
ПРАВА НА ЖЫЦЦЁ

Беларусь — апошняя з краінаў Еўропы, 

дзе працягваюць караць людзей смерцю.

ФАЛЬШЫВЫ ЧАС 

Антыглабалісты, якія падрабілі ў іранічна-парадыйным стылі выпуск вядомай 

нямецкай газеты, надалі папулярнасці сваёй праграме 

па выхаду з крызісу. 

БЕЛАРУСКАЯ МІСІЯ Ў БЕРЛІНЕ

КУЛЬТУРА � ГРАМАДСТВА � ЭКАНОМIКА � 

ЛЮДЗI � ПАДЗЕI � ФАКТЫ

ЧЫТАЙЦЕ 
Ў НАСТУПНЫМ НУМАРЫ!

Go Хома
Нарыс Марыі Мартысевіч 

пра аўстрыйскую студэнтку 

Таццяну Хому

з цыклу «Новая генерацыя»

ДЗЕНЬ ВОЛІ. 
ПАД КРЫЛАМІ НАДЗЕІ

� №11 (139)

 �27 САКАВІКА� 2009 г.

Стар. 5 Стар. 14–15

Стар. 12

Стар. 6

�ПУБЛІКУЕЦЦА ЎПЕРШЫНЮ

ПРАЎДА ЯК РЭЛІГІЯ
Васіль БЫКАЎ у гутарцы

 з Юрасём ЗАЛОСКІМ

Беларусь як незалежная 
дзяржава адбылася яшчэ 
і таму, а мо і найперш таму, 
што ў яе быў Васіль Быкаў. 
Быў і ёсць. Энергія яго слова 
і яго жыцця па ранейшаму 
працуюць на Беларусь. На тую 
Беларусь, пра якую ён марыў, 
і да якой мы ўсё ж такі 
дойдзем — Беларусі 
з народам, а не насельніцтвам 
— дэмакратычнай, 
свабоднай, заможнай. 
Прапануем увазе нашых 
чытачоў фрагменты 
неапублікаванай раней 
размовы з народным 
пісьменнікам Беларусі Васілём 
Быкавым, якія былі запісаныя 
ў чэрвені 1995 года.
Невядомыя гутаркі цалкам 
будуць надрукаваныя 
ў часопісе «Дзеяслоў» 
і змешчаныя ў адпаведных 
тамах Поўнага збору твораў 
пісьменніка.

— У чэрвені 1994 года з нагоды 

Вашага юбілея Астанкінскі 

тэлеканал узяў у Вас інтэрв’ю, 

у каторым Вы, паміж іншым, 

так сказалі пра сваю твор-

часць: «Калі я пачынаў сваю 

літаратуру, я не быў ёй навуча-

ны, таму маім пяром вадзіла 

рука немаўляці. У той час як 

многія мае калегі прайшлі доб-

рую вывучку — літаратурную, 

ідэалагічную, партыйную — і 

хоць яны яе эксплуатуюць дагэ-

туль і дасягнулі, можа, пэўных 

вяршыняў у гэтай літаратуры 

і лаўраў, ды ўсё ж, я так мяр-

кую, яны пазбавіліся нейкай 

праўды, каторая неабходная 

перадусім для рэалістычнай 

літаратуры. Яны сацрэаліс-

тамі аказаліся выдатнымі, 

выхаванымі, чаго б я не хацеў 

прызнаваць за сабой...» (Цы-

тата паводле магнітафон-

нага запісу). Але, мяркуючы 

цвяроза, прайсці міма ўсяго 

савецкага — калі не членства 

ў партыі, дык самой ідэалогіі, 

камунізаванага духу грамадс-

тва — было вельмі цяжка, 

амаль немагчыма. Ужо хоць 

бы той факт, што апазіцы-

янерам савеччыне ў Беларусі 

доўгі час былі толькі Вы адзін, 

сведчыць пра сілу гэтай ідэа-

логіі. Таму Ваша адметнасць 

на фоне саветызаванай бела-

рускай літаратуры — хутчэй 

выключэнне з правіла, нейкі 

сімвал. Ці схільны Вы бачы-

ць у тым, як склалася ваша 

творчая і асабістая біяграфія, 

«шчаслівае здарэнне», накана-

ванне лёсу?

— Некалі, калі мяне грамілі ў 
ЦК, была такая сакратар Прэзі-
дыума Вярхоўнага Савета БССР 
Чагіна, каторая, «тлумачачы» 
мае «скажэнні» вайны і ўсё такое, 
ставіла мне ў віну тое, што я, 
маўляў, і ВПШ не скончыў, таму 
адкуль жа ў мяне могуць быць 
«правільныя» погляды на вайну 
і многія іншыя рэчы...

Дык вось, яшчэ тады мне такая 
думка прыйшла, што ў гэтым, 
можа быць, і мая перавага, што 

я не быў заангажаваны ў ідэало-
гію, у той час як многія не толькі 
афіцыйныя, афіцыёзныя пісьмен-
нікі, але і некаторыя мае сябры і 
паплечнікі былі ёй заангажаваны 
ўжо пачынаючы са школы, з 
універсітэта. Яны вельмі добра 
ведалі, як трэба пісаць, як разві-
ваць сюжэт, якія ідэі праводзіць, 
карацей кажучы, ведалі ўсю гэту 
тэхналогію. І яны знаходзіліся ў 
яе палоне. Падсвядомасна. Хоць 
яны, дапусцім, часам былі з ёй 
нязгодныя, але ж яны ведалі, 
што ёсць цэнзура, рэдактура, і 
таму іх творы праходзілі лёгка, 
за іх хвалілі, прымалі ў Саюз 
пісьменнікаў і г. д. У мяне таго 
не было. Я, па-першае, многіх 
рэчаў сапраўды не ведаў, част-
кова прастадушна не ведаў, гэта 
абсалютна, а па-другое, і не ха-

цеў ведаць. Я па наіўнасці сваёй 
лічыў, што сацрэалізм — гэта ўсё-
такі найперш рэалізм. Некалі ўсе 
пісьменніцкія з’езды, у тым ліку 
саюзныя маскоўскія, заклікалі: 
«Трэба пісаць праўду». Вот я і пі-
саў праўду. Хаця і рана зразумеў, 
што гэта — самае небяспечнае. 
Таму што самы праўдзівы мой, 
аўтабіяграфічны твор — «Мёрт-
вым не баліць» — атрымаў самы 
вялікі разнос і дваццаць гадоў 
пасля не выдаваўся...

Тады я зразумеў, што вот 
іменна гэта самае небяспечнае 
— праўда. І для мяне на пачатку 
маёй творчасці паўстала дылема 
— альбо далей пісаць праўду, і 
я, натуральна, не змог бы нічога 
надрукаваць, і быць «недрука-
вальным», альбо пераходзіць 
у іншую сферу, сферу, так бы 
мовіць, «сачыніцельскую», і зна-
ходзіць нейкі кампраміс паміж 
магчымасцямі і праўдай жыцця. 
Канечне, той кампраміс даваўся 
вельмі цяжка (іранічна ўсмі-
хаецца); праўда з мяне ўсё-такі 
вылазіла, лезла з усіх маіх твораў 
так ці інакш. Мабыць, я арганіч-
на быў няздольны — у сілу свай-
го характару, можа быць, — да 
штучнасці, хлусні, да канструя-
вання таго, што было патрэбна 
начальству... Выкананне планаў, 
пяцігодак, роля партыі, райка-
маў, парторгаў і г. д...

— Вы схільныя скептычна 

ставіцца да такой літара-

туры?

— Ды гэта наогул фальшы-
вая літаратура, фальшыўка... 
Я ніколі не быў высокай думкі 
пра сваю літаратуру, ну, пісаў, 
як умеў, мабыць, іншыя ўмеюць 
лепей. Ведаю шмат пісьменнікаў, 
каторыя таленавіцей, чым я, да-
пусцім. Але ў іх чагосьці не хапае. 
Не хапае, перш за ўсе, я так лічу, 
чыстага асабістага сумлення. 
Усё-такі адну заслугу я за сабой 
лічу, «чыслю», і магу гэтым га-
нарыцца: ВА ЎСІМ ТЫМ, ШТО Я 
НАПІСАЎ, — НЯМА НІВОДНАГА 
КАМУНІСТА. Вот я так абышоў-
ся, што камуністаў у мяне няма. 
Ёсць розныя людзі, кепскія ці доб-
рыя, але камуністаў няма. Толькі 
ў адным выпадку, адно слова, і то 
гэта не мая віна...
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�НАВІНЫ РЭГІЁНАЎ

БРЭСТ. АДКРЫТАЯ СЕСІЯ 
ЗА ЗАЧЫНЕНЫМІ ДЗВЯРАМІ

Старшыня абласнога савета дэпутатаў Ашмянцаў адмовіў 
намесніку старшыні абласной арганізацыі БСДП Валянціну 
Лазарэнкаву і першаму сакратару абкама ПКБ Леаніду 
Майструку ў праве прысутнічаць на адкрытай сесіі аблсавета.

Напярэдадні сесіі гэтыя арганізацыі накіравалі заявы на адрас прэзі-
дыума Брэсцкага аблсавета аб магчымасці іх прадстаўнікам прысутнічаць 
на чарговай сесіі 20 сакавіка і спаслалісяна шэраг артыкулаў Закона РБ 
«Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь», у адпа-
веднасці з якімі сесія праводзіцца адкрыта і галосна. Заяўнікі атрымалі 
пісьмовую адмову, якую падпісаў Ашмянцаў. У ёй старшыня спасылаецца 
на артыкул 20 Закона РБ «Аб грамадскіх арганізацыях», які не распаўсюд-
жваецца на палітычныя партыі. Акрамя таго ў лісце было пазначана, што 
сесіі праводзяцца галосна з запрашэннем прэсы, што дае магчымасць 
грамадзянам азнаёміцца з дзейнасцю дэпутатаў і рашэннямі сесіі. 

Тады Лазарэнкаў, не як сябра партыі, а як грамадзянін і выбаршчык, 
згодна артыкула 16 вышэй згаданага закона, выказаў жаданне прысут-
нічаць на сесіі. На ўваходзе ў будынак аблвыканкам яго спыніў асабіста 
камандзір узвода аховы Шчаглоў, які зазначыў, што на сесіі могуць пры-
сутнічаць людзі, пазначаныя ў нейкім спісе. Пасля настойлівых просьбаў 
выбаршчыка міліцыянт патэлефанаваў у прыёмную райвыканкама. Адказ 
быў такі: «Лазарэнкава не пускаць!» Абласныя структуры БСДП і ПКБ 
апратэставалі рашэнне старшыні аблсавета ў пракуратуры.

Язэп Палубятка

ГОМЕЛЬ. ФІНАМ СПАДАБАЛАСЯ 
ГОМЕЛЬСКАЕ МАРОЗІВА 

Фінская кампанія Ingman плануе набыць акцыі Гомельскай 
фабрыкі марожанага і стварыць сумеснае прадпрыемства. 

Як паведамілі на фабрыцы, адпаведныя перамовы павінны прайсці 
ў красавіку. Замежныя партнёры маюць намер укласці ў вытворчасць 
больш за 3 мільёна долараў ЗША. У планах будучага СП — выхад на 
расійскі, украінскі і азіяцкі рынкі. Калі перамовы пройдуць паспяхова, 
ужо сёлета аб’ёмы вытворчасці фабрыкі могуць вырасці на 35 працэнтаў, 
а якасць прадукцыі не будзе мець аналагаў у Беларусі, сцвярджаюць на 
прадпрыемстве. 

Ідэя стварэння СП належыць фінскай кампаніі. Інфармацыю пра Го-
мельскую фабрыку марожанага прадстаўнікі Ingman знайшлі ў інтэрнэце. 
Да гэтага фінская кампанія разглядала магчымасць арганізацыі сумеснай 
вытворчасці з Магілёўскай фабрыкай марожанага.

БелаПАН 

САЛІГОРСК. ЗНОЎ ЗАТРЫМАЛІ 
ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ

На выездзе з Салігорска 25 сакавіка затрыманы актывіст 
кампаніі «За вольнае развіццё прадпрымальніцтва» 
Аляксандр Цэцура. Пра гэта паведаміў старшыня 
аргкамітэта па стварэнні грамадскай арганізацыі «За 
вольнае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў.

Па яго словах, А. Цэцура накіроўваўся ў Мінск, каб прыняць удзел у 
акцыі Дзень Волі. «На выездзе з Салігорска яго затрымалі, машыну адвезлі 
на штрафную стаянку», — сказаў У. Гарбачоў. Акрамя таго, паведаміў 
У. Гарбачоў, 23 сакавіка супрацоўнікі міліцыі абыходзілі ў Салігорску і 
Барысаве актывістаў прадпрымальніцкага руху і апазіцыі і патрабавалі 
даць распіскі пра тое, што яны не паедуць у Мінск на акцыю. Міліцыянеры 
таксама папярэджвалі актывістаў пра адказнасць за ўдзел у несанкцы-
янаваным мерапрыемстве.

БелаПАН 

�ПАДРАБЯЗНАСЦІ

�ЖЫЛЛЁ

�ЦІКАВА

КРЭДЫТНЫЯ ТЭРМІНЫ ПАВЯЛІЧАЦЬ 

СКАНДАЛ У МУЗЕІ КУПАЛЫ

РАСІЯН ДЭПАРТАВАЛІ

БЫЦЬ БЕЛАРУСАМ З МАЛЕНСТВА
Марыя КРУК

У сталічным мікрараёне 
«Сухарава» бацькі ўласнымі 
намаганнямі арганізуюць 
у дзіцячым садку 
беларускамоўную групу. 
Маці маленькага беларуса 
вырашыла, што яе сын мусіць 
вучыцца на роднай мове. А 
садка з беларускамоўным 
навучаннем паблізу не 
аказалася, тады спадарыня 
Дар’я ўзяла справу ў свае рукі.

Спадарыня Дар’я гаворыць, 
што адукацыя на беларускай 
мове дае больш магчымасцяў, 
чым адукацыя па-руску. І гэта 
— адзін з асноўных матываў усіх 
клопатаў па арганізацыі такой 
групы. Навукоўцы даўно дака-
залі, што дзеці-білінгвы, то бок 
тыя, хто ведае дзве мовы, разві-
ваюцца хутчэй і лепш за сваіх 
аднамоўных аднагодкаў, маюць 
больш здольнасцяў да вывучэння 
замежных моў. 

«У раёне садок з беларускай 
мовай навучання адзін, і ён досы-
ць далёка ад дома, што нязручна, 
— гаворыць Дар’я. — Я ведаю, 

якія маю правы, і вырашыла 
зрабіць усё, каб даць сыну адука-
цыю, якую хачу. Гісторыя з фар-
міраваннем беларускамоўнай 
групы ў садку доўжыцца з восені 
мінулага года. Праз чыноўнікаў 
гарадскога камітэта па адука-
цыі мы прышлі да пагаднення: 
нам прапанавалі два садкі, у 
якіх можна было арганізаваць 
беларускамоўную групу, але 
сфармаваць яе, то бок набраць 
дзяцей, мы мусім самі». Сфар-
міраваць такую групу магчыма, 
калі больш за палову бацькоў 
захочуць навучаць дзяцей па-
беларуску. Але Дар’я расказала, 
што ў анкетах, якія запаўняюць 
бацькі, пытання пра мову няма, 
то бок нікога нават не інфармую-
ць пра тое, што ёсць магчымасць 
быць беларусам з дзяцінства і не 
толькі ў сям’і.

