiка. Нiхто не мог
толкам сказаць — цi можна выходзiць на вулiцу, што есцi самiм i чым кармiць
дзяцей? Людзi пачалi баяцца, задумвацца над тым, што раней рабiлi аўтаматычна. Напрыклад, думаць: можна ўжываць садавiну-гароднiну альбо не?
Гэта яшчэ не было нейкiм глыбокiм асэнсаваннем пагрозы атамнай энергетыкi. Усё тлумачылася значна прасцей — страх. Немцы адчулi — аварыя
ў Чарнобылi дакранулася i да iх. Пачуццямi кiравала трывога. Менавiта таму
беларуская бяда, вобразна кажучы, стала нямецкай.
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Рудольф Дзюбер і Генадзь Грушавы

Адмiнiстрацыйна Федэратыўная Рэспублiка Германiя падзеленая на 16
федэральных зямель. Рэйнланд-Пфальц — адна з iх. Спачатку тут дзейнiчала каля 100 чарнобыльскiх iнiцыятыў. Праз дваццаць пяць год iх засталося
дваццаць пяць, што незвычайна шмат.
Фонд «Дзецям Чарнобыля» адразу ж стаў партнёрам у працы Рудольфа
Дзюбера. Дзякуючы яму, Дзюбер i яго аднадумцы ад першых крокаў пачалi дзейнiчаць вельмi эфектыўна i прадуктыўна, без уласцiвай шмат якiм новым пачынанням «раскачкi». Аздараўленне беларускiх дзяцей у гэтай горнай
мясцовасцi вельмi хутка стала звычайнай з'явай. Варта акцэнтаваць увагу на
тым, што ажыццяўлялася яно «пад дахам» «Карытаса» даволi ўмоўна. Калi
ўсю работу Рудольфа Дзюбера палiчыць за сто адсоткаў, то толькi адзiн з iх
прыпадзе на тое, што звязана з Чарнобылем. Гэта да таго, што вядзецца гэтая праца выключна на грамадскiх пачатках, то бок, як дабравольны дадатак
да штодзённых абавязкаў.
Ёсць сэнс агучыць i яшчэ адно слова — бескарыслiва.
Тыя, хто з'яўляецца шчырым прыхiльнiкам гэтай справы, працуюць на яе
без заробкаў.
Аздараўленнем дзяцей, паўтаруся, яны займаюцца з 1993 года па наш
дзень, а ў 1999 годзе пачалi апекавацца яшчэ i маладзёвымi праектамi, пра
што не раз напiсана ў гэтай кнiзе i што, на мой погляд, стала адной з самых
крэатыўных i лагiчных iдэяў фонду «Дзецям Чарнобыля».
I своечасовай!
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Выбачайце за банальнасць, але час, сапраўды, ляцiць вельмi хутка. Дзецi, якiя паехалi за мяжу па праграмах «Дзецям Чарнобыля», падраслi i сталi
маладзёнамi, таму цалкам абгрунтавана, што яны зноў апынулiся ў фокусе
ўвагi.
Больш за тое — ёсць надзея, што, калi прыйдзе час пераменаў, у Беларусi
будуць людзi, якiя ведаюць, як да iх iшлi iншыя краiны i якiх вынiкаў яны дасягнулi.
Цiкава, што ў Бетцдорфе апошнiм часам назiраецца вельмi красамоўная
тэндэнцыя — праца па аздараўленнi дзяцей памяншаецца, а праца з моладдзю — наадварот. Дарэчы, так i ў iншых мясцовасцях.
Беларускiя аднадумцы Рудольфа Дзюбера — моладзь з Быхава, Магiлёва i Мiнска. Чамусьцi лiчыцца, што гэта выключна студэнты, то бок, тыя, хто
яшчэ вучыцца, — аднак стэрэатып у дадзеным выпадку адпавядае рэчаiснасцi далёка не заўсёды.
У Бетцдорф з Беларусi прыязджаюць маладзёны розных прафесiй i гэта не
з'яўляецца вызначальным. Абавязковая ўмова — склад удзельнiкаў праекта.
Кожны раз ён павiнен быць новым.
Акрамя гэтай умовы ёсць яшчэ адна — удзельнiкi з Беларусi павiны «быць
у тэме», то бок, на практыцы мець дачыненне да таго, што яны будуць абмяркоўваць падчас камунiкацыi з нямецкiмi сябрамi.
Правiла, на мой погляд, вельмi важнае, бо як абмяркоўваць праект, не ўяўляючы, чым ён будзе на практыцы?
Не будзе лiшнiм улiчваць i палiтычны чыннiк. На жаль, ва ўмовах палiтычнай сiтуацыi, якая склалася на Беларусi, даволi цяжка рэалiзаваць тое, што
моладзi падаецца вiдавочным i мэтазгодным.
Рудольф Дзюбер гэта добра разумее i, у адрозненне ад многiх iншых замежнiкаў, не баiцца агучваць.
«Для мяне Чарнобыль — палiтычная работа. Грамадства не аднароднае па сваёй сутнасцi, у iм ёсць супрацьлеглыя плынi. Палiтычны аспект
павiнен заўсёды дапаўняць гуманiтарны. I Беларусь у гэтым сэнсе не выключэнне. Адкрыта альбо схавана, але ў вашай краiне ёсць людзi, якiя выступаюць за ўладу, i тыя, хто супраць яе. Далёка не заўсёды такi падзел
вылiваецца ў нейкае публiчнае супрацьстаянне, аднак гэта не азначае,
што яго няма ўвогуле.
Перакананы, што важна паказваць не толькi наступствы, але i прычыны нейкай сацыяльнай з'явы. Пошук гэтых прычын, iх публiчнае абмеркаванне — гэта i ёсць палiтычная работа.
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Мы нiкому не прапануем гатовых рэцэптаў у выглядзе асабiстага досведу, але iмкнёмся да публiчнага абмеркавання iснуючых праблем, не хочам
бачыць адно, не звяртаючы ўвагi на другое.
На мой погляд, той, хто дапамагае, не думаючы над тым, чаму патрэбна гэтая дапамога, — абслугоўвае сiстэму, якая i параджае з'явы, прыдатныя для вонкавай дапамогi.
На жаль, такi падыход пануе далёка не заўсёды. У гэтым сэнсе я — «белая варона». Пераважную большасць складаюць тыя, хто аказвае дапамогу
i не хоча больш нiчым цiкавiцца. Для iх галоўнае — адчуваць сябе добрымi
самарыцянамi, якiм дазволiлi дапамагаць.
У мяне пазiцыя кардынальна iншая.
Прынцыпова лiчу, што дапамагаць тым, хто трапiў у бяду, — i не задумвацца над тым, чаму гэта адбылося, не выкрываць прычыны бяды, — мякка
кажучы, няправiльна.
Калi не будзе прычын для нашай дапамогi, не будзе патрэбная i сама дапамога.
Мне падабаецца, як многiя тлумачаць сутнасць мiласэрнасцi. Маўляў,
нехта альбо нешта кранаецца чалавечага сэрца, i яно становiцца мiлым.
Калi чалавеку балюча ад таго, што пакутуюць iншыя, — гэта i ёсць мiласэрнасць, але, калi дзяржава пачынае рабiць яе часткай сваёй iдэалогii, то
мiласэрнасць ператвараецца ў нешта iншае.
Мiласэрнасць i справядлiвасць — два бакi аднаго медаля».
У адрозненне ад некаторых сваiх калегаў, Рудольф Дзюбер быў у Беларусi
толькi чатыры разы, хаця ангажаваны ў беларускую тэматыку больш за многiх. Тлумачыцца гэта вельмi проста: чарнобыльскiмi праблемамi ён займаецца ў вольны ад асноўнай працы час i паездкi ў Беларусь можа ажыццявiць
толькi за кошт свайго адпачынку.
А вось як ён азначае сваю матывацыю.
«Я веру ў Бога, а дапамагаць тым, хто трапiў у бяду, — складнiк любой
рэлiгii. Дапамагаць жа iншым магчыма толькi тады, калi ты здольны «ачуняць» i знайсцi аднадумцаў.
Калi я даведаўся, што ў Рэйнланд-Пфальц ствараюць праграму дапамогi
тым, хто пацярпеў ад Чарнобыля, то адразу да яе далучыўся. Гэта быў
прыўкрасны шанец зноў аб'яднаць немцаў, даць iм магчымасць праявiць салiдарнасць, i цуд хутка адбыўся.
З часам сталi дадавацца i вельмi моцныя палiтычныя матывы. Грушавых
пачалi абвiнавачваць у шкодзе беларускай дзяржаве, альбо ў нейкiх камер-
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цыйных злачынствах. У гэтую хлусню асаблiва нiхто не верыў, бо з самага
пачатку было зразумела, што ў дадзеным выпадку гаворка вядзецца не пра
«падатковыя парушэннi», а пра iмкненне дзяржавы «зачысцiць» моцны грамадзянскi рух...
«Палiтычную падаплёку» я зразумеў адразу, i да хрысцiянскiх каштоўнасцяў у маёй свядомасцi дадалiся яшчэ пытаннi пра правы чалавека, свабоду i дэмакратыю.
На мой погляд, раздзялiць палiтычнае i сацыяльнае немагчыма ў прынцыпе. Чарнобыль не скончыўся. Ён працягваецца па наш дзень.
I палiтычна, i гуманiтарна».
Да слоў Рудольфа Дзюбера можна дадаць, што ён быў далёка не адзiны,
хто ўбачыў у «прэтэнзiях» Савета Бяспекi да Грушавых палiтычную падаплёку. Ва ўсiх нямецкiх землях, дзе працавалi чарнобыльскiя iнiцыятывы, былi
праведзены экстранныя сходы. Прымалiся адпаведныя рэзалюцыi. Простыя
грамадзяне дасылалi факсы, пiсалi лiсты пратэсту да беларускiх уладаў. У адмiнiстрацыю беларускага прэзiдэнта тады прыйшло больш за 30 тысяч такiх
лiстоў, i ў тым, што пазней, «за адсутнасцю складу злачынства» крымiнальная справа была скасаваная, на мой погляд, адыграў ролю i гэты складнiк.
...Дзверы яго працоўнага кабiнета ўпрыгожвае вельмi дасцiпны надпiс:
«Скаргi больш не прымаюцца». Гэты надпiс выклiкае не толькi ўсмешку. Рудольф Дзюбер, сапраўды, вельмi апантана працуе i не прымае нi сваiх, нi
чужых скаргаў. Няма часу.
А яшчэ ён марыць. Марыць пра СВАБОДУ. Свабоду, якая нас яднае.

Дзецi нашай планеты
Прозвiшча ў яе крыху «iншапланетнае» — Элiзабэт Марс. Але яе нi ў якiм
разе нельга назваць марсiянкай. Наадварот — яна шчырая прыхiльнiца планеты Зямля, i нават складае да яе лiсты.
Гутарка пра кнiгу «Звернемся да свету», якая была зроблена ўдзельнiкамi
аднаго з праектаў, што ўжо больш за чвэрць стагоддзя ладзiць Элiзабэт. Сутнасць iх у тым, што валанцёры (з большага, маладыя немцы) працяглы час
(звычайна, год) жывуць у розных краiнах свету.
Спадарыня Марс кожнаму з iх раздавала аднаразовыя фотаапараты на 27
кадраў (такiя ўжо не выпускаюць) i прасiла зафiксаваць 24 гадзiны iх жыцця.
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Элізабет Марс

Потым iнтэрв'юiравала аўтараў фотаздымкаў i складала так званыя «Вiзуальныя дзённiкi» — атрымлiвалася своеасаблiвая (i вельмi арыгiнальная) карцiна ўсяго свету, бо нямецкiя валанцёры працуюць на ўсiх кантынентах, акрамя
тых, дзе вельмi зiмна i людзi жывуць толькi на адмысловых станцыях.
У розныя гады колькасць удзельнiкаў праектаў была рознай — ад некалькi
сотняў да тысячы чалавек. Увогуле ж больш за дзесяць тысяч маладзёнаў
былi валанцёрамi ў такiх праектах.
Элiзабэт Марс потым складае «Вiзуальныя дзённiкi» ў адзiн тэкст. Менавiта «складае», бо пiшуць iх маладзёны. Мюнстэр, дзе яна жыве вельмi даўно,
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увогуле — месца для маладых. З трохсот тысяч жыхароў пяцьдзясят тысяч —
студэнты; па гэтым паказчыку горад саступае толькi Мюнхену i Берлiну.
«У кнiгах такога кшталту гутарка перш за ўсё iдзе пра змены ў свядомасцi людзей, пасля якiх практычныя перамены адбываюцца як бы самi па
сабе.
Калi мы глядзiм на свет, кожны з нас малюе сваю карцiну, з якiх потым
атрымлiваецца агульная мазаiка. Як узнiкаюць гэтыя карцiнкi — вельмi цiкавы працэс, i я iмкнуся даследаваць яго.
Ва ўяўленнi кожнага з нас — агромнiстая колькасць карцiнак. I тут узнiкае пытанне — гэта рэальнасць альбо толькi твая iсцiна?
Вельмi цiкавае пытанне, на якое я намагаюся адказваць. У тым лiку i ў
Беларусi».
У Элiзабэт Марс таксама вельмi цiкавы лёс. У дзяцiнстве яна захварэла на
полiямiэлiт i, пачынаючы з двухгадовага ўзросту, была iнвалiдам. Элiзабэт не
магла хадзiць, была прыкаваная да iнвалiднага вазка i марыла пабываць у розных краiнах. Яна прачытала ўсе кнiгi, якiя былi вакол, i ў адной з iх ёй на вочы
трапiла слова «Уагадугу». Гэта сталiца Буркiна-Фасо, дзяржавы на захадзе Афрыкi, якая раней была французскай калонiяй i называлася Верхняй Вольтай.
Нiхто гэтага слова не ведаў — нi бацькi Элiзабэт, нi школьныя настаўнiкi.
Потым яно трапiла на вочы яшчэ раз, i Элiзабэт паклялася сабе абавязкова туды з'ездзiць. Аднак спачатку трэба было навучыцца нармальна хадзiць.
З цягам часу так i адбылося, i ў 26 год дзяўчына здзейснiла сваю дзiцячую
мару.
Пасля Буркiна-Фасо былi Зiмбабвэ, дзе яна выкладала тэорыю расiзму,
Нiкарагуа, дзе пабывала за некалькi год чатыры разы i распрацавала канцэпт
выхавальнiцкай унiверсiтэцкай работы, Паўднёва-Афрыканская рэспублiка i
шмат iншых краiн. А зараз у Элiзабэт новае захапленне — Iндыя.
У 24 гады Элiзабэт Марс зацяжарала. Дактары, якiя на той час працягвалi яе лячэнне (тры вядомыя прафесары-артапеды), у адзiн голас сказалi,
што нарадзiць натуральным шляхам яна не зможа. Больш за тое, урачы былi
ўпэўненыя, што цела жанчыны не зможа вытрымаць нагрузак ад пастаяннага
вертыкальнага становiшча, i прапанавалi на дзве--тры гадзiны ў дзень сядаць
у iнвалiдны вазок.
Сказалi таксама, што, калi роды ўсё ж адбудуцца, то ў сорак год Элiзабэт прыйдзецца перасесцi ў вазок на «пастаяннай аснове», то бок, да скону
жыцця.
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Такая перспектыва не вельмi радавала маладую жанчыну. Са слязамi
на вачах яна заявiла, што для таго, каб нарадзiць дзiця, яна навучыцца хадзiць «як усе», бо раней для гэтага яна выкарыстоўвала розныя прылады,
накшталт артапедычнага абутку i спецыяльных шын.
Дактары паставiлiся скептычна i адказалi, што пасля полiямiэлiту, калi ў
чалавека атрафiравана палова цела, такое немагчыма ў прынцыпе.
Элiзабэт Марс вырашыла зрабiць выклiк афiцыйнай медыцыне. Лiтаральна на наступны дзень яна аднесла шаўцу, якi рабiў ёй спецабутак, усе свае
чаравiкi — i сказала: «Я гэтага больш насiць не буду. Можа яно прыдасца
некаму iншаму?»
Майстар спытаў: «А як жа вы?» У адказ прагучала: «Я хачу бегаць, хачу
купляць у звычайных крамах звычайны абутак». Гэта быў адзiны чалавек у
свеце, якi па-добраму ўсмiхнуўся i сказаў Элiзабэт: «Давайце!»
Элiзабэт пакульгала ў блiжэйшую абутковую краму, дзе ўпершыню ў жыццi
набыла пару звычайных туфляў. Дакладней, дзве пары, бо на адну нагу падыходзiў адзiн памер, а на другую — iншы.
Потым яна паглядзела ў люстэрка i спытала ў сябе: «Ну, i што будзе далей?..»
Далей была ёга. Трыццаць год самадысцыплiны i зацятых, штодзённых
трэнiровак зрабiлi з Элiзабэт здаровага чалавека. I дапамаглi нарадзiць дваiх
дзяцей.
Нядаўна першы канал нямецкага тэлебачання паказваў фiльм пра ёгу, дзе
галоўнай гераiняй была менавiта спадарыня Марс. I — дзiва. Абсалютна выпадкова яго ўбачыў той самы шавец, якi тры дзесяцiгоддзi таму сказаў ёй:
«Давайце!» Мужчына знайшоў тэлефон. Яны сустрэлiся i доўга па-добраму
размаўлялi...
...Пра Беларусь i фонд «Дзецям Чарнобыля» Элiзабэт Марс даведалася
ад евангелiчнага святара Буркхарта Хамаера, якi быў пастарам у студэнтаў — удзельнiкаў яе маладзёвых праектаў. Знаёмства з Iрынай Грушавой,
расказ пра маладзёвыя праекты вельмi ўразiў Элiзабэт.
Яна адразу ж вырашыла на некалькi тыдняў завiтаць у Беларусь, правесцi
там трэнiнгi па методыцы працы з моладдзю i зрабiць чарговыя «Вiзуальныя
дзённiкi». Напачатку так званых «нулявых» (у кастрычнiку 2001 года) гэтая паездка адбылася. Адно з тагачасных мерапрыемстваў праходзiла ў беларускiм
мiнiстэрстве адукацыi.
«Я сядзела там пад партрэтам Ленiна, i гэта было вельмi сiмвалiчна.
Справа ў тым, што я ВЕЛЬМI кароткi (хачу гэта прынцыпова падкрэслiць)
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тэрмiн свайго жыцця была перакананай прыхiльнiцай камунiзму, бо лiчыла — гэта менавiта тое, што зменiць свет да лепшага. На жаль, як i многiя, памылялася...
Падчас вучобы я ўваходзiла ў студэнцкi гурток «Спартак». Па характары я такая, што калi нечым шчыра захаплюся, то заўсёды дабiваюся
вельмi значных вынiкаў. Так i тут. Я даволi хутка трапiла ў федэральнае
кiраўнiцтва (па ўсёй Заходняй Германii) гэтай арганiзацыi.
Разам з iншымi студэнтамi шмат разоў наведвала Усходнюю Германiю,
каб паглядзець, як «добра i шчаслiва» там жывуць людзi. Зразумела, камунiстычнаму кiраўнiцтву ГДР гэта надзвычай падабалася, i мне зрабiлi
асобую вiзу. Памежнiкi, калi яе бачылi, выцягвалiся як струна. Ледзь не казыралi.
Ля цягнiка, памятаю, мяне сустракаў асабiста генсек Сацыялiстычнай
адзiнай партыi Германii Эган Крэнц — апошнi камунiстычны кiраўнiк неiснуючай зараз краiны.
Ён хацеў паказаць ГДР, як нейкую «пацёмкiнскую вёску» — толькi тое,
што добрае i блiшчыць. Канешне, яму хацелася, каб нiчога рэальнага я не
ўбачыла, таму за мной увесь час уважлiва сачылi «людзi ў цывiльным».
Менш за год я, паўтаруся, усяму гэтаму верыла, аднак потым памiж убачаным i пачутым пачало ўзнiкаць усё больш i больш супярэчнасцяў. Урэшце
я сказала камунiзму — не.
Як вядома, архiвы «Штазi» цяпер сталi даступнымi, i вельмi хочацца паглядзець, што тады там пра мяне пiсалi, але я да iх пакуль не дабралася.
З таго часу не ўступала нi ў якiя палiтычныя структуры; давяраю толькi ўласнаму мозгу, якi мне падказаў займацца шматлiкiмi адукацыйнымi праграмамi. Потым стварыла сваю арганiзацыю, якая займаецца распрацоўкай так званай глабальнай адукацыi.
Канешне, у Беларусi я была не толькi «пад Ленiным». Мы правялi адукацыйны семiнар для тых актывiстаў фонду «Дзецям Чарнобыля», якiя працуюць з моладдзю i жанчынамi, а таксама вельмi шмат дыскусiй з супрацоўнiкамi фонду, валанцёрамi, зрабiлi 24 «Вiзуальныя дзённiкi».
Па вынiках той паездкi ў Нямеччыне была арганiзавана вялiкая выстава.
Потым яе пераклалi на рускую мову i выстава паехала ў Беларусь, але там
яе не дазволiлi».
Сёння Элiзабэт Марс працуе над кнiгай «Афрыканскiя шляхi». Сутнасць
кнiгi ў тым, што дваццаць дзве (ахвотных было значна больш) маладыя валанцёркi з Германii на працягу года жылi ў розных краiнах Афрыкi (Кенiя, На-
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мiбiя, Малавi i г.д.) i пазнаёмiлiся з цiкавымi лёсамi розных людзей, напiсалi
пра iх артыкулы. З гэтых артыкулаў i будзе складацца новая кнiга Элiзабэт.
Яе галоўная мэта — праз апiсаныя лёсы герояў змянiць наша ўяўленне аб
«чорным кантыненце».
Па сутнасцi, чвэрць стагоддзя таму фонд «Дзецям Чарнобыля» таксама
зрабiў нешта падобнае — ва ўсiм свеце парушыў iснуючыя мiфы, змянiў сталыя людскiя ўяўленнi.

Сонечная сям'я
Калi на ўваходзе ў дом мяне сустрэла саламянае сонца, я адразу падумаў,
што гэта вельмi сiмвалiчна, бо Iрына Грушавая не раз называла сям'ю Штоернагель — сонечнай. Аказалася, сонейка iм падаравала дзяўчынка з чарнобыльскай зоны, якая раней ездзiла на аздараўленне ў Люнебург. I калi Урсула
Штоернагель наведвала Беларусь, тая дзяўчынка спецыяльна прывезла на
сустрэчу з ёй саламянае сонца — у знак удзячнасцi ад сваiх бацькоў.
Урсула і Герт Штоернагель
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Праз дзве гадзiны размовы з
Урсулай i Гертам Штоернагелямi я пераканаўся, што лепшай
метафары для гэтай сям'i знайсцi цяжка. Дастаткова паглядзець на iх агульнае фота.
У жыццi гэтых цудоўных людзей увогуле шмат агульнага.
Урсула (далей будзе скарочанае Ушы — так яе называюць
нават у Чарнобыльскай зоне)
Штоернагель нарадзiлася недалёка ад Гановера, у сям'i, дзе
было пяцёра дзяцей.
Яе бацька быў эмацыйным,
iмпульсiўным чалавекам, а мацi
мела «матэматычны склад розуму», то бок, ва ўсiм была надзвычай дакладная. Бацька служыў суперiнтэндантам евангелiчнай царквы. Сваiм дзецям ён
вельмi рана дапамог зразумець, што вера i жыццё — адно i тое ж.
Ён быў даволi вясёлым чалавекам, але вайна ўнесла сур'ёзныя карэктывы
ў ягоны характар.
У дзень пачатку вайны памiж Гiтлерам i Сталiным бацьку Ушы вельмi моцна
паранiла ў Брэсце. Тады ў нямецкiм грамадстве панавалi, мякка кажучы, насцярожаныя адносiны да савецкiх людзей. Таму тое, што жыццё параненага выратаваў звычайны беларускi селянiн, якi данёс яго да вайсковага шпiталя, моцна
парушыла ў ягоных вачах мiф «варожага народа». Аказалася, людзi былi не такiмi ўжо далёкiмi адзiн ад аднаго, як гэта сцвярджала афiцыйная прапаганда.
Так што цяпер сваёй дабрынёй Ушы Штоернагель у нейкiм сэнсе аддзячвае за тое, што адбылося 22 чэрвеня 1941 года.
Брэсцкiм лазарэтам вайна для яе бацькi скончылася. Раненне было настолькi сур'ёзным, што мужчыну звольнiлi з войска падчас баявых дзеянняў.
У 1991 годзе ў Дортмундзе праходзiў чарговы евангелiчны фестываль
«Царкоўны дзень». Раней на ўсiх падобных святах Ушы нязменна хадзiла ў
павiльён, прысвечаны Савецкаму Саюзу. Так было i гэтым разам. Кампанiю
ёй склалi яшчэ 15 жанчын з парафiяльнага хору.
Каб усё было больш зразумела, трэба абавязкова дадаць, што муж Ушы
Герт усё сваё жыццё (да выхаду на пенсiю) працаваў пастарам, i ў справах
парафii Ушы яму заўжды дапамагала.
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Марына Цімафеева да аперацыі

Марына Цімафеева пасля аперацыі

216

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Па жыццi яна вельмi музычны чалавек. Адпаведная адукацыя дазваляла
займацца ўсiм, што датычыцца музыкi: рыхтаваць канфiрмантаў, кiраваць харамi дарослых, моладзi, дзяцей, вучыць граць на розных музычных iнструментах.
Дарэчы, у доме сям'i Штоернагель таксама ўвесь час гучалi казачныя гукi
музыкi, якiя зачароўвалi iх дзяцей з першых хвiлiн жыцця.
Напэўна, калi б Ушы жыла ў Савецкiм Саюзе камунiстычных часоў, ёй бы
прысвоiлi ганаровае званне «Мацi-гераiня», бо добра выхаваць шасцярых
дзяцей, вельмi складана.
Зразумела, што асноўны выхавальнiцкi цяжар звычайна кладзецца на жаночыя плечы, аднак некаторых мужчын я б таксама ўзнагароджваў падобным
медалём. I Герт Штоернагель, безумоўна, быў бы сярод iх.
Нарадзiўся ён на землях, якiя цяпер уваходзяць у склад Польшчы, а тады
былi германскiмi. Пасля вайны яго бацькi пераехалi ў дом, дзе жывуць цяпер
i дзе ў тыя часы жылi бабуля i дзядуля Герта. Потым быў горад Вольфсбург,
дзе Герт пачаў вывучаць тэалогiю.
Па яго глыбокiм перакананнi, Богу было заўгодна, каб на жыццёвым шляху
яны сустрэлiся з Ушы. Гэта было наканавана з нябёсаў.
Як i тое, што Герт стаў пастарам.
Аднак, вернемся на фэст у Дортмундзе. Менавiта там Ушы Штоернагель
пачула жанчыну, якая расказвала пра чарнобыльскiя пакуты Беларусi i дзейнасць фонду «Дзецям Чарнобыля». Гэта была Iрына Грушавая.
Цiкава, што спачатку Iрыне Львоўне выдзелiлi на выступ трыццаць хвiлiн,
потым сказалi — дваццаць, а непасрэдна перад трыбунай тыя «ператварылiся» ў шэсць. Можна толькi ўявiць, якiм эмацыйна-пераканаўчым быў выступ
Грушавой. За кароткi час яна здолела лiтаральна «захапiць» увагу чатырох
тысяч чалавек i, калi меркаваць па ўхваленнi Васiля Быкава (пiсьменнiк быў у
зале), атрымалася ў яе вельмi добра.
Дарэчы, не толькi яго ўразiў гэты выступ. Ушы Штоернагель была лiтаральна ўзрушаная.
«У адным шэрагу са мной сядзелi жанчыны, якiя разам з Грушавой прыехалi ў Германiю. Можа быць, менавiта таму яе кранальны выступ i стаў
iскрай, якая адразу запалiла ў сэрцы жаданне дапамагаць.
Калi твае шасцёра дзяцей маюць усё, i ты жывеш у прыўкрасных умовах
у Германii, хочацца падзялiцца часткай таго добрага, што ёсць у цябе i
дапамагчы iншым. Альбо паспрабаваць хаця б знайсцi шляхi да тых, у каго
гэтага няма.
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Усе, з кiм я прыехала ў Дортмунд,
думалi гэтаксама i таксама былi моцна
ўражаныя.
Адразу пасля выступу мы знайшлi
Iрыну i спыталi: што можам (i як) зрабiць? Там жа дамовiлiся, што першая
група беларускiх дзяцей (33 чалавекi)
прыедзе ў наш горад ужо ў кастрычнiку
1991-га.
Радавала, што ў залi прысутнiчала
Эва Бальке, чый адпаведны досвед быў
агульнавядомы (у нас пакуль яго не было), што дазваляла ў любы час атрымаць ад яе кансультацыю альбо каштоўную параду.
Нiколi не думала, што з той маленькай дзiцячай групкi пачнецца справа,
Урсула Штоернагель
якая будзе працягвацца па наш дзень...
Напачатку я насцярожвалася ад думкi, як гэта ўсё будуць успрымаць
уласныя дзецi, як яны будуць ставiцца да таго, што iх мацi не менш, чым
iмi, займаецца iншымi дзецьмi?
I памятаю, як мне было прыемна ўбачыць, што яны адразу пачалi ўспрымаць гэта ў якасцi агульнасямейнай справы, свайго новага абавязку.
Мае дзецi пасябравалi са многiмi
чарнобыльскiмi дзецьмi, з некаторымi
перапiсваюцца па наш дзень i нават
крыху размаўляюць на вашай мове».

Герт Штоернагель

Тая iскра запалiла сэрца не толькi
Ушы. Не менш быў узрушаны яе муж, якi
ўбачыў у тым, што адбылося, Божую падзяку за тое, што сваiх шасцярых дзяцей
яны выгадавалi лагоднымi i здаровымi.
Разам па жыццi Штоернагелi iдуць
ужо больш за пяцьдзясят год. I палову
з iх Ушы каардынуе ўсю чарнобыльскую
працу iнiцыятывы Люнебурга, а Герт актыўна ёй дапамагае.
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Зараз Герт ужо на пенсii, але аўтарытэт яго з часоў пастарства не стаў
меншым.
Iнiцыятыва пад кiраўнiцтвам Ушы Штоернагель займаецца пераважна
аздараўленнем беларускiх дзяцей. Дакладней (на дадзены момант), — дзяцей тых чарнобыльскiх дзяцей, якiя пачалi ездзiць сюды яшчэ ад пачатку дзевяностых гадоў. За час работы (амаль чвэрць стагоддзя) у Люнебургу пабывала каля паўтары тысячы беларускiх дзетак.
Нямецкi горад Люнебург месцiцца ў Нiжняй Саксонii, недалёка (50 км) ад
Гамбурга. Жыве там больш за семдзясят тысяч чалавек.
Натуральна, за час супрацоўнiцтва з Беларуссю адбылося шмат чаго цiкавага, але пра некалькi выпадкаў варта расказаць асобна.
Пры евангелiчным прыходзе, дзе пастарам служыў Герт Штоернагель,
шмат год актыўна дзейнiчае хор, пра што ўжо пiсалася вышэй. У самым пачатку супрацоўнiцтва з Беларуссю было вырашана падрыхтаваць вялiкую
канцэртную праграму, а на атрыманыя ў якасцi ахвяраванняў грошы арганiзаваць у Мiнску сустрэчу з чарнобыльскiмi дзецьмi i iх бацькамi.
То бок, ахвяраваныя сродкi пайшлi на тое, каб аплацiць даволi вялiкай
колькасцi «чарнобыльцаў» дарогу да Мiнска, пражыванне ў гатэлi «Турыст»,
ежу, экскурсiйную праграму i г.д.
Дзякуючы якаснай арганiзацыйнай падтрымцы фонду «Дзецям Чарнобыля» сустрэча адбылася. Усю ноч гатэль нагадваў парушаны мурашнiк, бо ў
розных пакоях чарнобыльскiя дзецi аб'ядналi сваiх бацькоў з iх нямецкiмi вiзавi, а на наступны дзень знаёмства было працягнута ў актавай зале вялiкiм
агульным канцэртам.
Больш за тое, потым адбылося цалкам неверагоднае. Хору нямецкай
ЕВАНГЕЛIЧНАЙ царквы дазволiлi праспяваць у галоўнай ПРАВАСЛАЎНАЙ
царкве Мiнска.
Збянтэжаныя вернiкi нават пыталiся ў бацюшкi: «Гэта спяваюць нямецкiя
праваслаўныя?», а ён адказваў: «Гэта спяваюць хрысцiяне!»
Праз некаторы час немцы пачалi самi ездзiць у тыя раёны, адкуль прымалi
беларускiх дзяцей. У прыватнасцi, у пасёлак Камарын, вёскi Верхнiя i Нiжнiя
Жары Брагiнскага раёна Гомельскай вобласцi, ад якiх да месца аварыi на ЧАЭС усяго некалькi дзясяткаў кiламетраў.
Менавiта ў тых мясцiнах з Ушы Штоернагель адбылася вельмi цiкавая гiсторыя. Дзяўчынка па iменi Анжэла, акрамя таго, што пакутавала ад радыяцыi, яшчэ хварэла на эпiлепсiю. Лекаў, якiя маглi б ёй дапамагчы, не было
нi ў Беларусi, нi ў суседняй Украiне. Бацькi Анжэлы звярнулiся па дапамогу ў
Германiю.
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Ушы набыла лекi. Самастойна на рэйсавым аўтобусе прыехала ў Гомель,
а потым — у радыяцыйную вёску, дзе жыла хворая. Лекi былi перададзеныя,
прыпадкi ў дзяўчынкi скончылiся. Ушы прыязджала з лекамi дзевяць (!!!) разоў запар, i хвароба адступiла.
Сёння Анжэле ўжо трыццаць год. Яна выхоўвае сваiх дзяцей, а яе старэйшы сын ужо пабываў у Люнебургу.
У сувязi з тым, што бацька той дзяўчынкi быў адным з буйных мясцовых
начальнiкаў, тут прыйдзецца да месца наступны расказ.
Не буду гадаць, хто канкрэтна гэта прыдумаў, хаця ўсiм зразумелы адрас
падобных правакацый; скажу толькi, што ў 1992-1993 гадах у замежнай прэсе
з'явiлiся публiкацыi наконт таго, што за мяжу едуць толькi дзецi «партыйных
бонзаў», а, калi i ёсць выключэннi, то ад гэткiх паездак iм няма карысцi, бо
«культурны шок» вельмi шкодны для дзiцячай псiхiкi. Маўляў, нельга вывозiць дзяцей за межы Беларусi.
Такога кшталту артыкулы ў мiнскi фонд «Дзецям Чарнобыля» пачалi дасылаць партнёры з Галандыi, Iталii, Германii i Канады. Напiсаныя яны былi
рознымi аўтарамi i называлiся, натуральна, па-рознаму, аднак сутнасць была
адна i тая ж.
Стала зразумела, што нехта iмкнуўся перашкодзiць справе, якая пачалася
без дазволу ўладаў. Па-простаму гэта называецца «нi сам, нi людзям»...
Можна толькi ўявiць, колькi сiл i нерваў спатрэбiлася, каб супрацьстаяць
iнсiнуацыям i плёткам, — але фонду «Дзецям Чарнобыля» гэта ўдалося.
Iнiцыятыва ў Люнебургу — адна з тых, хто паверыў сваёй практыцы, а не
«ананiмным меркаванням» i працягнуў супрацоўнiчаць з фондам.
Праца гэта наладжаная з нямецкай скрупулёзнасцю i педантычнасцю.
Спачатку Ушы Штоернагель шукае нямецкiя сем'i, якiя маглi б прымаць беларускiх дзяцей. У горадзе гэта лiчыцца гонарам, таму далёка не ўсiм гэты гонар
выпадае. Падобнае давяраюць толькi тым, у кiм упэўненыя на сто адсоткаў.
Вядомы выпадак, калi бургамiстр жадаў дапамагчы i па сваёй iнiцыятыве
надрукаваў у газеце аб'яву пра тое, што шукаюць яшчэ дзве сям'i. Жадаючыя
знайшлiся амаль iмгненна, але большасцi сябраў люнебургскай iнiцыятывы
яны прыйшлiся не даспадобы — i ад iх паслуг адмовiлiся.
Сур'ёзнасць, з якой немцы штогод рыхтуюцца да прыезду беларускiх дзяцей, папросту ўражвае. Кожная нямецкая сям'я, што прымае гасцей, павiнна
ведаць рацыён, хваробы, алергii дзiцяцi i г.д.
Усiм раздаюцца самаробныя «размоўнiкi», дзе напiсаныя асноўныя фразы
з перакладам з нямецкай мовы на нашу найбольш ужывальных сказаў i адпаведнай транскрыпцыяй.

