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Не зважаючи на те, що Республіка Білорусь, здавалось би, за
безпечила найоптимальніші умови для політичного діалогу щодо 
деескалації збройного конфлікту на сході України, назвати її 
справжнім союзником Української держави не доводиться. І хоча 
міністр закордонних справ Республіки В. Макей впродовж остан
ніх двох років усіляко запевнює про те, що «у Білорусії немає ні
яких політичних амбіцій, інтересів», РБ, як на диво, саме отримує 
оті «непрагнені» політичні дивіденди як від Заходу з Україною 
(позбавлення статусу «останнього диктатора Європи» й набуття 
статусу справжнього «миротворця», відсутність політико-еко- 
номічних санкцій на імпорт білоруської сировини), так й від Ро
сійської Федерації (оптимальна ціна на російський газ, спільні з 
Росією військові тактично-стратегічні навчання). Водночас, в РБ, 
навіть за умови потепління стосунків із Світом, відхід від «Основ 
ідеології Білоруської держави»* є й надалі кримінально-караль
ним. Так, у квітні 2016 року в Києві під посольством Республіки 
Білорусь пройшов мітинг іноземних добровольців, які приймають 
участь в російсько-українській війні в якості волонтерів та бійців. 
Варто відзначити, що репортаж і фоторепортаж цієї акції у Києві 
вів покійний вже білоруський журналіст Павло Шерємет.

* Основи ідеології Білоруської держави -  навчальна дисципліна, га
лузь наукового знання та «перших десять життєвих заповідей» пере
січного білоруса, скеровані на вироблення світоглядно-філософських 
основ.
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Тому 9 українських організацій Республіканського громад
ського об’єднання українців «Ватра», з урахуванням вище зазна
ченого, в своєму ставленні до російсько-української війни на сході 
України, розподілилися умовно на три табори.

Симпатію до аполітичності виказали: вітебський «Родислав», 
«Краяни» Молодечна, бобруйський «Славутич», мар’їногірська 
«Черемшина».

Мінський «Заповіт» та могилівський «Дніпро» зосередили
ся виключно на культурному напрямку роботи. Ці «ватрівчани» 
міцно зконтактували та контактують з такими «позаватровими» 
українськими громадськими об’єднанням як Українська науково- 
педагогічна спілка «Берегиня» (Брест) та Товариство української 
літератури при Союзі білоруських письменників (Мінськ).

А ось лідська «Трембіта», колодіщанський «Обрій» та гомель
ська «Верховина» долучилися до волонтерського руху.
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