Кіраўнік ТБШ Алесь Лозка 
гаворыць, што сапраўдную ста-
тыстыку па колькасці беларус-
камоўных дашкольных устаноў 
даведацца цяжка, але «сітуацыя 
ўскладняецца год ад года». У 
Мінску ў дзіцячых садках больш 
за сто беларускамоўных груп. 
Сярод найлепшых — садок № 534 
у мікрараёне «Кунцаўшчына». У 
ім дванаццаць груп з беларускай 
мовай навучання, дзве лагапе-
дычныя. Таксама па-беларуску 

з дзеткамі размаўляюць у садках 
№ 187, 367, 314, 202. 

Заснавальніца сухараўскай 
беларускамоўнай групы Дар’я 
тлумачыць, што для вырашэн-
ня пытання не хапае некалькіх 
дзетак: «Нам давядзецца самім 
набываць кніжкі, клапаціцца пра 
метадычныя дапаможнікі. Таму 
я хацела б, каб у нас было кола 
аднадумцаў. Адна мама, якая 
хоча прывесці сваё дзіця ў нашу 
групу, сказала, што для яе галоў-
ным чыннікам для выбару быў 
факт з яе жыцця. Яна працавала 
настаўніцай у школе, і аднойчы 
ў яе быў клас дзяцей, якія да 
таго вучыліся па-беларуску. Яна 
сказала, што ніколі не бачыла 
такіх добрых, менавіта добрых, 
і разумных дзяцей».

У пачатку красавіка правяра-
юцца спісы жадаючых: ці змо-
гуць дзеці трапіць у гэты садок 
— фармальнасці пражывання ды 
іншае. Прыкладна 14 красавіка 
будзе прынятае рашэнне, а ба-
цькам выдадзена накіраванне 
ў гэты садок. Беларускамоўная 
група для дзетак трох-чатырох 
год у дзіцячым садку № 570 (вул. 
Чайлыткі, 8) пачне працаваць з 
верасня 2009 года. Калі вы хочаце 
аддаць сваё дзіця ў гэтую групу, 
званіце Дар’і па тэлефоне +375 
29 395 73 99. 

�ПАДРАБЯЗНАСЦІ

З Беларусі ў Расію 
дэпартаваныя два актывісты 
расійскага моладзевага руху 
«Абарона» — Алег Казлоўскі і 
Аляксандр Савельеў. 

Пра гэта паведаміў БелаПАН 
адзін з актывістаў беларускага 
маладзёжнага руху Андрэй Кім. 

Паводле яго слоў, сябры «Абаро-
ны» былі затрыманыя 25 сакавіка 
на чыгуначным вакзале ў Мінску 
супрацоўнікамі праваахоўных ор-
ганаў у цывільным адразу пасля 
таго, як сышлі з цягніка. 

Ва ўпраўленні ўнутраных спраў 
на транспарце заявілі, што ніякай 
інфармацыяй пра затрыманне і 
дэпартацыю расійскіх моладзе-
вых актывістаў не валодаюць. 

Даведка БелаПАН: «Абарона» 

— моладзевы грамадска-палітычны 

рух, створаны ў Расіі ў 2005 годзе па 

ініцыятыве маладых актывістаў 

партыі «Яблоко», Саюза правых сіл і 

беспартыйнай моладзі. Асноўны метад 

дзеянняў «Абароны» — арганізацыя 

негвалтоўных акцый грамадзянскага 

непадпарадкавання: мітынгаў, шэсцяў, 

пікетаў, флэшмобаў і г.д.

Аляксей ХАДЫКА

Зыходзячы з таго, што самі 
творы мастацтва фармуюць 
гіпертэкст культуры, ці 
сумуючы па ўсходняй 
іерагліфіцы, якая збліжае 
вобраз і форму яго фіксацыі, 
малады экспазіцыянер 
Хрысціна Сташкевіч задумала 
прапанаваць мінчукам 
канцэптуальную выставу 
сучаснага мастацтва 
«Графема», дзе вобраз і слова 
мусілі ісці поруч: «Хто сказаў, 
што мастакі не могуць пісаць?» 

Здавалася, і месца было выбра-
на адпаведнае — Літаратурны му-
зей Янкі Купалы, установа, якая 

ў адным са сваіх экспазіцыйных 
залаў апошнім часам папуляры-
зуе выяўленчае мастацтва. 

Імёны жывапісцаў,  якіх 
аб’яднаў праект, цудоўна вядомы 
зацікаўленым гледачам — ад Улад-
зіміра Цэслера і Сяргея Кірушчан-
кі да маладых Руслана Вашкевіча, 
Аляксея Губарава, Міхаіла Гулі-
на… Але прайшло толькі 6 дзён з 
адкрыцця выставы, як газета «СБ 
— Беларусь сегодня» вуснамі сваёй 
карэспандэнткі Ірыны Завадскай 
адгукнулася з нагоды выставы 
вельмі скептычна, назваўшы не-
каторых аўтараў «правакатарамі» 
і засумняваўшыся ў вартасці та-
кога мастацтва. Аўтарка, праўда, 
не ставіла канчатковай кропкі 
пад прысудам, дапускаючы, што 
нават музей з гісторыяй у паўста-
годдзя — месца для мастацкага 
канцэптуальнага эксперыменту 
дапушчальнае. Маўляў, музей 
— не могілкі культуры.

І, магчыма, праект паспяхова 
працягваў бы сваё існаванне ў вы-
ставачнай прасторы, каб кропку 
не паставіла вышэйшае кіраўніц-
тва Міністэрства культуры, якое 
ўспрыняло сціплую публікацыю 
як загад і транслявала гэты загад 
у музей. Пералічаныя творы зня-
тыя з экспазіцыі. Парадаксальна, 
але падзея можа паспрыяць папу-
лярызацыі творчасці «адкінутых» 
творцаў не менш, чым выстава. 
Як і паўстанне «чорных спісаў» 
забароненых рок-музыкаў у 2004 
годзе мела для апошніх не толькі 
адмоўны бок. Прыкра, аднак, што 
абмаляваная схема паслядоў-
насці падзей выразна ілюструе 
спосаб функцыянавання таталі-
тарнай сістэмы, ад якога найперш 
церпяць суб’екты творчага пра-
цэсу — мастакі, экспазіцыянеры, 
музей. А першасным робіцца не 
слова, не вобраз, а лінія па-згод-
ніцку сагнутай спіны. 

Урад Беларусі прапаноўвае 
павялічыць тэрміны вяртання 
крэдытаў на будаўніцтва 
жылля. Пра гэта паведаміў 
намеснік прэм’ер-міністра 
Беларусі Віктар Бура 24 
сакавіка на пасяджэнні 
прэзідыума Савета міністраў. 

«Лічу неабходным прадоўжы-
ць працу па ўдасканаленні па-
радку крэдытавання грамадзян, 
якія маюць патрэбу ў паляпшэн-
ні жыллёвых умоў, у частцы 

павелічэння тэрміну вяртання 
прадастаўленых крэдытных рэ-
сурсаў», — цытуе віцэ-прэм’ера 
прэс-служба ўрада. 

Віцэ-прэм’ер падкрэсліў, што з 
«Беларусбанкам» дасягнута дамоў-
ленасць «пра бесперабойнае льгот-
нае крэдытаванне грамадзян». 
Паводле меркавання В. Буры, 
«пры рэалізацыі праграмы жыл-
лёвага будаўніцтва ў Беларусі 
асноўныя акцэнты павінны ссоў-
вацца ў бок вырашэння праблем 
грамадзян, якія маюць патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў, і, 
перадусім, ільготных катэгорый 

грамадзян, у тым ліку шматдзет-
ных сем’яў». 

Ён нагадаў, што, у адпаведнас-
ці з указам № 185, каб гарантаваць 
прадастаўленне жылля шмат-
дзетным сем’ям на працягу года, 
мясцовыя органы абавязаны на 
працягу трох месяцаў з дня пада-
чы заявы забяспечыць іх уключэн-
не ў арганізацыі забудоўшчыкаў 
(долевае будаўніцтва) або ў спісы 
на атрыманне льготных крэдытаў 
для рэканструкцыі або набыцця 
жылых памяшканняў, у тым ліку 
на другасным рынку жылля. 

БелаПАН
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3 ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

�ТЫДНЁВЫ АГЛЯД

Сяргей САЛАЎЁЎ

Тыдзень таму Аляксандр 
Лукашэнка даволі 
рэзка выказаўся наконт 
антыкрызіснай праграмы 
апазіцыі. «Заводы 
неадкладна «парэзаць», 
прыватызаваць, зямлю 
раздаць людзям... Мне 
сёння кажуць — прадай. 
Па такіх цэнах, што гэта 
фактычна азначае аддаць 
задарма, — абурыўся 
Лукашэнка. — Чые яны ідэі 
нам з вамі падкідваюць? 
Ясна чые: хтосьці, відаць, 
праплаціў, вось яны і 
пачынаюць плявузгаць. Не 
атрымаецца! Сёння ніхто 
нічога не плануе прадаваць 
задарма. Гэтага не будзе, не 
ў гэтым сэнс лібералізацыі 
нашай эканомікі», — казаў 
Аляксандр Рыгоравіч.

На гэтым тыдні беларуская апазі-
цыя прадставіла «адказ Чэмберлену». 

Але паколькі прэзідэнт рассякае на 
гарналыжных курортах, апазіцыяне-
ры вырашылі звярнуцца непасрэдна 
да народа.

У  п а н я д з е л а к  п р а д с т а ў н і к і 
Аб’яднаных дэмакратычных сіл за-
явілі: «У АДС ёсць падыходы, звязаныя 
з тым, што неабходна ў першую чаргу 
вырашыць, каб наступствы крызісу як 
мага менш ударылі па грамадзянах 
Рэспублікі Беларусь. Ёсць Анты-
крызісная платформа, але гэта вельмі 
сур’ёзны дакумент, і не кожны будзе 
яе чытаць. Таму планава-аналітыч-
най групай АДС было падрыхтавана 
пасланне, у якім гаворыцца, што трэба 
зрабіць, каб змякчыць наступствы 
крызісу, і як мы ацэньваем сітуацыю 
ў Беларусі», — паведаміў намеснік 
старшыні Партыі камуністаў Беларус-
кай Валерый Ухналёў.

Што ж прапануе АДС? Напрыклад, 
устанавіць дапамогу па беспрацоўі на 
ўзроўні пражытачнага мінімуму, а пры 
звальненні работнікаў у сувязі з закан-
чэннем тэрміну кантракта і пры ска-
рачэнні — выплачваць ім выхадную 
дапамогу за кошт наймальніка, ства-
раць новыя працоўныя месцы за кошт 
стымулявання бізнесу, адмовіцца ад 
адміністрацыйнага рэгулявання коль-
касці працаўнікоў у індывідуальных 
прадпрымальнікаў. Прапаноўваецца 
стварыць эфектыўную дзяржаўную 
сістэму перакваліфікацыі беспрацоў-
ных, устанавіць штомесячныя даплаты 

навучэнцам і студэнтам, шматдзетным 
сем’ям, інвалідам і дзецям-сіротам, 
устанавіць стандарт сярэдняй пенсіі 
ў памеры 50% ад узроўню сярэдняй 
зарплаты, зняць абмежаванні на за-
нятасць пенсіянераў.

Сродкі на рэалізацыю гэтых мер 
можна знайсці, калі скараціць не менш 
чым на 30 працэнтаў фінансаванне 
органаў улады, адмовіцца ад затрат-
ных праектаў (будаўніцтва АЭС, аг-
рагарадкоў, лядовых палацаў), увесці 
мараторый на закупку за дзяржаўны 
кошт аўтатранспарту і офіснай тэхнікі 
і ўстанавіць абмежаванні акладаў 
і матэрыяльнага ўзнагароджання 
кіраўнікам прадпрыемстваў, што ат-
рымліваюць бюджэтныя датацыі.

Ідэі, канешне, цікавыя. Аднак 
наўрад ці да іх нехта прыслухаецца. 
«Скараціць не менш чым на 30 пра-
цэнтаў фінансаванне органаў улады», 
— гэта значыць, не менш чым на 30 
працэнтаў падвысіць беспрацоўе 
сярод чыноўнікаў. А гэтым беспра-
цоўным потым прыйдзецца плаціць 
«дапамогу па беспрацоўі на ўзроўні 
пражытачнага мінімуму». Ці не выйдзе 
«тое на тое»?

А наконт адмовы ад «будаўніцтва 
АЭС, аграгарадкоў, лядовых палацаў», 
— гэта ж наша ўсё! Калі адмовімся ад 
гэтага, чым жа мы будзем ганарыцца ў 
перыяд крызісу? Як спявалася ў вядо-
май песні: «У савецкіх уласны гонар». І 
нам трэба нечым ганарыцца.

Больш за тое, дэмакраты замах-
нуліся на самае святое. Паводле слоў 
Ухналёва, у сітуацыі крызісу патрэбны 
палітычныя пераўтварэнні ў Беларусі. 
«Неабходна, каб да ўлады прыйшлі но-
выя людзі, з новым поглядам і з новымі 
падыходамі, і правялі пераўтварэнні, 
якія дазволяць зменшыць наступст-
вы крызісу, што будуць непазбежна 
праяўляцца ў Беларусі. Цяперашняя 
ўлада няздольная вывесці Беларусь з 
той ямы, да якой мы ўпэўнена ідзем», 
— заявіў В. Ухналёў.

Божухна, нельга ж так! А калі 
раптам прэзідэнт паслухае, нарэшце, 
апазіцыю, і «да ўлады прыйдуць новыя 
людзі, з новым поглядам і з новымі 
падыходамі»? Гэтыя новыя людзі ва 
ўладзе скароцяць не менш чым на 30 
працэнтаў выдаткі на сваё ж фінанса-
ванне? Не смяшыце мае тапкі! На такіх 
умовах ніякія новыя людзі ва ўладу 
не пойдуць!

А тым часам Беларусь мае шан-
цы выйсці з крызісу іншым шляхам 
— праз Еўропу. На тыдні ў Мінск заві-
талі праграмны дырэктар сусветнай 
праваабарончай арганізацыі Amnesty 
International («Міжнародная амніс-
тыя») па Еўропе і Цэнтральнай Азіі 
Нікала Дакворт і эксперт па Беларусі 
гэтай арганізацыі Хэза Макгіл. Яны 
выказалі не вельмі прыемныя для Бе-
ларусі рэчы, аднак і скіравалі Беларусь 
на выхад з гуманітарнага крызісу.