220

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Потым складаецца агульная праграма, бо, акрамя таго, што дзецi жывуць
у нямецкiх сем'ях, яны кожны дзень збiраюцца разам, а два тыднi i ўвогуле
адпачываюць на Паўночным моры.
Акрамя гэтага, усiх дзяцей абавязкова аглядае стаматолаг, а таксама ўрач,
якi замярае паказчыкi шчытападобнай залозы.
На жаль, апошнiм часам назiраецца вiдавочны рост радыяцыйнай забруджанасцi. Сярэднiя паказчыкi аналiзаў значна горшыя, чым былi раней.
Часткова гэта тлумачыцца генетычнай спадчыннасцю, але асноўную прычыну шмат хто бачыць у радыяцыйным пыле, якi ўзнiкае ад шматлiкiх пажараў у зоне.
Беларуская прэса мiнулым летам пра гэта нiчога не пiсала, акрамя таго,
што гарыць толькi яе ўкраiнская частка. На самой справе гэта было цынiчнай
хлуснёй, бо беларуская «зона» гарэла не менш, толькi расказваць пра гэта
строга забаранялася...
Словам, усё, як 30 год таму, 26 красавiка 1986 года...
А зараз — пра яшчэ адзiн цуд.
Як ужо было сказана вышэй, першая група беларускiх дзяцей прыехала ў
Люнебург у 1991 годзе. У складзе яе была Iрына Цiмафеева. Больш за тое,
яна жыла менавiта ў сям'i Ушы i Герта Штоернагель.
Некалькi год пра яе нiчога не было чуваць, аднак потым Iрына Цiмафеева
звярнулася па дапамогу да гэтай сям'i. Патэлефанавала i расказала, што яе
дачка Марына з пухлiнай мозга (рак) трапiла ў Бараўляны. Урач сказаў, што
тымi сродкамi, якiя ў iх ёсць, не можа ёй дапамагчы. Тэрмiнова былi патрэбныя лекi для хiмiятэрапii, якiя можна набыць (беларускага доктара за гэтую
iнфармацыю хутка «ушли») толькi на Захадзе.
I Ушы Штоернагель iх знайшла. I знаходзiла потым шмат разоў. Больш за
тое, урачы неўзабаве дазволiлi Марыне хадзiць у школу.
...На жаль, падобныя цуды адбываюцца далёка не заўсёды. I вiнаваты ў
трагедыях не толькi «злы рок». Асаблiва агiдна ад таго, што гэтым дзецям
можна было дапамагчы, каб беларуская медыцына не была «лепшай у свеце», i мытнiкi не канфiскоўвалi лекi прама на мяжы...
Каб у школе не вучылi, што Чарнобыль ужо скончыўся i «стаў гiсторыяй»...

ГЛАВА IX

ВАЛАНЦЁРЫ
ФОНДУ
Зразумела, што любая арганізацыя складаецца
з канкрэтных асобаў. Людзі, якія прыйшлі ў фонд
«Дзецям Чарнобыля» — АСОБЫ!
І вялікія літары тут напісаныя
не толькі ў якасці камплімента.
Гэта канстатацыя факта.
Канстатацыя цудоўнай змены
маральных каштоўнасцяў і арыенціраў.
Жыццё для сябе стала жыццём для іншых.
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Ирина Грушевая вспоминает...
«В самом начале нашей работы возникла проблема: многие иностранцы
желали из года в год приглашать в свои семьи одних и тех же детей. Дескать,
они «не вокзал, чтобы видеть каждый раз новые лица».
Логика в таком подходе есть, и Геннадий её хорошо понимал. Но понимал
и то, что эта логика нарушает не только основополагающие уставные задачи
фонда, но и элементарные принципы социальной справедливости.
Представьте такую картину: из одной пострадавшей от радиации деревни
десяток детей каждый год ездят на оздоровление за рубеж, а все остальные
дети — нет.
Если сказать очень мягко, это неправильно.
Некоторые семьи, понимая проблему, просили присылать и уже побывавшего у них ребёнка, и вместе с ним нового. Так некоторые немецкие родители
годы спустя рассказывали, что принимают каждое лето по девять детей из
Беларуси!
Были инициативы, жёстко придерживающиеся принципа: каждый год — новый ребёнок, а повторно приезжающими детьми пусть занимаются в Минске.

Слева направо: Юрий Панкрац, Геннадий Грушевой, Виктор Балакирев
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Инициатива из собранных пожертвований оплачивает только поездки новых
детей.
На практике же даже в случаях такого сверхстрогого отбора случались
курьёзы.
Например, один из наших заграничных партнёров — Вольф Юнг — принимал только шестиклассников. Зная это, некоторые школьники умышленно
становились второгодниками, чтобы съездить к нему на оздоровление еще
раз! Пришлось вводить правило, запрещающее оставшимся на второй год
приезжать в Германию снова.
Фонд «Детям Чернобыля» был создан совсем не для того, чтобы со временем превратиться в подобие бюро путешествий. Ничем подобным заниматься мы не хотели.
Однако проблема появилась, и её надо было срочно решать. Чтобы не путать боб с горохом, на рубеже 1991 и 1992 годов была создана Международная ассоциация гуманитарного сотрудничества (МАГС), учредителями которой
стали представители девяти государств. Она тоже не намеревалась выполнять
некие туристические функции, ибо преследовала совсем другие цели.
Подчеркиваю, мы никогда не занимались и не планировали заниматься
коммерческой деятельностью. Более того, принципиально стремились оградить работу фонда «Детям Чернобыля» от финансовой активности. И всяМАГС. Слева направо: Александр Нестерович, Елена Асмыкович, Галина Филиппчик,
Владимир Алешкевич, Наталья Якутович
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Вольфганг и Герхильд Крамер привезли для Сада Надежды грушу «Геннадий»,
а потом грушу «Ирина»

чески стремились к тому, чтобы деньги использовались нашими партнёрами
напрямую для проектов, минуя структуры фонда.
Уже в 1992 году была создана Всегерманская ассоциация чернобыльских
инициатив, и все денежные вопросы немцы решали через свою организацию.
Там всё было понятно, прозрачно и полностью соответствовало немецкому
законодательству. А главное — избавляло нас от любых инсинуаций и претензий.
Когда в 1998 году мы вернулись из вынужденной политэмиграции, то обнаружили, что фонд очень сильно «потрепали». Многие структуры были разрушены, правление покинули сразу пять членов, а над теми, кто оставался,
постоянно висел дамоклов меч репрессий.
Как это часто бывает, кризис (исход бывших соратников), вместо того чтобы развалить весь отлаженный механизм, оказался толчком для открытия
новых направлений деятельности.
Геннадий предложил осуществить то, что сегодня называют ребрендингом, то есть изменить акценты деятельности. Построенные нами прямые
связи между потерпевшими районами и инициативами за рубежом дали возможность фонду формализовать детские поездки. Все вопросы с отправкой
детей на оздоровление стали решаться исключительно на местах, часто с
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участием приглашающей стороны. Фонд и МАГС взяли на себя труд организации завершающего этапа подготовки поездок детей. Это была сложная,
целиком бюрократическая работа: утверждение списков в министерствах, посольствах, переписка по документам в регионах и т.д.
Геннадий же, как творческий человек, увидел, что надо переходить на
«другую площадку». Дети Чернобыля подрастают, их уже больше не приглашают за границу на оздоровление, но можно и нужно помогать им дальше
строить свою судьбу — и тем самым определять судьбу своей страны.
Так, в минской Малиновке был создан молодёжный центр «Мастерская будущего». На тот момент уже осталось 40 (из 71) региональных организаций,
которые поддержали этот проект и тоже начали активно создавать у себя
молодёжные клубы «Мастерская будущего».
Так как они сотрудничали с нашим фондом в плане оздоровления детей
за границей и, как правило, имели постоянных партнёров за рубежом, нашей
задачей стало сотрудничество по новым проектам. Увы, не все сразу поняли,
что речь идёт о привнесении в деятельность регионов новых форм активности.
Геннадий пытался расшевелить людей, добиться, чтобы они что-то делали
сами, а не ждали подачек извне. Сделать так, чтобы зарубежные партнёры,
желая помогать людям справиться с последствиями Чернобыля, постепенно
В центре Владимир Суббот, слева от него руководитель молодежных программ
Наташа Якутович
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включались в эту увлекательную работу, приезжали, смотрели, участвовали,
советовали, приглашали к себе.
Помогать старикам, приходить к ним в гости, приглашать на чай на Западе
давным-давно существует такая неформальная работа. У нас предстояло её
инициировать. То же самое с забытыми всеми инвалидами, трудными подростками, сиротами в интернатах или детских домах. Вдруг выяснилось, что
укрепление человеческих общин, объединений это здорово и очень важно.
А укреплять их, по мнению Геннадия, можно было только добротой, заботой о тех, кто не может о себе позаботиться сам. В первую очередь это касалось стариков, которые часто были забыты даже собственными детьми...
Для этого даже не надо больших материальных затрат, считал он. Важно
оказать человеку уважение, показать, что он на этом свете ещё кому-то нужен. Например, подарить бабушке на 8 Марта цветочек или организовать для
деревенских стариков коллективное чаепитие.
В Минске в молодёжном центре на Слободской мы создали клуб «Мост
поколений», где молодёжь каждую субботу полдня проводила со стариками.
Уже с января 1999 года к этой работе подключились профессионалы, студенты и доценты Института современных знаний, где Геннадий был проректором по международным отношениям.
Студенты, изучавшие социальные дисциплины, проходили у нас практику и после защиты дипломов оставались волонтёрами в разных социальных
проектах. Например, профессор кафедры социальных дисциплин Сергей
Кручинин на долгие годы стал активным и верным партнёром в работе с молодёжью и пожилыми людьми.
Или проект «Веснушки». Двух-трёхдневные семинары по подготовке сопровождающих для детских групп, выезжающих за рубеж, качественно изменили состав участников. Современная интерактивная методика, дискуссии,
игры, творчество сделали этот проект очень привлекательным для волонтёров фонда. Кому повезло побывать на этих курсах, уже никогда не забудут
тот вкус свободы, который они почувствовали.
К сожалению, эта инициатива не приветствовалась позднее властями, как
и все другие, не предполагавшие участия государства. Модель социального
партнёрства с государством (с которой мы близко познакомились в сотрудничестве с немцами) так и осталась нереализованной в нашей стране.
Вначале мы собирались в молодежном центре в Малиновке, куда я привезла подаренную Беатой Юнкер из Леонберга, тогда ещё не очень известную у нас, машину для выпечки хлеба — и в дни встреч там вкусно пахло
хлебом. В четыре группы входило 50 стариков.
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Подобную модель мы предлагали и нашим региональным единомышленникам, и во многих местах она начала работать. Причем по разным направлениям. Кроме «Моста поколений» активно действовали «Школа по правам
человека», «Детская республика», когда дети выбирали своего президента,
правительство, парламент, разнообразные кружки.
В центре работало около тридцати групп подобного рода. Их вели в большинстве переселенцы из заражённых регионов, получившие жилье в Малиновке Жанна Филоменко, Галина Калашникова, Татьяна Рагина, Валерий
Ковальчук и многие другие. Они нашли здесь место приложения своей творческой энергии и социальной активности. На территории 168 квадратных метров в тесных комнатках с утра до поздней ночи (и по выходным) шла работа,
царили веселье и жизнерадостность.
Райисполком благосклонно принимал эту работу, его представители наведывались к нам, участвовали в обсуждениях проектов. Мы радовались: пусть
малюсенькая, но модель социального партнёрства удаётся!
В регионах такой работы велось гораздо меньше, но суть оставалась одной для всех — заботиться о стариках, помогать инвалидам, возвращать их к
активной жизни и вместе с ними что-то делать, пытаться решать (где это было возможно) экологические проблемы, оказывать помощь женщинам, которые пострадали от домашнего насилия или, хуже того, прошли через рабство
(не только сексуальное) за рубежом.
Торговля людьми стала в фонде «Детям Чернобыля» проблемой номер
один задолго до того, как в её решение включилось государство. Ответственность за детей, которые, благодаря поездкам на Запад, узнали его дружественное лицо, побудила нас открыть в регионах консультационные центры.
Женщины Германии (Terre des Femmes, WILPF, Цkumenisches Forum), Норвегии (WILPF), дьяконии федеральных земель Северный Рейн- Вестфалия
(Берндт Шютце) и Баден-Вюртемберг (Урзула Кресс, Йоханес Флотов), Каритас из Бетсдорфа (Рудольф Дюбер), группы и церковь в Швейцарии и Нидерландах и, конечно, Буркхардт Хомайер с бесконечным количеством «детских» инициатив стали нашими партнёрами в этом, таком важном и очень
эффективном проекте на долгие 9 лет.
Продолжалось это до тех пор, пока государство окончательно не выбило
почву у нас из-под ног, запретив приходить в школы, проводить семинары,
консультировать женщин. А ведь у нас даже были часы приёма специалистовпсихологов в поликлиниках!
Но время менялось, и всё больше приходилось сталкиваться с запретами,
демонстрирующими недоверие, стремление вернуться на круги своя. Всё это
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мы уже проходили при советской власти, где главными лозунгами были «Не
разрешать! Не пущать!». Вновь зазвучали знакомые мелодии.
К сожалению, власть целенаправленно продолжала «укатывать в асфальт» то, что ещё оставалось живым. Исполком в Малиновке отказал в помещении. Целый год мы добивались разрешения остаться на Слободской, но
арендная оплата без льгот по коммерческим расценкам (как будто мы были
ларьком, торговавшим арбузами) была нам не под силу.
К счастью, социальный центр «Мастерская будущего» не прекратил своего
существования. Мы продолжали работу, снимая частные квартиры, находя
площадки в школах и клубах. Увы, довольно скоро и школы, и клубы, и владельцы квартир были вынуждены отказывать нам в помещениях. Удар был
рассчитан точно.
Возьмём те же «Мосты поколений», например. Вначале запретили собираться в школе. Местом встреч стала обычная квартира. Потом «наехали»
и на нее, и мы перебрались в свой автобус. А когда не стало и автобуса, мы
стали по большим праздникам приглашать наших старичков в кафе.
Одновременно начались мытарства в поисках помещения для главной организации фонда «Детям Чернобыля», который был выселен из помещения
в 60 квадратных метров просто в никуда.
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Будни фонда «Детям Чернобыля»

Там, где родилось и окрепло уникальное международное общественное
движение, где по нескольку месяцев работали волонтёры из Германии, Австрии, Канады, США, а белорусы несли вахту у телефона, готовые в любую
минуту дать любую информацию на основных европейских языках, заседали
по вечерам после работы в правлении, готовили документы и т.д., — открыли
косметический салон.
Поиски помещения с юридическим адресом, бесконечные изнуряющие,
отвлекающие от уставной деятельности проверки всех инстанций, которым
подчиняется юридическое лицо, изматывали людей.
То, что и наши партнёры уже без энтузиазма воспринимали издержки сотрудничества с нами, прекращали привозить помощь, отказывались приглашать детей — никого не смущало. Сад надежды, посаженный и выращиваемый людьми вместе с нами (совместные дела и были этим самым Садом!),
безжалостно вытаптывался...
Наши проекты и идеи, поддерживаемые нашими друзьями, не стоившие
нашему государству ни рубля, раздражали тех, кто снова начал (а может, и не
успел перестать) мыслить по-советски. «Упорядочивание», введение разрешений на любую свободную деятельность, контроль в мелочах, а не по существу чиновники выполняли охотно и часто с не свойственным им рвением.
В это же время немецкое посольство в Минске организовало концерт и
собрало пожертвования среди посольских работников разных дипломати-
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ческих миссий. Инициатива принадлежала жене тогдашнего посла Германии в Беларуси Гельмута Фрика Петре. На собранные деньги мы смогли
оборудовать в гомельской тюрьме душевые кабины и бойлер для нагревания воды.
Это было настоящим чудом. Теперь девочки могли мыться в любой день.
Хоть проходило это и с разрешения начальницы, однако один раз в неделю
строем ходить в баню уже было не нужно.
Петра Фрик и её муж не раз участвовали в наших молодёжных форумах и
в клубе «Мосты поколений».
К 2007 году мы уже не могли больше вести работу в тюрьмах, где за 8 лет
наладили добрые отношения, разработали и осуществляли программу ресоциализации после заключения.
«Министерство имеет своих специалистов и психологов», — объяснили
нам отказ в посещении подопечных в отряде для несовершеннолетних.
Нам закрыли доступ в учебные заведения (ректора вузов и директора школ
без соответствующих разрешений не осмеливались сотрудничать с нами по
проектам, которые мы уже несколько лет совместно вели).
Людям запрещали работать в структурах фонда, перенаправляли их активность на созданные при райисполкомах структуры. Словом, оттеснили не
только от единомышленников, но и от любых контактов вообще.
Проект «Мост поколений». Очередной выезд.
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Самая мощная программа «Поездки детей на оздоровление» тоже неоднократно оказывалась под угрозой. Первый раз детские поездки за рубеж
запретили президентским указом в 2004 году. Потом власти пошли на попятную, сказав, что их «не так поняли».
Но в 2008 году в октябре издаётся новый указ, по которому детям запретили выезжать в рамках чернобыльских программ. В ответ на это наши многолетние партнёры за рубежом, прежде всего Всегерманская ассоциация Чернобыльских инициатив, добились почти невозможного. Политики в ответ на
озабоченность своих избирателей тем, что их маленькие друзья из Беларуси
больше не приедут, приняли соответствующие решения и оказали давление
на власти. Правда, часть инициатив прекратила своё существование, так и не
дождавшись разрешения...
Параллельно со всем этим продолжались попытки дискредитировать и
ограничить нашу деятельность.
Прокуратуре было поручено проверить, как исполняется указ президента о
том, что школьники могут выезжать на отдых только во время каникул.
По линии Международной ассоциации гуманитарного сотрудничества, где
я была президентом, мы отправляли обычно за границу детей более старшего возраста. На МАГС обрушились одна проверка за другой. Когда в очередСлева направо: Буркхардт Хомаер, Ирина Грушевая, Берндт Шютце
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ной раз мне пришлось подписывать акт проверки, где утверждалось, что в
деятельности нарушений не обнаружено, проверяющая участливо спросила:
«А почему Вас так часто проверяют, это же мешает работать?» И посоветовала: «А Вы обратитесь к президенту!» Я молча показала ей указ, выполнение которого она же и проверяла.
«Вероятно, не хотят, чтобы дети постарше ездили за границу, они ведь
уже могут сравнивать», — поняла та проверяющая.
Проверки были и другого рода. В желании непременно найти некую материальную составляющую (дескать, родители платят деньги за заграничные
поездки детей) на наши автобусы устраивались едва ли не облавы.
Помню, на автобус, который отправлялся из Минска в Фолькерсдорф (под
Дрезденом), где детей без перерыва принимали КАЖДЫЙ месяц в течение
17 лет, набросились сразу 17 проверяющих из самых разных ведомств.
Смотрели: сидят ли в автобусе дети разрешённого возраста или старшеклассники, которым запрещено выезжать вне каникул? Платят ли они деньги
за свои поездки? В том числе и за автобус от Минска до Бреста? Вопросы так
и сыпались на растерянных и испуганных родителей.
Дети терпеливо ждали отъезда, наблюдали через окна странную суету на
площадке и, слава Богу, не понимали, что их поездка под угрозой...
Видимо, установка обвинить фонд в нарушениях, а ещё лучше — объявить
сотрудников преступниками, на примере всем показать, какая она, благотворительность, «на самом деле», была у всех семнадцати чиновников. И никто
из них в этот момент не подумал о благе детей, об их радости, здоровье.
Только рвение: разоблачить и наконец-то за-пре-тить!
Намерения их были очевидными, но не увенчались успехами. Выяснилось,
что автобус не принадлежит фонду, а нанят родителями, что никто никаких
денег не платил и не получал... Но стресс все получили очень серьёзный.
После этого допрашивали работников МАГСа и фонда целую неделю.
Благо Геннадию удалось убедить следователей не конфисковывать компьютеры, а только копировать с них информацию и не останавливать нашу работу, иначе вся летняя оздоровительная программа, включающая несколько
тысяч (!!!) детей из заражённой зоны, просто не состоялась бы, и на благотворительной деятельности пришлось бы поставить крест ещё в 2006 году.
В мае 2007 года я уехала в Берлин в длительную командировку по решению правления фонда. Моя задача оставалась прежней: укреплять и восстанавливать разрушенные контакты с организациями, сотрудничающими с
Беларусью, находить для наших программ поддержку у политиков и общественных деятелей, сопровождать молодёжную работу и т.д.
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Штефан Венцель, исполнительный
директор фракции зеленых в ландтаге
земли Нижняя Саксония

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Вольфганг Копф — исполнительный
директор объединения «Никобела»

1994 год. Ульрих Галле и Ирина Грушевая

Геннадий и правление считали, что я принесу больше пользы нашему
движению, находясь безвыездно в Берлине. К этому времени уже реально
существовали списки так называемых невыездных . Было опасение, что в их
числе окажусь и я.
Некоторое время МАГС возглавлял Сергей Лаптев, а затем эта структура
тоже перестала существовать. Как и огромное число других малых и больших
организаций в Беларуси.
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Минск. Вторая европейская весенняя академия женщин.
Ирина Грушевая с Розмари Педуци

Постепенно все сходило на нет. Только несколько подразделений фонда
по всей Беларуси, которые благодаря своему авторитету и значимости среди
людей ещё поддерживали отношения с фондом «Детям Чернобыля», остались активными. Может быть, потому что в их названиях не было ничего, что
указывало бы на эти отношения.
Как бы ни было горько видеть редеющее поле соратников, Геннадий до
последнего дня и даже часа своей жизни удерживал созданные нами структуры от полного распада. Он надеялся и верил, что наш опыт вдохновит новых
людей. Как вдохновил нас самих, ибо эта страница истории, когда для многих
в мире Беларусь перестала быть белым пятном на карте, еще пишется.
Построить реально действующие механизмы помощи могли только люди.
Вот поэтому и в нашей работе решающим стало общение. Открытость, искренность рождали доверие. Сегодня, более четверти века спустя, я могу
сказать, что мои встречи с людьми, проходившие исключительно под знаком Чернобыля, оказались во многих случаях не только началом чудесной
дружбы, но и источником энергии, силы, веры в лучшее. Что мы знали о них,
живущих «за бугром»? Ну, загнивают они там на загнивающем Западе («нам
бы тоже немного позагнивать таким образом», — шутили мы, помните?). Ну ,
общество потребления, эксплуатация...

236

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Реально мы никогда не встречались с ними, представителями «империалистического мира». И вдруг это стало возможным. И вдруг эти самые «потребители» оказались душевными, заинтересованными людьми. Без громких
слов о желании изменить мир они кропотливо изменяли его.
«Много маленьких людей во многих маленьких местечках могут сделать
много маленьких шагов, чтобы изменить лицо мира». С этим лозунгом я
встретилась впервые, попав в Западном Берлине в общину Гарри Перкевича, пастора, организовавшего весной 1990 года первую пресс-коференцию,
посвящённую Чернобылю. Для этого он провёз меня в своей машине через
тогда еще существующую границу между Германиями, показав паспорт своей
жены. Я не очень-то была на неё похожа, но пограничник не усомнился в том,
что спутница пастора — его жена... Эта встреча открыла возможность рассказать в прессе о Чернобыле, озвучить призыв помочь детям.
Как? Да мы и сами не очень-то представляли, что надо делать. Но уже
знали, что поездка в другую страну может творить чудеса, как это произошло
с поездкой в Индию детей из деревни Стреличево Хойникского района в декабре 1989 года.
Месяц спустя после встречи в Западном Берлине мы уже готовили четыре
первые группы из Ветки, Славгорода, Наровли и группу детей, больных лейкозом для поездки в Германию. Общество дружбы с зарубежными странами в
лице председателя Арсения Ваницкого и референта Галины Куликовой помогли оформить первые 150 выездных
документов. Билеты я привезла
в простой полотняной сумочке из
Берлина. Не совсем понимая, какую ценность везу и как легко меня
от неё при желании, избавить...
Многое тогда решали именно
встречи. В нужном месте в нужное
время оказывались люди, с которыми мне и нам всем предстояло
нести заботу о детях Чернобыля.
Со многими — десятилетиями!
Буркхардт Хомайер, Вернер
Линдеман, Георг Тицен, Франк
Нэгеле, Хэльге Шенк, Ева Бальке,
Барбара Гладыш, Гюнтер Верс,
Гюнтер Верс на конгрессе в Минске
Вольфганг Копф, Урзула Тимм,
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Юрген Альперманн и еще просто бесконечная череда лиц, судеб, так или
иначе ставших близкими нам.
Помню, как в одно из воскресений весной 1991 года Хельге Шенк, профессор-анестезиолог клиники в Гёттингене, председатель местного Красного
Креста , прогуливался по Троицкому предместью вместе с другими членами
делегации, приехавшей в Фонд Мира (их офис находится в Троицком по сей
день). Его внимание привлекла суета возле дома на Старовиленской, 13. Он
вошел внутрь, в небольшую квартиру (68 кв. м.), которая на 17 лет стала
центром международного Чернобыльского движения, и ....
Вышел он оттуда через 3 часа. Все это время мы ему рассказывали, объясняли и снова рассказывали о том, что мы делаем и что нужно, по нашему
мнению, делать. Хельге с его женой Элен, которая, к сожалению, рано умерла от рака, стал одним из самых верных и активных помощников фонда «Детям Чернобыля».
Дети приезжали к ним из Добруша. И поскольку Гёттинген — это был избирательный район тогдашнего президента бундестага Риты Зюсмут, то Хельге
не раз привозил ее к детям, знакомил с непростой ситуацией в Беларуси.
В Германии мы изнутри увидели, как функционирует демократия, как тесно
избиратели со своими интересами связаны со своими избранниками. Работа
для фонда «Детям Чернобыля», дала нам возможность общения, встреч с
политиками и общественными деятелями всех уровней и направлений.
Дети Чернобыля «открыли» для них Беларусь.
Франк Нэгеле приехал в ноябре 1990 года в Кёльн, где я демонстрировала выставку детских рисунков на тему Чернобыля, а
он искал контакты с русскими организациями. Франк стал не просто другом и помощником, но просто сокровищем, как мы все в
шутку его называли. Казначей Ассоциации
чернобыльских инициатив, он отзывался
на любую нашу идею. На его машине мы
исколесили Германию вдоль и поперёк,
помогая немцам организовывать приём
наших детей на отдых и лечение. Устраивали в клиниках, концерты «Крэсіва» (в то
время это была фольклорная группа фонда), ансамбля «Чистый голос», дуэта ВайФранк Нэгеле,
ханских, выставки наших художников.
куратор программы «Больные дети»
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Франк стал вторым отцом больной саркомой глаз, инвалиду Чернобыля,
Леночке Бочкарёвой и её сестре Наташе, ангелом-хранителем для многих
других больных детей из Беларуси.
Я помню, как Барбара Гладыш, учительница из Дюссельдорфа, лауреат
всевозможных премий, номинированная в 2005 году на Нобелевскую премию
мира, одна из первых создала инициативу для детей из Беларуси, и ежегодно
ездила в Быховский район к «своим» детям. У неё дома, как и в домах Хэльге Шенка и Франка Нэгеле собирались члены ассоциации, решали проблемы, «ломали голову» над сложными вопросами, строили планы, составляли
письма и петиции. Я удивлялась, что никого из них не беспокоило то, что
наши встречи проходили по субботам и воскресеньям, а всю будущую неделю каждому предстояла сложная работа. Что многим после наших очень
насыщенных дискуссий нужно было по нескольку часов проводить за рулем.
Помощь белорусским детям стала делом их жизни. Глубокая благодарность
заполняет мое сердце. Это люди моего мира. И он яркий, светлый и добрый — благодаря им.
Как бы мне хотелось подробно рассказать обо всех этих людях, о смешном и печальном, что было с нами, о курьёзах и непонимании, о терпении и

Врач Людмила Ивановна Болсуновская
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Слева направо: Василий Ермолович, Ирина Грушевая, Людмила Марушкевич

радости встреч, об удачах и разочарованиях, о наших поездках в «зону» и
встречах с политиками, об их солидарности и борьбе за наш фонд.
Об этой Планете Людей мы обязательно напишем еще одну книгу.
Отдельно хочу назвать некоторых из тех, кто многие годы составлял актив
фонда, был его ядром. В первую очередь это, конечно, преподаватели. Большая часть из них долгие годы преподавала иностранный язык, никогда не
побывав в той стране, язык которой они преподавали. Стоит ли удивляться,
что их мотивация сопровождать детей за рубеж была очень высокой. И всю
подготовительную работу по подбору и оформлению группы (очень непростое дело) они брали на себя.
Конечно же, то, что я много лет работала в институте иностранных языков,
облегчило задачу подбора профессионалов для самой важной и мощной программы фонда — оздоровление детей.
Напомню, уже в 1992 году мы отправили (только в летний сезон) 20 тысяч
детишек из отдалённых деревень Гомельской, Могилёвской областей, детей
переселенцев из Минска и из заражённых радиацией городов и посёлков
Брестской области. Можно только представить, какую армию сопровождающих нужно было подготовить, ведь по международным стандартам на 10 детей требовался один взрослый — сопровождающий.
Для всех это было совершенно новым делом. Инструктажи, переписка,
меняющиеся требования, подготовка выездных документов, разрешительные записи, вводимые в детские паспорта....
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Всё они делали сами. Делали на
необыкновенном энтузиазме. Деканы, профессора, доценты , 132 специалиста только из иняза и десятки
преподавателей из других минских
вузов, спецшкол, училищ или техникумов стали народными дипломатами, обеспечивая не только отдых
детей, но и международную коммуникацию на самом высоком уровне.
Екатерина Зарецкая, Халина Комарова, Исаак Марголин с женой
Светланой, Александр Ладисов и
Анатолий Горлатов, Евдокия Петрушенко, Тамара Глушак, Регина Самолётова и Валентина Новаковская,
Раиса Соловьёва с дочерью Ольгой, Нина Романюк и Раиса Мышко,
Ольга Борчук, Галина Иванюшина,
Юрий Панкрац и Виктор Балакирев,
Зоя Верман и Анатолий Мирский,

1996 год. Клаус Эггерс в немецком Вольде
проводит «Мастерскую будущего»
для руководства Лунинецкого района

Анатолий Антоненко с женой Валентиной и сыном Юрием, Любовь Фёдорова
и Василий Ермолович, Татьяна Лавренко и Галина Харитончик, Лариса Каравай и Татьяна Капура, Светлана Кожар
и Антонина Будько, Валентина Иванова,
Татьяна Иванова, Наталья Новикова,
Александра Чешко, Светлана Люкевич,
Галина Емельянова, Регина Гармаш и
Галина Настенко, Андрей Беленков и
Геннадий Кеснер, Александр Букаев,
Алексей Щербаков и Валентин Павловский, Светлана Панкратова и Тамара

Учительница Лена Новик
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Стрельцова, Любовь Первушина и Рита Трохина, Владимир Тёмкин и Тамара Бурлак, Людмила Лещёва и Марина Петрова, Галина Шаранда, Любовь
Лесова и Тамара Подобедова, Тамара Трегубович с сыном Артуром, Лариса
Куревич и Светлана Горощеня, Валентина Олейник, Ольга Зюзенкова и Ирина Евженко, Настя Брановец и Наталья Фурашова с дочерью Ольгой, Марина Потапова и Зинаида Песецкая, Александр Зарицкий и Мина Лореш, Ольга
Сечко, Тамара Давидович, Елена Кравченко с мужем Александром, Светлана
Григорьева, Людмила Соколова, Ада Золина, Тамара Кривко, Мария Сикорская, Людмила Метелица, Нина Зубкова, Ольга Януш, Ярослава Говор, Лариса Щербакова, Александр Згировский, Зинаида Залуцкая, Диана Паремская,
Владимир и Ева Голынские, Андрей Тихомиров, Татьяна Меркуль, Слава Гураль, Зоя Юрова, Галина Биза и Светлана Марецкая, Людмила Ярошевич,
Ядвига Малишевская, Людмила Козловская и Нила Малиновская, Валентина
Винокурова, Галина Выставкина, Николай Денисёнок и многие-многие другие, чей след не затерялся во времени.
Хотелось бы назвать здесь и тех, кто был неотъемлемой частью фонда,
хотя и не владел языками. Это бессменный водитель Геннадия Грушевого
Виталик Бородин, водители фондовских автобусов Саша Чарковский и Саша
Панкратович, Коля Шпак. Они более 20 лет обеспечивали программы фонда
и проявляли подчас чудеса в сложных ситуациях. Логично к ним добавить и
Дмитрия Жуковского — непокоренного трудностями и борьбой за выживание
гаража подводника, капитана первого ранга в отставке.

Водители Александр Панкратович (слева), Александр Чарковский
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Марина Богданова — паспортистка фонда и помогавшие ей Наталья Киршина, Нина Петражицкая. Бухгалтеры Галина Филиппчик, Елена Сокол и Наталья Гальцова. Жанна Филоменко, Тамара Бахуревич и Галина Калашникова — организаторы работы переселенцев Малиновки и Социального центра
«Мастерская будущего».
Отдельного рассказа заслуживает программа «Детский сад для детей с
церебральным параличом», построенная фондом (руководитель Ольга Сечко) в детских садах в Чижовке (№65) и в Малиновке (№569). Медицинская
программа фонда, сначала под руководством Виктора Балакирева, а затем
Дануты Бортник, охватывала самые разные аспекты здоровья и нездоровья
детей Беларуси, организовывала помощь, оказывала её, привлекая специалистов разных уровней и разных стран.
Международная «Акция искупления» в лице фонда «Детям Чернобыля»
нашла надёжного партнёра. В её рамках в Беларусь из-за границы приезжали
юноши и в проектах фонда (по 18 месяцев) проходили альтернативную социальную службу.
Курировали их Наталья Новикова и Любовь Лесова. Молодые немцы преимущественно работали в проектах для детей-инвалидов и в детских домах.
Антонина Пучко и Раиса Русанова отвечали за проект «Столовая для бедных», в котором малоимущие жители Малиновки получали бесплатное питание один раз в день в одном из
кафе. Да, группа была небольшая, 30 человек, но как модель
эффективной помощи проект
работал безупречно, не затрачивая ни копейки государственных денег.
Лена Новик была бессменным координатором программ
в регионах, а Лена Пахомова,
отвечая в правлении фонда за
обеспечение семейных детских
домов, сама создала свой семейный детский дом, ставший
на некоторое время также проектом фонда.
Елена Елисеева и Маша
Нина Романюк, преподаватель иняза, волонтер,
Давыдчик обеспечивали суучастник женских и детских программ

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

243

ществование проекта «Дневной стационар» в столичной
детской поликлинике № 8.
Владимир Алешкевич, Лена
Асмыкович, Галина Филиппчик
и Татьяна Марченко, Лена Коробкина и Ольга Дашкевич,
Олег Юневич и Саша Нестерович на протяжении многих лет
обеспечивали многообразнейшую работу МАГС — Международной Ассоциации гуманиИрина Грушевая и Хельге Шенк
тарного сотрудничества.
Лена Руцкая, Таня Цоколова и Леокадия Ширневич с поддержкой Ирины
Побяжиной и Ольги Дашкевич с 2000 года по сегодняшний день занимаются
проектом «Ресоциализация девочек — малолетних преступниц после отбывания срока наказания в тюрьме».
Особый рассказ про создание SOS — детской деревни в Боровлянах. Легендарный Геннадий Юшкевич и не менее легендарный Николай Хролович, сестра

Людмила Модестовна Лещёва, профессор, волонтер,
участник англоязычных программ, активный член экуменической женской группы
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Вера и другие члены созданного нами в 1991 году Комитета SOS — детская
деревня могли бы очень живо описать этот также уникальный проект.
Вера Сиденко и Людмила Болсуновская, Алина Карчигина и Анатолий Мороз, Елена Бутковская и Валерий Ковальчук, Тамара Пахоменко и Леонид
Зверев, Сергей Лаптев, Елена Бриль, Елена Степанова, Марина Дайнеко,
Наталья Казарцева и Вениамин Маршак, Людмила Сокол и Светлана Лёксина — имена, за которыми стояла кропотливая каждодневная работа в фонде,
наших проектах.
Люди духовного сана также не остались в стороне. Долгое время были
членами правления отец Игорь Коростылёв и иеромонах отец Виталий Радомысльский. Одним из первых, кто поддержал фонд, стал отец Фёдор Повный, с
которым вместе оздоравливали детей в Белицке, что недалеко от Берлина.
С ксендзом Владиславом Завальнюком и другими представителями католической церкви мы создавали белорусское отделение «Каритас», с отцом
Надсоном из униатской церкви оказывали первую гуманитарную помощь пострадавшим людям.
Только всем вместе можно одолеть чернобыльскую беду, считал Геннадий. Двери фонда были открыты для всех!
Семейный детский дом Елены Пахомовой
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Многие не найдут здесь своего имени, ибо это невозможно по определению, но их чувства и мысли, и прежде всего их дела формировали то время — время перемен, время надежды. Меняли нашу жизнь к лучшему.
Люди начинали осуществление новых идей, учились на собственных
ошибках и успехах, уходили, приходили вновь. Пробовали снова и снова.
Часть НАШИХ программ стала основой для создания новых самостоятельных проектов и организаций.
К сожалению, через 30 лет, которые минули после аварии, со многими
единомышленниками пришлось проститься навсегда. Вспоминается одна из
картин Михаила Савицкого из цикла «Чёрная быль», где изображён небесный храм. Для нас это фондовцы, которые раньше срока ушли из жизни.
Постараюсь назвать их имена:
Анатолий Антоненко, Наталья Антонова, Александр Беликов, Анастасия Брановец, Валентина Булай, Зоя Верман, Тамара Глушак, Светлана Горощеня, Валентина Громыко, Геннадий Грушевой, Анатолий
Демчин, Сергей Егоров, Дмитрий Жуковский, Нина Зобова, Николай
Иванов, Стелла Ковальчук, Тамара Королько, Александр Кравченко,
Лариса Куревич, Олег Медвецкий, Анатолий Мирский, Александр Нестерович, Валентина Олейник, Виктория Пахомова, Евдокия Петрушенко, Алеся Писаренко, Татьяна Рагина, Наталья Рослова, Иван
Тарас, Артур Трегубович, Тамара Трегубович, Любовь Фёдорова,
Светлана Хальпукова, Николай Шпак.
Хочется вспомнить добрым словом немецких и швейцарских друзей. Тех, кого уже нет на этой земле, но кто тоже был волонтёром нашего движения: Ева Бальке, Марлис Отт, Курт Виттингоф, Гюнтер Верс,
супруги Шефер, Вольфганг Крамер, Соланж Ферне, Сильвия Руош.
А всё начиналось с Чернобыля. Перед лицом страшной беды люди нашли в
себе силы противостоять ей. И хотя их одного за другим Чернобыль неумолимо
поглощал, оставались другие, они не хотели мириться с ролью жертвы, они
продолжали и продолжают опыт фонда «Детям Чернобыля» и его бессменного
руководителя Геннадия Грушевого, помня его слова: «Нам надо осознать, что
мы все живём в одном мире. И он будет таким, каким мы сами его сделаем!”
Заботясь о детях, создавая добрую атмосферу сотрудничества, мы считали, что закладываем и растим Сад надежды, ибо, как сказал Вацлав Гавел:
«Надежда в отличие от оптимизма — не вера, что всё хорошо закончится, а
активная деятельность с уверенностью, что это стоит делать, даже не зная,
чем это закончится».
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Шляхам пошуку
Перад тым, як напiсаць гэты нарыс, я не раз спрабаваў успомнiць нейкую
значную падзею грамадскага жыцця Беларусi канца мiнулага стагоддзя, да
якой не меў бы дачынення Беларускi дабрачынны фонд «Дзецям Чарнобыля», i заўсёды адчуваў пэўныя цяжкасцi.
Складалася такое ўражанне, што лiтаральна да ўсяго, што ўзнiкала ў пачатку дзевяностых гадоў, фонд меў непасрэднае дачыненне.
Канешне, аздараўленне дзяцей за мяжой было, як бы мовiць, першай
скрыпкай яго дзейнасцi. I нават цяжка ўявiць, якi па памерах быў запушчаны
махавiк, бо непасрэдна да яго мелi адносiны сотнi тысяч людзей, а калi браць
iх сваякоў i знаёмых, то гутарка можа iсцi нават пра мiльёны.
Па сутнасцi, фонд «Дзецям Чарнобыля» за чвэрць стагоддзя свайго iснавання пабудаваў у свядомасцi беларусаў яшчэ адзiн Мiнск. Вiртуальную сталiцу мiласэрнасцi i дабра.
Хаця першая скрыпка i важная ў аркестры, яна там далёка не адзiная...
Дзейнасць надзвычай маштабнай структуры нельга абмяжоўваць толькi адным напрамкам.
Акрамя дапамогi чарнобыльскiм дзецям, што ўключае не толькi паездкi за
межы Беларусi, да месца ўспомнiць стварэнне сеткi самадапамогi ў рэгiёнах
(71 група), стварэнне Iнстытута палiтычнай адукацыi (1994), якi быў заснаваны
ў садружнасцi з Нiжнесаксонскай Акадэмiяй палiтычнай адукацыi, узнiкненне ў
Беларусi Лiёнскага руху, будаўнiцтва пад Мiнскам дзiцячай вёскi, пачатак дзейнасцi «Карытаса» i спроба аб'яднаць усiх, хто прытрымлiваецца хрысцiянскiх
i дэмакратычных каштоўнасцяў, стварэнне Маладзёвага сацыяльнага цэнтра
«Майстэрня будучынi», безлiч маладзёвых, жаночых, экуменiчных праграм, iнфармацыйных i экалагiчных праектаў, акцый i форумаў i г.д.
Часам дзейнасць «Дзецям Чарнобыля» нагадвала нешта накшталт мноства ручайкоў, якiя прарываюць дамбу савецкай iдэалогii i ператвараюцца ў
моцны паток вальнадумства.
Аднак, калi нехта думае, што ўсё было «лёгка i проста», ён глыбока памыляецца. I справа не толькi ў тым, што рухнуўшая дамба пачала пад выглядам
«стабiльнасцi» вельмi хутка аднаўляцца.
Дзейнасць нiкому непадкантрольнай структуры прыйшлася не даспадобы
не толькi ў Беларусi. Не хачу называць канкрэтныя прозвiшчы, але некаторыя
банальна ўбачылi ў фондзе «Дзецям Чарнобыля» звычайнага канкурэнта.
Яно i зразумела, па ўсёй Германii збiраюцца грошы, якiя iдуць не на канкрэтныя навуковыя даследаваннi прафесараў, а на дзяцей з нейкай далёкай
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Беларусi... Агiдна нават думаць пра тое, хто канкрэтна стаяў за гэтымi людзьмi: абстрактнае «атамнае лобi», альбо пэўныя спецслужбы, альбо звычайныя асабiстыя амбiцыi, аднак дзейнiчалi яны хоць i прымiтыўна, але даволi
эфектыўна.
Фiлосаф Генадзь Грушавы лiчыў, што гэта проста персанiфiкаванае Зло,
якое актывiзуецца заўсёды, калi Дабро прыходзiць у рух. Ён нiколi не ўступаў
у барацьбу супраць Зла, лiчыў гэта пустым марнаваннем сiл.
Ён iмкнуўся ўмацоўваць Дабро, сцвярджаць i пашыраць зону яго ўплыву i
дзеяння. Iдэалiзм? Напэўна. Але затое такая пазiцыя падмацоўвала яго перакананне, што абнаўленне (неабходнае як паветра) павiнна прыйсцi да людзей
не ў вынiку ломкi, не зверху, а толькi ад сiл, якiя не скаваныя старымi правiламi, старой iдэалогiяй. Прыйсцi — натуральна. Так, гэта доўгi i складаны шлях,
але хутка i лёгка ТОЛЬКI разбураць...
Сумна вядомая «лыжка дзёгцю, якая марнуе бочку мёду» — самае прыстойнае, што можна ўспомнiць з гэтай нагоды... Аднак хопiць пра сумнае...
Калi праўда, што «тэатры пачынаюцца з вешалак», то i нарыс пра дзейнасць фонду «Дзецям Чарнобыля» лагiчна пачынаць з яго сiмвала, эмблемы,
таго, што на мове афiцыёза называецца «гандлёвым знакам», хаця ў дабрачыннасцi не бывае нiякага гандлю па вызначэннi.
Па просьбе Генадзя Грушавога своеасаблiвую кветку ў 1990 годзе прыдумаў адзiн з маладых мiнскiх мастакоў Сяргей Саркiсаў. Прыдумаў настолькi
ўдала, што ў 1992 годзе на знакамiтым Бiенале, якi звычайна праходзiць у
Венецыi, за асаблiвую выразнасць гэты знак быў узнагароджаны прэмiяй.

У мэрыі Ротвайля
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Нагадаю, мастацкая выстава Бiенале кожныя два гады (з мая па лiстапад)
праходзiць з 1895 года i лiчыцца адной з самых вядомых у свеце.
Сам жа знак тлумачыцца вельмi проста. Кветка — сiмвал дзяцiнства, яскравага, поўнага жыцця. У Беларусi ў гэта дзяцiнства ўварвалася радыяцыя,
таму на рознакаляровыя пялёсткi i лёг стылiзаваны знак радыяцыi — чорныя
пялёсткi. Уся работа фонду «Дзецям Чарнобыля» накiравана на тое, каб у
кветцы не стала чорнага колеру, каб дзяцiнства беларускiх дзяцей не было
азмрочана ценем Чарнобыля. У гэтым i ёсць галоўны сэнс iх дзейнасцi.
Дадаткова пад трыма чорнымi пялёсткамi можна ўбачыць указанне на тры
пацярпелыя ад Чарнобыля рэспублiкi: Украiну, Беларусь, Расiю.
Новы сiмвал настолькi арганiчна стаў асацыявацца з чарнобыльскай бядой, што яго даволi нахабна пачалi выкарыстоўваць iншыя, i тады сiмвал
фонду «Дзецям Чарнобыля» прыйшлося зарэгiстраваць афiцыйна. I зрабiць
гэта ў Германii, дзе ўсё, што датычыцца «аўтарскага права», не з'яўляецца
«пустым гукам».
Як вядома, за любой работай любой арганiзацыi заўсёды стаяць канкрэтныя людзi. Менавiта пра iх i пойдзе гутарка далей. I пачаць хочацца з Таццяны Шавель i Фаiны Iвановай.
Да дзейнасцi дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» яны далучылiся аднымi з
першых.
Да таго ж, Таццяну Шавель у нейкiм сэнсе можна назваць суаўтарам гэтай кнiгi, бо
яе кансультацыйная i практычная дапамога
была вельмi карыснай i значнай.
Таццяна нарадзiлася на Дзень Перамогi,
то бок 9 мая, у вёсцы Зенькавiчы Уздзенскага раёна, i ў 1971 годзе паступiла ў прэстыжны iнстытут замежных моў. Пасля заканчэння вучобы па размеркаваннi трапiла
Таццяна Шавель
ў свой родны раён. Дакладней, настаўнiцай
нямецкай мовы ў школу вёскi Хатляны.
Туды «на бульбу» з «Мiнскпраекта» (дзе i працаваў) прыехаў яе будучы
муж Давiд. Натуральна, Таццяна хутка перабралася ў Мiнск. З Давiдам Зiноўевiчам разам яны пражылi роўна 30 гадоў. Як кажуць, «дзень у дзень»...
У 1992 годзе ў вядомым выставачным комплексе БЕЛЭКСПА (не менш вядомы, як «рамонак») праходзiла чарговая выстава. Таццяну Шавель фiрма
«Баер» запрасiла перакладаць. Калi падводзiлi вынiкi першага дня, з ёй па-
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знаёмiлася Ева Галынская (зараз з мужам Уладзiмiрам жыве ў ЗША) i запрасiла далучыцца да дзейнасцi фонду «Дзецям Чарнобыля».
Лiтаральна праз некалькi месяцаў Таццяна суправаджала на Поўнач Германii сваю першую дзiцячую групу i ездзiла туды потым пяць год запар.
Аднойчы да яе звярнулася Iрына Грушавая, якая папрасiла аб сустрэчы
са сваiм мужам. Генадзь Грушавы прапанаваў Таццяне Шавель шчыльна заняцца праграмай супрацоўнiцтва з Фолькерсдорфам, дзе штомесяц прымалi
беларускiх дзяцей.
Было гэта ў далёкiм 1994-м, а ў цэлым праграма адпачынку дзяцей у Фолькерсдорфе пры падтрымцы ўрада Саксонii пачалася яшчэ ў 1991 годзе.
Яна доўжылася цэлых 17 (!!!) год. За гэты час у Германii адпачывала (i нават вучылася) больш як 15 тысяч беларускiх дзяцей з рэгiёнаў, якiя пацярпелi
ад аварыi на ЧАЭС.
Такое нават уявiць цяжка — на працягу 17 год кожны месяц у пансiянат
«Фолькерсдорф» прыязджала ад 50 да 120 дзяцей, якiм трэба было цалкам
забяспечыць адпачынак, а пэўны час нават вучобу. Плюс экскурсiйнае забеспячэнне з абавязковым наведваннем знакамiтай Дрэздэнскай карцiннай галерэi.
Не баюся памылiцца, але, калi перавесцi ўсё гэта ў канкрэтныя грашовыя
купюры, атрымаюцца лiчбы вартыя часопiса «Форбс», якi распавядае пра самых багатых людзей сучаснасцi...
Супрацоўнiцтва з кiраўнiцтвам дома адпачынку «Фолькерсдорф», асаблiва
з яго дырэктарам спадаром Борнам, паводле класiфiкацыi самой Таццяны,
Пансіянат «Волькерсдорф»
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Шляхам пошуку

Швейцарскі адпачынак

было другiм этапам яе супрацы з фондам «Дзецям Чарнобыля». Трэцiм стаў
«швейцарскi» этап.
На момант нашай размовы Таццяна Шавель пабывала ў Швейцарыi дзевяць разоў.
Памылкова лiчыць, што суправаджэнне дзiцячых груп блiзка да пляжнага
адпачынку, бо суправаджаючы часта нагадвае настаўнiцу, няньку i выхавальнiцу «ў адным флаконе». Плюс — цалкам незнаёмыя дзецi. Плюс — велiзарная адказнасць.
Дарэчы, у Таццяны Шавель ёсць родная сястра-блiзня Людмiла, якая шмат
год жыве ў пацярпелым ад радыяцыi Мазыры. Яе сын Змiцер Хiлiмон пасля
аварыi на ЧАЭС (па лiнii фонду «Дзецям Чарнобыля») некалькi разоў ездзiў
на аздараўленне за мяжу, а потым удзельнiчаў у розных маладзёвых (у тым
лiку i мiжнародных) праграмах. Сёння ён — узыходзячая зорка айчыннай уралогii. Кiруе ўралагiчным аддзяленнем адной з палiклiнiк.
Фаiна Iванова расказвала, што кожны раз пасля вяртання з дзецьмi ў Мiнск
спiць амаль суткi.
Трэба адзначыць, што Фаiна прыйшла працаваць у фонд адной з першых,
i яшчэ падчас студэнцтва жыла з Iрынай Грушавой не толькi ў адным iнтэрнаце, але i ў адным пакоi.
Таму, калi б праводзiлася спаборнiцтва на працягласць ведання фонду
«Дзецям Чарнобыля», яна заўсёды была б сярод пераможцаў.
Родам жанчына з Чувашыi. Пасля школы паступiла вучыцца ў Нiжнi Ноўгарад, якi тады называўся Горкiм, а потым (таемна ад бацькоў) перавялася ў
Мiнскi iнстытут замежных моў.
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Справа ў тым, што ў беларускiм Наваградку афiцэрам служыў яе брат.
Фаiна наведала яго i вельмi палюбiла Беларусь. Гэта i стала прычынай пераводу.
Пасля таго, як былi аформлены ўсе неабходныя дакументы, Фаiна, каб
зрабiць сюрпрыз, зноў прыехала ў Наваградак. Аказалася, брат (якi, як i бацькi, нiчога не ведаў) у гэты момант з'ехаў з Беларусi ў Маскву i паступiў у акадэмiю iмя Дзяржынскага... Сюрпрыз атрымаўся двухбаковым...
У 1972 годзе яна закончыла вучобу i па размеркаваннi пачала працаваць
у адной са школ, потым была праца перакладчыцай у сiстэме «Iнтурыста»,
праца ў галiновым прафсаюзе i дзесяць год працы ў гатэлi «Планета».
Вясной 1991 года, то бок праз год пасля афiцыйнай рэгiстрацыi фонду,
Iрына Грушавая прапанавала ёй далучыцца да дзейнасцi «Дзецям Чарнобыля». Спачатку гэта было дзяжурства «на тэлефонах», а ўжо летам Фаiна
Iванова першы раз паехала суправаджаць на аздараўленне ў Германiю чарнобыльскiх дзяцей.
Потым такiх паездак было шмат, але пра адну з iх трэба расказаць падрабязна. Нiчога не хачу сказаць дрэннага пра айчынную медыцыну тых гадоў,
аднак даволi часта атрымлiвалася так, што кропка, пастаўленая ў былым
СССР, за мяжой ператваралася ў шматкроп'е...
То бок, тым моцна хворым дзецям, на кiм у Беларусi «паставiлi крыж», даволi паспяхова дапамагалi
«на Захадзе».
Прыклад — менавiта з
такiх. Дзяўчынка з Лунiнца Святлана Гардзiевiч па
сутнасцi не хадзiла. Рабiла
гэта з дапамогай iнвалiднага вазка — праблемы з
нагамi. З самага наведвання Германii яе пачалi
лячыць з дапамогай невядомай тады для Савецкага
Саюза iпатэрапii, калi дзякуючы зносiнам з коньмi ў
чалавека адступаюць розФаіна Іванова
ныя хваробы.
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25 гадоў супрацоўніцтва. Фаіна Іванова — крайняя злева, Ангела Геслер — крайняя справа

Прагрэс быў вiдавочным, а затым, калi правялi дадатковыя абследаваннi,
нямецкiя ўрачы прапанавалi аперацыю. З дазволу мацi дзяўчынкi яе паспяхова ў Германii i зрабiлi.
Потым Святлана доўга жыла ў доме Розы Шадар, якая падчас вучобы
скончыла адпаведныя курсы (на жаль, пайшла з жыцця ад раку) i асабiста
рабiла ёй масаж. Потым была яшчэ адна аперацыя i зноў рэабiлiтацыя. Калi
тая паспяхова скончылася, дзяўчынка пачала хадзiць.
Пазней Святлана Гардзiевiч паспяхова скончыла Гродзенскi медыцынскi
iнстытут, выйшла замуж, нарадзiла дачку i працуе доктарам. З нагамi — поўны парадак. А ў сэрцы — шчырая падзяка Фаiне Андрэеўне Iвановай i фонду
«Дзецям Чарнобыля», дзякуючы якiм лячэнне за мяжой стала магчымым у
прынцыпе.
Чарнобыльскiя дзецi падрасталi, i ў 1999 годзе Ангела Геслер, з якой больш
за ўсё кантактавала Фаiна, па прапанове Генадзя Грушавога «пераключылася» на iншыя праекты фонду. Перш за ўсё маладзёвыя.
Дэбютная «Майстэрня будучынi» (сустрэча нямецкай i беларускай моладзi) адбылася летам 2000 года ў Доме адпачынку лiтаратараў пад Мiнскам. А
на наступны год фестывалем «Гуканне вясны» яе вiтаў i сам Мiнск.
На iмпрэзу прыехалi прадстаўнiкi партнёрскiх iнiцыятыў з розных краiн.
Дзецi (дакладней, ужо маладзёны) з пацярпелых рэгiёнаў падрыхтавалi праграмы, прадставiлi асаблiвасцi тых краiн, дзе яны пабывалi на аздараўленнi.
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Так на пару гадзiн беларусы ператварылiся ў немцаў i аўстрыйцаў, шатландцаў i ангельцаў, нарвежцаў i швейцарцаў, канадцаў i iтальянцаў, палякаў i чэхаў. А хлопцы з Буда-Кашалёва прадставiлi народныя традыцыi
сорбаў — нацыянальнай меншасцi ва Усходняй Германii (сталiца Баўтцэн),
куды з 1990 года пад кiраўнiцтвам Георга Цiцэна 12 мясцовых iнiцыятыў
штогод запрашалi дзяцей з Буда-Кашалёўскага раёна. А тое, што выступы
праходзiлi (часткова) на мовах гэтых краiн, зрабiла на гасцей асаблiва моцнае ўражанне.
Паралельна Фаiна Iванова разам з Валянцiнай Антоненка пачала працаваць у праекце «Кансультацыйны цэнтр для дзяўчат i жанчын, якiя пацярпелi
ад гвалту», стваральнiкам i кiраўнiком якога была Iрына Грушавая. Адным з
напрамкаў дзейнасцi гэтага праекта была праца супраць гандлю жанчынамi.
Потым беларуская дзяржава выдавала яго ледзь не за асабiстае ноу-хау i
не дазваляла ўдзелу незалежных НДА ў гэтай вельмi важнай рабоце. Фаiна i
Валянцiна кансультавалi тых, хто дзеля таго, каб лепш вывучыць замежную
мову i атрымаць незвычайны для нашай краiны жыццёвы вопыт, ехаў за мяжу
працаваць гувернанткамi.
З пачаткам так званых «нулявых» гадоў, якiя пачалiся ад усiм вядомага мiленiуму, тыя, хто займаўся аздараўленнем за мяжой хворых беларускiх дзяцей, упершыню сутыкнулiся з тым, што цяпер на гэту дзейнасць трэба было
браць адпаведны дазвол.
Напэўна, больш за ўсiх астатнiх гэта адчула Людмiла Марушкевiч, якая
ўзначалiла ўнiкальную праграму фонду па дзiцячым дыябеце. У гэтай праграме працавалi валанцёрамi i лекары, i бацькi хворых дзяцей, i замежныя

Фаіна Іванова з Людмілай Марушкевіч
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партнёры — перш за ўсё з Англii i Нямеччыны.
Галоўны эндакрынолаг Беларусi Клаўдзiя Радзюк, алерголаг Валянцiна
Булай кансультавалi бацькоў два разы на тыдзень прама ў фондзе (хто не
ведаў тады гэтага легендарнага адраса Старавiленская вулiца, 14!). Людзi,
якiя мелi патрэбу ў дапамозе, знаходзiлi яго беспамылкова, бо ведалi: калi
тут не дапамогуць, то не дапамогуць нiдзе! Разам з iмi i кiраўнiцтвам «Дзецям
Чарнобыля», з нямецкiмi аднадумцамi доктарам Лангам i пастарам Вернерам
Лiндэманам, адказныя за медыцынскiя праграмы Данута Бортнiк, Вiктар Балакiраў, Юрый Панкрац, Марына Дзiжа арганiзавалi першую канферэнцыю па
пытаннях дыябету.
Прайшла яна ў прасторнай зале Таварыства дружбы з замежнымi краiнамi, а адбылося гэта ў пачатку 1992 года.
Праграма фонду атрымала навуковае абгрунтаванне, i першая ў рэспублiцы «Школа жыцця з дыябетам» пад кiраўнiцтвам доктара Дзмiтрыя Часнова
была адкрыта ў аддзяленнi 3-й дзiцячай клiнiкi.
Першыя парасткi сацыяльнага супрацоўнiцтва памiж дзяржструктурамi i заклапочанымi грамадзянамi ўсялялi вялiкiя надзеi, але хутка аптымiзм знiк...
З канца 1994 года клiнiка ў сваiх сценах ужо не магла размяшчаць праграму няўрадавай арганiзацыi, i фонд знайшоў iншую форму дапамогi хворым на
дыябет дзецям. Гаворка пра «Школы жыцця з дыябетам», якiя праводзiлiся
ў час вакацыяў. Звычайна гэта былi рэспублiканскiя санаторыi, дзе на праця-

Людміла Марушкевіч (у цэнтры) з Георгам Ціцэнам
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гу тыдня дзецi пад кiраўнiцтвам медыцынскай каманды, сабранай Людмiлай
Марушкевiч, i пры яе непасрэдным удзеле навучалiся важным прыёмам кантролю цукру ў крывi.
Фiнансавалiся гэтыя праграмы выключна за кошт ахвяраванняў.
Дзяржаўны фонд зямлi Нiжняя Саксонiя «Дзецям Чарнобыля», сярод куратараў якога былi Хэльге Шэнк, Гюнтэр Верс, Вольфганг Копф, Урсула Штоернагель, а старшынёй спадарыня Шродэр (пазней старшыня нiжнесаксонскай
Палаты лекараў Хаё Экель), быў першым, хто падтрымаў гэтую праграму i
фiнансуе частку мерапрыемстваў да гэтага часу.
Падобныя рэчы ўдалося арганiзаваць i ў замежных iнiцыятывах, дзе кiравалi Урсула Цiм, Георг Цiцэн, Ангела Геслер. Дзецi праводзiлi там па чатыры
тыднi. Эфект такога навучання ў спалучэннi з адпачынкам быў асаблiва высокiм i ўстойлiвым.
Цяпер жа гэтыя паездкi цалкам залежалi ад лаяльнасцi чыноўнiкаў. Аднак
лiчыць, што для Людмiлы Паўлаўны гэта было нечым экстраардынарным,
няправiльна, бо яна не той чалавек, якога можна нечым засмуцiць. Больш за
тое, настолькi ўпэўненых у сабе людзей сустрэць сёння даволi цяжка.
Напрыклад, нягледзячы на дыплом настаўнiка матэматыкi, Марушкевiч настолькi была ўпэўнена (дачка ваеннага, якi жыў у Германii) у асабiстых ведах
нямецкай мовы, што ў 1992 годзе, як кажуць, прама з парога заявiла пра гэта
Генадзю Грушавому i ўжо праз некалькi тыдняў паехала ў Германiю суправаджаючай.
...Потым не раз высвятлялася, што «свабоднае валоданне» значна перабольшана, але тое, што сама Людмiла Паўлаўна ставiцца да гэтага са шчырым
гумарам, гаворыць пра здольнасць успрымаць крытыку цалкам спакойна.
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Напэўна, кожнаму з нас не раз даводзiлася сустракаць людзей, якiя лiчаць
за лепшае замест хлуснi не казаць усёй праўды. Аўтар гэтых радкоў адносiцца
менавiта да гэтай катэгорыi, таму я цалкам разумею, чаму пры знаёмстве Марушкевiч не стала расказваць Грушавому пра свой дыябет. А тое, што потым
некалькi год скрывалася гэтая хвароба, лёгка тлумачыцца жаданнем «моцна
зачапiцца за фонд». Пасля высветлiлася, што нiякай патрэбы «чапляцца» не
было, бо пра праблему Марушкевiч Грушавы даведаўся вельмi хутка. Але, як
далiкатны кiраўнiк, нiколi не засяроджваў на гэтым увагу...
Больш за тое, вырашыў зрабiць праблему сваёй падначаленай адной з
ПРАБЛЕМ фонду «Дзецям Чарнобыля», надаць ёй сiстэмны характар. На той
момант, дзецi-дыябетыкi ўжо ездзiлi на Поўнач Германii i ў Англiю, але далей
гэтых паездак не пайшло. Разабрацца з прычынамi Генадзь Грушавы i даручыў Людмiле Марушкевiч.
Нягледзячы на тое, што сама Людмiла Паўлаўна на той момант ужо 25 год
хварэла на дыябет, у Англii яна атрымала (у добрым сэнсе) шок. Аказалася,
што пра гэтую хваробу ў былым Савецкiм Саюзе амаль нiчога не ведалi. А
калi што i ведалi, то не прымянялi на практыцы.
Методыкi, якiя дзесяцiгоддзямi выкарыстоўвалiся на Захадзе, былi значна
больш эфектыўнымi. На думку самой Марушкевiч, iх параўноўваць усё роўна,
што параўноўваць «каня i аўто».
Тлумачыць сутнасць няма сэнсу па той прычыне, што гэта зразумеюць
толькi спецыялiсты i самi хворыя. Таму абмяжуемся толькi тым, што, пачынаючы з 1992 года, праз праграму «Жыццё з дыябетам» прайшло больш за тысячу чалавек, яна дзейнiчае па наш дзень i мае надзвычай станоўчыя вынiкi.
Пра наш дзень i пойдзе далей гаворка.
Як вядома, фонд «Дзецям Чарнобыля» быў юрыдычна лiквiдаваны ў лютым 2015 года, а спынiў ён сваю рэальную дзейнасць у сакавiку 2014 года, то
бок на год раней. Сёння новая арганiзацыя называецца «Радасць дзецям» i
ўзначальваюць яе Вольга Дашкевiч i Iрына Пабяжына.
У фонд «Дзецям Чарнобыля» яны прыйшлi лiтаральна адначасова, то бок
у адзiн дзень 1996 года. Рознiца толькi ў тым, што Вольга зрабiла гэта па звычайнай газетнай аб'яве, а Iрына па прапанове Грушавой, якая да гэтага два
гады выкладала ёй у iнстытуце замежных моў.
Новае месца працы амаль супала па часе з першым i самым моцным «наездам» на фонд, таму дзяўчатам можна толькi паспачуваць. Да традыцыйнай
для той пары вялiзнай колькасцi папер па афармленнi для выезду за мяжу
дзiцячых груп дадалася яшчэ неабходнасць рыхтаваць для правяраючых
розныя даведкi.
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Злева направа: Людзміла Марушкевіч, Вольга Дашкевіч, Ірына Пабяжына