Згодна дакладу «Міжнароднай 
амністыі», у 2008 годзе ў Беларусі было 
пакарана смерцю людзей больш, чым 
у краінах Афрыкі на поўдзень ад Са-
хары. Беларускім уладам варта неад-
кладна і без якіх-небудзь умоў увесці 

мараторый на вынясенне і выкананне 
смяротных прысудаў у якасці першага 
кроку на шляху да поўнага скасавання 
смяротнай кары, лічаць эксперты 
«Міжнароднай амністыі». 

І гэты заклік, здаецца, знайшоў вод-
гук у беларускай улады. У 2008 годзе 
выключная мера пакарання ў выгляд-
зе смяротнай кары была прызначана 
двум чалавекам, паведаміў журналіс-
там 25 сакавіка намеснік старшыні 
Вярхоўнага суда Валерый Калінковіч. 
Ацэньваючы сітуацыю ў гэтай сферы, 
ён зазначыў: «Мы ўшчыльную падышлі 
да мараторыя».

Мараторый на смяротнае пакаран-
не — адна з умоваў Еўропы на паляп-
шэнне адносінаў з Беларуссю. Можа, 
за мараторый грошай насыплюць?

Адзінае, на што, здаецца, абвясцілі 
мараторый, дык гэта на барацьбу з 
«зялёным зміем». Законапраект «Аб 
асновах дзяржаўнай маладзёжнай 
палітыкі» не прадугледжвае павелі-
чэння ўзроставага абмежавання на 
продаж спіртнога. Пра гэта паведа-
міла сябра камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і 
моладзі Палаты прадстаўнікоў Алена 
Шамаль. Пры распрацоўцы дакумента 
ўносіліся прапановы замацаваць у ім 
палажэнне пра забарону продажу 
спіртных напояў асобам ва ўзросце 
да 21 года. Але «продаж алкагольных 
напояў рэгулюецца спецыяльнымі 
заканадаўчымі актамі, таму названую 
папраўку вырашылі з законапраекта 
выключыць», — паведаміла А. Ша-
маль.

Так што трэба падумаць, на што 
найперш трэба ўводзіць мараторый.

КРЫЗІС — ГЭТА...

�ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ

МІЛІНКЕВІЧ: ПРА АМОРФНЫЯ АДС І ПАЛІТВЯЗНЯЎ
Вольга ХВОІН

Кіраўнік Грамадскага 
аб’яднання «Рух «За свабоду» 
Аляксандр Мілінкевіч правёў 
прэс-канферэнцыю, на 
якой агучыў журналістам 
свае погляды на падзеі ў 
грамадска-палітычным жыцці 
краіны. Палітык канстатаваў 
слабасць і раз’яднанасць 
апазіцыі, а таксама падкрэсліў, 
што не падтрымлівае ідэю 
зручнасці эканамічнага 
крызісу як каталізатара 
пераменаў у грамадстве.

Прапановы да ўключэння Бе-
ларусі ва «Усходняе партнёрства» 
Аляксандр Мілінкевіч назваў 
новым і надзвычай пазітыўным 
крокам Еўрасаюза. «Тая палітыка, 
якая прапануецца сёння Еўропай у 
выглядзе «Усходняга партнёрства» 
— абсалютна новы крок, якога не 
было раней. Я шчаслівы, што ў 
Еўропе ёсць сур’ёзная стратэгія ад-
носна і нашай краіны, і іншых пяці, 
якія запрошаныя да гэтай праг-
рамы. Я лічу, што гэта сапраўды 
вялікі шанец для Беларусі. Еўропа 
выпрацавала гэтую палітыку вель-
мі хутка, адна з галоўных прычы-
наў — захаваць супрацоўніцтва з 
былымі савецкімі рэспублікамі, 
уплываць на падзеі, дэмакратыч-
ныя пераўтварэнні ў гэтых краі-
нах», — адзначыў палітык. 

Перашкодай для цеснага суп-
рацоўніцтва з’яўляюцца факты 
парушэння правоў чалавека, але 
абранне стратэгіі «перніка, а не 
пугі» Мілінкевіч ухваляе і лічы-
ць, што ў перспектыве дзяржава 
мае шанцы далучыцца да ЕС. «Бе-
ларусь можа быць нават першай», 
— падзяліўся Мілінкевіч палі-
тычнымі чуткамі. Разам з тым 
ён засцерагае ад неабачлівых 
крокаў прызнання афіцыйным 
Мінскам суверэнітэту Абхазіі 
і Паўднёвай Асеціі, што можа 
стаць прычынай да разбурэння 
партнёрскіх адносінаў. «Грузія не 
прыме гэтага, што разваліць саму 
ідэю», — адзначае палітык.

Кіраўнік руху «За свабоду» 
досыць рэзка выказаўся наконт 
дэмакратычных сілаў Беларусі. 
Яго намеснік Віктар Карніенка 

ўвогуле заявіў, што «такой амор-
фнай структурай, як Аб’яднаныя 
дэмакратычныя сілы пад сус-
таршынствам некалькіх асобаў, 
перамагчы маналітны рэжым 
немагчыма». 

«Я шчыра хацеў бы сядзець з 
прадстаўнікамі апазіцыі за ад-
ным сталом перамоў з ЕС. Але не 
заслужылі. Бо апазіцыя зрабілася 
апошнім часам больш маргіналь-
най і раз’яднанай. І ўсе нясём за 
гэта адказнасць. Але самае горшае: 
мы ўсё менш уплываем на грамадс-
тва, а патрэбна дабіцца шырокага 
ўплыву. Мусім быць не назіральні-
камі, як суддзі на спаборніцтвах па 
фігурнаму катанню, а прапанаваць 
канструктыўны падыход. Можна 
крытыкаваць Еўрасаюз, але быць 
партнёрамі, а не толькі ацэншчы-
камі», — падкрэсліў Мілінкевіч.

Напярэдадні Аляксандр Мілін-
кевіч сустракаўся з Аляксандрам 
Казуліным. Вынікам двухгадзін-
най размовы былых кандыдатаў 
у прэзідэнты стала прызнанне, 
што палітыкі па-рознаму глядзя-
ць на цяперашняе геапалітычнае 
становішча дзяржавы. Казулін не 
бачыць пагрозы для суверэнітэту 
краіны і выступае за працягнен-
не санкцый, жорсткую пазіцыю, 
Мілінкевіч жа лічыць, што неза-
лежнасць Беларусі можа аказацца 
пад пытаннем, і таму дыялог з 
Захадам і — хай сабе паступовыя 
— крокі лібералізацыі ды інтэгра-
цыі з Еўропай неабходныя. 

Таксама Аляксандр Мілінкевіч 
яшчэ раз агучыў сваю пазіцыю 
адносна таго, што «пад абломкамі 
рэжыму можа загінуць Беларусь». 
«Мы ніколі не станем на прынцып 
«чым горш, тым лепш». Гэта баль-
шавіцкі падыход. Сесці ў крэсла 
— не нашая галоўная мэта, хаця з 
дапамогаю ўлады можна многае 
вырашыць. Нашая мэта — зрабіць 
усё, каб краіна была свабоднай, дэ-
макратычнай, незалежнай. Можа, і 
не варта было, але скажу: радавац-
ца таму, што вось-вось прыйдзе вя-
лікі крызіс, усё ў краіне абваліцца 
— не зусім сумленна ў адносінах 
да людзей. Абвал у эканоміцы не 
прынясе дэмакратыі. Пасля такіх 
калапсаў прыходзіць чарговы па-
пулізм, жаданне жорсткай рукі, і 
скарыстацца з гэтага можа наша 
ўсходняя суседка, бо яна мае многа 
спосабаў уплываць на Беларусь: 
газавы кран, кошты на газ, маг-
чымасць доступу на рынкі і наша 
велізарная запазычанасць Расіі. 

Такі абвал хутчэй за ўсё можа быць 
выкарыстаны, каб мы мелі ўсё 
менш і менш суверэнітэту», — пе-
ракананы палітык. У сувязі з гэтым 
спыненне адносінаў з Еўропай 
Мілінкевіч лічыць катастрофай. 

Раней у адрас Аляксандра Мілін-
кевіча неаднаразова гучалі абвіна-
вачванні ў калабарацыянізме і 
несалідарнасці з АДС. Магчыма 
мець розныя погляды на сітуацыю, 
але салідарнасць усё ж моцны інс-
трумент. Падчас прэс-канферэнцыі 
кіраўнік руху «За свабоду» даволі 
нечакана заявіў, што суд пакажа, 
ці з’яўляюцца ваўкавыскія вязні 
Аўтуховіч, Асіпенка, Лявонаў вяз-
нямі сумлення, таксама найперш з 
сітуацыяй мусяць разабрацца пра-
ваабаронцы, а затым — палітыкі. 
Асабіста ён лічыць: «Хутчэй так, 
чым не».

На днях стала вядома, што 
Міністэрства юстыцыі Беларусі за-
цвердзіла змены ў статут Грамадс-
кага аб’яднання «Рух «За свабоду». 
Новая рэдакцыя статуту дазваляе 
засноўваць уласныя сродкі ма-
савай інфармацыі, праводзіць 
сацыялагічныя даследаванні, а 
таксама мець рэгіянальныя струк-
туры. Аднак бліжэйшым часам 
кіраўніцтва руху не збіраецца ар-
ганізоўваць сваё выданне, бо гэта 
вымагае вялікіх матэрыяльных 
выдаткаў.

У красавіку Аляксандр Мілін-
кевіч плануе працягнуць паездкі 
па рэгіёнах. Палітык хоча наве-
даць блізу дваццаці гарадоў і 
мястэчак Беларусі, якія не былі 
ахопленыя падчас перадвыбарчай 
кампаніі ў 2006 годзе.
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�ПУБЛІКУЕЦЦА ЎПЕРШЫНЮ

ПРАЎДА ЯК РЭЛІГІЯ
�Працяг. 

Пачатак на стар. 1.

Рэдагавалі «Сотнікава». Было 
вялікае абмеркаванне на рэдкалегіі 
«Полымя», зноў-такі — пасля публі-
кацыі ў «Новым міры», — выступалі 
многія, нябожчык Вялюгін, іншыя... 
Пасля далі рэдагаваць, даводзіць да 
ладу Сачанку. І Сачанка, памятаю, 
пераканаў мяне, што трэба, каб тое 
прайшло, ну там у пэўным месцы 
ўказаць, што Сотнікаў — камуніст 
быў... А літаратура некаторых 
слынных празаікаў цалкам жа 
замешана на «воспевании роли 
партии», як і трэба было. У кожным 
рамане парторгі, камуністы, іх 
барацьба і да т. п. Дык чаго вартая 
гэта літаратура наогул?

—  М я н е ,  В а с і л ь  У л а д -

зіміравіч, з некаторага часу 

цікавіць пэўная загадка Вашага 

таленту. Наколькі я разумею, 

Вы, прыехаўшы з Далёкага Ус-

ходу ў Гродна, не мелі на той 

час якой-небудзь філалагічнай 

вывучкі? Значыць, трэба было 

мець калі не філалагічную, дык 

нейкую магутную ўнутраную 

ўпэўненасць у маральным пра-

ве пісаць?

— Юрась, я скажу, што гэта 
была не «магутная ўпэўненасць», 
а мая арганічная агіда да фальшу. 
Так, філалагічнай вывучкі ў мяне 
не было, але фальшу ў жыцці 
я нагледзеўся досыць, усё сваё 
жыццё толькі яго і бачыў... Таму 
яшчэ сваімі рукамі ствараць гэты 
фальш я не хацеў, мне гэта было 
проста агідна. Першая ж мая 
маленькая кніжачка — зборнік 
апавяданняў «Ход канём» — была 
сатырычная. Гэта было ў часе «ад-
лігі», пасля ХХ з’езда партыі, які 
ўскалыхнуў народ. Тады я пачаў 
пісаць тыя апавяданні — слабыя, 
канешне, але ўсё ж гэта была саты-
ра, там была нейкая пазіцыя. І там 
не было фальшу, я так думаю.

— Наколькі ў такім разумен-

ні савецкай рэчаіснасці, стану 

рэчаў у грамадстве Вам дапа-

магло знаёмства з жыццём 

Еўропы, паездкі за мяжу?

— Я ездзіў за мяжу на розныя 
пісьменніцкія мерапрыемствы, у 
асноўным гэта былі краіны былога 
сацлагеру, г. зв. СЭУ. Канечне, што-
нішто зразумеў. Напрыклад, зразу-
меў, што пасля перамогі ў 1945 годзе 
мы прынеслі краінам Усходняй і 
Цэнтральнай Еўропы новае заняво-
ленне. Я памятаю Балгарыю адразу 
пасля вайны, я там служыў год у Са-
фіі. Традыцыйна балгары ставіліся 
да рускіх вельмі прыязна, хоць 
Балгарыя і не была на баку антыг-
ітлераўскай кааліцыі, наадварот... 
Затым я зноў прыехаў у Балгарыю 
праз дваццаць гадоў, у 1965-м, і што 
пачуў? Пачуў такі анекдот: «Дзед 
Тодар працуе ў сваім вінаградніку. 
Прыбеглі дзеці. Кажуць: «Дзядуля 
Тодар, дзядуля Тодар, рускія на 
Месяц паляцелі!». Той устае і кажа: 
«Што — усе?! Слава табе Госпадзі!» 
Вот такія змены. Альбо такі анек-
дот: «У авіякатастрофе загінулі 
Эйзенхаўэр, Адэнаўэр і Хрушчоў. 
Пытанне: які народ больш за ўсіх 
гараваць будзе? Адказ: балгарскі. 
— Чаму? — Таму што сярод іх не 
было Тодара Жыўкава...» У часе 
паездак высветлілася перш за ўсё 
вось гэта.

— А кантактаванне з за-

ходнімі інтэлектуаламі, пісь-

меннікамі як уплывала на 

Ваш палітычны і мастакоўскі 

светапогляд?

— На жаль, кантакты з-за моў-
нага бар’еру былі невялікія, я не 
ведаў заходніх моваў, а заходнія 
інтэлектуалы не ведалі нашай. 
Але, прынамсі, я бачыў, як вы-
ступаў Генрых Бёль у Кёльне, 
уся плошча была запоўнена люд-
зьмі. Гэта быў сапраўдны нацы-
янальны апостал... І гаварыў ён 
хораша, я памятаю, пра ядзернае 
процістаянне ў свеце. Ён сказаў 
шэкспіраўскімі словамі: «Чуму 
на оба ваших дома» (з «Рамэа і 
Джульеты»). Такая формула мне 
спадабалася, і шмат што іншае...

З нямецкім пісьменнікам Фры-
дрыхам Кіпхардам у 1980 годзе мы 
нават збіраліся напісаць разам 
агульную кнігу...

Мы з ім ваявалі на адным фрон-
це, стаялі ці не на адным участку, 
і маглі бачыць адзін аднаго ў бі-
нокль. Я з ім сустрэўся ў Балгарыі, 
і мы дамовіліся напісаць пра тое 
агульную кнігу — дакументаль-
ную. Я — з гэтага боку, а ён — з 
таго. Балгарскі Саюз пісьменні-
каў, які тады ўзначальваў Леўчаў, 
узяўся апекавацца той справай, 
прадаставіў жыллё ў Доме твор-
часці, каб мы працавалі... На жаль, 
Кіпхард раптоўна памёр...