Да месца будзе ўспомнiць i тое, што ў тыя часы яшчэ не было электроннай
пошты, а адзiным спосабам пiсьмовай камунiкацыi быў факс.
Як тады ўсё прайшло, паўтарацца няма сэнсу, бо гэта было падрабязна
расказана раней, як i пра ўсе далейшыя выпрабаваннi. Таму прапаную ў думках перанесцiся адразу ў 2014 год.
Менавiта тады стала зразумела, што Генадзь Грушавы будзе юрыдычна
лiквiдаваць створаны iм фонд, бо той «выканаў сваю функцыю».
Для таго, каб усё было больш вiдавочным, трэба патлумачыць, што фонд
«Дзецям Чарнобыля» ўмоўна складаўся з дзвюх частак. Грамадска-палiтычнай i «тэхнiчнай», сутнасць якой палягала ў трывiяльным пасярэднiцтве памiж тымi, хто накiроўвае чарнобыльскiх дзяцей на аздараўленне, i тымi, хто
яго арганiзоўвае за мяжой.
Пазбаўленне афiцыйнага статуса азначала б аўтаматычнае знiкненне адразу двух складнiкаў, таму Грушавы вырашыў пачакаць.
Амаль цэлы год ён чакаў рашэння аб юрыдычнай рэгiстрацыi новай структуры, i толькi пасля таго, як з трэцяй спробы мiнiстэрства юстыцыi дало «зялёнае святло» «Радасцi дзецям», ён «паставiў крыж» на «Дзецях Чарнобыля».
Высакародна? Безумоўна!
Ведаю, што новая назва ў некаторых выклiкае лагiчныя пытаннi наконт яе
адпаведнасцi мэтам дзейнасцi, але гэты момант можна аднесцi на рахунак
«асаблiвасцяў» беларускай рэчаiснасцi.
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Сапраўды, некаторыя словы сёння ў айчынных чыноўнiкаў ад юрыспрудэнцыi выклiкаюць ледзь не алергiю. Не здзiўлюся, калi сярод гэтых самых
«алергенаў» знаходзiцца i ўсё, што звязана з чарнобыльскай трагедыяй, аднак расказы пра тое, што i за мяжой былi спробы змянiць назву, выклiкаюць,
мякка кажучы, здзiўленне. Так i хочацца спытаць: «Там таксама ўмовы дыктуе
беларускi мiнюст?..»
Як i трэба было чакаць, грамадска-палiтычны чыннiк работы новай структуры «знiк», i таму хочацца аддаць належнае Вользе Дашкевiч i Iрыне Пабяжынай. Яны разумеюць, што дзейнасць «Радасцi дзецям» зараз фактычна
зведзена да функцый звычайнага «тэхнiчнага» бюро, нi на што iншае не прэтэндуюць i прыўкрасна разумеюць, што iх арганiзацыя зусiм не тое, чым быў
раней фонд «Дзецям Чарнобыля».
Канешне, лiчбы сёння не тыя, што былi раней, але тое, што па iх лiнii на
аздараўленне за мяжу ў год ездзяць каля сямiсот беларускiх дзяцей, заслугоўвае значнай павагi. Прычым, дзяцей менавiта з чарнобыльскiх рэгiёнаў, бо
замежнiкi самi вырашаюць, каго яны жадаюць у сябе бачыць.
Заслугоўвае павагi i тое, што да ўжо ўзгаданай праграмы «Жыццё з дыябетам»яны дадалi сваё ноу-хау — праект «Дзецi i бацькi», калi хворых на дыябет
дзяцей да дзесяцi год пачалi запрашаць у «школы дыябету» разам з бацькамi.
Прыемна таксама канстатаваць удзячнасць новых кiраўнiкоў тым, хто быў
да iх. За час размовы з Вольгай i Iрынай я неаднаразова чуў з iх вуснаў iмёны
Iрыны i Генадзя Грушавых.
На жаль, сёння кiраўнiкi ўзгадваюць добрым словам тых, хто быў да iх,
далёка не заўсёды...
Напэўна, сказаць, што зараз жыццё вiруе, было б перабольшваннем, аднак тое, што праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыi працягваецца пачатае,
варта ўзгадвання. Тыя ж маладзёвыя фестывалi, напрыклад. Альбо iснуючы
ў Магiлёве маладзёвы цэнтр, якi бясплатна ладзiць курсы ангельскай мовы i
арганiзоўвае шмат розных гурткоў, альбо экалагiчныя праекты ў Баранавiчах,
Лунiнцы i г.д.
Асобна ёсць сэнс сказаць i пра працяг пачатага ў 1999 годзе праекта «Клуб выходнага дня» для пажылых людзей, якiм шчыльна займаецца Вольга Цывун.
Разам з мацi Наталляй у якасцi валанцёраў яна трапiла ў фонд «Дзецям
Чарнобыля» яшчэ ў сярэдзiне дзевяностых гадоў, а ў 1999-м Генадзь Грушавы прапанаваў ёй стаць каардынатаркай праграмы арганiзацыi вольнага
часу адзiнокiх пенсiянераў, якiя былi пераселены ў сталiчную «Малiнаўку» з
чарнобыльскiх рэгiёнаў. Iдэя была ў тым, каб зрабiць iх жыццё больш цiкавым
i насычаным, дапамагчы старым наладзiць камунiкацыi памiж сабой.
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Сёння падобнае ўявiць вельмi цяжка, але тады ў выканкамах, мабыць,
яшчэ нiчога не ведалi пра сакрэтнасць, таму не толькi ўважлiва выслухалi
гасцей, але i далi iм спiсы адзiнокiх старых.
Неўзабаве клуб, якi атрымаў назву «Мост пакаленняў», пачаў працаваць.
А назвалi яго так, бо пажылыя перасяленцы сустракалiся ў памяшканнях
«Майстэрнi будучынi» — маладзёвага сацыяльнага цэнтра фонду «Дзецям
Чарнобыля» — з маладымi людзьмi. Актывiстамi гэтай справы.
Колькасць пажылых удзельнiкаў была абазначана лiчбай 50. Iх «разбiлi»
на дзве групы па 25 чалавек. Потым групы пашыралiся (пачало працаваць
«сарафаннае» радыё), аднак толькi да пэўных межаў, бо памяшканне не дазваляла зрабiць колькасць неабмежаванай.
Пажылыя людзi прыходзiлi амаль кожную суботу. Моладзь цэнтра i практыканты — студэнты Iнстытута сучасных ведаў, дзе Генадзь Грушавы да
2001 года быў прарэктарам, разам са сваiм кiраўнiком Сяргеем Кручынiным
арганiзоўвалi дыскусii, заняткi ў групах здароўя, праводзiлi юрыдычныя кансультацыi, рабiлi тэматычныя калажы.
Аповеды пра жыццё, сумесныя абеды i святочныя застоллi з шампанскiм i
хатнiмi прысмакамi, падарункамi i гульнямi, танцамi i песнямi зблiзiлi маладых
i старых ўдзельнiкаў праграмы.
На аўтобусах фонду ў летнiя нядзельныя днi яны ахвотна ездзiлi на возера, у лес, ладзiлi пiкнiкi, экскурсii ў Нясвiж, Мiр, Жыровiцкi манастыр, сумесныя паходы ў тэатр. Часта наведвалi розныя музеi. Каму ўсё гэта перашкаджала, можна толькi здагадвацца, але факт застаецца фактам.
Хутка ўлада апамяталася (напэўна, успомнiўшы, што ў «сацыяльнай дзяржаве» мiласэрнасць можа iсцi толькi ад яе), i памяшканне, скасаваўшы арэнду, забралi.
Потым нядоўга быў пакой у школе i сустрэчы сталi даволi рэдкiмi. Часцей
за ўсё гэта былi нейкiя спецыфiчныя даты альбо святы «для ўсiх». Напрыклад, Дзень пажылых людзей альбо Новы год. Звычайна гэта было кафэ, дзе
iм давалi вельмi салiдную знiжку. Разам з наведваннем сталiчных тэатраў
гэта працягваецца па наш дзень, хаця група значна парадзела.
Напэўна, сутнасць валанцёрства тлумачыць каму-небудзь сёння нiякай
патрэба няма, бо яе ведаюць амаль усе. На жаль, далёка не ўсе здольныя
рабiць яе сваёй рэальнасцю...
На мой погляд, адна з самых галоўных заслуг фонду «Дзецям Чарнобыля»
заключаецца ў тым, што ў людзях будзiлiся (недарэмна, у Славакii i Чэхii такiх
людзей называлi будзiцелямi) самыя лепшыя якасцi iх характараў. Бескарыслiвая дапамога iншым — адна з iх.
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Мiнчанка Марына Казакова трапiла ў фонд
«Дзецям Чарнобыля» вясной 1991 года. Параiла ёй гэта адна з сябровак па сумеснай рабоце ў Iнстытуце культуры, дзе Марына пасля
заканчэння iнстытута замежных моў выкладала ангельскую i крыху нямецкай моў.
Трапiла для таго, каб на валанцёрскiх пачатках дапамагаць. На працягу трох месяцаў
яна, як i ўсе iншыя (абсалютна бескарыслiва), па нядзелях прыходзiла ў фонд на 4
гадзiны дзяжурыць ля тэлефона, потым (за
кошт адпачынку на асноўнай працы) паехала ў Германiю суправаджаць адну з дзiцячых
Марына Казакова
груп з Краснаполля.
Фонд «Дзецям Чарнобыля» тады рыхтаваўся да першага Чарнобыльскага
кангрэса (усяго будзе пяць), i Марына Казакова актыўна гэтаму дапамагала.
Пасля гучнага мерапрыемства яе запрасiлi працаваць на пастаяннай аснове загадчыцай фондаўскага бюро, то бок каардынаваць i выконваць самой
усю «папяровую працу».
Пачалося гэта ў 1992 годзе i працягвалася да 1995 года. Пасля гэтага зноў
стала валанцёрам, якiм застаецца па наш дзень, а ў 1997 годзе амаль дзевяць месяцаў працавала ў Мюнстэры ў Мiжнародным савеце чарнобыльскiх
iнiцыятыў, дзе дапамагала Буркхарту Хамаеру.
Дарэчы, падчас гэтай работы ёй выпала жыць у пакоi студэнцкага iнтэрната («пенальчык» памерамi два на тры метры), куды потым (падчас першай
палiтычнай «эмiграцыi») прыехалi жыць Iрына i Генадзь Грушавыя, i на свае
вочы бачыць «катэджы», пра якiя тады пiсалi ў беларускай i нямецкай прэсе.
Паралельна (калi выпадала) Марына займалася жаночымi праектамi, якiя
знаходзiлiся пад патранажам Экуменiчнага форуму жанчын-хрысцiянак Еўропы i мелi шмат накiрункаў дзейнасцi. Напрыклад, былi накiраваныя супраць
усiх формаў рабства i гвалту, якiя ў фокус дзяржаўнай увагi трапiлi толькi
больш чым праз дзесяцiгоддзе.
У 1998 годзе ў Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый пачалiся канферэнцыi, прысвечаныя праблемам бежанцаў. Упершыню да абмеркавання гэтай тэмы былi запрошаны не толькi дзяржаўныя структуры, але i грамадскiя арганiзацыi.
Мiнскае прадстаўнiцтва ААН прапанавала ўзяць у iх удзел дабрачыннаму
фонду «Дзецям Чарнобыля» (тут па сутнасцi таксама займалiся экалагiчнымi
бежанцамi).
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Дзякуючы добраму веданню ангельскай мовы i асабiстаму жаданню Генадзя Грушавога на такi высокi ўзровень накiравалi менавiта Марыну Казакову.
Фонд «Дзецям Чарнобыля» яна прадстаўляла амаль пяць год.
Сёння Марына Казакова выкладае ангельскую мову беларускiм авiядыспетчарам, падтрымлiвае прыязныя адносiны з большасцю былых паплечнiкаў i зноў дапамагае фонду «Дзецям Чарнобыля». На валанцёрскiх пачатках,
натуральна.
Шлях у фонд «Дзецям Чарнобыля» Галiны Кавальчук, як i ў Таццяны Шавель, пачаўся на выставе ў выставачным комплексе БЕЛЭКСПА ў 1991 годзе (таксама па
«пратэкцыi» Галынскiх i таксама з валанцёрства).
Ева i Уладзiмiр Галынскiя былi сярод стваральнiкаў
фонду. Як i Юры Панкрац (сёння стаў прафесарам канадскага ўнiверсiтэта iмя Саймана Фрэйзера), яны зрабiлi вельмi шмат карыснага.
Галiна Кавальчук родам з Браншчыны i ў Беларусь
Галіна Кавальчук
прыехала толькi ў 1969 годзе — выйшла замуж. У фондзе «Дзецям Чарнобыля» ёй адразу прапанавалi (на грамадскiх пачатках) дапамагаць загадчыцы iх бюро, якое тады ўзначальвала Зiнаiда Залуцкая.
Калi нехта асацыiруе бюро з прасторнай канцылярыяй, то ён памыляецца.
Бюро фонду «Дзецям Чарнобыля» (месцiлася 16 год у Траецкiм прадмесцi,
1990--2006) уяўляла сабой маленькi пакойчык, дзе знаходзiлiся факс i агромнiсты стос папер. Людзi працавалi да поўначы. А то i пазней. Бывала, месца
не хапала i сталы з паперамi (летам) выцягвалi на вулiцу.
Праз некалькi месяцаў Залуцкая звольнiлася, i Генадзь Грушавы прапанаваў гэтую пасаду Кавальчук. Было цяжка, але ў людзей, якiя вызвалiлiся
ад iдэалагiчных путаў Савецкага Саюза, тады была эйфарыя. Эйфарыя ад
адчування свабоды.
Не буду пералiчваць усё зробленае ў той час, а працягну 1993 годам,
калi Галiна Кавальчук пачала працаваць з фальклорным гуртам «Крэсiва».
Потым наступiў невялiкi перапынак, i ў 2013 годзе супрацоўнiцтва было працягнута.
Нягледзячы на шчыльны гастрольны графiк i шэсць кампакт-дыскаў запiсаных песняў, мне ўдалося крыху пагаварыць з кiраўнiком гэтага калектыву
Анатолем Казаком i высветлiць, якое яны зараз маюць дачыненне да Брэсцкай фiлармонii.
Аказваецца, гэта звязана з месцам народзiнаў самога Анатоля, якi паходзiць з хутара ў Кобрынскiм раёне.
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Дарэчы, на першых парах «Крэсiва» афiцыйна належала Мiнскай фiлармонii, аднак пасля размовы Анатоля з Iрынай Грушавой, якой вельмi спадабалася iх манера выканання народных песняў, музыкi (па сутнасцi) сталi «фондаўскай» групай.
Звычайна iх выступ быў першым аргументам для таго, каб iншаземцы пачалi збiраць ахвяраваннi на дапамогу чарнобыльскiм дзецям. Аргумент вельмi шчыры i кранальны. Акрамя Германii гэта двойчы было ў ЗША, Аўстрыi. Галандыi, Швейцарыi, Люксембургу. Нягледзячы на тое, што слухачы не ведалi
беларускай мовы, песнi «Крэсiва» прыйшлiся iм даспадобы, бо ў iх, як сказаў
адзiн немец, «душа народа» .
I не выпадкова, што менавiта «Крэсiва» «падарыла» падчас пасадкi Саду надзеi кожнаму дрэўцу песнi, запiсаныя Анатолем Казаком у вёсках, якiя
атрымалi самы моцны радыеактыўны ўдар i практычна перасталi iснаваць.
Безумоўна, каб толькi пералiчыць прозвiшчы тых, хто спрычынiўся да дзейнасцi фонду «Дзецi Чарнобыля»за чвэрць стагоддзя, патрэбна яшчэ шмат
старонак. Упэўнены таксама i ў тым, што пераконваць некага ў адпаведнасцi
рэчаiснасцi фразы «Жыццё працягваецца!» сэнсу няма. Але помнiць пра тых,
хто гэтаму паспрыяў, на мой погляд, трэба заўсёды.
Iнакш бяда можа паўтарыцца зноў...
Вакальны ансамбль «Крэсіва» спявае для Галіны Кавальчук

ГЛАВА X

ШВЕЙЦАРСКIЯ
ПАДАРОЖЖЫ
Усе ведаюць, што ў датчан ёсць гонар —
казачнiк Ханс Крысцiян Андэрсен.
На швейцарскай зямлi мне пашанцавала
таксама сустрэць казачнiка,
толькi ў адрозненне ад знакамiтага датчанiна
пастар Андрэас Гёрлiх паказаў мне казку,
дзе нiчога не было выдумана.
Назва гэтай казкi — Швейцарыя,
а кароткiя падарожжы па ёй i склалi нарыс,
часткамi якога i сталi гэтыя вандроўкi.
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Казачны пастар
Няма сумневу: калi б нехта палiчыў, колькi сярод тых, хто займаецца дапамогай чарнобыльскiм дзецям, святароў — лiчба атрымалася б даволi салiдная. I гэта было б цалкам лагiчна.
Андрэас Гёрлiх — пастар рэфармiсцкай царквы, якую лiчаць адным з адгалiнаванняў царквы пратэстанцкай, аднак галоўнае не ў назве хрысцiянскай
канфесii. Падчас працы над гэтай кнiгай мне сустракалiся i католiкi, i евангелiсты, i праваслаўныя, датычныя да чарнобыльскiх справаў. Словам — хрысцiяне па духу, i дабрыня сэрцаў была галоўнай для ўсiх.
А яшчэ тое, што, нягледзячы на розныя перашкоды, яны ўмеюць захоўваць гэтую дабрыню.
Андрэас Гёрлiх нарадзiўся на поўднi Германii, у Равенсбургу. Там жа пайшоў у школу i гiмназiю. З дзяцiнства хацеў стаць настаўнiкам, таму пачаў вучыцца ў Мюнхене. У Равенсбургу яго канфiрмацыяй кiраваў пастар Паўль
Дзiтрых, якi ў той час пераехаў у горад
Ульм. Калi надышоў час служыць (альбо
ў войску, альбо альтэрнатыўна), Андрэас звярнуўся да яго па дапамогу — i той
пайшоў насустрач.
Два гады Андрэас працаваў у сацыяльным цэнтры, што быў пры царкоўнай
парафii, якiя ў пратэстанцкiх цэрквах
звычайна называюць абшчынамi. Выконваў там усе работы, звязаныя з арганiзацыяй быту гасцей з розных куткоў
свету. Стасункi з рознымi людзьмi дазвалялi глыбей пазнаёмiцца не толькi з
iх нацыянальнымi культурамi (Эфiопiя,
Паўднёвая Амерыка, Азiя i г.д.), але i
зразумець, што, калi радуюцца людзi —
па-рознаму, то пакутуюць — вельмi падобна.
У гэты ж час Андрэас Гёрлiх даведаўся, што Паўль Дзiтрых вырашыў дапамагаць дзецям Чарнобыля i арганiзаваў
адпаведную iнiцыятыву.
Пастар Андрэас Гёрліх
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Паколькi сутнасць рэлiгiйнай абшчыны ўжо стала яму больш зразумелай,
Андрэас неўзабаве вырашыў змянiць свае жыццёвыя арыенцiры — i стаў студэнтам тэалагiчнага факультэта.
Пасля таго, як Гёрлiх здаў выпускныя iспыты i атрымаў адпаведны дыплом, высветлiлася, што яго духоўны настаўнiк Паўль Дзiтрых атрымаў павышэнне. Перад тым, як з'ехаць, той прапанаваў свайму пратэжэ ўзяць на сябе
кiраўнiцтва домам сустрэч i заняцца справамi абшчыны. I рабiць гэта, пакуль
не знойдзецца чалавек, якi стала яго не заменiць.
Так Андрэас Гёрлiх стаў «часовым выканаўцам абавязкаў».
У тым лiку i па ўсiх чарнобыльскiх справах.
У 1991 годзе ў яго жыццi адбылася паездка, якая дапамагла зразумець
сэнс гэтай работы больш глыбока.
Маршрут Мiнск--Магiлёў--Слаўгарад дазволiў добра ўявiць, якая сiтуацыя
склалася ў Беларусi пасля Чарнобыля, i зразумець, што, нягледзячы на верагодныя кадравыя пературбацыi (праз паўгода), ад чарнобыльскай работы
ён не адмовiцца.
Неўзабаве ў Мiнску Андрэас пазнаёмiўся з Евай i Уладзiмiрам Галынскiмi,
якiя ў той час працавалi ў фондзе, а цяпер жывуць у ЗША.
Пасля таго, як Паўлю Дзiтрыху знайшлi замену, Андрэаса Гёрлiха ў 1993
годзе накiравалi служыць у Швейцарыю, у Iланц, дзе ён хутка стварыў iнiцыЗлева направа: ансамбль «Крэсіва», Галіна Кавальчук, Андрэас Гёрліх
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ятыву — «Чарнобыльская дапамога Сурсельвы». У яе складзе змаглi аб'яднацца ўсе тамтэйшыя хрысцiянскiя канфесii. Яны пачалi штогод запрашаць
на адпачынак i аздараўленне сорак дзяцей з Добруша Гомельскай вобласцi.
Сёння гэтай iнiцыятывай кiруюць Беат i Iоланда Эрб. Беат — святар новаапостальскай царквы, а яго жонка Iоланда — валодае прыватнай аптэкай.
Дзякуючы ёй, iнiцыятыва змагла падрыхтаваць гуманiтарнай дапамогi больш
як на мiльён швейцарскiх франкаў.
А першы гуманiтарны канвой Андрэас суправаджаў асабiста i падчас той
паездкi зразумеў, што дзеля таго, каб работа была больш эфектыўнай, трэба
вывучаць мову. Таму перад адпраўкай другой часткi гуманiтарнай дапамогi ён
на чатыры тыднi прыехаў у Мiнск, дзе сябра праўлення фонду «Дзецям Чарнобыля» Марына Казакова стала яго персанальнай настаўнiцай.
Потым Андрэас Гёрлiх быў пераведзены ў маленькi горад Глатбруг, якi
знаходзiцца за сем кiламетраў ад Цюрыха. Святар i там вырашыў стварыць
чарнобыльскую iнiцыятыву i, каб пазнаёмiцца з сiтуацыяй, як кажуць, на месцы, зноў арганiзаваў экуменiчную паездку ў Беларусь. Зразумела, у яе паехалi вернiкi з розных рэлiгiйных канфесiй, што яшчэ раз пацвердзiла здольнасць
людзей аб'ядноўвацца дзеля агульнай мэты.
Паездка была вельмi паспяховай, i ўжо праз некалькi тыдняў новая iнiцыятыва падрыхтавала першы гуманiтарны канвой.
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Каб не ўзнiкала ўражання, што ўсё тут «проста i лёгка», далей гутарка пойдзе пра тую самую «лыжку дзёгцю», якую афiцыйная прапаганда звычайна
называе «асобнымi недахопамi» i пакiдае «за дужкамi». На мой жа погляд,
гутарка iдзе пра сiстэму створанай за савецкiя гады чалавечай хiтрасцi; нават
«хiтрыкаў» з крывадушнасцю. Сiстэму, якую цяпер называюць «сацыяльнаарыентаванай».
Падчас фармiравання гуманiтарнай дапамогi новая iнiцыятыва цалкам улiчыла тое, што папрасiлi яе будучыя спажыўцы. То бок, швейцарцы прывезлi
ў Беларусь толькi тое, што заказалi беларускiя медыкi. Акцэнтую ўвагу на гэтым спецыяльна, бо вельмi цяжка зразумець, што адбывалася потым.
Гуманiтарны груз, якi падрыхтавалi ў Глатбругу, быў сабраны з лекаў,
значную частку якiх складалi так званыя опiяты — вырабленыя на падставе
опiюму лекi, якiя звычайна выкарыстоўваюцца пры цяжкiх формах раку для
змяншэння болю i пакутаў хворага. Каштаваў ён даволi дорага — больш за
пяць тысяч швейцарскiх франкаў. Заказала лекi бальнiца ў Лунiнцы (партнёры новай iнiцыятывы).
Такой была стратэгiя фонду. Калi нехта новы пачынаў супрацоўнiчаць з Беларуссю, мiнскi офiс «выводзiў» яго на рэгiянальнага партнёра. Атрымлiваўся
своеасаблiвы трохкутнiк партнёрства: замежнiкi з iх жаданнем i магчымасцю
дапамагчы, арганiзацыя ў пацярпелым ад радыяцыi рэгiёне i фонд «Дзецям
Чарнобыля» з яго досведам, перакладчыкамi, магчымасцямi, кантактамi.
Тут варта адступiць i дадаць, што з Беларуссю на дадзены момант працуюць больш за дзесяць розных швейцарскiх iнiцыятыў. Не ўсе з iх падтрымлiвалi кантакты з фондам «Дзецям Чарнобыля» — некаторыя аддавалi перавагу мясцовым уладам, аднак спробы аб'яднаць iх у нейкi савет спiкераў, як гэта
было ў Германii, пацярпелi фiяска зусiм не па гэтай прычыне. Як ужо было
сказана, швейцарцы па натуры сваёй — iндывiдуалiсты. Аб'яднаць iх у нешта
агульнае не здольныя нават святары, бо, як кажа пастар Гёрлiх, «царква ў
Швейцарыi канчаецца там, дзе канчаецца яе плот».
Гуманiтарны канвой з Глатбруга Андрэас асабiста не суправаджаў, таму
быў вельмi здзiўлены, калi праз месяц у Лунiнцы даведаўся, што груз так i
не перададзены адрасату. Больш за тое, грузавiк з лекамi i адзеннем быў
ускрытым.
Аказалася, праблема ў тым, што сярод лекаў ёсць забаронены ў Беларусi
наркотык... Самае цiкавае, праз мяжу «забаронены наркотык» прайшоў без
перашкодаў i толькi ў Лунiнцы, куды прыехаў з «праверкай» прадстаўнiк Дэпартамента па гуманiтарнай дапамозе, нечакана знайшлася «кантрабанда»,
якую раней замовiлi мясцовыя дактары.
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Як кажуць у такiх выпадках, сачыце за пальцамi: лунiнецкiя ўрачы тлумачаць, што хворыя пакутуюць ад раку i просяць швейцарцаў прывесцi тое, што
можа паменшыць боль, аднак, як толькi дэфiцытны прэпарат трапляе ў Лунiнец, з Мiнска прыязджае чалавек i аб'яўляе яго забароненым «наркотыкам».
Пры гэтым прэпарата не было ў патрэбнай для мытнi дэкларацыi, бо такога
патрабавання не iснавала, таму, як у Мiнску маглi ведаць, што канкрэтна прывезлi са Швейцарыi, можна толькi гадаць. Ва ўсялякiм выпадку, нiякiх тлумачэнняў швейцарцы на гэты конт так i не пачулi...
Калi нехта падумаў, што ўжо трапiў у залюстаркоўе, то ён глыбока памыляецца. Залюстаркоўе было далей, калi «кантрабанду» канфiскавалi i «знiшчылi». «Спалiлi» без сведак i без афармлення адпаведных дакументаў. Прычым
толькi адзiн «кантрабандны» прэпарат, якi быў самым дарагiм.
Не будзем сцвярджаць, што гэта быў банальны выпадак айчыннай карупцыi, што «спаленае» потым прадалi «сваiм» людзям, бо падобныя абвiнавачаннi здольны даваць толькi суд, якi ў Беларусi стабiльна-чэсны. Адназначна
толькi тое, што першы гуманiтарны канвой з Глатбруга стаў апошнiм...
I ўвогуле. Падчас шматлiкiх кантактаў з iншаземцамi я не раз дзiвiўся iх
цярплiвасцi: людзi дапамагаюць, ахвяруюць сваiм часам, фiнансамi i ўвесь
час сутыкаюцца са спробамi iх падмануць.
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Андрэас Гёрлiх расказаў яшчэ пра некалькi выпадкаў; два з iх хацелася б
узгадаць тут.
Напрыклад, у Добрушы прадстаўнiкам iнiцыятывы прапанавалi «абысцiся»
без мiнскiх кантралёраў у выглядзе фонду «Дзецям Чарнобыля», а працаваць
«наўпрост». Вельмi хутка высветлiлася, што трэба прывозiць толькi некiм заказаныя прэзенты, а ў групы на адпачынак у Швейцарыi сталi трапляць тыя,
каго, калi сказаць вельмi мякка, цяжка было назваць самымi беднымi: дзецi
мясцовых начальнiкаў, мiлiцыянтаў i нават бiзнесоўцаў...
Другiм «прыкладам» быў Слаўгарад, дакладней, мясцовая праваслаўная парафiя, дзе таксама прапанавалi пазбавiцца ад вонкавага кантролю. Маўляў, навошта швейцарскiм грошам, за якiя слаўгародцы будуць купляць для сябе лекi,
праходзiць яшчэ i праз Мiнск? У якасцi «забойнага» аргумента праваслаўны
святар расказаў пра неабходнасць тэрмiнова дапамагчы Дому састарэлых.
Пратэстанцкi святар Гёрлiх паверыў свайму праваслаўнаму калегу i перадаў яму дзесяць тысяч швейцарскiх франкаў.
Калi Андрэас прыехаў у наступны раз, высветлiлася, што «бацюшка» ўжо
забыўся, на што прасiў тыя грошы i перад усiм прыходам падзякаваў швейцарцам за прыўкрасны купал на царкве, якi за грошы швейцарцаў стаў сапраўды залатым.
Як кажуць у такiх выпадках — no comment...
Тут, можа, варта патлумачыць. Фонд «Дзецям Чарнобыля» нельга разглядаць у якасцi банальнай «пракладкi», як гэта робяць наблiжаныя да ўлады
структуры (што iм больш зразумела i звыкла). У дадзеным выпадку гутарка
не пра звычайнага пасярэднiка, а пра раўнапраўнага партнёра. Партнёра, якi
сам нiколi не падманваў i перашкаджаў гэта рабiць iншым.
Андрэас Гёрлiх гэта зразумеў, што называецца, дзякуючы ўласнаму досведу. Як i тое, што карупцыя — з'ява мiжнародная. Апошнiм часам ён шчыльна
займаецца дапамогай сiрыйскiм бежанцам.
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Менавiта сiрыйскiм i менавiта бежанцам, бо, на мой погляд, сярод тых, хто
зараз апякуецца рознымi эмiграцыйнымi (дзяржаўнымi i грамадскiмi) структурамi, далёка не ўсе ведаюць, што такое сапраўдная вайна...
З траўня 2013 года ён супрацоўнiчае з фондам, якi займаецца правамi чалавека, i рэальна дапамагае сiрыйскiм бежанцам. Тры-чатыры разы на год
Андрэас Гёрлiх бывае ў iракскiм горадзе Эрбiль, што на поўднi гэтай краiны
i дзе месцяцца створаныя ААН лагеры сiрыйскiх бежанцаў, а таксама ў тых
вёсках, дзе ў рызыкоўных умовах жывуць хрысцiяне.
Як i ў Беларусь, пастар прывозiць туды гуманiтарную дапамогу, але не аддае яе адпаведным аанаўскiм структурам, бо тыя ў значнай ступенi карумпаваныя, а мае справу з надзейнымi партнёрамi, як кажуць, на месцы.
Iншымi словамi, досвед, якi ён атрымаў у Беларусi, добра працуе i там.
Тыя ж чэкi, «плацёжкi», квiтанцыi. Толькi iншая мова...