— Якія адносіны з расійскай 

дэмакратычнай грамадскасцю 

ў Вас захоўваюцца цяпер? Уво-

гуле, што Вы думаеце наконт 

сучасных падзей у Расіі?

— Тут я скажу вот што. Некалі, 
на пачатку дэмакратычных пе-
раўтварэнняў у Расіі, у Маскве, 
я дужа спадзяваўся на расійскіх 

дэмакратаў. І мне здаваліся праз-
мернымі закіды Пазьняка ў бок 
расійскай дэмакратыі. Многіх 
тых дэмакратаў я ведаў асабіста, 
і ў мяне была спадзяванка на іх, я 
разлічваў, што яны, як дэмакраты, 
зразумеюць і дэмакратыю нацы-
янальную, напрыклад, у Беларусі, 
і падтрымаюць яе... Але апынула-
ся, што Пазьняк меў рацыю. Мы 
пабачылі, як перарадзілася ў сваёй 
масе расійская дэмакратыя. Нават 
лепшыя з іх сталі дзяржаўнікамі, 
апраўдалі разгром Чачні. Намі-
нальна дэмакратычны ўрад Ель-
цына, што мяне моцна здзівіла, 
паяднаўся з тымі ж таджыкскімі 
камуністамі, каторыя пры ўладзе, 
пачаў іх падтрымліваць — супра-
ць дэмакратычных нацыяналаў, 
каторых выгналі ў эміграцыю. 
Цяпер — у адносінах да Украіны 
гэтыя «дэмакраты» павялі сябе 
не лепшым чынам. І адносна Бе-
ларусі, хоць пра Беларусь пакуль 
што асабліва не выказваліся... Я 
скажу, што гэта дзівосная, гібрыд-
ная рэч — расійская дэмакратыя; 
гэта не тая дэмакратыя, за каторую 
мы яе прымалі і на каторую хацелі 
спадзявацца. Гэта вельмі і вельмі 
сумна, таму што лёс Беларусі, што 
б там ні казалі, моцна звязаны з лё-
сам Расіі. Як мацнейшая суседка, 
яна вызначае шмат што з нашага 
ўнутранага жыцця. Тое, што ў нас 
робіцца, — толькі адбітак тых 
працэсаў, якія адбываюцца ў Расіі. 
Благіх ці добрых. Дык вось гэта 
вельмі прыкра, што адбылося з 
расійскай дэмакратыяй. Зрэшты, 
там ёсць і людзі, каторыя не да 
канца ў гэтым сэнсе збанкрута-
валі, — дэмакраты, каторым я 
веру, і каторыя, спадзяюся, такімі 
застануцца і надалей...

— Хто гэта?

— Я мог бы назваць Валянціна 
Аскоцкага — літаратара, крыты-
ка; гісторыка Юрыя Афанасьева; 
паэта Булата Акуджаву; даўніх 
маіх сяброў, равеснікаў Віктара 
Астаф’ева і Лазара Лазарава. Але 
ўся справа ў тым, што яны не пры 
ўладзе, не яны вызначаюць...

Такія мае адносіны да расійскай 
дэмакратыі. Тым не менш, я лічу, 
што як бы там ні склаліся нашы 
адносіны з Расіяй, трэба падтрым-
ліваць з ёю сувязі і неяк хаўруса-
вацца з сапраўды дэмакратычнай 
часткай расійскай грамадскасці. 
Не адпрэчваць іх толькі на той 
падставе, што, яны, маўляў, «расій-
скія дэмакраты». Хоць, паўтаруся, 
падстаў для гэтага апошнім часам 
з’явілася болей чым дастаткова. 
Але на каго ж нам абаперціся? 
Заходняя дэмакратыя для нас 
прымальная яшчэ меней, я ўжо 
некалькі разоў меў магчымасць 
пераканацца ў гэтым. Перш за ўсё 
— яны нас папросту не ведаюць; 
пасля — яны нас не разумеюць; а 
ўрэшце — у іх заўжды свой разлік. 
Неяк я ўдзельнічаў у «круглым 
стале» ў Заслаўі, на каторым вы-
ступалі і універсітэцкія прафесары 
са Швейцарыі. Дык яны выказалі-
ся супраць суверэнітэту і Літвы, 
і Беларусі. Яны — за захаванне 
імперыі, таму што гэта, ці бачыце, 
— «гарант стабільнасці ў Еўропе». 
Яны думаюць, што калі тут, на ўс-
ходзе Еўропы, будзе адно дзяржаў-
нае фармаванне з моцнай уладай, 
то з гэтай уладай ім прасцей можна 
будзе дамовіцца і тым самым за-
бяспечыць стабільнасць у Еўропе... 
Вот яны цяпер пабачаць, як з такой 
«моцнай уладай» яны дамовяцца... 
У Маскве вунь зноў распачынаец-
ца палітыка антыамерыканізму, 
канфрантацыі з Захадам. І гэта 
натуральна, таму што гэтыя людзі 
могуць існаваць толькі ў стане 
канфрантацыі з усім светам. Ня-
важна, як яны сябе называюць, дэ-
макратамі ці камуністамі... І рана 
ці позна яны да гэтага вернуцца. 
Гэтая эканоміка, што шмат гадоў 
спецыялізавалася на вытворчасці 
зброі і ракет, іх да таго змусіць... 
Яны не могуць існаваць у стане 
міру. Іх звыклы стан — жорсткая 
барацьба, «осажденная крепость». 
А для таго патрэбен вораг. Гэта, 
перш за ўсё, — Амерыка. І ака-
жацца, што самы нацыянальны 
палітык у Расіі — Жырыноўскі, а 
самы лепшы імператар — нярускі, 
Джугашвілі, ці невядома якой кры-
ві Ленін, ці хто яшчэ...

— Літаратура і мастацтва 

ў чарговы раз адступаюць перад 

напорам самога жыцця?

— У чарговы раз...
— А што цяпер чытаецца?

— Некаторыя рэчы вельмі хо-
раша кладуцца на душу. Гэта тыя, 
каторыя найменей атаясамляюц-
ца з літаратурай. Вот сведчанні, 
дакументы. Толькі што прачытаў 
кнігу Аскоцкага... Вот ляжыць, 
яшчэ не дачытаў, раман Акулы 
— «Змагарныя дарогі».

— І як ідзе чытанне?

— Гэта — іншае. Я яго не разгля-
даю як раман, бо для мяне гэта най-
перш дакумент, сведчанне лёсу, 
інфармацыя, тут менш за ўсё прэ-
тэнзіі на мастацкасць. І гэта якраз 
хораша, таму што я пазнаю сутнас-

ць. Усё ж такі гэта праблема нашай 
гісторыі. Тое, што мы называлі 
калабарацыянізмам і калабаран-
тамі і адпаведна да іх ставіліся, як 
цяпер бачыцца, было куды больш 
складаней. Існавалі і калабаранты, 
і калабарацыя — даволі значныя 
на Беларусі. Я заўсёды пра гэта 
гаварыў. Калі ў Беларусі было каля 
мільёна партызан, і яны ваявалі, 
дык з кім жа яны ваявалі? Гэта 
камуністы рабілі такую падмену, 
што, маўляў, партызаны ваявалі 
быццам з немцамі. На самай спра-
ве якія немцы — у той час як фронт 
стаяў пад Масквой?... Немец быў у 
лепшым выпадку адзін на раён, у 
раённай адміністрацыі. З кім жа 
тады ваявалі шматтысячныя пар-
тызанскія арміі? Зразумела, з кім 
— з паліцэйскімі фармаваннямі, 
каторыя, як і партызанскія злучэн-
ні, рэкрутаваліся з беларусаў альбо 
з суседзяў — літоўцаў ці ўкраінцаў. 
Гэта ж атрымалася абсалютна 
спантанна — Хатынь. Трагедыю 
Хатыні спрабавалі аднесці на 
рахунак немцаў, а папраўдзе яе 
спаліў канкрэтны 118-ы украінскі 
паліцэйскі батальён. Дык вось, 
што датычыць калабарацыі: прыб-
лізна столькі ж, колькі партызан, 
было і калабарантаў. І тое, што тут 
адбывалася, мела ўсе прыкметы 
грамадзянскай вайны. Нямецкія 
рэгулярныя войскі ў гэтую справу 
ўлезлі тады, як фронт падышоў 
да Полацка. Тады яны акружылі 
і зліквідавалі ўсю партызанскую 
зону. «Прарыў» — гэта эўфемізм: 
разгром быў заменены на «пра-
рыў». Які прарыў? Прарваліся 
рэшткі... Немцы ўмелі гэта рабіць, 
гэта не Чачня, партызаны для іх не 
ўяўлялі ніякай небяспекі... Яны іх 
акружылі і задушылі меней чым 
за месяц. Рэшткі, каторыя прар-
валіся з блакады, пасля хаваліся 
ў Селіцкай пушчы, я пра гэта 
пісаў. У густых хвойках яны пры-
вязваліся рамянямі да вершалін 
і там сядзелі. Ды немцы пусцілі 
сабак, каторыя аблайвалі дрэвы. 
Немец падыходзіў і даваў уздоўж 
ствала некалькі чэргаў... Пасля 
вайны, у 1947 годзе, калі я прыяз-
джаў на радзіму, на тых хвойках 
яшчэ бялелі партызанскія косці, 
абглоданыя вараннём... Вот чым 
мне цікавая кніга Кастуся Акулы. 
Я адкрываю ў ёй многае, таму што 
ў часе вайны тут не быў. Я бачу ў 
гэтым рамане найперш дакумент, 
сведчанне, хоць і разумею, што 
ў жыцці нешта магло быць трохі 
іначай. Тым не менш, калі гэта 
напісана падрабязна і шчыра, дык 
шмат што чытаецца між радкоў, у 
падтэксце.

— Дарэчы, ці захапляецеся 

паэзіяй, можа, спрабавалі пі-

саць вершы?

— Не, паэзіяй я не захапляўся. 
Я люблю кароткія празаічныя 
рэчы. Для мяне ідэальны верш 
— тры страфы. Вот чаму, на-
прыклад, я лічу, што ідэальны 
гімн для Беларусі — «Магутны 
Божа». Доўгія рэчы я не люблю. 
Выключэнне, хіба, толькі «Новая 
Зямля» Коласа, хоць яе прыця-
гальнасць, можа, не столькі ад 
паэзіі, колькі ад іншага чагось... 
У паэзіі і прозе для мяне вельмі 
важны лаканізм. Ёсць дзве сучас-
ныя школы прозы — нямецкая 
і французская. Першая, нямец-
кая, вызначаецца незвычайным 
шматслоўем; вялікім лаканізмам 
— другая, французская. Я бачу, 
што апошнім часам у нас знайш-
ла перайманне нямецкая школа 
прозы. Пішуць падрабязна і 
вельмі доўга. І ў нас, і ў расійскай 
літаратуры таксама.

Працяг у наступным нумары

Івонка Сурвіла, Зянон Пазьняк, Васіль Быкаў, Сяргей Навумчык, Прага, 2000

Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў
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5 ПАЛІТЫКА

�ДЗЕНЬ ВОЛІ

ПАД КРЫЛАМІ НАДЗЕІ
Вольга ХВОІН

Святкаванне Дня Волі 
прайшло ў цэнтры Мінска. 
Разгону дэманстрантаў і 
сутыкнення з супрацоўнікамі 
міліцыі не было. Хаця ўлады 
падрыхтаваліся так, быццам 
чакалі на вуліцах сталіцы 
не мірных суграмадзян, а 
ўзброеныя атрады баевікоў.

Каля 18-й гадзіны, калі быў 
прызначаны сход каля Акадэміі 
навук, жанчына ў метро тлума-
чыць сваёй спадарожніцы, што 
едзе на святкаванне Дня Волі: 
«Штогод 25 сакавіка адзначаецца 
акцыямі. І я прыходжу... Не, не 
баюся. Спадзяюся, што сёння ўсё 
будзе добра. Свята ж».

А пачатку на сёмую вечара 
каля Акадэміі навук сабралася 
каля дзвюх з паловай тысяч ча-
лавек. У паветры лунала мноства 
сцягоў: бел-чырвона-белых, Еўра-
саюза, арганізацый і партый. За 
святкаваннем Дня Волі назіралі 
прадстаўнікі мінскага офіса 
АБСЕ, супрацоўнікі пасольстваў 
ЗША, краінаў ЕС. Заяўлены марш-
рут шэсця па праспекце Незалеж-
насці да Кастрычніцкай плошчы 
ўлады не дазволілі. Адправілі 
традыцыйна на плошчу Бангалор. 
У адказ заяўнікі акцыі абвясцілі, 
што план дзеянняў вызначаць 
самі людзі. І яны вырашылі.

Пасля кароткага мітынгу з тра-
дыцыйнымі прамовамі паліты-
каў, якія заклікалі народ да павагі 
свята і шанавання гісторыі, пара-
дамі паэта Уладзіміра Някляева 
спяваць у гэты дзень беларускія 
песні і ўвогуле паболей чытаць 
кніг, намеснік старшыні партыі 
БНФ Віктар Івашкевіч прапана-
ваў стварыць «ланцуг» уздоўж 
праспекта ў бок Нацыянальнай 
бібліятэкі — стаць абапал дарогі 
«на колькі нас хопіць кіламетраў» 

са сцягамі і тым самым прадэ-
манстраваць святочнасць дня. 

Пакуль народ раздумваў над 
нечаканай прапановай, група 
маладых і актыўных з аранжа-
вымі сцягамі незарэгістраванай 
арганізацыі «Маладая Беларусь» 
рушыла па ходніках у бок плош-
чы Якуба Коласа. Чалавек дзвесце 
прайшлі да першага перакрыжа-
вання і спыніліся. 

Дакладней, іх спынілі. Дарогу 
перакрылі супрацоўнікі дарожна-
патрульнай службы, праз хвілін 
дзесяць на другім баку вуліцы ў 
некалькі шэрагаў пашыхтаваўся 
АМАП. Відаць, узважыўшы ўсе 
«за» і «супраць» магчымага су-
тыкнення з «людзьмі ў чорным», 
маладзёны вырашылі не лезці на 
ражон. Нядоўгае супрацьстаянне 
скончылася разваротам калоны 
да Акадэміі навук. Кіраўнік «Ма-
ладой  Беларусі» Артур Фінкевіч 
абвясціў, што ніхто не разыходзіц-
ца, маладыя людзі «будуць гуляць 
па горадзе». Таксама ён заклікаў 
усіх прыйсці 14 мая на «Марш 
незалежнасці» супраць вайсковых 

кантактаў Беларусі з Расіяй і «ўся-
го астатняга». АМАП і моладзь 
разышліся ў розныя бакі.

Тым часам каля Акадэміі на-
вук разварочвалася свая дзея. Хто 
пачуў заклік спадара Івашкевіча 
(а зрабіць гэта змаглі відавочна не 
ўсе, бо як заўсёды ў арганізатараў 
выявіліся праблемы з гукаўзмац-
няльнай апаратурай, — традыцыя 
такая ці што?) выстраіліся ўздоўж 
праспекта на паўкіламетра. Людзі 
махалі сцяжкамі, гукалі «Жыве 
Беларусь!», вітаючы мінакоў. Пе-
рыядычна ім акампаніравалі кіроў-
цы, сігналячы на знак падтрымкі.  
Хто застаўся каля Акадэміі навук, 
хадзілі туды-сюды са сваімі сцяга-
мі, раздавалі ўлёткі, перамаўляліся 
з сябрамі. Паўсюль бел-чырвона-бе-
лыя сцягі, сцяжкі і сцяжочкі. 

Нейкая жанчына прапанавала 
мне маленькі самаробны сцяг. 
Пакуль я вагалася, ці браць пада-
рунак, сцяжок перахапіў калега. 
У натоўпе былі людзі са сцяжкамі 
на самаробных драўляных тры-
ваннях — нехта патраціў свой 
час, каб падрыхтавацца да свята. 

Дробязь, а прыемна. Сакавіцкі ма-
розчык пашчыпваў за твары, не  
даваў доўга стаяць на адным мес-
цы. Пляцоўка перад Акадэміяй 
навук ілюстравала броўнаўскі 
рух у беларускім выкананні. 

Не абышлося і без недарэчнас-
цяў: нехта ўзяў стос раздрукава-
ных партрэтаў Лукашэнкі і пачаў 
іх паліць, людзі падыходзілі і пад-
кідвалі ў вогнішча новыя аркушы. 
Намеснік старшыні партыі БНФ 
Вінцук Вячорка заклікаў патушы-
ць полымя, але ніхто яго словы як 
кіраўніцтва да дзеяння не прыняў, 
у выніку палітыку давялося само-
му затаптаць вогнішча. Праз дзве 
гадзіны ад пачатку акцыі людзі 
пачалі разыходзіцца ў добрым 
настроі, як і мусіць быць пасля 
свята. Праўда, некаторым усё ж 
уражанні папсавалі. 

Недалёка ад месца, дзе стаялі 
шэраг да шэрага АМАП і молад-
зевыя актывісты, амапаўцы ў 
жанчыны, што вярталася з ак-
цыі, вырвалі з рук нацыянальны 
сцяг. Што маглі зрабіць супраць 
падрыхтаваных мужчын яна і 

яе сяброўкі? Натуральна, нічога. 
Сцяг той у грашовым эквіваленце 
недарагі, але ж які брыдкі асадак 
застанецца. А хацелася свята...

P.S. Мірная акцыя праходзіла 

ў атачэнні дзесяткаў машын 

з АМАПам — усе прылеглыя да 

Акадэміі навук вуліцы былі пад 

завязку набітыя аўтобусамі і аў-

тазакамі з міліцыяй, курсанта-

мі акадэміі МУС, супрацоўнікамі 

спецслужбаў, спецназам. Такога 

яўнага маштабнага сцягвання 

спецсілаў у горад, якія мусілі б 

выйсці супраць сваіх жа грамад-

зян, за апошнія гады не было. 

Між іншым, у Міністэрстве 

ўнутраных спраў Беларусі заявілі 

пра парушэнні падчас вулічнай 

акцыі. У праваахоўным ведамс-

тве адзначылі, што міліцыя 

была арыентаваная на падтры-

манне парадку, і ў першую чаргу 

на недапушчэнне выхаду людзей 

на праезджую частку. У МУС 

паведамілі, што «ўсё, што адбы-

ваецца, дакументуецца, будзе дад-

зеная прававая адзнака дзеянням 

удзельнікаў акцыі». 

А гэтыя звесткі прадстаўнікі 

Міністэрства ўнутраных спраў 

агучваць не захацелі. Па дарозе на 

акцыю з нагоды Дня Волі невядо-

мыя затрымалі і вывезлі за горад 

актывістаў «Маладога Фрон-

ту» Насту Палажанку і Дзяніса 

Карнова. Па словах затрыма-

ных, Дзяніса збілі, парэзалі яму 

штаны, а затым выкінулі ў лесе 

за Мінскам, Насту высадзілі з 

машыны ў раёне вёскі Тарасава. 

Актывіста грамадзянскай кам-

паніі «Еўрапейская Беларусь» 

Аляксандра Баразенку арышта-

валі дома ўжо пасля святкавання 

Дня Волі. 25 сакавіка каля 22.00 

у кватэру, дзе жыве Баразенка, 

прыйшлі супрацоўнікі міліцыі ў 

суправаджэнні інспектара кры-

мінальна-выканаўчай інспекцыі 

Кісяля. Яны заявілі, што хлопец 

парушае парадак адбывання пака-

рання і арыштавалі яго. Аляксан-

дра завезлі ў РУУС Фрунзенскага 

раёна. 

25 САКАВІКА НЕ ЗАЎСЁДЫ БЫЛО ПАД ЦІСКАМ УЛАДАЎ
�З НАГОДЫ

Генадзь КЕСНЕР

Сярод удзельнікаў акцыі на 
Дзень Волі былі вядомыя 
грамадскія і палітычныя 
дзеячы, якія непасрэдна 
спрычыніліся да таго, 
каб 25 сакавіка стаў 
сапраўдным святам для 
свядомых грамадзян Беларусі. 
Розныя людзі па-рознаму 
ацэньваюць узровень 
адзначэння чарговых угодкаў 
абвяшчэння незалежнасці БНР 
у апошнія часы.

Па словах гісторыка, экс-дэпу-
тата Вярхоўнага Савета 12-га склі-
кання (фракцыя БНФ) Валянціна 
Голубева, любое публічнае свята, 

калі людзей запрашаюць на вуліцу, 
павінна прайсці этап прапаганды. 

«Свята, якое адзначаецца на 
вуліцы, гэта не проста свята 
— гэта акцыя, а свята 25 сакавіка 
— гэта і палітычная акцыя, таму 
што заўсёды да гэтага дня, да 
дня, калі ўпершыню беларусы 
заявілі, што яны хочуць быць 
незалежнымі, розныя сілы ста-
вяцца па-рознаму, — лічыць 
Валянцін Голубеў. — Канешне, 
нашы палітычныя праціўнікі 
супраць гэтага свята, але і нека-
торыя простыя грамадзяне нават 
не ведаюць, што гэта такое. І 
калі ў 90-х гадах праз сродкі ма-
савай інфармацыі можна было 
тлумачыць людзям, што гэта 
такое, людзі ганарыліся гэтым, і 
значна больш грамадзян выход-
зіла на плошчу. Але мяне вельмі 
ўразіла, што сёння тут, акрамя 
палітыкаў-ветэранаў, вельмі 
многа моладзі, і тое, што сабра-

лася некалькі тысяч чалавек. 
Мне вельмі падабаецца слоган, 
які сёння тут пастаянна гучы-
ць: «Уладу — народу, моладзі 
— свабоду!», гэта вельмі добры, 
станоўчы слоган. Я спадзяюся, 
што прыйдзе час, калі зноў у 
нашай дзяржаве, як гэта было ў 
1992–1993 гадах, гэтае свята буд-
зе адзначацца на дзяржаўным 
узроўні, з канцэртам, шэсцем, 
магчыма, з парадам». 

Валянцін Голубеў нагадвае, 
што былі гады, калі Дзень Волі 
ў Беларусі адзначаўся не толькі 
праз вулічныя акцыі. «Быў час 
эйфарыі, але, на жаль, атрыманне 
незалежнасці не толькі для бела-
русаў, але і для іншых народаў 
звязана з рознымі матэрыяль-
нымі цяжкасцямі, і для пэўнай 
колькасці людзей менавіта гэта 
адклалася ў галаве — незалеж-
насць і цяжкасці, незалежнасць 
і ўласныя праблемы. А рэжым 

на гэтым і гуляе: напрыклад, мы 
выдатна ведаем, што ў 1993–1994 
гадах у краіне ўжо была экана-
мічная стабільнасць, і толькі 
з-за гэтага Вячаслаў Кебіч тады 
пайшоў на прэзідэнцкія выбары, 
ён быў упэўнены, што народ ужо 
пабачыў, што стала жыць лепш, 
і абярэ менавіта яго. Але сёння і 
па радыё, і па тэлебачанню цяпе-
рашні кіраўнік дзяржавы спрабуе 
перанесці тое, што было ў 1988–
1990 гадах, на падзеі 1994 года, 
каб паказаць, што быццам бы 
ён вывеў краіну з эканамічнага 
крызісу. Не. Трэба прызнаць, што 
гэта зрабілі Кебіч, Багданкевіч і 
тыя, хто былі тады побач з імі», 
— адзначыў Валянцін Голубеў. 

Былы старшыня Вярхоўнага 
Савета Беларусі 12-га склікання 
Станіслаў Шушкевіч таксама 
ўзгадвае іншыя часы: «Было 
вялікае свята, і ўсе, хто хацеў, 
тое і рабіў, тое і выказваў. Не 

трэба было ніякай міліцыі, не 
трэба было, каб, як вунь сёння, 
сядзелі ў аўтобусах ці сачылі за 
людзьмі з дахаў — бачыце, на 
доме насупраць? — узброеныя 
асобы, як усё роўна тут збіраюцца 
тэрарысты. Усё гэта паказвае сла-
басць улады, яе неспакой, таму 
што непрыстойная ўлада павінна 
клапаціцца пра сябе, каб захаваць 
гэту непрыстойнасць. Яны яе і 
захоўваюць, а вось што да ўлада-
рання, то тут у іх слабавата». 

У першага кіраўніка незалеж-
най Беларусі настрой 25 сакавіка 
быў заўважна прыўзняты. «У 
мяне сёння вельмі цудоўнае 
ўражанне ад таго, што тут адбы-
ваецца, і перш за ўсё таму, што 
тут практычна адна моладзь, 
старэчы вельмі мала, — усміха-
ецца Станіслаў Станіслававіч. 
— Так што гэта цудоўна, ідзе 
новае пакаленне, а яны зробяць 
сваю справу».
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� КАЛОНКА ЮРЫСТА

ЖЫЛЛЁВАЕ 
ПЫТАННЕ

Мы 
працягваем 
публікацыю 
адказаў 
вядомага 
юрыста і 

праваабаронца Алега Волчака 
на пытанні грамадзян, якія 
звярнуліся ў грамадскую 
прыёмную.

� Жыву ў дзяржаўнай кватэры з сы-

нам і мужам. Жыроўкі прыходзяць 

на маё імя. Былы муж адмаўляецца 

аплачваць сваю частку. Я ўжо на 

пенсіі, і такія выдаткі для мяне 

празмерныя. Што рабіць?

 Глушнёва І. А., Віцебск

У гэтай сітуацыі выхад адзін: пада-
ць на былога мужа ў суд і спагнаць з 
яго траціну сумы, якая налічваецца ў 
жыроўцы. У артыкуле 30 Жыллёвага ко-
дэкса сказана: сямейнікі наймальніка (у 
тым ліку былыя) карыстаюцца нароўні 
з ім правамі і выконваюць абавязкі, што 
вынікаюць з дамовы найму жылога 
памяшкання. Таму іск, калі вы яго па-
дадзіце, безумоўна, задаволяць. 

� Ці магу я выселіць са сваёй жылой 

плошчы былую жонку майго сына, 

калі яна выйшла другі раз замуж за 

іншага чалавека і пражывае ў яго? 

Харытонаў У. А., Масты

У адпаведнасці з дзейсным жыллё-
вым заканадаўствам, адзіная магчы-
масць выпісаць былую жонку вашага 
сына — зварот у суд з патрабаваннем 
прызнаць яе страціўшай права ка-
рыстання жылым памяшканнем. У 
якасці абгрунтавання іску будзе вы-
ступаць наяўнасць у адказчыка іншага 
сталага месца жыхарства. Паколькі 
адзін з асноўных прынцыпаў грамад-
зянскага судаводства — абавязак ба-
коў самастойна прадстаўляць доказы, 
якія пацвярджаюць іх патрабаванні, 
вам неабходна будзе прадставіць у суд 
доказы таго, што былая жонка вашага 
сына не пражывае ў вашай кватэры і 
мае іншае сталае месца жыхарства. 
Такімі доказамі могуць стаць: пака-
занні сведак, даведка ўчастковага па 
месцы знаходжання вашай кватэры, 
даведка ўчастковага па месцы зна-
ходжання кватэры, дзе сапраўды пра-
жывае былая жонка вашага сына. Пры 
атрыманні і прадстаўленні ў якасці 
доказаў даведак участковага вы можа-
це сутыкнуцца з пэўнымі цяжкасцямі. 
Неабходна выканаць усталяваную 
працэдуру. Справа ў тым, што такія 
даведкі ўчастковы прадстаўляе толь-
кі па запыце кампетэнтнага органа, 
прычым непасрэдна накіроўвае адказ 
на адрас таго, хто запытвае. Права ра-
біць падобныя запыты, у адпаведнасці 
з заканадаўствам, маюць суддзя, пра-
курорскія работнікі, адвакат. Прычым 
адвакат мае права рабіць запыт толькі 
ў тым выпадку, калі вы падпісалі з ка-
легіяй дамову пра прававую дапамогу, 

іншымі словамі, гэта значыць, што вы 
яго кліент. Калі ж вы вырашыце падаць 
іск у суд, не звяртаючыся па дапамогу 
да адваката, вам трэба будзе хадай-
нічаць перад судом пра накіраванне 
адпаведных запытаў.

� Ці можна ў сувязі з капітальным 

рамонтам зрабіць перапланіроўку 

жылога памяшкання?

 Макаранка У. Р., Мінск

У адпаведнасці з артыкулам 64 
Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Бела-
русь, перабудова і перапланіроўка 
жылога памяшкання дзяржаўнага 
жыллёвага фонду могуць рабіцца 
ў мэтах паляпшэння добраўпарад-
кавання жылога памяшкання і да-
пускаюцца са згоды наймальніка і 
паўналетніх сямейнікаў, якія пражы-
ваюць разам з ім, а таксама з дазволу 
наймадаўца. 

Адмова наймальніка або яго паўна-
летніх сямейнікаў на перабудову або 
перапланіроўку жылога памяшкання 
можа быць аспрэчана ў судовым па-
радку, калі маецца дазвол наймадаўца 
на перабудову або перапланіроўку. 

Наймальнік, які дапусціў самаволь-
ную перабудову або перапланіроўку 
жылога памяшкання, абавязаны за 
свой кошт прывесці гэта жылое па-
мяшканне ў ранейшы стан.

� Ці можа сын прадаць долю ў жылым 

памяшканні, якая належыць яму?

 Дуброўскі З. А., Пінск

У адпаведнасці з артыкулам 249 
Грамадзянскага кодэкса, удзельнік 
долевай уласнасці мае права па сваім 

жаданні прадаць, падараваць, адпі-
саць, здаць у заклад сваю частку або 
распарадзіцца ёю іншым чынам з за-
хаваннем пры яе аплатным адчужэнні 
правіл, усталяваных артыкулам 253 
Грамадзянскага кодэкса. 