Аптэка мiласэрнасцi
Як узгадвалася ў папярэднiм нарысе, «Чарнобыльская дапамога Сурсельвы» ў 1993 годзе была створана Андрэасам Гёрлiхам i працуе па наш дзень.
Напэўна, гэтую iнiцыятыву нельга назваць самай буйной i багатай у Швейцарыi, — i тым больш уражваюць лiчбы, агучаныя яе сучасным кiраўнiком Беатам Эрбам. За гады работы на адпачынку ў казачных мясцiнах Сурсельвы
пабывала 680 дзяцей з Добрушскага раёна Гомельскай вобласцi.
Магчыма, па мерках iншых краiн гэтая лiчба не будзе падавацца вельмi
пераканаўчай, але трэба ведаць спецыфiку швейцарцаў, iх iндывiдуалiзм, каб
зразумець, наколькi дакладнымi i бяспафаснымi былi словы пра тое, што «беларускiя дзецi аб'ядналi швейцарцаў i парушылi стэрэатыпы адносiн памiж
Усходам i Захадам».
Звычайна кожная рэлiгiйная канфесiя гэтай мясцовасцi дзейнiчае паасобку, а тут усе чатыры (новаапостальская, рэфармiсцкая, каталiцкая i свабодных пратэстантаў) аб'ядналiся ў адну iнiцыятыву.
Да таго ж, калi раней швейцарцы ўсё «савецкае» ўспрымалi, як патэнцыйна варожае, а беларусы бачылi ў iх «праклятых капiталiстаў», то цяпер гэта
знiкла.
Тое, што зрабiлi ў сэрцах швейцарцаў чарнобыльскiя дзецi, падобна да
сапраўднага цуду.
Мяркуйце самi.
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Калi група з Добруша збiралася ў Швейцарыi разам,
то любы мясцовы рэстаратар лiчыў для сябе гонарам iх бясплатна накармiць
абедам, фiрмы бясплатна
выдзялялi гасцям аўтобус,
а мiнакi на вулiцах ахвяравалi грошы на марозiва ды
фрукты дзецям.
Першыя крокi новай iнiцыятывы прыпалi на сумна
Іоланда і Беат Эрб
вядомыя «лiхiя дзевяностыя», таму можна толькi паспачуваць цяжкасцям, з якiмi яны тады сутыкнулiся. Беларуская мяжа тады нагадвала нешта накшталт сюррэалiзму фiльмаў
знакамiтага рэжысёра Андрэя Таркоўскага, дзе кожны замежнiк адчуваў, што
адусюль пагражае небяспека.
Першы гуманiтарны канвой «Чарнобыльская дапамога Сурсельвы» падрыхтавала ў 1994 годзе. Лекi пахавалi ў адзенне, праз знаёмых даведалiся,
дзе i калi на мяжы будзе больш спрыяльнае «вакно» i паклалi ў кабiну вадзiцеля патэнцыйны хабар для мытнiкаў. З пункту гледжання сённяшняга дня
ўсё гэта можа падацца вельмi смешным, але ў тыя часы ўсiм, хто ехаў праз
беларускую мяжу, было не да гумару.
Мала таго, што мытныя патрабаваннi мянялiся кожны дзень, дык яшчэ i
дадавалася самадурства таго, хто iшоў працаваць на мяжу толькi для таго,
каб «хапнуць». Нямала гэтага i цяпер, рознiца толькi ў тым, што тады мытнiкi
нiкога, акрамя крымiнальнiкаў, не баялiся, а сёння ў любы момант рызыкуюць
аказацца ў турме.
Дык вось чаму швейцарцы хавалi не забароненыя законам лекi ў адзенне i
рыхтавалi для патэнцыйных кантралёраў «прэзенты». Аднак усё гэта не спатрэбiлася. Суправаджаючы павёз «гуманiтарку» не праз спрыяльнае «вакно»,
а праз iншы памежны пераход. Напэўна, так здавалася больш разумным, аднак на справе атрымалася наадварот.
Канвойнае аўто, што называецца, «ператрэслi па поўнай праграме»... Выратавала толькi тое, што мытнiк спакусiўся на вельмi дэфiцытны тады факсiмiльны апарат, i той стаў «пропускам» да чарнобыльцаў...
Напэўна, нехта скажа, што цяпер нiчога падобнага няма i блiзка, што тады
швейцарцы сутыкалiся з «рэцыдывамi дэмакратычных часоў». Я прынцыпова з гэтым не згодны. Па-першае, дэмакратычнай улады ў Беларусi нiколi
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не было. Па-другое, за прагай парадку i «жалезнай рукi» сёння хаваюць тое,
што знакамiтыя пiсьменнiкi мiнулага стагоддзя называлi «галавацяпствам з
узломам»...
Аднак, вернемся да нашых герояў.
Iоланда Эрб, як i яе муж, нарадзiлася ў Швейцарыi. З Беатам яны пазнаёмiлiся ў царкве яго роднага горада Кур. У перакладзе Беат азначае — шчаслiвы. I з жонкай яму сапраўды пашанцавала. Пажанiлiся яны даволi хутка
пасля знаёмства i ўжо 32 гады разам займаюцца сваёй аптэкай. 22 з гэтых год
выпадае на iх агульныя чарнобыльскiя справы.
Цiкава, што аптэкай яны пачалi валодаць падчас вайсковай службы. Прадаваў яе таксама вайсковец (старшы лейтэнант), а патэнцыйныя пакупнiкi
(Беат i Iоланда) прыйшлi да яго ва ўнiформе — i перавага, натуральна, была
аддадзена менавiта iм.
Цяпер гэта будынак з трыма падземнымi паверхамi i ўласным лiфтам.
Iоланда займаецца падрыхтоўкай будучых фармацэўтаў, спявае ў царкоўным хоры i грае на флейце.
З Беатам у iх двое дзяцей — сын Сiрын i дачка Рахель, якая таксама далучылася да грамадскай дзейнасцi бацькоў i ўжо дзевяць разоў пабывала ў
Беларусi.
Беат называе Беларусь сваёй другой бацькаўшчынай, бо пабываў у Добрушы ўжо дваццаць разоў.
Шмат год ён узначальвае мясцовую парафiю новаапостальскай царквы,
у склад якой уваходзяць больш за 60 сябраў, а па прафесii Беат — iнжынер-праекцiроўшчык. Святаром у iх парафii можа быць любы, каго абяруць
вернiкi.
На мой погляд, ёсць сэнс крыху больш расказаць пра тое, чым зараз займаецца «Чарнобыльская дапамога Сурсельвы».
Калi на чатыры тыднi ў Швейцарыю прыязджаюць чарнобыльскiя дзецi,
Беат заўсёды бярэ на працы адпачынак i апякуецца iмi.
Дарэчы, аўтобусны трансфер, якiм карыстаюцца для дастаўкi дзяцей,
швейцарцы абралi адмыслова. На думку Беата, калi дзецi ляцяць самалётам,
то адбываецца гэта так хутка, што «iх целы ўжо ў Швейцарыi, а сэрцы яшчэ ў
Беларусi». Калi ехаць аўтобусам, атрымлiваецца па-iншаму.
За час адпачынку групы Беат робiць больш за 200 фотаздымкаў, i кожны з
дзяцей вязе назад у Беларусь асабiсты фотаальбом — як напамiн пра тое, як
жыў i што бачыў у Швейцарыi.
Для кожнага таксама робiцца футболка з уласным партрэтам i лагатыпам
iнiцыятывы.
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«Чарнобыльская дапамога Сурсельвы» — адна з тых iнiцыятыў, каго дзеючая беларуская ўлада не пераканала
супрацоўнiчаць з ёю, а не з «нефармаламi» з фонду «Дзецям Чарнобыля».
Маўляў, «не трэба нiякай палiтыкi, галоўнае — аздараўленне чарнобыльскiх
дзяцей».
З другой часткай гэтай тэзы спрачацца
не будзе нiхто, а вось наконт палiтыкi...
Для таго, каб нешта не пераблытаць,
я працытую Iоланду Эрб, чый аўтарытэт
сярод фармацэўтаў дазваляў прывозiць
у Добруш ВЕЛЬМI карысныя i вельмi дарагiя медыкаменты:

«Першая група чарнобыльскiх дзяцей у нас была ў чэрвенi, а ўжо ў кастрычнiку мы самi прыехалi ў Беларусь, каб паглядзець, як жывуць тыя, каго
прымаюць швейцарскiя сем'i. Ветлiвасць беларускiх людзей — неверагодная рэч i вартая таго, каб пра яе расказаць асобна. Больш за тое, калi мы
ў Добрушы перадалi лекi, якiя прывезлi з сабой, у аптэку, што потым бясплатна размяркоўвала iх чарнобыльцам, — гэта вельмi ўзрадавала.
Пасля шмат год запар мы накiроўвалi ў Беларусь медычную дапамогу, i я
кожны раз сачыла за яе правiльным размеркаваннем.
Пакуль гэтым займаўся Чырвоны Крыж, усё было нармальна, а потым
наша гуманiтарная дапамога трапiла ў сферу зацiкаўленасцi ўладных
структур. На жаль, адразу ж пачалiся праблемы. Швейцарскiя медыкаменты размяркоўвалiся так, як падабалася вашым чыноўнiкам, а не так, як
хацелi мы — бясплатна i для тых, хто меў патрэбу...
У 2000 годзе мы прывезлi шмат неверагодна дарагiх вiтамiнаў, якiя меркавалася перадаць людзям сталага веку, бо так патрабавала iнструкцыя
па iх ужываннi. Аднак нехта вырашыў па-iншаму. Вiтамiны перадалi ў дзiцячы садок, дзе вельмi хутка высветлiлася, што для дзiцячых арганiзмаў яны
шкодныя. Дзецi iх блага пераносiлi, i вiтамiны проста знiшчылi.
Пасля гэтага мы вырашылi, што больш не будзем прывозiць нiякай медычнай дапамогi...»
Няцяжка ўявiць, якiя словы ўспомнiлiся мне, калi Iоланда Эрб расказвала
гэтую гiсторыю. Аднак, калi пазней яе муж Беат дапоўнiў расказ тым, якiм
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чынам вiтамiны «знiшчалi», стала зразумела, што шматкроп'е — самае прыстойнае, што я магу дазволiць сабе тут...
«Вiтамiны, якiя мы прывезлi ў 2000 годзе, былi вельмi каштоўнымi нават
па швейцарскiх мерках, i тое, што iх проста выкiнулi, таму што самi няправiльна выкарыстоўвалi, калi сказаць вельмi мякка, — крыўдна.
Нам жа фармацэўтычныя фiрмы даюць iх не проста так, а хочуць ведаць пра тое, што прынеслi нейкую карысць. А тут...
Спачатку нам казалi, што iх адвезлi ў нейкую бальнiцу, а потым нехта
шапнуў: вiтамiны аддалi на свiнаферму для таго, каб жывёлы лепш раслi.
Калi мы туды прыйшлi, то адразу ўбачылi з такiмi цяжкасцямi сабраныя ў
Швейцарыi каробкi...
Нiколi ў жыццi я не бачыў, каб Iоланда так плакала...»
Менш за ўсё хацелася б, каб апошнiя ноты гэтага артыкула былi такiмi сумнымi. Тым больш, што з тых часоў мiнула ўжо 15 год. Выбачайце за банальнасць, але жыццё, як кажуць, працягваецца. Працягваюцца паездкi ў ШвейБеат Эрб
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царыю дзяцей з Добрушскага раёна; сярод iх ёсць i дзецi тых, хто першым
пазнаёмiўся з ветлiвасцю швейцарцаў з iнiцыятывы «Чарнобыльская дапамога Сурсельвы», за што Iоландзе i Беату Эрб хочацца сказаць асобны дзякуй.
Мiнулыя праблемы, на шчасце, не сталi крыжам на энтузiязме гэтых людзей, а толькi ўнеслi ў iх дзейнасць пэўныя карэктывы. Так бы мовiць, з улiкам
«сучаснай ментальнасцi»...
Напрыклад, лекi швейцарцы цяпер купляюць на месцы, то бок — у Добрушы, i самi раздаюць iх тым, каму яны патрэбныя.
Доўгi час швейцарцы плённа супрацоўнiчалi з адной сялянскай бальнiцай,
галоўны ўрач якой бескарыслiва дапамагаў людзям. Па нейкай прычыне яго
знялi з пасады, а новы медычны начальнiк на прапанову купiць нешта на месцы адказаў: нам нiчога не патрэбна, у нас ёсць усё, а калi хочаце дапамагчы,
пакiдайце грошы — мы самi ўсё купiм...
Як i ў папярэднiм тэксце — no comment!

Соль зямлi
Калi я даведаўся, што гэтай жанчыне 88 гадоў i што яна праз некалькi тыдняў паедзе ў чарговую вандроўку на Шры-Ланку, мне чамусьцi адразу прыгадалiся беларускiя пенсiянеры. Шчыра кажучы, я змог назваць толькi некалькi
прозвiшчаў тых, хто ў такiм салiдным узросце здольны паехаць у iншую краiну. На мой погляд, прычыны тут дзве — умовы жыцця i экалогiя, пра якую
немагчыма казаць без узгадкi пра Чарнобыль.
Дорлi Фiлiпi — адна з заснавальнiкаў усяго швейцарскага руху дапамогi
чарнобыльскiм дзецям. Да выхаду на пенсiю яна працавала бухгалтарам у
вядомай авiякампанii Swiss Air. Можа быць, менавiта па гэтай прычыне яна
так любiць падарожнiчаць. Акрамя Беларусi, Дорлi пабывала ў розных краiнах свету. У тым лiку i ў месцах вельмi экзатычных, як то iндзейская рэзервацыя ў амерыканскiм Тэхасе, альбо выспа Барнэа.
Назва гэтага нарыса — назва аднаго з праектаў фонду «Дзецям Чарнобыля». Праекта, якi быў цалкам прысвечаны людзям сталага ўзросту. Тым, хто
сапраўды складае соль нашай зямлi, яе сутнасць.
Прашу прабачэння за паўтор, але тут я нагадаю, што ў 1996 годзе ў рэлiгiйную абшчыну, дзе Дорлi Фiлiпi спявала ў царкоўным хоры, прызначылi новага
пастара Андрэаса Гёрлiха. Неўзабаве там узнiкла чарнобыльская iнiцыятыва,
якая аб’яднала два швейцарскiя гарады Апфiкон i Глатбруг, а ў хуткiм ча-
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се адбылася экуменiчная паездка
швейцарцаў у вёску Дзятлавiчы Лунiнецкага раёна Брэсцкай вобласцi.
Канешне ж, у складзе той групы
была i Дорлi Фiлiпi. Iнакш проста
i быць не магло. Такiх жанчын на
постсавецкай прасторы называюць
«лёгкiмi на пад’ём», i гэта цалкам
не выпадкова — падобная прага да
жыццёвага руху сустракаецца даволi рэдка i прымушае рухацца ўсё
вакол. Асаблiва, калi чалавек па натуры неабыякавы да iншых.
Выбачайце за банальнасць, але
для любых дабрачынных iнiцыятыў
патрэбныя сродкi, i былы бухгалтар
добра гэта ведае. Для таго, каб з’яДорлі Філіпі
вiлася магчымасць запрашаць на
адпачынак у Швейцарыю беларускiх дзяцей, было вырашана спачатку запрасiць у гэтую цудоўную краiну беларускi фальклорны ансамбль «Крэсiва» для
дабрачынных канцэртаў.
У 1998 годзе артысты ўпершыню завiталi ў Швейцарыю, а ўжо ў наступным
годзе сюды прыехалi першыя 40 дзяцей з Дзятлавiч. Iнiцыятывы, як юрыдычна аформленай структуры, тады яшчэ не было, таму падрыхтоўкай займалася
iнiцыятыўная група (7-8 чалавек), якой кiраваў Андрэас Гёрлiх. Натуральна,
што ўсе фiнансавыя пытаннi былi ўскладзены на Дорлi Фiлiпi, бо «былымi»
бухгалтары не бываюць.
У 2002 годзе швейцарцы вырашылi афiцыйна аформiць сваю iнiцыятыву — правялi ўстаноўчае паседжанне, распрацавалi статут, вызначылi накiрункi дзейнасцi, размеркавалi абавязкi i г.д. I з таго часу кожны год пачалi
прымаць на чатыры тыднi адпачынку спачатку па сорак, а потым — па трыццаць беларускiх дзяцей.
Выключэннем стаў толькi 2008 год, калi беларускi прэзiдэнт сваiм загадам
забаранiў аздараўленне чарнобыльскiх дзяцей за мяжой. Афiцыйнай таму нагодаю стаў iнцыдэнт, калi адна з беларускiх дзяўчынак адмовiлася вяртацца ў
Беларусь з Iталii. Урэшце, яе вярнулi, але пацярпелi ад гэтага астатнiя.
Швейцарцам (як выбаршчыкам), напрыклад, прыйшлося звяртацца ў свой
нацыянальны парламент, каб iх дэпутаты аказалi адпаведны «цiск» на бе-
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ларускiя ўлады; iх падтрымалi таксама палiтыкi iншых краiн — i афiцыйнаму
Мiнску прыйшлося адступiць.
Дарэчы, лiст у швейцарскi парламент ад iмя пяцi iнiцыятыў, з якiмi была
ў кантакце, тады напiсала Веронiка Ройшэнбах. Яна не толькi прысутнiчала
падчас нашай размовы з Дорлi, але i паспрыяла факту сустрэчы ўвогуле.
Уважлiвы чытач заўважыў, што менавiта з Веронiкай я размаўляў падчас
берлiнскай камандзiроўкi, i менавiта тады пачуў абяцанне працягнуць тэму ў
Швейцарыi.
I абяцанне сваё Веронiка выканала, але ўдзячны ёй я не толькi за гэта i
цудоўную экскурсiю па Цюрыху. Менавiта Ройшэнбах расказала мне, што ўсе
чацвёра дзяцей Дорлi Фiлiпi выраслi годнымi, прыгожымi людзьмi, i з вельмi
вялiкай павагай ставяцца да сваёй прыёмнай мацi.
Самае цiкавае, што ўсе яны былi дзецьмi мужа Дорлi ад першага сужэнства, якому суд загадаў iх выхоўваць, то бок для Дорлi былi не роднымi па
крывi, аднак усе яны ставiлiся да яе, як да роднай мацi.
А калi дадаць яшчэ i ўвагу да дзяцей беларускiх, то ўспамiн пра Мацi Тэрэзу ў дадзеным выпадку не будзе занадта пафасным...
Пасля звароту Веронiкi Ройшэнбах у парламент (федэральны сход), яе
разам з iншымi iнiцыятарамi лiста афiцыйна запрасiлi ў Берн, дзе адбылася
сустрэча з удзелам прадстаўнiкоў швейцарскiх МЗС, МУС, Дэпартамента па
мiграцыi i беларускага амбасадара ў гэтай краiне. Швейцарцы вельмi сур’ёз-
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на паставiлiся да справы, нягледзячы на тое, што гутарка iшла пра некалькi
сотняў дзяцей.
Уяўляю, колькi людзей зараз падумалi, што ў беларускiх умовах падобнае
немагчыма па вызначэннi. Цалкам згодны. Як i з тым, што знакамiтую цытату Кастуся Калiноўскага «Не народ для ўрада, а ўрад для народа» трэба не
толькi пiсаць на газетах, але i выконваць у надзённым жыццi...
Так, увага да чарнобыльскiх падзей, зараз зусiм не тая, якой была раней,
але не трэба забываць, што мiнула ўжо трыццаць год. Я прапаную правесцi
вельмi просты тэст.
Калi ласка, назавiце дзясятак сусветных катастроф, якiя i праз трыццаць
застаюцца ў фокусе грамадскай увагi? Цяжка? Мне таксама — таму я iзноў
здымаю капялюш перад справай, што зрабiў дабрачынны фонд «Дзецям Чарнобыля», i тымi, хто займаецца ёю цяпер. Перш за ўсё — за мяжой.
У мiнулым стагоддзi гэтыя людзi запусцiлi рухавiк, якi працуе па наш дзень.
З той толькi рознiцай, што раней было значна прасцей знаходзiць для яго палiва ў выглядзе матэрыяльнай падтрымкi, бо чарнобыльская праблема была
больш блiзкай i балючай.
Iнiцыятыва, дзе актыўна працуе Дорлi Фiлiпi, таксама адчула знiжэнне
колькасцi гэтага самага «палiва», i, каб яно не знiкла ўвогуле, швейцарцы
прыдумалi вельмi арыгiнальную рэч.
На зямлi фермера, якi ад самага пачатку падтрымлiвае дзейнасць iнiцыятывы, у 1999 годзе пасадзiлi яблыню. Побач устанавiлi шыльду з тэкстам пра
тое, што дрэва пасаджанае ў гонар чарнобыльскiх дзяцей, падчас iх першага
адпачынку ў Швейцарыi.
Падобныя рэчы былi зроблены таксама i ў Дзятлавiчах, i ў мiнскiм «Садзе
надзеi» iмя Генадзя Грушавога, але там гэта мела больш сiмвалiчны характар. Швейцарская ж яблыня стала не толькi сiмвалам.
Кожны год Дорлi Фiлiпi збiрае з гэтага дрэва вялiкi ўраджай. Рэжа яблыкi
на маленькiя долькi, затым высушвае, прыгожа пакуе i прадае на калядным
кiрмашы, якi доўжыцца ўвесь снежань.
На кiрмашы для яе выдзелена спецыяльнае месца, а ўсе заробленыя праз
продаж грошы iдуць на падтрыманне вiзiтаў чарнобыльскiх дзяцей.
Тая яблыня стала абавязковым пунктам праграмы iх аздараўлення ў
Швейцарыi.
Фiнансамi сваёй iнiцыятывы Дорлi Фiлiпi займалася да 2012 года, калi вырашыла пакiнуць гэтую пасаду «па ўзросце». Ёй споўнiлася 85 год, i жанчына
вырашыла даць дарогу моладзi. Пры гэтым яна лiчыць трэцi перыяд (два першыя звязаныя дзяцiнствам, бацькамi, вучобай, уласнай сям’ёй i г.д. — усiм,
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што было да пенсii) адным з самых цiкавых у сваiм жыццi, таму што менавiта
ён прыўнёс у яго чарнобыльскiя справы. Гэта значыць — новыя кантакты,
знаёмствы, iдэi.
Перыяд гэты, дзякуй Богу, працягваецца. I не толькi для самой Дорлi Фiлiпi.
Напрыклад, адна з яе пляменнiц прымала ў сваёй сям’i хлопчыка Юру з
Дзятлавiч — i актыўна многiя гады кантактавала з усёй яго радзiнай. А для
таго, каб гэта адбывалася больш эфектыўна, пачала вывучаць нашу мову — i
цяпер размаўляе на ёй даволi свабодна. Нават паспяхова здала з гэтай нагоды шэраг сур’ёзных iспытаў.
Не так даўно Юра пасля службы ў войску па асабiстым запрашэннi зноў
пабываў у Швейцарыi. Дорлi Фiлiпi думала ўбачыць сур’ёзнага маладога мужчыну, а ўбачыла хлопчыка, якi некалi быў у Швейцарыi на адпачынку.
Гэта было надзвычай сардэчна i мiла, кажа яна.
Напрыканцы артыкула скажу лiтаральна некалькi слоў пра сiстэму пенсiйнага забеспячэння ў Швейцарыi.
У адрозненне ад Беларусi, там вельмi спакойна ставяцца да так званых
Дамоў састарэлых, i зусiм не лiчаць iх нечым экстраардынарным. Наадварот,
пенсiянеры шчыра прагнуць туды трапiць.
Па-першае, па беларускiх мерках такiя дамы могуць прэтэндаваць на
месца сярод элiтнага жытла, бо гэта звычайна — вялiкiя па метражы адна- i
двухпакаёвыя кватэры. Па-другое, у Швейцарыi, за выключэннем вёсак, пе-
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раважная большасць насельнiцтва ўсё жыццё арандуе жытло, таму што мець
уласныя «квадратныя метры” — вельмi дорага.
Цiкава, што трапiць у Дом састарэлых швейцарцы могуць толькi тады, калi
да васьмiдзесяцi год напiсалi адпаведную заяўку.
Звонку швейцарскiя Дамы састарэлых нагадваюць камфартабельныя
шматфункцыянальныя комплексы. Пражыванне аплачваецца з пенсiй жыхароў, але магчыма, што ў якасцi спонсара выступае i дзяржава — так бывае ў
выпадках, калi сам чалавек, альбо яго дзецi, неплацежаздольныя. Абдурыць
дзяржаву немагчыма.
У Дамах састарэлых пенсiянераў умоўна падзяляюць на тры катэгорыi:
тыя, хто можа даглядаць сябе сам, тыя, каму часткова патрэбны дагляд, i
тыя, каму дагляд патрэбны 24 гадзiны ў суткi.
Яшчэ раз уяўляю, колькi зараз прагучала ўсклiкаў кшталту «нам бы iх праблемы!», — таму, перш чым паставiць кропку, хачу заўважыць, што Швейцарыя нават не называе сябе «сацыяльнай дзяржавай».

Яшчэ адно хобi байкера
Нiколi б не падумаў, што яго новае захапленне будзе звязанае з дабрачыннасцю — бо байкеры пераважна ўспрымаюцца, як людзi, далёкiя ад любых
сантыментаў. Аднак уразiла мяне не толькi гэта. У чарговы раз узрушыла тое,
як сур'ёзна за мяжой ставяцца да прыёму беларускiх дзяцей. У гэтым рэчышчы расказ Петэра Графа не толькi вельмi тыповы, але i вельмi паказальны.
«Напэўна, лагiчна пачынаць з таго, як Веронiка Ройшэнбах прапанавала
мне заняць яе пасаду. Але я хачу лiтаральна некалькi слоў сказаць пра тое,
што было перад гэтым.
Мае бацькi пачалi прымаць чарнобыльскiх дзяцей на аздараўленне адразу
пасля таго, як пастар Андрэас Гёрлiх стварыў у нашым горадзе адпаведную iнiцыятыву. Аднак, нягледзячы на тое, што Аляксей, якi першым прыехаў у нашу сям'ю i чый фотаздымак упрыгожвае гэты тэкст, з часам стаў
маiм добрым сябрам, — я не ўваходзiў у склад гэтай iнiцыятывы.
Аднойчы я пачуў, што яе праўленню патрэбны чалавек, якi на валанцёрскiх пачатках будзе выконваць частку работы.
Работа па навучаннi абслугоўванню фармакалагiчных машын i ўпакоўцы
лекаў дазваляла не толькi падарожнiчаць па ўсiм свеце, але i знаходзiць час

282

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Петэр Граф і яго беларускі сябар Аляксей

на нешта iншае. Праўленне ахвотна прыняло мяне ў свае шэрагi. Я прысутнiчаў на ўсiх паседжаннях, аднак, так бы мовiць, быў «мiнiстрам без
партфеля», то бок, не браў удзелу ў галасаваннi i не адказваў за канкрэтны
напрамак работы.
Праз некалькi год мяне абралi намеснiкам кiраўнiка iнiцыятывы, а яшчэ
праз пэўны час паўстала пытанне пра тое, каб яе ўзначалiць. Веронiка
Ройшэнбах, якая займала пасаду прэзiдэнта iнiцыятывы дзесяць год запар i
ўжо крыху стамiлася, пажадала бачыць мяне сваiм пераемнiкам.
Гэта было цалкам нечаканым. Мне вельмi падабалася быць чальцом арганiзацыi, я з задавальненнем выконваў усе даручэннi, але стаць прэзiдэнтам?! Нiколi ў жыццi!
Было гэта ў маi 2014 года.
Потым працяглы час я вучыўся, то бок, павышаў сваю прафесiйную квалiфiкацыю. З'явiлася магчымасць яшчэ раз падумаць над прапановай Веронiкi, i я вырашыў рызыкнуць.
Было цалкам зразумела, што працаваць з такiм iмпэтам i эфектыўнасцю, як гэта рабiла Веронiка, не зможа нiхто. Адна справа — кiраваць праўленнем у якасцi надзвычай энергiчнай пенсiянеркi, i зусiм iншая — займацца
дабрачыннасцю ў вольны ад асноўнай працы час.
Усю работу нашага праўлення было неабходна перафарматаваць. У
тыя часы ў яго склад уваходзiла дзевяць чалавек (сёння — сем).
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У жнiўнi 2014 года я запрасiў усiх да сябе дамоў, i мы на працягу цэлага
дня праводзiлi своеасаблiвы ворк-шоп, то бок, пераразмяркоўвалi напрамкi
дзейнасцi, вызначалi ролi i тое, каму iх лепш выконваць.
Зразумела, нiкому з калегаў я не казаў, што маю намер пагадзiцца ўзначалiць iнiцыятыву (ведала толькi Веронiка), аднак тое, як яны збiраюцца
працаваць у будучым, мне вельмi спадабалася. Зразумела было i тое, што,
калi мы не навучымся дзейнiчаць без Веронiкi Ройшэнбах, арганiзацыя проста спынiць сваё iснаванне.
Гэтага не хацелася нiкому.
Пасля таго, як на ворк-шопе мы пераразмеркавалi абавязкi, я зразумеў:
грамадская дзейнасць не будзе замiнаць маёй працы, i ў кастрычнiку мяне абралi прэзiдэнтам. На радасць усiм — бо знайсцi чалавека, якi здольны
ўзяць на сябе такую адказнасць, надзвычай цяжка.
Так, гэтая пасада валанцёрская, але цалкам назваць яе бясплатнай нельга. Толькi плацяць не грашыма. Я б нават сказаў, што работа аплачваецца
па-царску — любоўю, удзячнасцю, радасцю тых дзяцей, якiх прымаем у Швейцарыi штогод. Пачуццяў так шмат, што нiякiмi грашыма iх не вымераць.
Гэта самая галоўная матывацыя».
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Жэнева. 2011 год. Петэр і яго сяброўка Жаніна ўдзельнічаюць у Маршы міру

Петэр Граф — з той катэгорыi людзей, якiя не шукаюць спакой на канапах.
На момант нашай размовы яму быў 41 год — i 50 краiнаў за плячыма. Можа,
гэтыя лiчбы i не падалiся б неардынарнымi, калi б адна асаблiвасць. Фактычна
ўсе свае падарожжы Петэр ажыццявiў за рулём уласнага байка. Не будзе лiшнiм улiчыць i тое, што перад самымi выбарамi на пасаду прэзiдэнта чарнобыльскай iнiцыятывы сваёй мясцовасцi ён перанёс вельмi сур'ёзную аперацыю, звязаную з парокам сэрца, якi абмяжоўваў яго актыўнасць ад нараджэння.
Пра байк-падарожжы Петэра Графа можна распавядаць даволi доўга, але
я спыню ўвагу толькi на адным — самым небяспечным i складаным факце.
У 2007 годзе Петэр вырашыў праехаць (адзiн!!!) на матацыкле ад Цюрыха да Уладзiвастока. Пралiчыць з дапамогай мапы тысячы кiламетраў памiж
гэтымi гарадамi не цяжка, калi iх аб'яднаць адной прамой лiнiяй, але я раю
гэтага не рабiць. Бо маршрут пракладваўся з улiкам таго, што ў дзяржавах, па
тэрыторыi якiх ён праходзiў, ёсць дарогi, дзе можа праехаць матацыкл, i ёсць
больш-менш нармальная сувязь.
Да самага дальняга падарожжа ў сваiм жыццi Петэр Граф рыхтаваўся як
след. Нават вывучыў (у адпаведным аб'ёме, канешне) рускую мову. Даехаць
да Уладзiвастока не атрымалася па прычыне аварыi ў мангольскай пустэльнi, адкуль яго даставiлi ў Паўднёвую Карэю, дзе паспяхова зрабiлi складаную
аперацыю на зламанай назе.
Веданне ж мовы прыдалося, калi Петэр пачаў непасрэдна займацца ўсiмi
чарнобыльскiмi справамi i асаблiва — калi ў сваёй мясцовасцi ўзначалiў адпа-
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ведную арганiзацыю, бо iнiцыятыва швейцарскага Хардвальда супрацоўнiчае
з беларускiмi Лунiнцом i Дзятлавiчамi, дзе рускую мову ведаюць не горш за
сваю родную.
Менавiта тэмай гэтага супрацоўнiцтва i будзе лагiчным працягнуць далейшы аповед самога Петэра Графа.
«Раней да нас прыязджала 40 беларускiх дзяцей, потым iх колькасць скарацiлася да 30-цi — таму галоўнай мэтай свайго прэзiдэнцтва я лiчу вяртанне на былы ўзровень ужо ў 2017 годзе. Вельмi спадзяюся, што гэта
атрымаецца.
Дзецi, якiя адпачываюць у Швейцарыi, бавяць час не толькi ў сем'ях. Тройчы на тыдзень (панядзелак, серада, чацвер) у нас адбываюцца так званыя
«праграмныя днi», то бок, днi, калi праводзяцца агульныя для ўсiх мерапрыемствы. Змест iх розны, але сутнасць адна — зрабiць адпачынак цiкавым,
карысным i запамiнальным.
Напрыклад, кожны раз адзiн праграмны дзень мы ладзiм у Пфунгене, у
парафii Андрэаса Гёрлiха, i той праводзiць для беларускiх дзяцей экскурсiю
па царкве, расказвае, як яна працуе ў Швейцарыi. Дзецям дазваляецца вывучаць уладкаванне алтара, бiць у званы.
Такое нават у Швейцарыi магчыма далёка не ў кожнай царкве. У Пфунгене лагоднасць звязаная перш за ўсё з iменем Андрэаса Гёрлiха. Яго тут
вельмi паважаюць.
Месца ў гэтай горнай вёсцы шмат, таму мы праводзiм там шмат розных спартыўных гульняў i алiмпiяд. Большасць з iх суправаджаецца шчырым
дзiцячым смехам, што для ўсiх — жаданы падарунак. А для дзяцей сапраўдным падарункам стае наведванне самага буйнога ў Швейцарыi вадаспада,
якi месцiцца непадалёк.
Перад тым, як трапiць на тэрыторыю Германii, вядомая рака Рэйн праходзiць праз вельмi прыгожыя скалы. Месца гэтае называецца Шафхаўзен.
Асаблiва дзецi любяць праграмны дзень, якi праходзiць разам з пажарнымi ратавальнiкамi. Там бывае вельмi шмат цiкавостак. Звычайна пажарнiкi
выкарыстоўваюць сваю трыццацiметровую лесвiцу для таго, каб здымаць
з дрэваў катоў, якiя збеглi з дому. Напярэдаднi ж гэтага дня з дапамогай
лесвiцы яны развешваюць на дрэвах розныя салодкасцi, якiя на наступны
дзень чарнобыльскiя дзецi атрымлiваюць, калi адважваюцца (разам з кiраўнiком пажарных) патрапiць у аўтаматычным кашу на самую верхатуру.
Так у iх свядомасцi адбываецца абсалютна бяспечная перамога над
страхам вышынi.
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На пажарным палiгоне ёсць шмат аб'ектаў, якiя iмiтуюць сапраўдны пажар. З дапамогай спецыяльнага апарата-цеплавiзара дзецi ў пакрытым дымам будынку шукаюць рэчы, якiя «гараць». Напрыклад, уключаны ў разетку
прас.
Дзецi апранутыя, як сапраўдныя пажарныя. Няма толькi процiвагазаў,
бо дым там не сапраўдны, а такi, што звычайна выкарыстоўваюць на дыскатэках.
Дзяцей вучаць тушыць коўдрай крынiцы пажараў. Яны гуляюць пажарнымi шлангамi ў жартлiвы футбол, калi дзве каманды заганяюць вадой мяч
у браму сапернiка, альбо пераадольваюць канатную дарогу над «ракой, дзе
шмат кракадзiлаў».
Заўсёды захапляльнымi бываюць наведваннi надзвычай прыгожай горнай
пляцоўкi Сэнцiс, якая знаходзiцца на дзвюх з паловай тысячах метраў над
узроўнем мора, i Цюрыха, дзе дзецi больш за ўсё любяць мясцовы заапарк з
прышпiльнымi малпамi i басейн, адкуль iх потым немагчыма выцягнуць.
Словам, мы робiм усё, каб адпачынак у Швейцарыi запомнiўся дзецям на
ўсё жыццё».
Сяброўка Петэра Жанiн таксама захапляецца работай з чарнобыльскiмi
дзецьмi. Пазнаёмiлiся яны пяць год таму на знакамiтым швейцарскiм вулiчным
парадзе (Street Parade), якi ладзiцца вакол цюрыхскага возера ад 1992 года i ў
якiм бяруць удзел больш за мiльён чалавек. Нечым гэтае свята нагадвае знакамiтыя бразiльскiя карнавалы, дзе пануюць весялосць, каханне i танцы.
Пасля таго, як Петэра абралi прэзiдэнтам мясцовай чарнобыльскай iнiцыятывы, Жанiн пачала выказваць «прэтэнзii», што ён увесь час заняты — альбо
сваёй работай, альбо чарнобыльскiмi дзецьмi. Аднак, як толькi надыходзiць
дзень iх ад'езду, яна адразу робiцца сумнай ад разумення таго, што развiтваецца са сваiмi маленькiмi сябрамi.
Байкерства, дарэчы, не адзiнае хобi Петэра Графа. Яшчэ ён вельмi захапляецца фатаграфiяй. Менавiта з яго фотаздымкаў складаецца калаж, якiм я i
хачу скончыць гэты нарыс i зноў пакiдаю выяву без якiх-кольвек каментароў,
бо ўсё там зразумела без слоў.