Паводле артыкула 253 Грамадзян-
скага кодэкса, пры продажы долі ў 
праве агульнай уласнасці старонняй 
асобе астатнія ўдзельнікі долевай 
уласнасці маюць пераважнае права 
куплі долі, што прадаецца, і па кошце, 
за які гэта частка ўласнасці прадаецца, 
а таксама на іншых роўных умовах 
(акрамя выпадку продажу з публіч-
нага гандлю). 

Прадавец долі абавязаны паве-
даміць у пісьмовай форме астатнім 
удзельнікам долевай уласнасці пра 
намер прадаць сваю частку старонняй 
асобе з указаннем кошту і іншых умоў, 
на якіх яна прадаецца. Калі астатнія 
ўдзельнікі долевай уласнасці адмо-
вяцца ад куплі або не набудуць яе ў 
права ўласнасці (нерухомую маёмас-
ць — на працягу месяца, іншую маё-
масць — на працягу дзесяці дзён з дня 
паведамлення), прадавец мае права 
прадаць сваю долю любой асобе. 

Пры продажы долі з парушэннем 
пераважнага права куплі кожны ўд-
зельнік долевай уласнасці мае права 
на працягу трох месяцаў патрабаваць 
у судовым парадку пераводу на яго 
правоў і абавязкаў пакупніка. 

Саступка пераважнага права на-
быцця долі не дапускаецца. 

Правілы гэтага артыкула ўжыва-
юцца таксама пры адчужэнні долі па 
дамове мены. 

� Які парадак прадстаўлення жылой 

плошчы пры зносе жылога дома?

 Карэліна І. А., Гомель

У выпадку, калі заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь, якое дзейніча-
ла на момант зносу аднакватэрнага 
жылога дома, будынкаў і пабудоў 
пры ім, што належалі грамадзяні-
ну на праве ўласнасці, у сувязі з 
забіраннем зямельнага ўчастку 
на дзяржаўныя патрэбы не была 
прадугледжана выплата грашовай 
кампенсацыі за знесены жылы дом, 
то кватэра, атрыманая гэтым гра-
мадзянінам у доме дзяржаўнага або 
прыватнага жыллёвых фондаў у вы-
ніку такога зносу, незалежна ад часу 
яе прадстаўлення, прыватызуецца 
ім бязвыплатна (без уліку жыллёвай 
квоты, сумы квот). 

На выбар грамадзяніна яму прад-
стаўляецца права на:
- атрыманне ва ўласнасць добраў-

парадкаванай кватэры;
- будаўніцтва і (або) атрыманне ва 

ўласнасць жылога дома, будынкаў 
і пабудоў пры ім, што будуць раў-
назначнымі знесеным па добраў-
парадкаванні і агульнай плошчы;

- перанос і аднаўленне, пры наяў-
насці тэхнічнай магчымасці, дома, 
што зносіцца, будынкаў, пабудоў і 
насаджэнняў пры ім;

- атрыманне грашовай кампенсацыі 
за знесены жылы дом, будынкі, 
пабудовы і насаджэнні пры ім, 
якая вызначаецца на падставе 
заключэння экспертызы пра кошт 
жылога дома, будынкаў, пабудоў і 
насаджэнняў пры ім. 

�КАМПАНІЯ

ПРАВА НА ЖЫЦЦЁ
Вольга ХВОІН

Беларусь — апошняя з краінаў 
Еўропы, дзе працягваюць 
караць людзей смерцю. 
Афіцыйных дадзеных пра 
прыведзеныя ў выкананне 
смяротныя пакаранні ў 
Беларусі няма. Аднак, 
паводле ацэнак міжнароднай 
арганізацыі Amnesty Inter-
national («Міжнародная 
амністыя»), з 1991 года ў 
краіне пазбаўленнем жыцця 
былі пакараныя каля 400 
чалавек. 

Amnesty International распа-
чынае кампанію за адмену смя-
ротнага пакарання ў Беларусі. 
Старшыня Беларускага Хельсін-
скага камітэта Алег Гулак паве-
даміў, што кампанія ў Беларусі 
будзе мець як унутраны, так і 
міжнародны характар. 

На гэтым тыдні дэлегацыя 
Amnesty International правяла 
сустрэчы з намеснікам мініс-
тра юстыцыі, прадстаўнікамі 
Міністэрства замежных спраў, 
праваабаронцамі, журналістамі. 
З восені Міжнародная амністыя 
просіць арганізаваць сустрэчу 
з міністрам унутраных спраў 
Уладзімірам Навумавым, бо 
шэраг ключавых пытанняў, якія 
датычацца адмены смяротнага 
пакарання ў Беларусі, знаходзяц-

ца менавіта ў кампетэнцыі МУС. 
Станоўчага адказу пакуль не 
было. З Адміністрацыі прэзідэнта 
адказалі, што не маюць часу для 
такой сустрэчы. 

Дырэктар праграмы па Еўропе 
і Цэнтральнай Азіі арганізацыі 
Amnesty International спадарыня 
Нікала Дакворт адзначае, што 
Еўропа магла б быць тэрыторы-
яй без смяротнага пакарання, 
калі б не Беларусь. Яна звяртае 
ўвагу на той факт, што ў краіне 
ўсе звесткі пра прыведзеныя ў 
выкананне смяротныя прысуды 
знаходзяцца за завесай таямніцы. 
Грамадства не ведае праўды, што 
скажае яго адносіны да самога 
факту. «Расстрэльваюць стрэлам 
у патыліцу, пры гэтым родзічам 
не паведамляюць ні час, ні месца 
пахавання асуджаных. У 2008 
годзе Беларусь выканала не менш 
чатырох смяротных пакаранняў і 

застаецца адзінай постсавецкай 
краінай, дзе прымяняецца гэтая 
кара. Летась Беларусь пакарала 
смерцю больш людзей, чым уся 
Афрыка, якая знаходзіцца на 
поўдзень ад Сахары, — там было 
выканана два смяротных выракі. 
Хаця смяротныя прысуды былі 
вынесены 362 асобам. Наша ста-
тыстыка паказвае, што летась 
у свеце каралі смерцю семярых 
чалавек у суткі. Ніводнае з гэтых 
пакаранняў не павінна было быць 
выканана. Смяротнаму пакаран-
ню няма апраўдання і няма месца 
ў сучасным грамадстве. Amnesty 
International заклікае ўрад Бела-
русі неадкладна і без усялякіх 
адгаворак спыніць прымяненне 
гэтага пакарання», — заявіла 
Нікала Дакворт.

Больш паловы беларусаў ліча-
ць смяротную кару неабходным 
элементам у сістэме пакаранняў. 

Такія дадзеныя даследавання, 
праведзенага ў 2008 годзе Неза-
лежным інстытутам сацыяль-
на-эканамічных і палітычных 
даследаванняў. 

Супрацоўнікі «Міжнароднай 
амністыі» падкрэсліваюць, што 
смяротнае пакаранне — гэта не 
толькі кара злачынцу, але і моц-
нае выпрабаванне для яго родзі-
чаў. Маці не маюць магчымасці 
аплакаць сваіх дзяцей, родныя 
ніколі не змогуць прыйсці на ма-
гілу, бо месца пахавання нікому 
не называецца. Да таго ж гэта 
моцная псіхалагічная пакута 
для асуджанага: часта ён гадамі 
чакае, што дзверы яго камеры 
адчыняцца, і гэта будуць апошнія 
хвіліны жыцця. 

Эксперт Amnesty International 
Хэза Макгіл зважае на той факт, 
што памылкі ў судовай сістэме 
непазбежныя, а гэта ставіць пад 
сумнеў правільнасць пакарання. 
«Засталося многа працы, каб пры-
весці сістэму судовага працэсу 
да міжнароднага стандарту. Але 
сур’ёзныя перашкоды перад ад-
менай смяротнага пакарання ўжо 
былі здзейсненыя. Вярхоўны суд 
Беларусі прызнаў, што смяротнае 
паракаранне супярэчыць Кансты-
туцыі, і прэзідэнт ці парламент 
могуць яго адмяніць. Але ў Бела-
русі статыстыка па пакараннях 
засакрэчаная. Памылкі могуць 
быць у любой сістэме, — адзначае 
Хэза Макгіл. — На мінулым тыдні 
ў Вялікабрытаніі вызваліўся з 
турмы чалавек, які адседзеў 27 
гадоў за забойства, якога не рабіў. 
Мы маем аналагічныя прыклады 
ў розных краінах, у тым ліку і 
ў ЗША. Мы маем доказы прабе-
лаў у беларускай заканадаўчай 
сістэме, што павялічвае рызыку 
пакарання невінаватых. Таму 
мы заклікаем беларускія ўлады 
неадкладна ўвесці мараторый на 
смяротную кару».

Да кампаніі за адмену смя-

ротнага пакарання далучылі-

ся знакамітыя людзі: музыкі, 

пісьменнікі, прадстаўнікі шоу-

бізнеса.

Зміцер Вайцюшкевіч, музы-

ка, былы ўдзельнік гуртоў «Па-

лац», «Kriwi», лідэр і мастацкі 

кіраўнік «WZ-Orkiestra»: «Я 
далучаюся да кампаніі супраць 
смяротнага пакарання ў нашай 
краіне з розных прычынаў. Са-
мае галоўнае — каб не забівалі 
нявінных».

Тамара Лісіцкая, журналіст, 

тэле- і радыёвядучая, праг-

рамны дырэктар NETradio: 
«Невінаватага чалавека вярнуць 
ужо нельга. І гэта відавочна. І гэта 
жахлівая памылка. Памылка, 
якую дараваць проста немагчы-
ма... Людзі не павінны забіваць 
людзей. І кропка! І мне б вельмі 
хацелася, каб такі закон быў 
прыняты паўсюль. І на зямлі і на 
нябёсах. А калі гэта не падаецца 
пераканаўчым, то ёсць яшчэ 
адна папулярная фраза: толькі 
Бог вырашае, толькі Бог судзіць. 
І кожны панясе тое пакаранне, 
якое ён мусіць панесці. І не нам 
гэта вырашаць».

Адам Глобус, пісьменнік, 

выдавец, мастак: «Я супраць 
смяротнага пакарання яшчэ і 
таму, што калі наша дзяржава, ці 
любая іншая дзяржава, асуджае 
чалавека на смерць і знішчае яго, 
замест аднаго забойцы ў нашым 
грамадстве застаюцца некалькі. 
Пракурор, які патрабаваў смярот-
нага пакарання, — гэта забойца. 
Суддзя, які вынес чалавеку смя-
ротны прысуд, — гэта таксама 
забойца. Гэта кат, які здзейсніў 
забойства. Атрымліваецца, калі 
ў грамадстве, у дзяржаве, мы 
некага забіваем, замест аднаго 
забойцы атрымліваем трох. Мы 
плодзім забойцаў у дзяржаве, а 
гэта недапушчальная з’ява». 
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7 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
TV

05.30 Дак.-пазнавальны серыял «Таямнічы 
свет жывёл» (Францыя). Закл. серыя.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Навіны.
06.05, 07.05, 08.10 «Добрай раніцы, 
Беларусь!».
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.25, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.20 Гатуем разам.
08.30 У свеце матораў.
09.05, 15.25 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.10 Nota Bene.
09.35 Здароўе.
10.05 Жаночае ток-шоў «Жыццё як жыц-
цё». «Я баюся стаць мамай».
11.05 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
12.10 Меладрама «Жаночая інтуіцыя-2».
14.30 «Будні чэмпіёнаў».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.30 Культурныя людзі.
16.05 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
16.50 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
17.50 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
18.50, 01.55 «Зона Х».  Крымінальная 
хроніка.
19.35 «Арэна». Праграма аб спорце.
19.55 Ток-шоў «Ход у адказ».
21.00 Панарама.
21.50 Відэафільм АТН «Анёлы смерці» 
цыклу «Па-за законам».
22.20, 02.15 Драматычны серыял «Доктар 
Хаўс» (ЗША).
23.30 Драматычны трылер «Ідэальны 
свет» (ЗША).
02.00 Дзень спорту.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.00 Нашы навіны.
09.05 Контуры.
10.10 «Дыханне планеты».

11.00 Нашы навіны.
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольны закуп».
12.00 «Малахаў+».
13.00 Нашы навіны.
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Зразумець. Прабачыць».
13.45 «Модны прысуд».
15.00 Ералаш».
15.20 Забаўляльнае шоў «Рэкламная паўза».
16.00 Нашы навіны.
16.10 Навіны спорту.
16.15 Прэм’ера АНТ: «Песнi маёй краiны».
18.00 Нашы навіны.
18.15 Навіны спорту.
18.20 Камедыйны серыял «Хто ў хаце 
гаспадар?» (Расія), 2005 год.
18.55 «Чакай мяне».
20.00 Час.
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Ток-шоў «Выбар».
22.00 «След». Шматсерыйны фільм.
22.50 Нашы навіны.
23.05 Навіны спорту.
23.10 «Зваротны адлік». «Пясняры. Пера-
пынены палёт».
23.40 «Прафесійны бокс».
00.35 Нашы навіны.
00.50 Навіны спорту.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«24 гадзіны».
06.10 «Міншчына».
06.20 «Раніца. Студыя добрага настрою».
07.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Тыдзень». 
09.30 «Вялікі сняданак».
10.00 «Пяць гісторый».
10.55 «Танга ўтрох». Тэленавэла.
11.45 «Багатая і каханая». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.50 Фільм «Браты - супернікі». Вя-
лікабрытанія-Аўстралія, 2004г.
15.35 «Я - вандроўца».
16.00 «Культурнае жыццё».

16.50 «Спартовы тыдзень».
17.10 «Наша справа».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Багатая і каханая». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.35 Фільм «Нічога асабістага». Расія.
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Сталічны футбол».
23.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
00.25 «Гучная справа».

06.55 Ранішняя падзарадка.
07.55 Смачна з Барысам Бурдой.
08.25 Тэлебарометр.
08.40 Усё аб бяспецы.
09.10 У гэты дзень.
09.15 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
10.10 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
11.00 Сямейная меладрама «Дарога да 
хаты» (Паўднёвая Карэя).
12.30 Гаспадар.
13.00 Серыял «Адплата за грахі» (Расія).
13.50 Бухта капітанаў.
14.30 Пазакласная гадзіна.
14.45 Таемны густ.
15.15 Экспедыцыя.
15.45 Гадзіна суду з Паўлам Астахавым.
16.40 Смачна з Барысам Бурдой.
17.10 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
18.10 Навіны культуры.
18.25 Хакей. Адкрыты чэмпіянат Беларусі. 
Плэй-офф. Фінал. 5-ы матч. Прамая транс-
ляцыя.
20.50 Калыханка.
21.05 Экспедыцыя.
21.10 Беларуская часіна.
22.10 Дэтэктыўны серыял «Забойная сіла-
6» (Расія).
00.10 Хакей. Формула гульні.

07.00 Добрай раніцы, Расія!