ГЛАВА XI

САД НАДЗЕІ
НА ЗЯМЛІ ВЕРЫ
У адной песні надзею называлі
«зямным компасам».
Удалая метафара! Толькі там яна датычылася
канкрэтнай асобы, а тут гаворка ідзе
пра цэлае пакаленне.
Магчыма, гэта прагучыць крыху пафасна,
але Генадзь Грушавы
і фонд «Дзецям Чарнобыля»
вярнулі многім не толькі здароўе,
але і надзею на будучыню, веру ў свае сілы.
Канешне, сумна, што сёння
яны «схаваныя пад асфальт»,
але з часам яны прарастуць і адтуль.
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Ирина Грушевая вспоминает...
«Начну издалека.
Я уже рассказывала, что на рубеже восьмидесятых и девяностых годов
мы очень многое делали для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к чернобыльским проблемам Беларуси, ибо официальные власти
умышленно эти проблемы замалчивали. Именно в таком ракурсе я использовала свое пребывание за границей.
В 1991 году из немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия в Минск приехала большая делегация во главе с земельным министром внутренних дел
доктором Гербертом Шнором. Приехали для того, чтобы торжественно заложить первый камень в основание строительства Международного Минского
образовательного центра, который большинство сейчас знает, как IBB.
Наш фонд был одной из первых гражданских инициатив Беларуси, и их
это сильно заинтересовало. Впервые в своей едва зародившейся истории
фонд «Детям Чернобыля» принимал у себя в гостях делегацию столь высокого уровня.
В её составе была Элизабет Райзер, которую мне представили, как президента Экуменического форума женщин-христианок Европы. Активность фонВокальный ансамбль «Крэсіва» поет для Cада Надежды
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да, ощущение грядущей свободы произвели на Элизабет такое впечатление,
что она тотчас же пригласила меня на конференцию европейских женщин,
которые занимаются вопросами экологии и которая скоро должна была состояться в Италии.
Начало работы фонда напоминало геометрическую прогрессию. Деятельность буквально фонтанировала. Если в 1990 году на оздоровление за гра-

Посадка будущего сада
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ницу мы отправили шесть тысяч белорусских детей, то в 1991-м — уже двадцать тысяч. Кто знает, как это непросто, поймет, насколько интенсивным был
ритм нашей работы. Особенно, если учесть препоны, которые чинила власть,
а их было невероятное множество.
Честно говоря, в рабочей суете я даже забыла о приглашении на конференцию и вспомнила о нем, лишь когда в 1993 году пришла официальная
бумага.
Экуменический форум женщин-христианок Европы объединил представительниц религиозных конфессий 28 стран. В одной только Германии в него
входило около четырех тысяч активисток. Первым президентом этой организации избрали Элизабет Райзер.
К слову, тогда в неё входили и русские православные.
Одним из важных пунктов деятельности форума являлись вопросы экологии, а значит, и всё, что связано с Чернобылем. Я была очень рада такой
трибуне. Выступление на ней было не только престижным, не только давало
возможность быть услышанным, но и выливалось в конкретные проекты.
Для того чтобы про чернобыльские проблемы в Европе узнали более обстоятельно, я пригласила участвовать со мной в конференции мою коллегу с
великолепным знанием английского языка Людмилу Лещеву. Выступили мы
Отец Игорь (в миру Игорь Коростылёв) перед акцией
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очень убедительно, показали фотографии, представили данные социологических исследований.
На всех присутствующих это произвело очень сильное впечатление, и впоследствии фонду «Детям Чернобыля» удалось наладить очень много интересных международных проектов. По разным направлениям.
Тогда я очень плотно занималась созданием для белорусских детей фабрики по производству экологически чистого питания. С помощью немецкой
организации «Матери и отцы против ядерной угрозы» нам удалось отыскать
средства для закупки соответствующего оборудования. Оставалось найти в
Беларуси чистые от радиации земли, где можно было бы выращивать экологически чистые злаки. Пшеницу, например.
Не следует забывать, что речь идет про начало девяностых годов прошлого века — время большой разрухи. Тогда практически ни у кого не было чёткого представления, как эту проблему следует решать. Зато было большое
желание её непременно решить, ибо уже тогда по линии фонда действовало
восемь тысяч активистов по всей стране.
Известный белорусский
фотожурналист Женя Коктыш посоветовал пригласить
работать в проекте его хорошего друга Генриха Третьяка, который руководил колхозом имени Ломоносова в
Столбцовском районе. Кандидат сельскохозяйственных наук, очень интересный
человек с новаторским мышлением.
Как и мы, он был гуманитарием, но у нас тогда не
было слова «не могу». Верилось, что сможем всё.
Работа в этом направлении медленно, но верно
продвигалась. Невзирая на
то, что именно тогда и началась реставрация советской
системы. Государство вновь
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стало «подминать под себя»
все людские инициативы, давая понять, что оно и есть
главная доминанта, которая
может всё, а человек — ничего. В отличие от Запада, где
государство, наоборот, ищет
и поддерживает активных людей, чтобы они делали своими
силами то, до чего у него не
доходят руки.
Модели диаметрально противоположные, но нам по душе
была западная. Хотелось чегото добиться самостоятельно.
Когда в хозяйстве Третьяка,
с которым мы были в хороших отношениях, уже стояли машины, привезенные нами из Дании, я попросила его дать нам один саженец яблони из его
личного хозяйства.
Мысль посадить Сад надежды пришла ко мне в итальянской Санта-Севере во время конференции уже упомянутого Экуменического форума.
Третьяк подарил мне саженец буквально за несколько дней до очередной
чернобыльской даты, то есть накануне 26 апреля 1993 года.
По возвращении в Минск вместе с гостями из канадской партнёрской организации мы посадили его на территории строящегося храма Всех Скорбящих
Радость.
Первоначально задумывалось в следующем году посадить еще одну яблоню, а на десятилетие Чернобыля разбить там целый сад как символ жизни,
символ международной женской солидарности с белорусской бедой.
Однако когда весной 1994 года мы из питомника взяли саженец вишни и
приехали на то место, где должна была расти наша яблонька, то увидели
вместо неё нагромождение бетонных строительных плит. Строители не удосужились пересадить наше дерево поближе к строящейся церкви, а просто
выгрузили на него свои материалы.
Потом я написала, что на человечество точно так же «выгружают» атомную энергию, и никто при этом не задумывается над тем, что будет потом,
будет что-то расти или нет...
Пришлось ехать в питомник вновь и покупать ещё один саженец.
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Так что 26 апреля 1994 года мы посадили сразу два саженца — яблоньку и вишенку. Посадили поближе к церкви, чтобы им больше ничто
не угрожало.
А в 1995 году Вольфганг и Герхильд Крамер из Германии привезли к этой
грустной дате два саженца груши, сопроводив словами: «Поскольку Грушевой строит помощь детям, груша должна быть в Саду надежды обязательно,
потому что надежда важнее всего». Понятен был и намёк на нашу фамилию.
Вторая груша была «моей».
Отец Игорь тогда освятил саженцы, а Геннадий очень проникновенно сказал: «Дерево надежды на земле веры. Как это символично!»
Ещё раз напомню, что в то время во всём мире действовало свыше пятисот чернобыльских инициатив, и они с большим желанием сотрудничали с
нашим фондом.
В 1994 году мы провели очередной конгресс «Мир после Чернобыля», в
котором активно участвовали представители трёх десятков стран. Год спустя
я представила этот проект на генеральном собрании Экуменического форума
женщин-христианок Европы, которое проходило в Бухаресте. Там же предложила встретиться в 1996-м в Беларуси, чтобы на десятилетие Чернобыля
совместно посадить целый сад.
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Идея всем понравилась, но было решено садом не ограничиваться и провести в Минске трёхдневный семинар «Женщины и энергия», где мы поговорим
не только об уничтожающей энергии, но и об энергии добра, сопричастности,
благотворительности. Об энергии человеческих сердец. Она тоже не видна, но
способна спасти мир. Атомная энергия — разрушает, а эта — созидает.
В начале 1996 года, за несколько месяцев до даты нашего семинара, был
проведен наш третий чернобыльский конгресс. На нем работали представители сорока стран мира. Присутствовало около шестисот гостей, среди которых были знаменитые учёные, общественные деятели, священники. От
Беларуси были известные в области радиологии учёные — Василий Нестеренко, Евгений Конопля, Иван Никитченко. Белорусскую православную церковь представлял лично Митрополит Филарет. Своим присутствием в президиуме он демонстрировал, что церковь тоже озабочена выживанием людей
на этой земле.
Не было только представителей власти, хотя мы их
и звали. Ни одного человека. Это была демонстрация
того, что их не интересует
наша работа. То есть действовала старая советская
установка — гражданам своей страны доверять нельзя.
Можно только приказывать
и пользоваться результатами их труда.
Неудивительно, что они
по-мелкому гадили, мешали нашей работе. То выключится в зале заседания
отопление, то перестанут
работатькабинысинхронистовпереводчиков...
Но, несмотря ни на что,
конгресс прошёл очень успешно. К сожалению, после
него Геннадий попал в больницу, его прооперировали.
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Это стало очень серьёзной проблемой накануне намеченного на 26 апреля
женского семинара. Мы всегда работали тандемом, дополняя друг друга. А
тут... Пришлось выполнять очень сложные задачи в одиночку, ибо привычной
мне поддержки в этот раз не было.
Мероприятие планировалось большое. Приехали женщины из 17 стран.
Каждой надо было организовать трансфер, перевод, размещение и т.д. А самое главное — подготовить площадку для посадки сада. Убрать строительный мусор — плиты, щепки, разные железяки... Словом, все, что у нас обычно остается на стройплощадках.
План сада у нас был. За год до даты посадки Гена обратился к своему
коллеге по Верховному Совету 12-го созыва Леонтию Зданевичу, который
работал архитектором, с просьбой сделать план сада, расположенного возле церкви. Настоятель отец Игорь Коростылёв, который тогда был членом
нашего правления, полностью поддерживал эту идею. С ним даже был подписан меморандум о том, что потом церковь будет заботиться о саде.
Согласно этому плану, одобренному отцом Игорем, в питомнике мы купили 68 саженцев. Не было в продаже только двух вишенок, которые были
предусмотрены планом.
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Подготовку площадки для посадки деревьев тоже взял на себя отец Игорь,
но в самый последний момент выяснилось, что он не сможет проконтролировать процесс. Это автоматически означало срыв намеченного.
Грушевой быстро нашел бы выход, но Гена в клинике, и проблему в пожарном порядке пришлось решать самим. Буквально накануне мероприятия мы,
как говорится, пустили шапку по кругу , собрали деньги и наняли в какой-то
строительной фирме бульдозер с экскаватором.
Слава Богу, успели...
Всё это время не умолкал телефон. СМИ интересовались, что и как готовится к печальной круглой дате — 10 лет после Чернобыля. В том числе
интересовалась этим одна редактор Белорусского телевидения. Я подробно
рассказывала про Сад надежды. Про то, что там будут расти исключительно
плодоносящие деревья — как символ победы жизни над радиацией. Ей идея
очень понравилась, и она пообещала прийти на открытие, снять сюжет. Дескать, все памятники делают из камня, а тут он будет живым.
Открытие сада было очень торжественным. Приехали все участники нашего семинара и гости. Всего 120 человек. Разбились на группы. Все надели
майки с логотипом нашего фонда. Возле каждого дерева фольклорный ансамбль «Крэсiва» спел по нескольку куплетов из белорусских песен.
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Мероприятие уже началось, когда появилась съёмочная группа. Кроме
привычной телекамеры, они несли ещё и какой-то свёрток. В нём оказались
два саженца японской вишни. Я очень удивилась, ибо про нехватку именно
саженцев вишни им ничего не говорила.
Такое вот чудесное совпадение! Наверное, самому Богу хотелось, чтобы
возле его храма цвели сакуры, привезённые из опалённой атомом Хиросимы! Эти сакуры как бы поставили знак равенства между жертвами атомного
оружия и так называемого мирного атома. Мирно убивающего, хотела бы я
сказать.
Помню, пошел небольшой дождь, и над строящимся храмом раскинулась
яркая радуга...
Потом все мы отправились на «Чарнобыльскi шлях».
...Но вернемся к похоронам Гены. Во время панихиды у гроба настоятель
церкви Всех Скорбящих Радость отец Игорь предложил присвоить посаженному нами у храма в 1996 году Саду надежды имя Геннадия Владимировича
Грушевого. Очень благородное предложение, но это уже совсем другая история...»

ГЛАВА XII

РЭКВIЕМ
ПАМЯЦI
Упэўнены, што кожны аўтар гэтых нарысаў
быў бы рады, каб нагоды для іх напісання
не было б увогуле.
Альбо, каб яна была
КАРДЫНАЛЬНА іншай.
Сумна і горка.
Аднак...
Вядома, гісторыя не ведае ўмоўнага ладу,
але ведаць яе трэба ў тым ліку і таму,
каб памятаць пра тых,
хто вучыў нас памятаць.
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Грустный пессимизм
Возможно, кому-то рассказ известной журналистки Радио
Свобода покажется немного пессимистичным. Возможно,
кто-то посчитает его слишком грустным...
Но, на мой взгляд, Елена Панкратова сформулировала
то, что испытывают те, кто в прошлом был тесно связан
с фондом «Детям Чернобыля»: это пессимистическая
грусть . Она написала свой рассказ так искренне и душевно, что многим из нас остаётся лишь жалеть о не знающей
сослагательного наклонения человеческой истории.
«Воспоминания даются непросто и пишутся нелегко. Поняла, что не люблю долго бывать на этой территории моей памяти. Слишком большими
разочарованиями обернулось то время... Одно из разочарований — судьба
движения «Детям Чернобыля» Геннадия Грушевого, которого я всегда буду считать гениальным социальным технологом. То, что он и собравшиеся
в самом начале вокруг него талантливые, полные идей и сил, с прекрасным
образованием, тогдашние 30--40-летние впоследствии оказались невостребованными нацией, большая проблема самой нации.
С Грушевыми я познакомилась во второй половине 1980-х.
Я работала тогда на иновещании Белорусского радио и готовила программы на немецком языке. Ирину с её блестящим немецким (тогда она была
доцентом иняза) я приглашала в качестве модератора. Геннадий несколько
раз, причем по-немецки, выступал с комментариями на актуальные темы. Темы подсказывали сами слушатели из двух Германий и Австрии. Речь шла о
дальнейшем развитии СССР, о том, что такое Belarus (тогда в лучшем случае
слышали о Weissrussland), ну и, конечно, всех без исключения интересовали
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Комментарии мало кому
известного минского учёного-философа получили немало откликов. Наши немецкие программы, которые готовила молодая продвинутая команда, вообще в те годы были популярны. Мы научились обманывать цензуру, читавшую
при незнании немецкого исключительно белорусские и русские переводы.
Естественно, переводы отличались от оригиналов...
В то время Ирина и Геннадий вместе с детьми жили в двушке-»брежневке»
в спальном районе на Притыцкого, недалеко от того места, где теперь, в Саду
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надежды, растут груши Грушевого. Тогда было принято встречаться дома, а самым большим
кайфом считалось общение.
В гости к Ирине и Геннадию
приходили очень интересные
люди. К тому же постоянно ктото кого-то приводил. По советской традиции, невзирая на все
дефициты и пустые прилавки,
гостей надо было накормить.
Ира делала это блестяще даже
из более чем скромного набора
продуктов. Однажды я привела
к Грушевым знакомого журналиста из ФРГ. Он пришёл в поЕлена Панкратова
лный восторг от всего, что послушал и поел и, вероятно, рассказал об этом своим коллегам в московском
корпункте. Через какое-то время в Минск приехал ещё один западногерманский корреспондент и стал активно проситься к Грушевым. Позже от разных
немцев доводилось слышать, что есть такая квартира в Минске, где можно
встретить абсолютно свободных людей (keine Schere im Kopf — без ножниц в
голове) и где все до одного говорят на прекрасном «hochdeutsch». Вероятно,
немецким гостям повезло встретить у Грушевых Ириных коллег-германистов,
уровень подготовки которых в Минском инязе был очень и очень высоким.
После таких встреч некоторые в Германии вообще считали белорусскую столицу самым немецкоговорящим городом в мире.
Помню, что идея оздоровления чернобыльских детей за рубежом обсуждалась именно тогда и там, а несколько позже об этом рассказали в своих
публикациях немецкие журналисты. Дальше пошло по цепочке. Статьи обсуждались в церковных общинах. Постепенно у сельских прихожан, привыкших помогать голодающим детям Африки, Азии и Латинской Америки, возник
интерес к пострадавшему от радиации белорусскому региону. Абсолютный
прорыв произошёл, когда в Германию приехала Ирина и дала интервью для
всех возможных теле- и радиоканалов. Её умение воздействовать на аудиторию и вызывать слезу и сострадание даже не у самого сентиментального
человека — это особый феноменальный дар. Короче, все завертелось окончательно и бесповоротно.
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Об оздоровлении чернобыльских детей заговорили позже многие в Беларуси. Но только Грушевому удалось продумать реализацию идеи на массовом уровне так, чтобы возможность отдохнуть, поправить своё здоровье, а
при необходимости — серьёзно обследоваться имели не единицы, а тысячи и
даже десятки тысяч ребят. Государству это не стоило ни копейки. Сам отдых,
проезд детей, необходимая медицинская помощь — всё это финансировали
зарубежные партнёры. За оформление паспортов, получение виз, поездки
в посольства, логистику внутри страны отвечали друзья Грушевых, а также
друзья их друзей. Всё было построено на энтузиазме, иногда приходилось чтото оформлять и переоформлять по ночам. О материальном вознаграждении
никто не думал. Это было время, когда все были бедные, а деньги сами по
себе ничего не значили. Все верили, что осчастливить людей так просто: надо
только дать им возможность вырваться за «железный занавес» и увидеть, как
надо жить. Это был конец той эпохи, когда ещё существовали идеалисты и когда интеллектуалы, интеллигенты да и просто порядочные люди были вместе.
Тогда многие не понимали этого. Просто было интересно жить.
Сегодня мне грустно от того, что в полной мере удалось реализовать
только один проект фонда «Детям Чернобыля» — выезд на оздоровление.
То время было уникальным для установления всякого рода гуманитарных
связей. У сопровождающих детей переводчиков, а это были не только выпускники иняза, но худо-бедно умеющие говорить по-немецки педагоги, журналисты, врачи, технари, появлялась возможность встретиться со своими
коллегами, обсудить возможность профессиональных стажировок в больницах, социально-педагогических учреждениях, предприятиях малого и среднего бизнеса, спортивных клубах... Это было перспективное направление, т.к.
речь шла о создании рабочих мест для повзрослевших детей Чернобыля.
Для осуществления этих долгосрочных проектов требовалось много времени
и сил. Всё это приходилось тратить на преодоление разных чиновничьих заморочек да зависти со стороны окружающих. Старая библейская история —
люди не прощают тех, кто раньше шел сзади, а сегодня идет вровень с ними,
не говоря уже о тех, кто оказался впереди... Вспоминать про все эти козни
больно и сейчас... Их сполна хватило даже самым рядовым участникам проекта, вроде меня. А что тогда говорить о лидерах — о Грушевых? На каждом
шагу слышались возмущения: как это он (она) второй раз поехал в Германию,
Италию, Бельгию?! А государственные органы одобрили кандидатуру? А кто
позволил ему (ей) отвечать на каверзные вопросы западных провокаторов
так, как они отвечают?! И, вообще, за какую сумму в СКВ они так бесстыже
продают родину?!
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Сейчас всё это смешно, а тогда было не до смеха... Потом, кстати, было
по-другому, но ещё хуже.
Так получилось, что в дальнейшем с фондом я сотрудничала не так уж и
много. Появились собственные проекты. С детьми на оздоровление выезжала
только в начале и в конце 1990-х. В то время, когда сидела без работы и без
средств. Эти поездки, чего греха таить, здорово выручали меня, как и многих
других сопровождающих переводчиков, которые были единственными кормильцами в семье. В зависимости от инициативы, которая организовывала
каникулы, наши гонорары колебались в пределах 100—150--200 дойчмарок.
По тем временам, особенно в начале десятилетия, это была очень большая
сумма. Кроме того, приглашающая сторона иногда разрешала брать с собой
собственных детей, которых не с кем было оставить.
Брать деньги поначалу было неудобно, даже где-то стыдно. Потом стало
привычней. Зато теперь чувствуешь себя не очень комфортно при общении с
теми, кто тебя тогда поддержал. Ты никогда не отдашь этим людям то, что получил от них. С другой стороны, ты очень обязан им за эти уроки бескорыстного пожертвования. Но это всё мои собственные, возможно, и непонятные
многим ощущения... Мне кажется, что в начале 1990-х это понимали больше.
Позже нередко доводилось слышать: фи, как мало нам дали...
Первая моя детская группа была из Ветковского района. Мы отдыхали в
баварских Альпах, где-то под Мюнхеном. Квартировали в семьях. Тогда все
мы одевались лишь бы как. А дети из чернобыльских мест вообще выглядели
бедно. Приезжали, как правило, в одной паре обуви, в которой предстояло
проходить еще и дома, в лучшем случае, до конца лета... Первые несколько
дней ничего не ели. Приходилось вместе с хозяевами разбираться, почему.
Одним было «нясмачна». Они привыкли есть только «бульбу ды сала», а в
немецком рационе этого не было. Давали много овощей, непонятные спаржу
и шпинат, морскую рыбу и «гадкую зялёную грушу, якую немагчыма кусiць»
(имелось в виду авокадо). Других пугали незнакомые столовые приборы. У
себя дома они обходились исключительно ложкой, а иногда и вовсе ели руками. А здесь во время завтраков и ужинов все, включая даже самых маленьких
немцев, ели с помощью ножа и вилки. Этого наши не умели... В качестве
альтернативы салу хозяева стали предлагать сосиски. Меню изголодавшихся
после нескольких дней отказа от пищи выглядело так: по утрам и вечерам
штук по семь сосисок и столько же булочек, большое количество колы, иногда допускался йогурт. Вскоре начались проблемы с животами. Пользоваться
унитазами умели далеко не все. Некоторые ходили в сад, под кусты с розами... Непривыкшие к такому немцы сохраняли невозмутимость. Они были по-
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христиански добры. Так или иначе, к концу каникул их маленькие гости умели
есть с помощью ножа и вилки, знали, куда ходить в туалет, что-то лепетали
по-немецки и называли хозяев «мама» и «папа»... Назад домой ребята возвращались окрепшими, посвежевшими, приодетыми, с кучей подарков для
всей своей многочисленной родни...
Дети из Черикова, с которыми пришлось работать в конце 1990-х, отличались от «первенцев» как небо и земля... Этот районный центр, с прилегающими к нему окрестностями, на то время имел множество прямых партнёрских
связей. Причем не только с немецкими, но и с итальянскими, бельгийскими
и разными другими инициативами. Некоторые дети оздоравливались даже
в США. С первых минут в автобусе я узнала от них, что Германия — это
не самое популярное в Черикове место отдыха. По сравнению с подарками
итальянцев, немецкие выглядят уж очень бедно... Настойчивые пожелания,
особенно девочек, учитывались мало. Единственное, на что им удавалось
расколоть хозяев, это на куклу Барби. Кроссовки, которые дарились, были, с
точки зрения чериковских школьников, не самыми фирмовыми... Все хотели
почему-то носить «Рибок». Каждый раз рядом со мной место в автобусе занимал мальчик Коля. Он был самым старшим в группе, лет 14. Как переросток, ездил по частному приглашению в семью друзей отца. Колин папа имел
вместе с немцами «левый» бизнес — гнал из Германии иномарки... Первый
Колин вопрос ко мне — а какие иномарки пригнала домой я. Похоже, Коля

308

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

владел информацией обо всех ценах на немецком рынке. Советовал, какой
товар везти домой лучше. Также охотно сплетничал по поводу малышни, которая ехала на оздоровление. По его словам, некоторые из группы — дети
работников районо и ментов — оздоравливались в том году уже по второму
кругу, за границей бывали не раз.
«Не смотрите, что они одеты в старое, — предупреждал Коля. — Это им
родители так сказали. За границей самое главное — говорить: мы бедные.
Больше подарков получишь».
Татьяну я встретила во время последней поездки на севере Германии. Она
была мамой чернобыльского мальчика, который проводил там лето. Татьяна
лежала в одной из клиник. Ей только-только сделали операцию на тазобедренных суставах. Немцы, которые организовали это лечение, просили меня помочь с переводом. Та операция относилась к дорогостоящим. Членам
инициативы удалось собрать большую часть суммы, а также договориться с
врачами, которые оперировали белорусскую больную бесплатно, приобрести какие-то сложные протезы, не говоря об оплате перелета из Беларуси
в Германию и обратно. Было договорено, что несколько тысяч — где-то до
десяти — найдет Татьяна (сама операция без страховки стоила на порядок
дороже). Семья женщины приняла условия. У них пустовала квартира, и они
были готовы ее продать, поскольку сами жили в коттедже. Татьяна пообещала, но в результате этих денег так и не дала. Передумала. Очень дорого.
В ответ на реплику организаторов «вы обещали», сказала: если вы, такие
богатые, смогли найти 100 тысяч, то почему бы вам не найти ещё 10. Немецкая сторона, конечно же, нашла. А барышня благополучно возвратилась
назад за немецкие деньги... Прекрасно ходит на своих ногах, а раньше могла
только ползать... Кто её знает, может, и вспоминает с благодарностью тех,
кто решил ей помочь...
«Всё испортили деньги, которые пришли на халяву в Беларусь», — сказал Грушевой во время нашей последней встречи. Это было на Круглой, где
мы когда-то раньше жили, возле кафе «Березка». За два года до этого Гена
праздновал там свою некруглую дату — 59-летие. Людей было много. И
атмосфера чем-то напоминала ту, что была когда-то в квартире Грушевых
на Притыцкого. Все удивлялись: столько народу, а ведь это ещё не юбилей.
Вряд ли кто-то думал, что он уже очень серьезно болен. В тот последний
раз мы пообщались мало. Гену кто-то ожидал. Я только и успела передать
ему благодарность от одной минской бабушки, внук которой по линии фонда несколько раз выезжал в Италию. Мальчик формально не подходил
для отбора. Он был подросткового возраста, что превышало какие-то ли-
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миты, кроме того, минским и к тому же вполне крепким, никогда и ничем
не болевшим. Но Грушевой его в группу включил. Паренёк, чьи родители
были наркоманами и которого воспитывала одна бабушка, был проблемным. Учиться не хотел, не всегда ночевал дома, попадал в детскую комнату
милиции. С каждым годом проблем становилось больше. Каникулы в Италии на какое-то время преобразили парня, но потом дома всё началось по
новой. Итальянцы стали приглашать парня почти каждый год. Пообещали
бабушке работать с ним, «пока не перебесится». Перебесился. У хозяина
семьи — итальянца научился очень много чего делать руками. Теперь у
парня своя, очень хорошая, семья.
«Передаю по просьбе бабушки земной поклон Геннадию Владимировичу», — сказала я Гене.
«То, чего не ждёшь», — ответил он, похоже, так и не вспомнив, о ком
речь... Также заметил, что у бывших чернобыльских детей уже свои дети. Мы
оба торопились и договорились, что обязательно созвонимся, встретимся и
продолжим разговор. Потом я много раз набирала его номер, но не везло.
Он всё время находился вне зоны доступа. Никогда не думаешь о том, что
видишь человека в последний раз».

Жменька попелу
«Камертон» — традыцыйная рубрыка аднаго з мэтраў беларускай журналiстыкi Сяргея Ваганава ў газеце «Наша
Нiва». Як вядома, камертонам называюць iнструмент, якi
выкарыстоўваюць для фiксацыi вышынi гуку. Гэты быў напiсаны з нагоды смерцi Генадзя Грушавога.
«28 студзеня 2013 года, калi ў Маскве адбывалася пахаванне Юрыя Iзраэля, у Мiнску памёр Генадзь Грушавы.
Невядома, ад якой хваробы памёр Юры Iзраэль. На 84-м годзе жыцця хвароба, па сутнасцi, адна — глыбокая старасць.
Вядома, ад якiх хвароб памiраюць на 64-м годзе жыцця — сэрца альбо рак.
Сэрца Генадзя Грушавога не вытрымала раку крывi.
Час развёў гэтых людзей, якiя наўрад цi ведалi адзiн аднаго, на дваццаць
гадоў па народжаннi, але мiстычна злучыў на сыходзе з жыцця.
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Юры Iзраэль, акадэмiк, сусветна вядомы адмысловец у пытаннях метэаралогii, экалогii, клiмату, чалавек, ад маладосцi ўшанаваны высокiмi ў СССР,
а потым i ў Расii, званнямi, пасадамi i ўзнагародамi. Адну з iх — ордэн Ленiна — ён атрымаў за Чарнобыль. Менавiта ён ствараў мапы радыяцыйнага
забруджвання, маляваў ягоныя лiчбы, што праўда, розныя цi не штодзень... У
асаблiвую заслугу яму ставяць прадухiленне панiкi ў Кiеве i радыеактыўнага
дажджу ў Маскве...
Генадзь Грушавы нiякiх узнагарод ад беларускай дзяржавы не атрымлiваў.
Фiлосаф, палiтык, гуманiст... Амаль чвэрць стагоддзя ён узначальваў фонд
«Дзецям Чарнобыля». Непрыкметна вывозiў дзяцей на аздараўленне ў розныя чысцюткiя мясцiны планеты, ладзiў гуманiтарную дапамогу... Сцвярджаюць, што гэтай дапамогай скарысталася каля 2 мiльёнаў чалавек, а колькасць
аздароўленых дзяцей перавысiла паўмiльёна...
У паведамленнях пра смерць Юрыя Iзраэля згадвалася, што яшчэ ў 50-х
гадах мiнулага стагоддзя ён цi не на сабе вымяраў уздзеянне радыяцыi пасля ядзерных выпрабаванняў пад Сямiпалацiнскам. I быццам гэта дапамагло
яму атрымаць праўдзiвую карцiну таго, што здарылася ў Чарнобылi, дзе ён,
тагачасны старшыня Дзяржгiдрамета СССР, апынуўся 27 красавiка, на другi
дзень...
Генадзь Грушавы нiчога не вымяраў на сабе ў навуковых мэтах. Наўрад
цi ў каго ёсць медыцынскiя доказы, што ён захварэў на лейкемiю ад Чарнобыля, хаця нiколi не страшыўся ездзiць у зону. Але каб лiчыць лейкемiю
чарнобыльскай хваробай, беларусам доказы не патрэбны. I ў гэтым сэнсе
Генадзь Грушавы вымяраў на сабе тое, што вымяралi i вымяраюць на сабе
мiльёны беларусаў. I не толькi апраменьванне так званымi «малымi дозамi
радыяцыi», але i вялiкiмi дозамi хлуснi. Хлуснi, да якой адразу, з першых дзён
катастрофы, спрычынiўся Юры Iзраэль.
У велiзарным чарнобыльскiм дасье, на якое не забылiся сёння адно што
навукоўцы, сабраны дзясяткi, сотнi фактаў, прыкладаў i доказаў той хлуснi.
Дастаткова ўзгадаць, як з удзелам Iзраэля ў 10, а ў «асаблiвых выпадках» у
50 разоў павышалiся «нормы дапушчальных узроўняў апраменьвання»; як ён
даваў заключэннi на вяртанне цяжарных жанчын i дзяцей у мясцiны, якiя сам
жа месяц таму лiчыў небяспечнымi; як з дапамогай авiяцыi апрастоўваў над
Беларуссю смяротныя хмары, а потым няўцямна i супярэчлiва, блытаючыся ў
датах i мэтах, тлумачыў тыя «жоўтыя дажджы» ў адказ на пальчатку, кiнутую
яму ў «Комсомольской правде» ў твар Алесем Адамовiчам...
Упэўнены: калi б адбыўся суд не толькi над кiраўнiкамi Чарнобыльскай
АЭС, але i над усёй сiстэмай татальнай хлуснi, Юры Iзраэль фiгураваў бы
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не сведкам, а падсудным. Абвiнаваўцам на тым судзе, безумоўна, быў бы
Генадзь Грушавы, пацярпелымi —
беларускiя дзецi. Бо нiхто, як ён, не
ведаў усёй праўды пра «чарнобыльскiх вожыкаў». Мо медыкi? Але медыкi таксама хлусiлi — манiпулявалi
статыстыкай, хавалi чарнобыльскiя
прычыны хвароб i заўчасных смерцяў... Так, суду не было. I мы сёння
маем тое, што маем: сiстэма татальнай хлуснi працуе безадмоўна — ад
Чарнобыля да Майдана...
Мiж тым, у афiцыйным паведамленнi пра смерць Iзраэля, у неафiцыйных водгуках таксама, анiчога
пра ягоную злавесную ролю ў наступСергей Ваганов
ствах Чарнобыля не ўзгадваецца.
Больш за тое — ён названы «сапраўдным iнтэлiгентам».
Што ж вымушала «сапраўднага iнтэлiгента» хлусiць? З якiх умоў «сапраўдныя iнтэлiгенты» ператвараюцца ў адэптаў татальнай хлуснi?
Такiх умоў процьма, перадусiм страх. Але чаго страшыцца чалавеку, якi ад
маладосцi нiбыта дзеля навукi ахвяраваў сабой, адважна лётаў над ядзернымi палiгонамi, ды i ў Чарнобылi не быў баязлiўцам?
Не, не страх падпiхнуў Iзраэля ў абдымкi хлуснi. «Ён быў сапраўдны дзяржаўнiк», — кажа пра яго вядомы падарожнiк i дэпутат Дзярждумы Чылiнгараў. I гэта праўда. Бо ўсё, што рабiў Iзраэль у навуцы, у адмiнiстрацыйнай
дзейнасцi, наогул у жыццi, было падпарадкавана самаахоўным iнтарэсам
таталiтарнай, а потым аўтарытарнай дзяржавы, то бок дзяржаўнай улады.
Улады, якая натуральна не жыве без хлуснi. Нездарма некаторыя замежныя
навукоўцы лiчылi яго «выкапнёвым камунiстам, якi змагаецца за выкапнёвае
палiва»...
Вось абставiна, якая i злучае Iзраэля i Грушавога, i разводзiць iх па розныя
бакi на Боскiм судзе, — яны абодва ахвяравалi сабой.
Iзраэль — дзеля дзяржавы для ўлады.
Грушавы — дзеля дзяржавы для людзей.
Не той, што падкладвае пад людзей новую бомбу ў Астраўцы. А той, што
ратуе. Бо якая ж гэта будзе дзяржава, калi ў ёй не будзе людзей?!
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...Не ведаю, цi сустрэнуцца яны недзе па-за межамi бясконцага неба, цi
спраўдзiцца надзея на Боскi суд. Адно несумненна: жменька попелу, што засталася ад Генадзя Грушавога, пераважыць на шалях Вышэйшай Справядлiвасцi цяжкую шыкоўную труну «сапраўднага дзяржаўнiка».
Бо яна, гэта жменька, сталася часцiнкай чарнобыльскага попелу.
Попелу, каторы нiколi не знiкне з роднай зямлi».

Навука быць свабодным
Валярына Кустава — паэт, лiтаратар, сцэнарыст, аўтар i
вядоўца ТБ-праектаў. Падчас размоваў са мной Генадзь
Уладзiмiравiч Грушавы да гэтых «анкетных» звестак дадаваў што-небудзь з эпiтэтаў найвышэйшай ступенi, накшталт — таленавiцейшая.
«З Генадзем Грушавым мяне пазнаёмiў Уладзiмiр Някляеў. Ён сказаў: «Цябе запрашае на свой дзень народзiнаў Генадзь Грушавы, — прыводзь сiмпатычнага хлопца якога для пары, каб па прыстойнаму ды прыгожаму, Грушавы
з табой пазнаёмiцца хоча. Ён круты». Пытаюся: «А хто гэта? А што яму падарыць?» Някляеў тады сказаў, што ў Грушавога ўсё ёсць, нiчога не трэба i што
ён усiх беларускiх дзяцей за мяжой аздараўляў, стварыўшы фонд «Дзецям
Чарнобыля».
I тут я ўспомнiла, што калi мне было восем гадоў, я ездзiла ў Нямеччыну на
некалькi месяцаў у складзе змешанай групай — дзецi з Чарнобыльскай зоны
i таленавiтыя дзецi (мастакi, маладыя паэты). Кiраўнiком групы быў мастацтвазнаўца Мiхась Баразна (будучы рэктар Акадэмii мастацтваў).
Калi трапiла ў Нямеччыну, я была адной з самых маленькiх па ўзросце. У
першы дзень мяне вывезлi далёка ад усiх, у асобную сям'ю, дзе жылi маладая
мацi Дорацi, яе муж Норберт, якi працаваў пажарнiкам, i iх дачушка Аляксандра — яна была смугленькай, вiдаць, яе ўдачарыла светлавалосая сям'я.
Мне вылучылi асобны пакой i да маёй сустрэчы спяклi пiрог. Я не змагла
яго з'есцi, бо расплакалася, бо стамiлася, бо вельмi хацела дамоў. Я не разумела нямецкую, толькi крыху ангельскую. Але я ўспомнiла каляровых казачных гномiкаў, якiх мы, беларускiя дзеткi, што ўпершыню выехалi за мяжу без
бацькоў, назiралi па дарозе ў Нямеччыну, якiх бачылi з вокнаў аўтобуса.

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

313

Мы ехалi некалькi сутак. Аўтобус
малых дзяцей. Бацькi далi з сабой тры
торбы ежы — я раздала яе iншым дзецям, хлопцам у бусе. А сама любавалася на гномiкаў, што свяцiлiся. Упершыню я ўбачыла прыбiральнi i рукамыйнiкi,
дзе — цуд! — вада лiлася з дапамогай
руху рукi ля пiмпачкi. I гномiкi, гномiкi...
Дорацi i Норберт вырашылi ўзяць да
нас яшчэ адну дзяўчыну з маёй групы,
Вiку. Ёй было чатырнаццаць. I яна добра ведала ангельскую. Некалькi тыдняў
мы жылi ў маёй сям'i, пасля — нас разам аддавалi ў яе сям'ю...
З Дорацi, Норбертам, Аляксандрай i
Вiкай мы хадзiлi ў басейн, елi марозiва
з соку, якое да гэтага я нiколi не бачыВалярына Кустава
ла, хадзiлi ў заапаркi з вялiзнымi папугаямi, што заляталi наўпрост на галаву, як у казцы, у акiянарыум з вялiзнымi
рыбамi, якiя планавалi на адлегласцi выцягнутай рукi, як у фантазiях i снах.
Мы паялi дзiцячыя каралi i клеiлi ўзоры з каляровых мазаiк. Надзiмалi вялiзныя мыльныя шары i хадзiлi ў паходы, скакалi з тарзанкi i вучылi мовы. Мы
выбiралi крутыя шорты i каляровыя камфортныя кашулi, якiя яны нам прыносiлi — такiя, як самi захочам.
Мы барукалiся i дурэлi, мы вучылiся быць свабоднымi. Гэтыя нямецкiя дарослыя дарылi нам падарункi i распытвалi пра тое, як жывуць нашы сем'i i кiм
мы хочам стаць, калi вырасцем.
Я ўпершыню паспрабавала цёплае марозiва i свабоду выяўлення. А яшчэ
мне дазвалялi есцi ў кепцы, бо я страшэнна любiла кепкi, i спускалi апранацца як хлапчуку, а не ў сукенкi. Дазвалялi ганяць на скейце i гадзiнамi бiць у
мячык, пакуль не стамлюся.
Маё першае каханне — Маркус — жыў у iншай сям'i, у якую мы пераехалi
з Вiкай. Яму было трынаццаць i ён навучыў мяне ездзiць на ровары i не саромецца.
Мы разам хадзiлi ў школу. Я ў восем год ведала тое, што яны ведалi ў
12—13 гадоў. На ўроках ангельскай здолела, як цяпер памятаю, дакладна
сказаць, якi час паказвае гадзiннiк. I клас мне апладаваў. А таксама ён апладаваў кожнаму, хто называў пазначаны час з трэцяй цi чацвёртай спробы.
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Тут не было вiнаватых, немагчыма было зрабiць няправiльна. А яшчэ настаўнiк сядзеў на стале, а дзецi шапталiся, хтосьцi гартаў часопiс, хтосьцi пад
музыку рабiў творчае заданне.
Было лёгка i весела. Нiхто не баяўся. Пасля Маркус пiсаў мне лiсты ў Мiнск.
А я iх вельмi чакала. Гэтая лёгкасць засталася ўва мне i цяпер.
Аднойчы я iшла па цэнтры вельмi засмучаная, бо назаўтра павiнен быў
адбыцца фестываль паэзii i песнi ў Крэве, якi я арганiзавала на сваю галаву,
а ў мяне да гэтага часу не было транспарту, каб завесцi туды ўсiх удзельнiкаў.
Думаючы пра гэта, я наткнулася на задуменнага Генадзя Грушавога, якi выходзiў з крамы. Ён узрадаваўся мне. I на наступны дзень — ён проста сказаў,
што ўсё будзе добра — каля моста ў Траецкiм мяне i маiх гасцей чакаў вялiзны аўтобус: яго ў падарунак прывёз спадар Генадзь.
Ён забраў усiх, прывёз у Крэва, праслухаў канцэрт, потым завёз усiх па
дамах. I за гэта толькi папрасiў, каб маладыя паэты i я прывезлi яму свае кнiгi
(ён хацеў iх набыць!).
Па дарозе, даведаўшыся, што ў мяне падвiс тэлефон, ён прапанаваў мне
падарыць свой, новы, бо, ён сказаў, яму падарылi на дзень народзiнаў, але
ў яго ўжо ёсць тэлефон. Я была ўражаная. Але адмовiлася. Як крута, што ён
знайшоў аўтобус!

Валярына Кустава ў восем год
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У 2012-м на Маладзёвым форуме за справядлiвы свет у Драздах, дзе мы
на валанцёрскiх пачатках з калегамi Юрасём Меляшкевiчам i Наталькай Мотуз ездзiлi майстаркласiць i дапамагаць дзеткам з пастаноўкай тэматычных
спектакляў (мой быў пра тое, што ў Заходняй Еўропе можна сядзець на газонах, бо яны — для людзей i адпачынку, а ў нас нельга — бо яны для прыгажосцi), пасля прагляду на сцэну выйшаў Генадзь Грушавы — i сказаў, што
ўгадаў, хто паставiў сцэнку для нашай групы i што па сутнасцi — яна вельмiвельмi слушная i выяўляе ўсё, што ён хацеў змянiць у галовах, выпраўляючы
дзетак на аздараўленне за мяжу. А яшчэ ён прамаўляў так, што я б за яго галасавала... Годна, разумна, пераканаўча, прынцыпова, шчыра i па-добраму.
Па-чалавечы. Ён ведаў, што вельмi, вельмi важна — дапамагаць iншым, каб
змянiць мысленне людзей да лепшага. Ён памятаў пра ўсiх, хаця, здавалася,
што яму да ўсiх, калi сам ужо быў хворы на тое, ад чаго ратаваў беларускiх
дзяцей...
Ён быў першым, хто прывучыў мяне да Латэ Макiятэ. Запрасiў у «Алiву»
на Праспекце — i спытаў: «Якую ты каву любiш? Дзяўчына, як ты, можа любiць вытанчаную каву з невялiкай прэтэнзiяй. Напрыклад, Латэ Макiятэ». Тады я ўпершыню пачула такую назву. Яна толькi з'явiлася ў мiнскiх кавярнях.
Афiцыянт прынёс. Але ў яе аказалася недастаткова малака на густ спадара
Генадзя. I тады ён загадаў памяняць яе на сапраўдны Латэ. Мы доўга з iм размаўлялi. I мне было цiкава з iм, а ён казаў, што яму было прыемна гутарыць
са мной. Я верыла.
Цяпер я п'ю толькi гэтую каву — i кожны раз успамiнаю каляровых гномiкаў па дарозе ў Нямеччыну, успамiнаю Маркуса i марозiва з соку, каляровых
вялiкiх папугаяў i школу, у якой выкладчык сядзiць на стале, успамiнаю сваю
любiмую каляровую кепку, успамiнаю аўтобус у Крэва, успамiнаю Дзень народзiнаў спадара Генадзя, успамiнаю яго прамову на Форуме i як ён мог угадаць
цябе з цэлай залi, успамiнаю каву, якая мне пасуе, успамiнаю, як спадарыня
Iрына, жонка спадара Генадзя, прыходзiла ў Берлiнскi калоквiум, каб падтрымаць мяне на выступе там, дзе амаль не было беларусаў, як завiтвала за год
да таго ў Тахелес, на мой першы нямецкi выступ, каб пазнаёмiцца са мной,
успамiнаю сына спадара Генадзя Макса, з якiм мы пазнаёмiлiся ў Вiльнi, выпадкова апынуўшыся ў адной добрай арганiзацыi, якая мелася дапамагаць
беларусам з усiх куткоў свету, i як пасля мы танчылi ў начным Вiленскiм клубе, успамiнаю... I дапiваю Латэ Макiятэ. I замоўлю яго зноў, i зноў, i зноў...
Дзякуй за ўсё гэта, дарагi мой спадар Генадзь!»
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Вспоминая прошлое
Эту статью мне передали из России. Председатель Московского антифашистского центра Евгений Викторович
Прошечкин в прошлом студент Геннадия Владимировича
Грушевого.
В оригинальном тексте я почти ничего не менял. Единственное, что поправил по существу — название нашей
страны. Даже самые продвинутые россияне не могут запомнить, что живём мы не в Белоруссии, а в Беларуси.
Думается, Грушевой тоже бы это поправил...
«С 1978 по 1984 годы я грыз гранит науки в Белорусском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете им. В. И. Ленина, на
историческом факультете, на отделении философии. Среди многочисленных
дисциплин была и такая — «Критика современной буржуазной философии».
Вёл у нас эту критику Геннадий Владимирович Грушевой...
А предметов было еще всяких разных очень, очень много и очень много
чего интересного мы из них черпали. Например, был у нас спецкурс о том,

Евгений Прошечкин
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как глубоко-глубоко в кризисное болото погружается и погрузилось уже почти... сельское хозяйство США (особенно, если его сравнить с сельским хозяйством в нашем Отечестве!). Я не шучу, не издеваюсь, не ёрничаю. Вёл данный спецкурс у нас кандидат философских наук Михаил Павлович Квочкин.
Отдельного учебника по этой дисциплине, конечно, не было, но нам его с
успехом заменял фундаментальный труд Михаила Павловича «В тисках антагонизмов» (Обострение противоречий между городом и деревней в условиях современного капитализма. 160 с. Минск, Изд-во БГУ, 1980). Все студенты
поголовно приобрели этот труд по научному квочкинизму у автора! А куда
денешься?
История КПСС. Пожилая и очень заслуженная преподавательница вещает: «Благотворное влияние Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа
1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» мы ощущаем до сих пор...».
Кто-то из нашей аудитории: «О, да!»
Теперь о просто истории, без КПСС. Нам почему-то долго и нудно внушали: «Значение опричнины Ивана Грозного в 50-е годы трактовалось исключительно положительно, в наше же время необходимо помнить и об её
негативных сторонах...». Явный прогресс! Вот такие времена были, что ни
говори — самый расцвет застоя!
И вот в такое-то время и преподавал нам «Критику современной буржуазной философии» Геннадий Владимирович! Несмотря на свою молодость
(для многих из нас он был ровесником — мы же заочники; я, пожалуй, был
одним из самых молодых студентов — сразу после службы в армии поступил
в БГУ), преподавал он так блестяще, что мои друзья замечали: «Он так читает, как будто сам является искренним сторонником какого-нибудь Сартра!»
Как знать, как знать...
Я писал курсовые и дипломную работу по «Философии общего дела», интересы мои были не в современности, а вот мой хороший друг Анатолий Фёдоров (к огромному сожалению, ушедший из жизни) писал диплом как раз-то
у Грушевого!
У «самого Грушевого» — так всегда говорил он о своем научном руководителе, хотя они были ровесниками! Дипломная была весьма неординарной.
Дело в том, что Анатолий в те годы (!) как работник Совтрансавто имел возможность бывать в различных европейских странах и особенно часто — в
Югославии.
Покупал там различную философскую литературу, общественнополитические журналы, поднаторел в сербско-хорватском языке и решил написать и защитить диплом о философских взглядах группы «Праксис».
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Евгений Прошечкин (справа) с академиком Андреем Сахаровым

Времена уже были не сталинские, и из-за проигрыша югославской сборной футбольную команду СССР уже не репрессировали, но всё же, всё же,
всё же...
Югославия как бы социалистическая страна, но без участия в Варшавском
Договоре (движение «Неприсоединение» не в счёт или в «другой счёт»); ревизионизм, враждебные отношения в конце 40-х — начале 50-х, смешанная
собственность, эротические журналы (о, мадонна!), интеллектуалы, все время что-то ищущие за пределами развитого социализма, и прочее, прочее,
прочее...
Кто возьмётся быть научным руководителем такой дипломной работы?
Разумеется, только Грушевой!
В итоге мой друг получил диплом с отличием, а дипломная работа, восхваляющая (скажем так) философов-ревизионистов, решением Государственной экзаменационной комиссии была рекомендована к публикации! Кстати,
единственный случай на нашем курсе.
После окончания БГУ я переехал жить в Москву, а до этого жил в Литве
(я из семьи военного, так что где мы только не жили!). Однако связь с Геннадием Владимировичем продолжалась. Так, году в 1988-м я по его просьбе
помогал оформлять ему норвежскую визу, заносил документы в посольство
Норвегии в Москве.
Конец 80-х, начало 90-х...
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И мой преподаватель, и я приблизительно в одно и то же время занялись
активно общественно-политической деятельностью. Он создает и возглавляет фонд «Детям Чернобыля», я — Московский антифашистский центр, его
избирают в Верховный Совет БССР, меня в Московскую городскую Думу. Разумеется, наши связи возобновились на новом уровне.
Часто приезжая в Минск (Беларусь для меня практически вторая родина,
здесь я пошел в первый класс в Лапичах, что на Свислочи в Осиповичском
районе, с третьего по пятый учился в Станьково — на родине Марата Казея,
в Минске живёт до сих пор моя мама, живут сестра, племянники, на Северном кладбище похоронен мой отец), я виделся с Геннадием Владимировичем на различных конференциях (по чернобыльской тематике, и не только).
Всегда было приятно ощущать, что твой бывший наставник пользуется таким
непререкаемым авторитетом среди общественности республики. Частенько
на различных встречах в Минске с демократами, правозащитниками, представителями СМИ я ощущал некоторый холодок в свой адрес — все-таки из
Москвы, а вдруг имперские у него амбиции, а вдруг независимость нашу не
признаёт или еще чего, и как все менялось, теплело и хорошело, стоило мне
сказать про свои хорошие отношения с Алесем Адамовичем, с Геннадием
Грушевым, с Романом Яковлевским (моим однокурсником и, естественно,
учеником Грушевого).
Кстати, последний был немало удивлен, что как-то, выступая с приветственной речью на съезде БНФ, я сорвал настоящие овации, и весь зал
(включая Зенона Позняка) встал и аплодировал моей речи стоя.
Кто знает, может быть, и здесь авторитет Грушевого был не на последнем
месте?
Сотрудничество наше этим далеко не исчерпывалось. Неоднократно в
«Чернобыльском шляхе» принимал участие с товарищами Пётр Казначеев,
лидер Антифашистского молодёжного действия (АМД), организации, созданной на базе молодёжной секции Московского антифашистского центра. Частенько Пётр задерживался властями. Вытаскивали...
То, что Геннадия Владимировича преследовали, что он так рано ушёл из
жизни, умер от того, от чего пытался спасти (и спасал!) многих и очень многих, — в этом, увы, нет ничего удивительного. Не нами сказано — «обидно
мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза!». Таков удел
настоящих рыцарей современности, к которым без всякого сомнения можно отнести Геннадия Владимировича Грушевого. Я горжусь, что жил в одно время с таким человеком, что был его учеником во всех смыслах этого
слова!»

320

ФІЛАСОФІЯ ДАБРЫНІ

Сад надежды Грушевого
Журналистка Татьяна Мельничук — одна из лучших в
этой профессии. И то, что именно она была рядом с семьей Грушевых, вполне закономерно. Как известно, лучшее
стремится к лучшему.
«В Саду надежды, у минского храма Всех Скорбящих Радость, мы отмечали юбилей Геннадия Владимировича Грушевого.
Ему — 65. Традиционное «исполнилось бы» неуместно, пока растет посаженное, заложенное, взлелеянное Грушевым.
Прийти в этот сад может любой — как когда-то любой мог явиться в фонд
«Детям Чернобыля» и обнаружить, что за допоздна распахнутыми дверями
ждут именно его. Из «любого» — среднестатистической озабоченной «мелким» и личным единицы — здесь каждого превращали в личность, побуждая
думать, сравнивать, решать. Сначала — проблемы свои, потом — как будто
чужие, и незаметно, но обязательно — задачу оздоровления общества. Не
только от последствий радиоактивного загрязнения.
Грушевой создал команду, жизнестойкость и цельность которой не удается, увы, повторить ни одному корпоративному сообществу. Потеряв его,
люди из его команды не потеряли себя и совместно выверенной, выстраданной цели — сделать мир чище и лучше. Они по-прежнему связаны друг с другом крепче, чем узами кровного родства — общим делом, мировоззрением,
ответственностью за каждого, кого приручили.
Грушевой заложил новый тип отношений в среде тех, кто получал от его
команды предусмотренную (и не предусмотренную) уставом фонда «Детям Чернобыля» помощь. С отправкой за рубеж на оздоровление, лечение,
стажировку, тематический семинар люди каким-то незримым образом получали импульс к действию. Возвратившиеся специалисты не просто возмущались несовершенством порядков на родине — они начинали переделывать-перестраивать-благоустраивать, да так, что практически неизбежно
становились авторитетами в своей профессиональной среде. Побывавшие
в немецких, английских, швейцарских семьях детишки привозили родителям
не только щедрые подарки, но и требования делать так, как подсмотрено у
родителей «временных». Помню, как смутил меня когда-то 11-летний сынуля, отправленный с фондовской группой под Дрезден из-за неблагополучной
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щитовидки. «Мам, ешь бананы, будешь моложе», — заявило чадо по возвращении. Я только вздохнула: какие бананы в перестроечную постсоветскую
пору?
Фондовские дети — а за годы деятельности на оздоровление были отправлены десятки тысяч! — создавали на родине свои сообщества, не желая забывать-терять то особенное чувство локтя, что возникло в поездке.
Я встречала их через годы: подростки, юноши и заневестившиеся девчонки
съезжались из разных уголков Беларуси на молодёжные форумы, организованные командой Грушевого. Они привозили на оценку друзьям и соратникам проекты, созданные и работающие за сотни километров от богатой на
разнообразие столицы, — и креативностью этих проектов восхищались столичные сверстники. На форумах рождались новые идеи, разрабатывались
новые планы...
До сих пор непонятное многим белорусам «гражданское общество» усилиями команды Грушевого становилось явлением — и понятным, и радостным.
Для многих из нас они открыли Европу — репортеры охотно и активно
ехали в общины Германии, Австрии и прочих стран узнать, как и почему
принимают там пострадавших от Чернобыля белорусских детишек. Мы поТатьяна Мельничук (слева) с Ириной Грушевой
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Татьяна Мельничук в Австрии

иному открывали для себя категории морали и принципы мироустройства,
при которых милосердие — не способ ублажить государство. Грушевой сказал как-то, что из «его» детишек, прошедших европейское оздоровление,
вырастает поколение новых для Беларуси людей, нацеленных на разумную
организацию жизни и быта. Но гораздо быстрее в этих поездках-разговорахсравнениях выросло новое поколение белорусских журналистов. Многих
из нас Фонд заставил увидеть Родину в таких подробностях человеческих
судеб, что навсегда отпало воспитанное журфаками умение маскировать,
как морщинки на лице, не вписывающиеся в официальное благополучие
«частности».
Эти устремления, связи, гражданская ответственность за происходящее
вокруг неизбежно и постоянно развиваются и ширятся — как растет Сад надежды, посаженный уже много лет назад женщинами различных вероисповеданий у тогда еще только заложенного храма Всех Скорбящих Радость.
Я много думала, почему обладавший завидными организаторскими способностями Грушевой не пошёл в политики, а сделал акцент на общественной деятельности. Знаю, что выдвинись он, например, в президенты, под-
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держку обеспечили бы не только десятки тысяч связанных с фондом «Детям
Чернобыля» семей, но и структуры ряда политических партий, общественных
организаций.
Умный, образованный, глубоко интеллигентный и честный — он был бы
прекрасным главой государства!
Лет, как минимум, еще через десять.
Не пошёл не потому, что авгиевы конюшни обретшей суверенитет Беларуси не под силу разгрести интеллигентам.
Потому, что вместо «конюшен», заезженных лошадей и понурого кучера
Грушевой видел и строил новый тип жизни.
Как положено честному человеку — с фундамента, а не с крыши».

Фонд i яго кiраўнiк
Вядомы журналiст Генадзь Кеснер — таксама адзiн з вучняў Генадзя Грушавога. Але не па вучэннi ў акадэмiчным
разуменнi гэтага слова, а па навуцы жыцця.

Незабыўныя моманты
Лёс звёў мяне з Беларускiм дабрачынным фондам «Дзецям Чарнобыля» i
яго кiраўнiкамi Генадзем i Iрынай Грушавымi ў 1990 годзе, калi я быў студэнтам аддзялення нямецкай мовы другога курса перакладчыцкага факультэта
Мiнскага дзяржаўнага педагагiчнага iнстытута замежных моў. Пайсцi ў фонд
мне прапанавала мая любiмая выкладчыца i куратар нашай групы Любоў Iльiнiчна Фёдарава (светлая i вечная ёй памяць), якая кiравала аўстрыйскiм накiрункам дзейнасцi фонду «Дзецям Чарнобыля».
Спачатку давялося прыбiраць тэрыторыю, потым сядзець «на тэлефоне» — ад самага ранку да позняга вечара ў офiсе не змаўкалi тэлефоны з
усёй Беларусi: людзi звярталiся да нас як да апошняй iнстанцыi, якая можа
дапамагчы аздаравiць дзiцятка альбо накiраваць яго на лячэнне, цi дапамагчы лекамi, рэчамi з «гуманiтаркi», што фонд атрымлiваў тонамi ад сваiх замежных партнёраў. I дакладна заносiць усе тэлефанаваннi (хто, адкуль, каму
i па якiм пытаннi) у адмысловы гросбух.
Напiсаць пра ўсё, звязанае з фондам, не ўяўляецца магчымым. Але вось
некалькi характэрных момантаў, якiя запомнiлiся мне, бадай, на ўсё жыццё.
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Генадзь Кеснер

Першае
Самаадданасць тых, хто далучаўся да дзейнасцi Беларускага дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» .
Самая гарачая пара — ад вясны да восенi, калi сотнi замежных iнiцыятыў — партнёраў нашай арганiзацыi запрашалi на аздараўленне беларускiх
дзетак з рэгiёнаў, якiя пацярпелi ад чарнобыльскай навалы. Iх колькасць у некаторыя месяцы на пачатку 90-х гадоў дасягала дзясяткаў тысяч. Вы можаце
сабе гэта ўявiць? Можаце ўявiць, якая нагрузка была на нашу дабрачынную
недзяржаўную арганiзацыю?
У фондзе амаль не было прафесiяналаў што да афармлення вiзаў, падрыхтоўкi дакументаў. Усяму даводзiлася вучыцца «з чыстага аркуша». I вучылiся! Прычым так, што я не ўзгадаю (прынамсi, за час майго супрацоўнiцтва з
фондам), каб хоць адна дзiцячая група на аздараўленне «выпала» па нейкай
тэхнiчнай прычыне.
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У тыя часы фатаграфii дзетак для атрымання вiзаў трэба было ўклейваць
у пашпарты суправаджаючых (перакладчыкаў i выхавацеляў, настаўнiкаў),
якiя ехалi з iмi за мяжу. Часам актывiстам арганiзацыi даводзiлася мяняць
пашпарты ледзь не кожны год (а то i часцей), бо старонкi ў дакуменце хутка
заканчвалiся. Потым, крыху пазней, ужо можна было рабiць «дадатак» — размяшчаць фоткi дзетак на асобных аркушах А-4, прашытых, праштампаваных
у АВIРы, падпiсаных адпаведнымi дзяржаўнымi службоўцамi, i гэтак далей.
Колькi ж гэта працы!
I вось некалькi гадоў запар у дворыку сядзiбы фонду на вулiцы Старавiленскай, 14 з'яўлялiся дзясяткi сталоў (не памятаю, адкуль iх бралася такая
колькасць). I дзясяткi настаўнiкаў, актывiстаў ды iншых людзей круглыя суткi
(!) сядзелi i рыхтавалi паперы, каб як мага хутчэй яны трапiлi ў адпаведную
амбасаду (у той час яшчэ нiякай Шэнгенскай дамовы не было). Людзi прыносiлi з сабою «тармазкi», каб перакусiць, у офiсе можна было прыгатаваць каву
цi гарбату. Дарэчы, было добрай традыцыяй, калi вяртаешся з такiх паездак,
прывезцi з сабою для калегаў нешта смачнае, а таксама каву цi гарбату. I гэта
было цалкам нармалёва. Людзi працавалi ад душы, бо ведалi, для чаго яны
гэта робяць.

Яшчэ адно
Праз колькi часу мяне ўзялi ў «штат» — намеснiкам загадчыка бюро фонду
(тады iм была Марына Казакова). Вось тут працы стала значна больш, чым
сядзець «пры тэлефоне» цi ездзiць разгружаць гуманiтарную дапамогу. Гэта i
безлiч факсаў з замежжа, на якiя трэба было рыхтаваць адказы i насiць iх на
подпiс Грушавому (ён прабягаўся вачыма i ставiў свой аўтограф), i кантакты з
рознымi iнiцыятывамi ў рэгiёнах Беларусi, i шмат чаго iншага.
Некалькi разоў на тыдзень Генадзь Уладзiмiравiч склiкаў праўленне фонду. Звычайна паседжанне прызначалася на 19.00. Але, шчыра кажучы, у гэты
час яно практычна нiколi не пачыналася. У шэфа было столькi спраў, што
ён папросту не паспяваў вырашыць усе пытаннi да гэтага часу. Прыязджаў
пазней, часам — iстотна пазней. Але нiхто з сябраў кiруючага органа арганiзацыi не разыходзiўся. Пасля прыезду Грушавога «сходка» магла цягнуцца i
да трох гадзiн ночы i нават пазней, залежна ад колькасцi праблем, якiя трэба
было тэрмiнова абмеркаваць.
I гэта тлумачылася тым, што ў нас былi дзясяткi дабрачынных праектаў,
рэалiзацыя якiх патрабавала тэрмiновых рашэнняў. Грушавы iмi проста фантанiраваў! Таму ўсе ўсё разумелi i трывалi. Хоць некаторым (выкладчыкам
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ВНУ i настаўнiкам) ранiцай трэба было ўжо быць у аўдыторыях i класах, цi
зноўку ў сядзiбе фонду (супрацоўнiкам), альбо ў медычных установах (урачам). Вось такi быў рэжым нашай працы.

Трэцяе
Гэта нашы святы. Безумоўна, супрацоўнiкi i валанцёры, актывiсты фонду
«Дзецям Чарнобыля» — перш за ўсё, людзi. Ужо праз кароткi час супольнай
дзейнасцi арганiзацыя пераўтварылася ў вялiкую сям'ю. Мы любiлi адзначаць
разам галоўныя святы (дакладней, збiралiся ў офiсе напярэдаднi гэтых святаў) — Новы год, Каляды, 8-га Сакавiка, некаторыя iншыя.
Асаблiвасцю гэтых адзначэнняў было тое, што нашы чароўныя «фондаўкi»
гатавалi сваiмi рукамi розныя смакоццi: i гарачыя стравы, i фантастычныя салаткi, i пiрагi, i салодкiя прысмакi. I прыдумлялi нешта адмыслова-забаўляльнае. Генадзь Уладзiмiравiч вельмi любiў такiя «сходкi», якiя часам не маглi
ўмясцiць у офiсе усiх жадаючых. Нiчога страшнага — перамяшчалiся ў наш
любiмы дворык перад дзвярыма сядзiбы. У вынiку месца ўсiм хапала, як i святочнага настрою, напояў ды прысмакаў.
Адзначу, што нават пасля сыходу Генадзя Уладзiмiравiча гэтая традыцыя
ў нечым захавалася. У Садзе Надзеi (каля праваслаўнага прыхода Iконы Мацi
Божай Чарнобыльскай «Усiх тужлiвых радасць», што на вулiцы Прытыцкага ў
Мiнску) 24 лiпеня 2015 года, калi былыя i цяперашнiя фондаўцы адзначалi 65гадовы юбiлей нашага шэфа, якi, напэўна, назiраў за прысутнымi з Нябёсаў,
жанчыны прынеслi багата розных самаробных прысмакаў. Людзi сыходзяць,
а памяць i традыцыi фонду, дзякуй Богу, застаюцца.

Апошняя сустрэча
У суботу, 25 студзеня 2014 года я завiтаў дадому да Генадзя Уладзiмiравiча Грушавога, другi раз за апошнi тыдзень. Мой старэйшы сябра ўжо некалькi
гадоў хварэў на лейкемiю. Гэтым разам мы сустрэлiся каротка, бо ён збiраўся
да лекара а 14-й гадзiне. Майму былому шэфу захацелася мандарынаў i яблыкаў, i я прывёз iх яму. Яшчэ прывёз рарытэтнае выданне пра жыццё паслярэвалюцыйнай расiйскай эмiграцыi, а, дакладней, часопiс «Рускае жыццё»
за 1926 год.
«Я хачу зразумець логiку паводзiнаў тагачаснай расiйскай iнтэлiгенцыi.
Што яны сабе думалi пасля кастрычнiцкага перавароту? I хачу параўнаць гэта
з паводзiнамi i думкамi расiйскай iнтэлiгенцыi ды ўвогуле iстэблiшменту дня
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сённяшняга. Што яны хочуць ад нас i ад iншых суседзяў? Гэты часопiс спатрэбiцца мне для далейшай працы», — сказаў мне Грушавы ў аўторак, падчас
нашай перадапошняй сустрэчы. Так, ён збiраўся працаваць, пiсаць. Я i думку
не мог дапусцiць, што тая суботняя сустрэча стане апошняй.
Генадзь Грушавы амаль пяць гадоў мужна змагаўся з цяжкай хваробаю.
Нi на хвiлiну не сумняваюся, што яна сталася наступствам i незлiчоных паездак кiраўнiка фонду ў атручаную чарнобыльскай радыяцыяй зону Беларусi, i
безлiчы бяссонных начэй, i пераследаў, якiя чынiлi яму, ягонай сям'i i ягонаму
галоўнаму дзецiшчу — Беларускаму дабрачыннаму фонду «Дзецям Чарнобыля» тыя, хто i сёння працягвае заставацца пры ўладзе.
Мужнасць Генадзя Грушавога прымушае схiлiць перад iм галаву. Урачы,
як распавядаў мне сам Генадзь Уладзiмiравiч, давалi яму лiтаральна некалькi
месяцаў, а ён здолеў ператварыць iх у пяць год паўнавартаснага жыцця. Са
сваiмi маладымi спадкаемцамi ён ладзiў маладзёвыя форумы, у якiх удзельнiчалi дзясяткi, сотнi юнакоў i дзяўчат з усiх рэгiёнаў Беларусi. Нягледзячы на
хваробу ў апошнiя гады, хоць на пару-тройку гадзiн Грушавы прыязджаў да
маладзёнаў на iх святы. Ён iмкнуўся дапамагаць i праваабаронцам, пра што
маглi б распавесцi актывiсты «Платформ iнавэйшн».
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Амаль 25 гадоў звязвала мяне з Генадзем Уладзiмiравiчам цеснае знаёмства i супраца ў фондзе, а ў апошнiя гады мы сталi сябрамi. Я вельмi ганаруся, што так адбылося. Я вельмi шчаслiвы, што лёс паслаў мне такога
Чалавека, якiм можна было захапляцца, якому можна было верыць. I гэта
шчырая праўда.
Пра плённую дзейнасць Грушавога — i як старшынi Беларускага дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля», i як навукоўца, i як дэпутата Вярхоўнага Савета 12-га i 13-га склiканняў — яшчэ будзе шмат сказана i напiсана iншымi. Мне ж проста хочацца сказаць Генадзю Уладзiмiравiчу: велiчэзны дзякуй!
Дзякуй за ўсё! Дзякуй за тыя шчаслiвыя i вельмi цiкавыя днi, гадзiны, хвiлiны,
якiя мне было даравана быць побач».