09.30 «Гарадок».
10.30 «Ранішняя пошта».
11.00 Весткі.
11.25 Пакой смеху.
12.25 Фільм «Казачая застава». 1982 г.
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.20 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Двое». Дакументальны фільм.
15.45 «Анёл-захавальнік Віталя Саломіна». 
Дакументальны фільм.
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.25 «Сумленны дэтэктыў».
17.55 Тэлесерыял «Лэдзі Бомж», 2001 г.
18.50 Навіны - Беларусь.
19.00 Весткі.
19.30 Тэлесерыял «Кармеліта».
20.30 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
21.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
22.35 «Кулагін і партнёры».
23.10 «Весткі+».
23.30 Навіны - Беларусь.
23.40 «Гуд бай, Амерыка. Кампазітар За-
цэпін». Дакументальны фільм.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
06.05 Канал «Сёння раніцай».
09.00 «Сёння. Выніковая праграма».
10.25 «Кулінарны паядынак».
11.15 «Кватэрнае пытанне».
12.15 «Следства вялі...».
13.40 Дэтэктыўны серыял «Вяртанне Мух-
тара».
15.10 «Надзвычайнае здарэнне. Расследа-
ванне».
15.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Дэтэктыўны серыял «Угро».
18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.40 Прэм’ера. Крымінальны серыял 
«Ліцейны,4».
21.35 «Сумленны панядзелак».
22.35 «Ты не паверыш! Ньюс».
23.00 Сёння.
23.25 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».

00.20 Дэтэктыўны серыял «Турма адмыс-
ловага прызначэння».
01.05 «Школа зласлоўя».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 1-ы. Прамая трансляцыя.
12.30 Зімовыя віды спорту. Агляд снежнага 
ўік-энду.
13.00 Біятлон. Кубак свету ў Расіі (Ханты-
Мансійск). Мужчыны. Мас-старт.
13.45 Біятлон. Кубак свету ў Расіі (Ханты-
Мансійск). Жанчыны. Мас-старт.
14.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 1-ы. Прамая трансляцыя.
17.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Агляд.
18.00 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/8 
фіналу. Прамая трансляцыя.
21.55 Вось дык так!!!
22.00 Пра рэстлінг. Агляд WWE (World 
Wrestling Entertainment).
22.30 Пра рэстлінг. Vintage Сollection.
23.30 Баявыя мастацтвы. Байцоўскі клуб. 
Total Knoсk Out.
00.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Агляд.
01.30 Лёгкая атлетыка. Чэмпіянат свету па 
кросе ў Іярданіі (Аман). Мужчыны.

18.00 Аб’ектыў.
18.10 «Ранча», серыял, 19 серыя.
19.00 «Гісторыя пад знакам Пагоні».
19.05 «Галерэя Ады», дак. фільм, рэж. 
Уладзімір Колас, 2007 г., Беларусь.
20.05 Тыдзень з радыё «Свабода».
20.40 «Еўрапейскі звяз без сакрэтаў», 4 
серыя.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.20 «Без рэтушы»: «Пасля бомбы», рэ-
партаж, 2009 г., Польшча.
21.40 «Цалуй, каго хочаш», камедыя.
23.25 «Элі Макбіл», тэлесерыял: ІV сезон, 
6 серыя.
00.05 Аб’ектыў.

30 САКАВІКА, ПАНЯДЗЕЛАК

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Навіны.
06.02, 07.05 Прэс-агляд.
06.05 Дзень спорту.
06.15, 07.10, 08.10 «Добрай раніцы, 
Беларусь!».
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.20 Гатуем разам.
08.35 «Арэна». Праграма аб спорце.
09.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.10 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
10.05 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
10.50 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
11.40 Відэафільм АТН «Таямніцы зямлі 
Обраў» цыклу «Зямля беларуская».
12.10 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
13.05 Камедыйны серыял «Монк» (ЗША).
14.05 Ток-шоў «Ход у адказ».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 Хранікальна-дакументальны цыкл 
«Нябачны фронт» (Беларусь).
16.05 Серыял «Два лёсы» (Расія).
16.55 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
17.50 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
18.50, 01.10 «Зона Х».  Крымінальная 
хроніка.
19.30 Сфера інтэрасаў.
19.55 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
21.00 Панарама.
21.50 Відэафільм АТН «Асоба вызначана» 
цыклу «Па-за законам».
22.20, 01.25 Драматычны серыял «Доктар 
Хаўс (ЗША).
23.25 Прыгодніцкая камедыя «Амерыкан-
ская кухня» (Францыя).
01.15 Дзень спорту.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Чакай мяне».

09.55 «Іронія лёсу Сяргея Бязрукава».
11.00 Нашы навіны.
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Адзін супраць усіх».
12.00 «Малахаў+».
13.00 Нашы навіны.
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Зразумець. Прабачыць».
13.45 «Модны прысуд».
15.00 «Гарачы лёд». Шматсерыйны фільм.
16.00 Нашы навіны.
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Агонь кахання». Шматсер. фільм.
17.10 «Хай кажуць» з Андрэем Малахавым.
18.00 Нашы навіны.
18.15 Навіны спорту.
18.20 Камедыйны серыял «Хто ў хаце 
гаспадар?» (Расія), 2005 год.
18.55 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
20.00 Час.
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. «Мушкецёры Кацярыны». 
Шматсерыйны фільм. Расія 2007 год.
22.05 «След». Шматсерыйны фільм.
22.55 Нашы навіны.
23.10 Навіны спорту.
23.15 Прэм’ера. Фільм «Птушка-Гогаль». 
1-я серыя.
00.50 Нашы навіны.
01.05 Навіны спорту.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«24 гадзіны».
06.10 «Міншчына».
06.20 «Раніца. Студыя добрага настрою».
07.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 Фільм «Нічога асабістага». Расія.
10.05 «Пяць гісторый».
10.55 «Танга ўтрох». Тэленавэла.
11.45 «Багатая і каханая». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.50 «Новыя падарожжы дылетанта».
14.20 «Далёкія сваякі».
14.40 «Гадкае качаня». Моладзевы серыял.
15.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.50 «Сталічны футбол».
17.20 «Міншчына».

17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Багатая і каханая». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.30 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
21.40 «Аўтапанарама».
22.00 «Рэпарцёр СТБ».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
00.00 «Надзвычайныя гісторыі».

06.55 Ранішняя падзарадка.
07.55 Смачна з Барысам Бурдой.
08.20 Дэтэктыўны серыял «Забойная сіла-
6» (Расія).
10.10 У гэты дзень.
10.15 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
11.05 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
11.50 Хакей. Формула гульні.
12.20 «Спорт, спорт, спорт...»
12.45 Серыял «Адплата за грахі» (Расія). 
Заключныя серыі.
14.20 Мультсерыял «Аладзін» (ЗША).
15.05 Пазакласная гадзіна.
15.20 Бітва экстрасэнсаў.
16.10 Гадзіна суду з Паўлам Астахавым.
17.05 Смачна з Барысам Бурдой.
17.35 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
18.35 Навіны культуры.
18.50 Дэтэктыўны серыял «Забойная сіла-
6» (Расія).
19.55 Беларуская часіна.
21.00 Калыханка.
21.20 Экспедыцыя.
21.25 Дэтэктыўны серыял «Забойная сіла-
6» (Расія). Заключныя серыі.
23.20 Спорт-кадр.
23.45 Хакей. НХЛ. Агляд тыдня.

07.00 Добрай раніцы, Расія!
09.20 Тэлесерыял «Кармеліта».
10.10 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
11.00 Весткі.
11.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..

12.20 Фільм «Памятаць або забыцца».
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.20 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Цудоўная прастата». Дак. фільм.
15.55 «Цяжкае жыццё». Мікалай Ляскоў. 
Дакументальны фільм.
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.25 «Падарожжы музыкі».
17.55 Тэлесерыял «Лэдзі Бомж», 2001 г.
18.50 Навіны - Беларусь.
19.00 Весткі.
19.30 Тэлесерыял «Кармеліта».
20.30 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
21.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
22.35 «Кулагін і партнёры».
23.10 «Весткі+».
23.30 Навіны - Беларусь.
23.40 «Гістарычны раман». Дак. фільм.
00.30 Заканчэнне эфіру.

06.00 Сёння.
06.05 Інфармацыйны канал «Сёння рані-
цай».
09.00 «Праграма Максімум». Скандалы. 
Інтрыгі. Расследаванні.
10.00 Сёння.
10.25 «Чыстасардэчнае прызнанне».
10.50 «Жаночы погляд».
11.20 Дэтэктыўны серыял «Вір».
12.10 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
13.00 Сёння.
13.35 Дэтэктыўны серыял «Вяртанне Мух-
тара».
15.10 «Ты не паверыш! Ньюс».
15.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.00 Сёння.
16.30 Дэтэктыўны серыял «Угро».
18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.40 Прэм’ера. Крымінальны серыял 
«Ліцейны,4».
21.35 «Вочная стаўка».
22.35 «Ты не паверыш! Ньюс».
23.00 Сёння.
23.25 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».

00.20 Дэтэктыўны серыял «Турма адмыс-
ловага прызначэння».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 2-і. Прамая трансляцыя.
12.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Літва - Францыя.
13.15 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Чарнагорыя - Італія.
13.45 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 1-ы.
14.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 2-і. Прамая трансляцыя.
17.30 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/8 
фіналу.
19.00 Футбол. Еўрагалы. Навіны.
19.15 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/8 
фіналу.
20.00 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/4 
фіналу. Прамая трансляцыя.
22.00 Бокс.
00.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 2-і.
02.00 Футбол. Еўрагалы. Навіны.
02.15 Вось дык так!!!

18.00 Аб’ектыў.
18.10 «Элі Макбіл», тэлесерыял: ІV сезон, 
6 серыя.
18.55 «Язда» (Jízda), маст. фільм, рэж. Ян 
Сверак, 1994 г., Чэхія.
20.30 «Minsk-Mixt–2008»: ч. 3. Канцэрт 
гурта «Dali».
20.40 Рэальная гаспадарка.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.15 «Блізкая гісторыя. Іншы погляд»: 
«Ноч з генералам», дак. фільм, рэж. Марыя 
Змарз-Качановіч Maria, 2001 г., Канада.
22.05 Еўропа сёння.
22.30 «Без рэтушы»: «Гастарбайтэр», дак. 
фільм, рэж. Сяргей Ісакаў, 2009 г., Бела-
русь.
23.05 «Элі Макбіл», тэлесерыял: ІV сезон, 
7 серыя.
23.50 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы.
00.00 Аб’ектыў.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.25, 23.55 Навіны.
06.02, 07.05 Прэс-агляд.
06.05 Дзень спорту.
06.15, 07.10, 08.10 «Добрай раніцы, 
Беларусь!».
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.20 Гатуем разам.
08.35 Сфера інтэрасаў.
09.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.10 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
10.00 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
10.50 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
11.40 «Еўрафэст. Дзень за днём».
12.10 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
13.05 Камедыйны серыял «Монк» (ЗША).
14.05 Альманах вандраванняў.
14.30 Камедыйны серыял «Офіс» (ЗША).
15.15, 19.35 Навіны рэгіёна.
15.25 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
16.25 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
17.25 Футбол. Адборачны матч чэмпіянату 
свету-2010. Казахстан - Беларусь. Прамая 
трансляцыя. У перапынку -- «Зона Х». 
Крымінальная хроніка.
19.50 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
20.50 «Спортлато 5 з 36». Забаўляльнае шоў.
21.00 Панарама.
21.50 Відэафільм АТН «Вярніце маё імя» 
цыклу «Па-за законам».
22.20, 01.30 Драматычны серыял «Доктар 
Хаўс» (ЗША). 
23.30 Рамантычная камедыя «Грэгуар 
Мулен супраць чалавецтва» (Францыя).
01.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка.
01.15 Дзень спорту.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
10.05 «Мушкецёры Кацярыны». Шматсе-
рыйны фільм. Расія 2007 год.

11.00 Нашы навіны.
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольны закуп».
12.00 «Малахаў+».
13.00 Нашы навіны.
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Зразумець. Прабачыць».
13.45 «Модны прысуд».
15.00 «Гарачы лёд». Шматсерыйны фільм.
16.00 Нашы навіны.
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Агонь кахання». Шматсер. фільм.
17.10 «Хай кажуць» з Андрэем Малахавым.
18.00 Нашы навіны.
18.15 Навіны спорту.
18.20 Камедыйны серыял «Хто ў хаце 
гаспадар?» (Расія), 2005 год.
18.55 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
20.00 Час.
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. «Мушкецёры Кацярыны». 
Шматсерыйны фільм. Расія 2007 год.
22.05 «След». Шматсерыйны фільм.
22.55 Нашы навіны.
23.10 Навіны спорту.
23.15 Прэм’ера. Фільм «Птушка-Гогаль». 
2-я серыя.
00.50 Нашы навіны.
01.05 Навіны спорту.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«24 гадзіны».
06.10 «Міншчына».
06.20 «Раніца. Студыя добрага настрою».
07.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Аўтапанарама».
08.50 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
10.00 «Пяць гісторый».
10.40 «Рэальны спорт».
10.55 «Танга ўтрох». Тэленавэла.
11.45 «Багатая і каханая». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.50 «Top Gear. Руская версія».
14.40 «Гадкае качаня». Моладзевы серыял.
15.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.50 «Рэпарцёр СТБ».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».

18.30 «Багатая і каханая». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.30 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
21.40 «Дабро пажаліцца».
22.00 «Мінск і мінчане».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
00.00 «Дэтэктыўныя гісторыі».

06.55 Ранішняя падзарадка.
07.55 Смачна з Барысам Бурдой.
08.20 Дэтэктыўны серыял «Забойная сіла-
6» (Расія). Заключныя серыі.
11.00 У гэты дзень.
11.05 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
12.00 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
12.50 Спорт-кадр.
13.20 Дэтэктыў «Гонкі па вертыкалі» 
(СССР). 1-я серыя.
14.30 Пазакласная гадзіна.
14.45 «Касмаполітэн». Відэаверсія.
15.35 Гадзіна суду з Паўлам Астахавым.
16.35 Смачна з Барысам Бурдой.
17.10 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
18.10 Навіны культуры.
18.25 Хакей. Адкрыты чэмпіянат Беларусі. 
Плэй-офф. Фінал. 6-ы матч. Прамая транс-
ляцыя.
20.50 Калыханка.
21.05 Экспедыцыя.
21.10 Беларуская часіна.
22.15 Прыгодніцкая камедыя «Паветран-
ыя замкі» (ЗША).
23.55 «Іншыя». «Зацьменне сэрца».

07.00 Добрай раніцы, Расія!
09.20 Тэлесерыял «Кармеліта».
10.10 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
12.20 «Гарадок». Дайджэст.
12.40 Камедыя «Чарадзейная сіла». 1970 г.
13.50 Навіны - Беларусь.
14.20 «Кулагін і партнёры».

14.55 «Старыя рускія бабкі». Дак. фільм.
15.55 «Адгадаць лёс. Яўгеній Петрасян». 
Дакументальны фільм.
16.50 Навіны - Беларусь.
17.25 «Адмысловы карэспандэнт».
17.55 Тэлесерыял «Лэдзі Бомж», 2001 г.
18.50 Навіны - Беларусь.
19.30 Тэлесерыял «Кармеліта».
20.30 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
21.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
22.35 «Кулагін і партнёры».
23.10 «Весткі+».
23.30 Навіны - Беларусь.
23.40 «Дарагі Уладзімір Іванавіч!..».
00.40 Заканчэнне эфіру.