ГЛАВА XIII

АПОШНЯЕ
IНТЭРВ'Ю
Кажуць, што лепш за ўсё вучыцца
на памылках іншых. Падобна на тое,
што мы не вучымся ні на сваіх, ні на чужых.
Толькі гэтым можна патлумачыць будаўніцтва
сваёй атамнай станцыі. А яшчэ тым,
што прыхільнікі «праекта стагоддзя»
з большасці не асабліва вераць у верагоднасць
яго ажыццяўлення і не бачаць сваё жыццё
побач з новай АЭС...
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Островец
как площадь Независимости
Это интервью было последним в жизни Геннадия Грушевого. За несколько дней до его смерти запись сделал мой
коллега и его давний друг Евгений Огурцов. Сегодня это
ещё и подсказка, вокруг чего белорусам можно и нужно
объединяться.
— Что для Вас значит Чернобыль?
— С одной стороны, это трагическое событие как в моей личной жизни, так
и в судьбе всего нашего народа. С другой — высший уровень общественной
активности граждан в новейшей белорусской истории. Вот две точки, через
которые можно провести прямую линию в наше будущее.
Чернобыль — это для всех нас, конечно, самое страшное событие после
второй мировой войны. Реально радиация принесла угрозу здоровью и жизни
практически всем гражданам Беларуси. Многие, хоть это скрывается до сих
пор, потеряли здоровье, лишились своих жилищ, работы, семей. Сотни тысяч
изломанных судеб!
Я не стану говорить, что Чернобыль мог физически уничтожить нацию, но
он нанёс белорусам глубочайшую психологическую травму. Это факт, который никто не может оспорить. Если бы так всё и закончилось, то это было бы
для народа полным поражением.
— Значит, всё-таки, есть надежда?
— В лихую годину белорусы начинают объединяться, распрямлять спины
и являть многочисленные примеры жертвенности, силы и терпения. Если не
стремиться выстоять, то за такими катастрофами следует деградация общества, разложение и гибель государства. Что бы ни говорили, но Чернобыль
соединил в себе смертельную опасность и консолидацию социума.
Самую большую опасность Чернобыль нёс детям, у которых скорость обмена веществ значительно выше, чем у взрослых, а значит, и радиацию их
организмы накапливали быстрее, чем их родители. Несформировавшиеся
органы, получив дозу радиации, заболевали, происходили мутации и... ле-
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тальный исход либо инвалидность. Дети наивны и беззаботны, то есть наиболее уязвимы для «мирного атома». Дети от пожара убегут, а от невидимой
радиации — нет.
— Потому-то Грушевой и создал знаменитый благотворительный фонд «Детям Чернобыля»?
— И поэтому, в том числе. Опасность мобилизовала наиболее активную
часть социума, заставила действовать, а не просить помощи у власти. Тем
более что как партийные, так и советские работники поголовно врали, преуменьшая опасность радиации и её последствий. Могу сказать совершенно
ответственно, что после аварии белорусы явили высокий потенциал гражданственности. Именно чернобыльское движение пробудило людей и они
стали осознавать себя гражданами, а не «советским народом», покорным и
бессловесным.
— Хотите сказать, что люди осознали, что позаботиться о себе и
своих детях можно и без руководящей роли райкомов и горкомов?
— Люди поверили, что их усилия могут реально изменить жизнь. Ведь
как — и тогда, и теперь — думает большинство белорусов: «Я маленький,
что я могу? От меня ведь ничего не зависит!». А тут — раз, и дети из посёлка,
безо всяких профсоюзных путевок и райисполкомовской очереди, поехали
в Германию! Или безо всякого райкома получили машину гуманитарной помощи. Люди сами, без помощи госорганов, напрямую договорились с инициативными группами из другого государства... Появилась давно забытая вера
в свои силы как гражданина. Люди стали осознавать, что их усилия дают результат, они могут менять свою жизнь, а объединившись с другими, могут
изменить и государство.
— Зная состояние нынешнего гражданского общества в нашей
стране, вернее, его почти полное отсутствие, хочу спросить: как
могло случиться, что ваши многочисленные чернобыльские инициативы, которые сами уже чуть ли не управляли муниципальными
структурами в посёлках и небольших городах, вдруг куда-то бесследно исчезли?
— Да, форс-мажор случился — развал СССР. Эта волна разваливающейся советской системы накрыла зарождающиеся гражданские отношения. Мир
ломается и появляется новая историческая реальность. Какие в этот момент
могут быть гражданские деяния, если массово закрываются предприятия,
зарплата не платится месяцами, непонятно, как работать школам, вузам,
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Евгений Огурцов и Геннадий Грушевой

поликлиникам, как жить... Хаос накрыл Беларусь, люди стали просто выживать!
Народ только начинал подниматься с колен, осознавать свою силу и реально влиять на события не только районного масштаба, но и на государственную политику и... рухнул социалистический строй!
Гражданское общество может формироваться только в состоянии определенной устойчивости. На пике деятельности, в 1992 году, у нас было 14
тысяч зарегистрированных членов организации, но за каждым из этих лидеров стояли десятки, если не сотни активистов, готовых работать на идею осмысленно и добровольно. А тут наступил коллапс не только власти, а всего
уклада жизни!
— Как-то не совсем понятно. Ведь рухнула власть коммунистов,
состоялись свободные выборы, люди получили куда большую свободу мыслить и делать... Инициатива людей должна была увеличиваться, шириться, а ваши структуры стали и количественно, и качественно меняться. Почему так произошло?
— Вы заблуждаетесь, потому что никакой демократии в стране не было.
Узенькая прослойка демократически настроенной элиты — вот и всё, что у
нас было. Старый свет тогда действительно потушили, но новый-то не за-
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жгли. Мы оказались во тьме... Это событие предопределило тот факт, что
чернобыльское движение, не успев перерасти в устойчивую платформу будущего гражданского общества, стало потихоньку расслаиваться, размываться,
пока не выродилось в обычное благотворительное общество, к тому же со
всех сторон зажатое государственными структурами и нормами. Тем не менее это движение показало, что потенциал демократа и гражданина в наших
людях есть, и он не маленький.
— В конце восьмидесятых, а именно 26 апреля, в день годовщины
трагедии прошёл первый «Чарнобыльскi шлях»...
— 26 апреля 1989 года прошёл не «Чарнобыльскi шлях». В этот день была
проведена акция под названием «Гадзiна смутку i маўчання» — возложение
венков и зажжение свечей. Это была первая точка, зафиксированная в общественном сознании как печаль, молчание, скорбь по всем пострадавшим от
катастрофы. Вторая — собственно «Чарнобыльскi шлях», состоявшийся 30
сентября того же года. Это протестное отношение масс к политике властей по
чернобыльской проблеме. Уже на следующий год эти две точки соединились,
и две акции — поминальная и протестная — слились в одну: 26 апреля —
«Чарнобыльскi шлях».
Островец. Строительство АЭС.
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— А что Вы думаете про нынешний «Чарнобыльскi шлях»?
— Увы, сегодня мы видим полное вырождение прежних гражданских идеалов, превратившихся в некое непонятное ритуальное действо. Какой тут протест, если людей зовут идти по проторённой дорожке в парк Дружбы народов
возлагать цветы к чернобыльской каплице и называют это «Чарнобыльскiм
шляхам»? Куда ведёт этот путь? Дорога в никуда! По сути, это возврат в усечённом виде к акции «Гадзiна смутку i маўчання».
— Почему такое случилось?
— Причина — разрыв между общественно-политическим и собственно
чернобыльским движением, который произошел в конце девяностых годов.
Оппозиционное движение политических партий перестало радеть за интересы простых людей. Общество и партии пошли разными дорогами. Оппозиционные политики оказались неспособными соответствовать этой задаче.
Они оторвались от социума, полностью переключившись на политический
протест. Общество же осталось один на один с властью. Ведь ранее наше
движение смогло соединить протест и реальное участие, протест и влияние
на жизнь людей: оздоровление детей, устройство судеб переселенцев, гуманитарная помощь нуждающимся, патронирование больниц и хосписов, семейные детские дома и еще множество совершенно конкретных дел.
— У Вас, полагаю, имеются конкретные предложения, как вновь
соединить протест и действие всех демократических сил страны?
— Есть. Озвучиваю название этого проекта — Островец! Посмотрите, ведь
люди не реагируют ни на какие призывы оппозиции. Если мы хотим, чтобы
Островец не превратился в новую «Линию Сталина», то именно сейчас необходимо возрождение «Чернобыльского шляха», когда народ и политическая
элита были бы вместе.
— Что для этого следует сделать в первую очередь?
— Я не в шутку сказал, что место для Белорусской АЭС выбиралось так же,
как для строительства «Линии Сталина», то есть по политическим мотивам.
Все знают, что никаких экономических оснований строить станцию именно
в Островце не существует. Зачем подвергать риску заражения радионуклидами самое экологически чистое место в Беларуси, никто из специалистов
внятно объяснить не может. Ведь никто же не додумался, к примеру, построить химический комбинат в Беловежской пуще? Планируемая АЭС в плане
экономики может принести только ущерб. Никакой проблемы энергетической
безопасности она не решит. Электроэнергии вокруг нас полно. К тому же,
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Литва, Россия и Польша строят свои станции в этом же регионе. Куда мы
денем излишки энергии?
— Хотите сказать, что это решение какой-то чисто политической проблемы?
— Безусловно! Вспомните, сколько слов было сказано нынешним главой
государства о том, что зря вывезли с территории независимой Беларуси советские ракеты с атомными боеголовками. Это не просто так. Это мечта любого диктатора — иметь пусть маленькую, но свою атомную бомбу.
— Думаете, что Островецкая АЭС исполняет в какой-то мере и
это желание?
— А почему нет? Только одна угроза утечки радиации в подбрюшье Европы вызовет шок у мирного бюргера и селянина.
— И всё-таки, куда нас должен вести «Чарнобыльскi шлях»?
— Уж точно не в парк Дружбы народов. Тот, первый, настоящий шлях прошел по главному проспекту белорусской столицы и вылился в двухсоттысячный митинг у стен Дома правительства на площади Независимости. Теперь
наша площадь Независимости — это Островец! Там будет решаться судьба
Беларуси! Там, и более нигде политическая оппозиция может вновь соединиться с общественным движением, потому что второй Чернобыль страна
уже не переживет.

ГЛАВА XIV

ПОГЛЯД
У БУДУЧЫНЮ
Як вядома, будучыні не бывае без мінулага.
Тыя, хто ў мінулым былі «чарнобыльскімі дзецьмі»,
сёння самі сталі дарослымі. Банальна?
Безумоўна, але яшчэ больш банальна тое,
што людское асяроддзе звычайна сустракае гэтую
«банальнасць» цалкам непадрыхтаваным,
таму я хачу аддаць належнае
фонду «Дзецям Чарнобыля»,
які яшчэ ў мінулым стагоддзі
падумаў аб стагоддзі сучасным!
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Майстэрня мараў
Напэўна, яе прозвiшча я чуў часцей за ўсё i нават меў гонар пазнаёмiцца
з гэтай цудоўнай жанчынай асабiста. Яно i зразумела, Ангела Геслер — легендарная асоба. Грамадзянскую iнiцыятыву, якую называюць «За свет без
ядзернай пагрозы», у Ротвайлi стварылi яшчэ ў 1986 годзе. Адразу пасля аварыi на ЧАЭС. Чаму?
Таму што пасля Чарнобыля, бацькi маленькiх дзяцей у Ротвайлi i ўсёй Германii сталi хвалявацца, што будзе надалей, бо небяспека была не толькi для
Беларусi, дзе апала радыяцыйная пляма. Пад пагрозай аказалася ўся Еўропа.
У Ротвайлi пачалi збiраць i распаўсюджваць адпаведную iнфармацыю,
выступаць супраць атамнай энергетыкi, шукаць ёй альтэрнатывы. Штогод
праводзiць так званыя «Днi энергетыкi», дзе актывiсты новай iнiцыятывы выступалi з дакладамi, размаўлялi з людзьмi, ладзiлi мiтынгi. Тлумачылi, што iх
заклапочанасць узнiкла не на роўным месцы, а была цалкам абгрунтаванай.
Уцешна, што «За свет без ядзернай пагрозы» цалкам падтрымалi мясцовыя ўлады, якiя заўсёды прадстаўлялi для адпаведных мерапрыемстваў памяшканнi. Больш за тое, яны нават уключылi ў дзяржаўную праграму «Мясцовая агенда горада Ротвайля» (частка агульнафедэральнай праграмы «Агенда
XXI стагоддзя») многiя прапановы грамадзянскай iнiцыятывы, што для любой
улады складана. А для беларускай не ўласцiва ўвогуле.
У перакладзе з латынi «агенда» — план дзеянняў. У нямецкiм разуменнi,
гэта азначае паступовая адмова ад любой атамнай энергетыкi.
Для даведкi нагадаю, што першыя восем АЭС у Германii спынiлi сваю працу яшчэ ў сакавiку 2011 годзе, бо праз некалькi месяцаў пасля аварыi на атамнай станцыi ў японскай Фукусiме федэральны ўрад Германii прыняў закон аб
паступовай адмове ад ядзернай энергетыкi да 2022 года.
Летам мiнулага года была закрыта найстарэйшая атамная электрастанцыя краiны — АЭС «Графенрайнфельд», якая месцiцца ў Баварыi.
Такiм чынам, на дадзены момант у Германii засталося восем ядзерных рэактараў, якiя пакуль працуюць, але ў будучым будуць закрыты i яны.
На гэтым фоне тое, што зараз адбываецца ў беларускiм Астраўцы, — за
межамi нармальнага чалавечага разумення, бо, як казаў Канфуцый: «Цяжка
шукаць чорную котку ў цёмным пакоi. Асаблiва, калi яе там няма».
Дарэчы, нямецкi досвед, на мой погляд, самы лепшы аргумент у спрэчках
з ярымi апалагетамi «мiрнага атама». Маўляў, практычныя немцы нiколi не
адмовiлiся б ад таго, што карысна i цалкам бяспечна...
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Ангела Геслер

Лiтаральна некалькi слоў пра Ротвайль. Месцiцца горад, у якiм жыве
менш як 30 тысяч чалавек, на паўднёвым захадзе Германii ў зямлi БадэнВюртэмберг. У першым стагоддзi нашай эры яго заснавалi рымскiя легiянеры, аднак войны знiшчылi паселiшча. У восьмым стагоддзi адзiн з мясцовых
князёў вырашыў пабудаваць на развалiнах рымскiх лазняў хрысцiянскую
царкву. Пры пабудове наткнулiся на чырвоную плiтку, якой пакрываюць
падлогi, i, каб адрознiць гэты горад ад iншых, яго назвалi «das Rote Wil» —
чырвоная плiтка.
Горад таксама вядомы тым, што ў iм была выведзена парода сабак ратвейлер.
Аднак вернемся да Ангелы Геслер.
Нарадзiлася яна ў Паўднёвай Афрыцы, дзе i прайшло дзяцiнства. Потым
было вяртанне ў Германiю — школьныя гады ў Равенсбургу, студэнцтва i
шлюб.
Працаваць Ангела Геслер пачала ў 1983 годзе, а ў 1990 годзе пачалiся i
ўсе чарнобыльскiя справы.
Праз нямецкае таварыства сяброўства тады яшчэ з Савецкiм Саюзам у
асобе Майры Лiц у Германiю было запрошана адразу сто беларускiх дзяцей,
якiя пацярпелi ад наступстваў аварыi на ЧАЭС. Па 10--12 чалавек iх размеркавалi па маленькiх гарадах федэральнай зямлi. Цэнтралiзавана ж усiх прывезлi ў Штутгарт.
Дарэчы, гэта быў першы падобны рэйс «Люфтганзы».

АД КАТАСТРОФЫ

ДА САДА НАДЗЕІ

341

Iнiцыятыва з Ротвайля вiдавочна адрознiвалася ад усiх астатнiх — яны
прыйшлi ў аэрапорт з паветранымi шарамi, на якiх было напiсана «Добро пожаловать!». Для тых часоў гэта было незвычайна.
Асаблiва, з улiкам беларускiх «адметнасцяў» i страху. Напрыклад, наша
мiнiстэрства адукацыi ў рэгiёнах, адкуль былi дзецi, вяло прапаганду таго,
што з фондам «Дзецям Чарнобыля» працаваць небяспечна, што яны нефармалы, якiм нельга давяраць у прынцыпе. Маўляў, у Германii беларускiх дзяцей будуць «выкарыстоўваць у якасцi «паддоследных трусоў».
Самае цiкавае, што аўтарка гэтай цытаты шмат год пасля сама накiроўвала
дзяцей на аздараўленне за мяжу, але гэта асобная гiсторыя...
Нягледзячы на жахi, якiя не без поспехаў (дзецi з наваколля Веткi альбо
Хойнiкаў не толькi нi разу ў сваiм жыццi не ляталi самалётам, але i не пакiдалi
родныя мясцiны ўвогуле) распаўсюджвала афiцыйная прапаганда, першая паездка была вельмi паспяховай. Стэрэатыпы рухнулi. Асаблiва, калi iнiцыятыва
Ангелы Геслер пачала дарыць усiм прыляцеўшым беларусам лялькi.
I з таго часу яны кожны год
запрашаюць беларускiх дзяцей i кожны год сама Ангела
Геслер бывае ў Беларусi
i ўжо чвэрць стагоддзя супрацоўнiчае з беларускiмi
райцэнтрам Лунiнцом i вёскай Дзятлавiчы.
Вельмi важна тое, што Ангела Геслер з самага пачатку
вырашыла не абмяжоўвацца
толькi аздараўленнем чарнобыльскiх дзяцей. Для яе
было прынцыповым, каб беларусы бачылi, як на Захадзе працуюць грамадзянскiя
iнiцыятывы, як там увогуле будуецца грамадзянская супольнасць, якiя там
уяўленнi пра еўрапейскiя iдэi
Ангела і яе муж Фрыц
i каштоўнасцi, пра правы ча-
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лавека, уяўленнi пра салiдарнасць, сацыяльную актыўнасць, уплыў на ўладу
i г.д. Яна заўсёды паказвала, як працуе «звязка» грамадзянскай iнiцыятывы i
гарадскiх уладаў, практычна ўсе чарнобыльскiя групы наведвалi мэрыю Ротвайля, дзе iх прымаў асабiста бургамiстр.
Нешта падобнае Ангела Геслер хацела зрабiць i ў беларускiм Лунiнцы,
куды прывезла кiраўнiцтва нямецкага горад Ротвайль, аднак «менталiтэт» у
чыноўнiкаў быў настолькi розным, што далей звычайнага «пратакола пра намеры» справа не пайшла.
Як вядома, зараз у Беларусi ўлада iмкнецца зрабiць так, каб без яе кантролю любыя арганiзацыi грамадзянскай супольнасцi не маглi зрабiць нават
адзiн крок. Такога ў нармальных краiнах няма, таму заходнiх гасцей падобны
падыход i не задаволiў. Яны працягвалi працаваць з групамi самадапамогi,
Жаночым форумам i г.д. То бок з тымi, хто для таго, каб нешта рабiць, не
чакае загаду чыноўнiкаў.
Затое досвед працы iнiцыятывы з Ротвайля прыйшоўся даспадобы iх
беларускiм партнёрам — дабрачыннаму фонду «Дзецям Чарнобыля». Усё,
што адрынулi дзяржаўныя ўстановы, хутка паявiлася ў арсенале тых, хто
прызвычаiўся дапамагаць сабе сам.
Тыя ж клубы для састарэлых людзей, напрыклад. Каб было больш зразумела, патлумачу, што на Захадзе яны працуюць не толькi ў днi нейкiх святаў,
а функцыянуюць пастаянна. У нейкiм сэнсе гэта нагадвае дзiцячыя садкi,
толькi для старых.
Ранiцай дзецi прывозяць iх у адпаведны клуб, дзе сталыя людзi разам
займаюцца, цiкавымi для iх справамi, а вечарам забiраюць.
Зразумела, што ў беларускiх умовах падобнае немагчыма, але тое, што
фонд «Дзецям Чарнобыля» пачаў рухацца ў гэтым напрамку вельмi ўцешна.
У сталiчнай «Малiнаўцы», куды перасялiлi чарнобыльцаў i дзе быў створаны цэнтр «Майстэрня будучынi», яны зрабiлi сацыяльны праект «Мост
пакаленняў». Па выходных збiралi каля 50-цi сталых людзей i ладзiлi для iх
розныя цiкавыя праграмы. Ад простага знаёмства да агульнага адпачынку.
Цiкавым быў i падыход iнiцыятывы з Ротвайля i ў тым, што ў нас называюць дапамогай iнвалiдам i iх «сацыяльнай адаптацыяй». З рознымi
iнвалiднымi арганiзацыямi Германii Ангела Геслер падтрымлiвае кантакты ўжо даўно. Больш за тое, яна асабiста паспрыяла таму, што iнвалiды з
Беларусi змаглi пабываць у Ротвайлi i наладзiць там адпаведныя кантакты i
атрымаць канкрэтную дапамогу.
У прыватнасцi, Таня Келiх, якая была цалкам паралiзаваная i чыя мацi
шмат разоў выратоўвала яе ад смерцi, дзякуючы гэтай дапамозе не толькi
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змагла зрабiць некалькi аперацый, што дазволiлi ёй не толькi перамяшчацца па доме, але i атрымаць (завочна) вышэйшую адукацыю. Зараз гэтая
дзяўчына зноў вучыцца ў адным з самых прэстыжных унiверсiтэтаў Лондана — знакамiтым Оксфардзе.
У 2000 годзе прыйшла iдэя пераключыцца з праектаў дзiцячага
аздараўлення на маладзёвыя. Iдэя, на мой погляд, вельмi слушная перш за
ўсё таму, што дазваляе маладзёнам, якiя збiралiся ў маладзёвым цэнтры
фонду цi жылi ў Лунiнцы альбо iншых гарадах, маглi стасавацца з равеснiкамi
за мяжой, у якiх таксама ёсць нямала праблем, i даведацца, як яны там вырашаюцца.
Каб нiкому не было крыўдна, агульныя «Майстэрнi будучынi» праводзiлiся
«пазменна” — адзiн раз у Беларусi, другi — у Германii, адным разам да Ротвайля далучыўся яшчэ горад Бетцдорф, дзе чарнобыльскай iнiцыятывай
кiруе дырэктар вядомага каталiцкага фонду «Карытас» Рудольф Дзюбер.
А пасля таго, як у японскай Фукусiме адбылася аварыя на атамнай станцыi,
Ангела Геслер «звяла» японскую моладзь з беларускай.
Увогуле ж тое, што яна робiць, гэта сапраўды з’яўляецца майстэрняй будучага. Майстэрняй, у якой вучацца працаваць тыя, хто гэтую будучыню (прабачце за таўталогiю) будзе будаваць.
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Вяртаючыся ж да асабiстага знаёмства, то, шчыра кажучы, я па-беламу
зайздрошчу Лунiнцу — iм пашанцавала кантактаваць з чалавекам, пасля размовы з якiм разумееш, што сэнс дабрачыннасцi (як i назва) у тым i заключаецца, каб чынiць дабро.

Эстафета дабрынi
Шмат у чым Леонберг (зямля Бадэн-Вюртэмберг) падобны да Ротвайля.
Абодва — маленькiя гарадкi. У Леонбергу жывуць каля сарака пяцi тысяч
жыхароў, а ў Ротвайлi — крыху больш за трыццаць. Абодва — цiхая нямецкая
правiнцыя. Леонберг месцiцца за 13 км на захад, а Ротвайль — за 79 км на
поўдзень ад Штутгарта. У абодвух былi выведзены вядомыя сабачыя пароды: у Ротвайлi — ратвейлеры, у Леонбергу — леонбергеры.
Ёсць i яшчэ адна агульная рыса, якая не адлюстраваная ў энцыклапедыях.
У абодвух гарадах актыўна дзейнiчаюць чарнобыльскiя iнiцыятывы.
Праблемамi экалогii Беата Юнкер пачала цiкавiцца яшчэ ў другой палове
васьмiдзясятых гадоў. На той момант яна ўваходзiла ў кiраўнiцтва не гарадской, а — што больш прэстыжна — зямельнай парафii евангелiчнай царквы
ўсяго рэгiёна, i хацела аб’яднаць пастаноўку пытанняў па экалогii з жаночай
работай. Бачыла еднасць гэтых катэгорый.
Беата пачала пiсаць даклады, вырабляць улёткi экалагiчнага зместу — аб
перапрацоўцы смецця, генных тэхналогiях, ачышчэннi вады.
Раптам гэтая работа атрымала працяг.
У 1996 годзе Беату Юнкер запрасiлi ў Мiнск на семiнар Экуменiчнага форуму
жанчын-хрысцiянак Еўропы пад назвай «Жанчыны i энергiя». Гутарка iшла пра
наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Там Беата i пазнаёмiлася шмат з кiм з
актывiстак новага грамадскага руху. У прыватнасцi, з Iрынай Грушавой.
Цiкава, што менавiта тады i пачала фармiравацца яе новая асабiстая
фiласофiя. Сутнасць яе ў дамiнаваннi прынцыпу «добра жыць» над «шмат
мець». Новая парадыгма стала асновай яе жыццёвага стылю.
Пазней у Мадрыдзе на Генеральнай Асамблеi Экуменiчнага форуму
жанчын-хрысцiянак Еўропы Беата Юнкер прапанавала правесцi працоўную
групу на гэтую тэму, аднак аргкамiтэт прапанову не падтрымаў.
«Грамадства спажывання» аказалася не гатовым для абмеркавання такiх
рэчаў, а прадстаўнiцы Усходняй Еўропы не ўбачылi праблемы ўвогуле.
Маўляў, «сыты галоднага не разумее»…
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Беата і Фровін Юнкер

Трэба патлумачыць, што на Захадзе царква адыгрывае зусiм iншую ролю,
чым у нас. Па сутнасцi, гэта крывяносная сiстэма ўсяго грамадства, i яна мае
вагу не меншую, чым уладныя структуры.
Беата Юнкер працавала настолькi актыўна, што яе ўзнагародзiлi самай высокай узнагародай Германii, якая даецца тым, хто ўдзельнiчае ў грамадскiм
жыццi, i якую ўручае асабiста прэзiдэнт краiны.
У гэты ж час у Грушавой узнiкла iдэя правесцi Еўрапейскую жаночую вясновую акадэмiю. Адпаведны досвед у яе быў, бо на працягу 10 год Iрына
працавала ў аргкамiтэце падобнага мерапрыемства ў Швейцарыi.
Для фонду «Дзецям Чарнобыля» гэта было вельмi актуальна, бо 95
адсоткаў (а ў некаторых рэгiёнах i ўсе 100) валанцёраў арганiзацыi складалi
жанчыны.
Гендарны выбар тлумачыўся яшчэ i тым, што менавiта жанчынам блiзкiя
найбольш актуальныя i цiкавыя тэмы экалогii, захавання чыстага навакольнага асяроддзя, жыцця на нашай планеце. Жыцця, якое i даюць жанчыны.
Iдэяй, якая вельмi захапiла яе, Грушавая падзялiлася з Беатай. Падтрымка
была безумоўнай, i вясной 1999 года ў Мiнску адбылася вясновая акадэмiя.
Удзельнiчалi ў ёй прадстаўнiцы дзевяцi краiн.
Там жа ўзнiкла iдэя правесцi ў будучынi больш сцiплае па акадэмiчнасцi
мерапрыемства — Летнюю школу для экалагiчна зацiкаўленых жанчын. Гэта
быў праект ужо еўрапейскага ўзроўню.
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На ўручэнні прэміі. У цэнтры — Беата Юнкер

Двойчы школа прайшла ў Славакii, потым — у Сербii, двойчы ў Берлiне i
адзiн раз каля Дрэздэна.
Шчыра кажучы, калi падчас работы над гэтай кнiгай заходзiла размова пра
ўзрост, то я забываў, што ў дачыненнi да жанчын пiсаць канкрэтныя даты
i лiчбы, мякка кажучы, неэтычна. Наадварот! Вельмi хацелася, каб нашы
пенсiянеры больш ведалi пра тое, як i колькi яны павiнны жыць…
Зараз Беаце Юнкер 87 год, а яе мужу Фровіну — 88.
Уяўляю, колькi людзей паглядзела на здымак гэтай пары, таму раю яшчэ
ўлiчыць: шэсць год таму яны трапiлi ў сур’ёзную аўтамабiльную аварыю, што
не перашкаджае Фровіну вадзiць машыну па наш дзень…
Напэўна, многiя ўжо заўважылi: сярод герояў кнiгi — шмат сямейных пар.
Гэта невыпадкова. У сiстэме чарнобыльскiх сувязяў амаль паўсюды муж i жонка (пачынаючы з самiх Iрыны i Генадзя Грушавых) дзейнiчалi разам. Без такой
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«парнасцi» дабiцца поспехаў у грамадскай дзейнасцi амаль немагчыма.
Па адукацыi Фровін Юнкер — архiтэктар, аднак шмат разоў дапамагаў сваёй жонцы зусiм у iншых справах. Звычайна ён перакладаў з нямецкай мовы
на англiйскую i наадварот.
Беата Юнкер непасрэдна не займаецца тым, што звычайна называецца
«палявымi работамi», то бок сама «арэ i сее» толькi апасрэдавана, аднак
рыхтуе глебу, каб гэта эфектыўна рабiлi iншыя.
Такiя, як Монiка Граў, якая таксама з Леонберга i пра якую размова пойдзе
далей.
У адрозненне ад Ангелы Геслер з Ротвайля, Монiка Граў пачала займацца
чарнобыльскiмi праблемамi толькi з пачаткам новага стагоддзя, аднак пачала
менавiта з таго, да чаго Ангела прыйшла ў гэты ж час. Маецца на ўвазе работа з моладдзю, пра якую было крыху расказана ў папярэднiм нарысе.
Аднак перш чым перайсцi да гэтай тэмы, я прапаную крыху акцэнтаваць
увагу на бiяграфii самой Монiкi, бо менавiта яе мiнулае i стала падмуркам
неардынарнага жыццёвага выбару.
Сям’я Граў на актобэрфэсце
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Монiка нарадзiлася 25 верасня 1956 года, а яе старэйшы брат — на 13 год
раней.
Такая вялiкая рознiца тлумачыцца тым, што iх бацька да 1955 года быў у
савецкiм палоне. Гэта вельмi паўплывала на ягоныя светапогляды; адбiтак
бацькавых пакутаў перадаўся i дачцэ.
Абставiны цяжкага стану ваеннапалонных сталi прычынай таго, што ён
моцна захварэў i ў 1968 годзе памёр.
У 1974 годзе Монiка скончыла школу i пачала вучыцца сваёй
спецыяльнасцi — тэхнiчны чарцёж. З большага ў тых мясцiнах (Вюртэмберг) дамiнуе евангелiчная канфесiя, таму невыпадкова, што Монiка (хаця яе
мацi паходзiла з Бадэна i была каталiчкай) стала актывiсткай менавiта гэтай
парафii. Спачатку яна была ў дзiцячай групе, потым у маладзёвай, а потым
стала сябрам праўлення i сама пачала займацца маладзёвымi праблемамi.
Дзякуючы працы Монiка не толькi замацавала сваю веру, але i пазнаёмiлася
з будучым мужам Бернхардам, мастаком па прафесii. У 1979 годзе яны
пабралiся шлюбам i неўзабаве нарадзiлi дзвюх дачок.
Калi 26 красавiка 1986 года здарылася катастрофа ў Чарнобылi,
Монiка з дочкамi гуляла на
дзiцячай гульнявой пляцоўцы блiз
лесу, i толькi вечарам даведалася
пра трагiчныя падзеi. Гэта моцна яе ўзрушыла. З’явiлася адчуванне разгубленасцi, неспакою i
бездапаможнасцi.
Праз год у знаёмых Монiкi
нарадзiлася дзiця з цяжкай формай iнвалiднасцi. Прычына была
невядомая, але немцы ўсё больш
i больш пачалi задумвацца пра бяспеку (альбо яе адсутнасць) атамных рэактараў.
Экалагiчным праблемам Монiка
Граў аддала 18 год свайго жыцця.
У 1999 годзе перад традыцыйным царкоўным евангелiчным святам, якое праводзiцца ў Германii
Моніка і Бернхарт Граў
кожныя два гады, вельмi актыўны
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чалец парафii Беата Юнкер запыталася: хто можа ўзяць у свае сем’i дэлегацыю фонду «Дзецям Чарнобыля», якая спецыяльна прыедзе на святкаванне? Ахвотных было нямала.
У Леонбергу беларусаў сустрэлi вельмi ветлiва. Для гэтага нават выдзелiлi
памяшканне сваёй парафii.
Тады па прапанове Iрыны Грушавой i ўзнiкла iдэя — адразу пасля святочных мерапрыемстваў распачаць сумесны маладзёвы праект.
Неўзабаве ён пачаў дзейнiчаць, што дазволiла Монiцы Граў больш даведацца пра аварыю на ЧАЭС. Да таго ж, тэма цалкам адпавядала яе поглядам — працаваць трэба не толькi з чарнобыльскiмi дзецьмi, але i з моладдзю,
бо толькi так можна дабiцца нейкiх перамен.
Маладзёвыя праблемы былi вельмi блiзкiмi Монiцы яшчэ i таму, што дзве
яе дачкi таксама былi падлеткамi 14 i 16 гадоў.
Фонд «Дзецям Чарнобыля» i Асацыяцыя гуманiтарнага супрацоўнiцтва
дапамаглi стварыць арганiзацыю «Сустрэчы з Беларуссю», i ў 2001 годзе
адбыўся старт сумеснага праекта «Майстэрня Будучынi ў Леонбергу».
Праз кароткi час быў зладжаны першы трохтыднёвы семiнар з удзелам
нямецкай i беларускай моладзi, што дазволiла Монiцы Граў наладзiць вельмi
добрыя кантакты з маладзёвым сацыяльным цэнтрам у Мiнску, якi быў створаны Грушавымi.
Беларуская тэматыка вельмi зацiкавiла нямецкую моладзь, i ўжо ў снежнi
таго ж года яны прыехалi ў Мiнск для ўдзелу ў штогадовай маладзёвай
канферэнцыi, прысвечанай Дню правоў чалавека.
Монiка Граў думала, што гэты кантакт будзе адзiным, аднак пасля паездкi
на канферэнцыю зразумела, што не можа спынiцца.
З 2002-га па 2007-ы яна двойчы на год арганiзоўвала для беларускай
моладзi практыку ў школах, дзiцячых садках, гарадскiх сацыяльных установах Леонберга. А потым два гады праводзiлiся сумесныя праекты па праблемах навакольнага асяроддзя i эканомii энергii.
Дарэчы, i паездкi немцаў у Беларусь не абмежавалiся 2001 годам.
Дэлегацыi з Леонберга пабывалi ў Мiнску яшчэ ў 2003 i 2005 гадах.
Чарнобыльскiя iнiцыятывы захапiлi не толькi Монiку. Складалася ўражанне,
што неўзабаве на гэта «захварэў» увесь горад. У Леонбергу гастралявала
беларуская фальклорная група «Грамнiцы», паказвалiся шматлiкiя дакументальныя фiльмы пра аварыю на ЧАЭС, а на 20-годдзе Чарнобыля па ўсiм
горадзе прайшла вельмi прыгожая акцыя «Запалi знiчку!».
На жаль, у 2010 годзе пачалiся праблемы. З аднаго боку, рэзка ўзмацнiўся
цiск беларускай улады на грамадзянскую супольнасць. З другога — моладзь,
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якая ўдзельнiчала ў праектах з нямецкага боку, вырасла i паехала вучыцца
альбо працаваць у iншыя гарады Германii.
Ды i стан здароўя самой Монiкi Граў не дазваляў ёй больш працаваць з
былымi нагрузкамi.
Словам, у 2012 годзе актыўная работа «Сустрэчы з Беларуссю» спынiлася
i працягваецца цяпер толькi на ўзроўнi асабiстых стасункаў.
Не хацелася б спыняць гэты аповед на мiнорнай ноце, але сутнасць любых эстафет у тым i палягае, каб нейкая дзея мела працяг. Будзе працяг i ў
дабрынi Беаты Юнкер i Монiкi Граў.
I ў тым, што зрабiў для Беларусi i беларусаў дабрачынны фонд «Дзяцям
Чарнобыля».
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