06.00 Сёння.
06.05 Канал «Сёння раніцай».
09.00 «Вочная стаўка».
10.00 Сёння.
10.20 «Асоба небяспечны!».
10.55 «Галоўная дарога».
11.20 Дэтэктыўны серыял «Вір».
12.10 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
13.00 Сёння.
13.35 Дэтэктыўны серыял «Вяртанне Мух-
тара».
15.10 «Ты не паверыш! Ньюс».
15.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.00 Сёння.
16.30 Дэтэктыўны серыял «Угро».
18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.40 Прэм’ера. Крымінальны серыял 
«Ліцейны».
21.35 «І зноў добры дзень!».
22.35 «Ты не паверыш! Ньюс».
23.00 Сёння.
23.25 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
00.15 Дэтэктыўны серыял «Турма адмыс-
ловага прызначэння».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 3-і. Прамая трансляцыя.
12.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка све-
ту-2010 (ПАР). Нідэрланды - Шатландыя.

13.15 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Літва - Францыя.
14.00 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Паўднёвая Карэя - КНДР. 
Прамая трансляцыя.
16.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 3-і. Прамая трансляцыя.
17.30 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/4 
фіналу.
19.00 Футбол. Еўрагалы. Навіны.
19.15 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР).
20.15 «Алімпійскія гульні». Тэлечасопіс.
20.45 Абранае па серадах.
20.50 Навіны коннага спорту.
20.55 Гольф. Тур PGA. Чэмпіянат Transitions 
(ЗША).
21.55 Гольф. Тур PGA. Турнір Arnold Palmer 
Invitational (Арланда, ЗША).
22.55 Гольф. Еўратур. Адкрыты чэмпіянат 
Андалусіі (Іспанія).
23.25 Гольф-клуб. Навіны гольфа.
23.30 Яхт-клуб. Навіны ветразнага спорту.
23.40 Абранае па серадах.
23.45 «Спартовы курорт». Тэлечасопіс.
00.00 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Агляд.
01.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 3-і.

18.00 Аб’ектыў.
18.10 «Элі Макбіл», тэлесерыял.
18.55 «Революция, которой не было», 
дак. фільм, рэж. Алена Палуніна, 2008 г., 
Эстонія.
20.30 Праект «Будучыня».
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.15 Рэпартэр.
21.45 Госць «Белсату»: Павел Мажэйка 
размаўляе з вядомымі экспертамі ды 
палітыкамі на найбольш актуальныя і 
гарачыя тэмы.
22.00 «Гісторыя пад знакам Пагоні».
22.10 Форум (ток-шоу): Школьная рэфор-
ма: эксперыменты на дзецях.
22.55 «Мент», дэтэктыўны серыял, 23 
серыя.
23.45 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы.
00.00 Аб’ектыў.

1 КРАСАВІКА, СЕРАДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Навіны.
06.02, 07.05 Прэс-агляд.
06.05 Дзень спорту.
06.15, 07.10, 08.10 «Добрай раніцы, 
Беларусь!».
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 08.25 Дзелавое жыццё.
08.20 Гатуем разам.
08.30 Відэафільм АТН «На здароўе!».
09.10, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.15 Меладрама «Монтэкрыста» (Расія).
10.05 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
10.55 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
11.45 Відэафільм АТН «Пінскі дзівасіл» 
цыклу «Зямля беларуская».
12.10 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
13.05 Камедыйны серыял «Монк» (ЗША).
14.05 Уласнай персонай.
14.30 Камедыйны серыял «Офіс» (ЗША).
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 Хранікальна-дакументальны цыкл 
«Нябачны фронт» (Беларусь).
16.05 Серыял «Два лёсы» (Расія).
16.55 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
17.50 Серыял «Родныя людзі» (Украіна).
18.50, 01.40 «Зона Х».  Крымінальная 
хроніка.
19.30 Сфера інтэрасаў.
19.55 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
21.00 Панарама.
21.50 Відэафільм АТН «Выварат вакзалу» 
цыклу «Па-за законам».
22.20, 02.00 Драматычны серыял «Доктар 
Хаўс» (ЗША). 
23.25 Прэм’ера. Гістарычны баявік «Служ-
ка Гаспадара» (Расія).
01.45 Дзень спорту.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
10.05 «Мушкецёры Кацярыны». Шматсе-
рыйны фільм. Расія 2007 год.

11.00 Нашы навіны.
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольны закуп».
12.00 «Малахаў+».
13.00 Нашы навіны.
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Зразумець. Прабачыць».
13.45 «Модны прысуд».
15.00 «Гарачы лёд». Шматсерыйны фільм.
16.00 Нашы навіны.
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Агонь кахання». Шматсер. фільм.
17.10 «Хай кажуць» з Андрэем Малахавым.
18.00 Нашы навіны.
18.15 Навіны спорту.
18.20 Камедыйны серыял «Хто ў хаце 
гаспадар?» (Расія), 2005 год.
18.55 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
20.00 Час.
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. «Мушкецёры Кацярыны». 
Шматсерыйны фільм. Расія 2007 год.
22.05 «След». Шматсерыйны фільм.
22.55 Нашы навіны.
23.10 Навіны спорту.
23.15 «Злачынствы стагоддзя».
23.45 Фільм «Эйфарыя».
01.10 Нашы навіны.
01.25 Навіны спорту.

06.00 «24 гадзіны».
06.10 «Міншчына».
06.20 «Раніца. Студыя добрага настрою».
07.30 «24 гадзіны».
07.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Дабро пажаліцца».
08.50 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
10.00 «Пяць гісторый».
10.30 «24 гадзіны».
10.40 «Далёкія сваякі».
10.55 «Танга ўтрох». Тэленавэла.
11.45 «Багатая і каханая». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.30 «24 гадзіны».
13.50 «Прыватныя гісторыі».
14.40 «Гадкае качаня». Моладзевы серыял.
15.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Малая Радзіма». Старыя Дарогі.

17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Багатая і каханая». Серыял.
19.30 «24 гадзіны».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.30 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
21.40 «Аўтапанарама».
22.00 «Асабісты інтэрас».
22.30 «24 гадзіны».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
00.00 «Сакрэтныя гісторыі».

06.55 Ранішняя падзарадка.
07.55 Смачна з Барысам Бурдой.
08.25 Камедыя «Паветраныя замкі» (ЗША).
10.05 У гэты дзень.
10.10 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
11.05 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
12.00 Невытлумачальна, але факт.
12.50 Медычныя таямніцы.
13.20 Дэтэктыў «Гонкі па вертыкалі» 
(СССР). 2-я серыя.
14.35 Камедыйны серыял «Калі ў вас няма 
цёткі» (Расія). 1-я серыя.
15.30 Мультсерыял «Аладзін» (ЗША).
15.55 Пазакласная гадзіна.
16.05 Гадзіна суду з Паўлам Астахавым.
17.05 Смачна з Барысам Бурдой.
17.35 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
18.35 Навіны культуры.
18.50 Прэм’ера. Дак. фільм «Заваёўнікі 
Тerra incognita» («Белвідэацэнтр»).
19.45 Беларуская часіна.
20.50 Калыханка.
21.10 Экспедыцыя.
21.15 Баявік «Удача» (Расія).
23.05 Час футболу.
23.35 «Проста праграма».
00.15 Хакей. НХЛ. Пітсбург - Нью-Джэрсі.

07.00 Добрай раніцы, Расія!
09.20 Тэлесерыял «Кармеліта».
10.10 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
11.00 Весткі.

11.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
12.30 Фільм «Растанемся - пакуль добрыя». 
1991 г. 1-я серыя.
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.20 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Мая цудоўная лэдзі. Таццяна Шмы-
га». Дакументальны фільм.
15.50 «Выратаваць сябе. Ларыса Монд-
рус». Дакументальны фільм.
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.25 «Формула ўлады».
17.55 Тэлесерыял «Лэдзі Бомж», 2001 г.
18.50 Навіны - Беларусь.
19.00 Весткі.
19.30 Тэлесерыял «Кармеліта».
20.30 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
21.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
22.35 «Кулагін і партнёры».
23.10 «Весткі+».
23.30 Навіны - Беларусь.
23.40 «Пётр Тадароўскі у крузе сяброў». 
Творчы вечар.
00.40 Заканчэнне эфіру.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
06.05 Канал «Сёння раніцай».
09.00 «І зноў добры дзень!».
10.20 «Цуд-людзі».
10.50 «Дужанне за ўласнасць».
11.20 Дэтэктыўны серыял «Вір».
12.05 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
13.35 Дэтэктыўны серыял «Вяртанне Мух-
тара».
15.10 «Ты не паверыш! Ньюс».
15.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Дэтэктыўны серыял «Угро».
18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.40 Прэм’ера. Крымінальны серыял 
«Ліцейны».
21.35 «Да бар’ера!». Ток-шоў Уладзіміра 
Салаўёва.
22.45 «Ты не паверыш! Ньюс».
23.00 Сёння.
23.25 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
00.20 Дэтэктыўны серыял «Турма адмыс-
ловага прызначэння».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 4-ы. Прамая трансляцыя.
12.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Турцыя - Іспанія.
13.15 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Францыя - Літва.
14.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 3-і.
14.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 4-ы. Прамая трансляцыя.
17.30 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/4 
фіналу.
19.00 Футбол. Еўрагалы. Навіны.
19.15 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/4 
фіналу.
20.00 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 1/2 
фіналу. Прамая трансляцыя.
21.45 Баявыя мастацтвы. Байцоўскі клуб. 
Турнір World Max (Японія).
00.00 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Прэв’ю.
00.30 Пра рэстлінг. Vintage Сolleсtion.
01.30 Пра рэстлінг. Агляд WWE (World 
Wrestling Entertainment).
02.00 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Прэв’ю.

18.00 Аб’ектыў.
18.10 «Мент», дэтэктыўны серыял.
18.55 YoLife!
19.15 «Еўрапейскі звяз без сакрэтаў», 4 
серыя.
19.30 Беларусы ў Польшчы.
19.45 Кружэлка (сусветная музыка).
20.20 «Блізкая гісторыя. Іншы погляд»: 
«Першы дзень», дак. фільм, рэж. Марцін 
Саўтэр, 2008 г., Польшча.
20.45 Кінастужка.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.15 Сальда (эканамічная праграма).
21.30 На колах.
22.00 Інтэрнаўты выбіраюць: «Беларускі 
лес», дак. фільм, 2008 г. , Беларусь.
22.45 «Мент», дэтэктыўны серыял.
23.30 З архіву «Jazz Jamboree», ч. 2: «Рэй 
Чарлз».
00.00 Аб’ектыў.

2 КРАСАВІКА, ЧАЦВЕР

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
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9 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Навіны.
06.02, 07.05 Прэс-агляд.
06.05 Дзень спорту.
06.15, 07.10, 08.10 «Добрай раніцы, 
Беларусь!».
06.45, 07.45 Зона Х.
07.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.20 Гатуем разам.
08.35 Сфера інтэрасаў.
09.10, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамо-
гі».
09.10 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
10.05 Меладрама «Гарачы лёд» (Расія).
10.50 Меладраматычны серыял «Родныя 
людзі» (Украіна).
11.40 «Еўрафэст. Дзень за днём».
12.10 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
13.05 Камедыйны дэтэктыўны серыял 
«Монк» (ЗША).
14.05 Шпілька.
14.30 Камедыйны серыял «Офіс» (ЗША).
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 Хранікальна-дакументальны цыкл 
«Нябачны фронт» (Беларусь).
16.00 Навіны.
16.05 Меладраматычны серыял «Два 
лёсы» (Расія).
16.55 Жаночае ток-шоў «Жыццё як жыц-
цё». «Я жадаю стаць акторкай».
17.00 Навіны.
18.00 Навіны.
18.05 Меладраматычны серыял «Родныя 
людзі» (Украіна).
19.00 Навіны.
19.30 «Зона Х». Вынікі тыдня.
19.55 Дэтэктыўная меладрама «Монтэк-
рыста» (Расія).
21.00 Панарама.
21.50 Фантастычны серыял «Зорны крэй-
сер «Галактыка» (ЗША - Вялікабрытанія).
23.35 Баявік «Рэмба-4» (ЗША - Германія).
23.55 Навіны.
01.15 Дзень спорту.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».

09.05 «Рудая». Шматсерыйны фільм.
10.05 «Мушкецёры Кацярыны». Шматсе-
рыйны фільм. Расія 2007 год.
11.00 Нашы навіны.
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольны закуп».
12.00 «Малахаў+».
13.00 Нашы навіны.
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Зразумець. Прабачыць».
13.45 «Модны прысуд».
15.00 «Гарачы лёд». Шматсерыйны фільм.
16.00 Нашы навіны.
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Агонь кахання». Шматсерыйны 
фільм.
17.10 «Хай кажуць» з Андрэем Малаха-
вым.
18.00 Нашы навіны.
18.15 Навіны спорту.
18.20 «Дакументальны дэтэктыў».
18.55 «Поле цудаў».
20.00 Час.
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Камедыя «Раксана».
23.00 Нашы навіны.
23.15 Навіны спорту.
23.20 «Наша Belarussia».
23.55 Фільм «Танкер «Танга».
02.05 Нашы навіны.
02.20 Навіны спорту да 02.30.

06.00 «24 гадзіны».
06.10 «Міншчына».
06.20 «Раніца. Студыя добрага настрою».
07.30 «24 гадзіны».
07.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Аўтапанарама».
08.50 «Майстар і Маргарыта». Серыял.
10.00 «Пяць гісторый».
10.30 «24 гадзіны».
10.40 «Дарагая перадача».
10.55 «Танга ўтрох». Тэленавэла.
11.45 «Багатая і каханая». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.30 «24 гадзіны».
13.50 «Добры дзень, доктар!».
14.20 «Далёкія сваякі».
14.40 «Гадкае качаня». Моладзевы серыял.
15.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.30 «24 гадзіны».

16.50 «Асабісты інтэрас».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Багатая і каханая». Серыял.
19.30 «24 гадзіны».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.35 Фільм «Няўдачлівыя». Францыя, 
2002г.
22.30 «24 гадзіны».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Гарачы лёд».
23.25 «Відзьмо-невідзьмо». Агляд міжна-
роднага шоў-бізнэсу.
00.05 Фільм «Віхраслуп - гнеў багоў».
Германія, 2006г.

06.55 Ранішняя падзарадка.
07.55 Смачна з Барысам Бурдой.
08.20 Дак.фільм «Заваёўнікі Тerra incognita» 
(«Белвідэацэнтр»).
09.15 У гэты дзень.
09.20 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
10.10 Час футболу.
10.40 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
11.30 Дэтэктыў «Гонкі па вертыкалі» 
(СССР). 3-я серыя, Заключная.
12.45 Камедыйны серыял «Калі ў вас няма 
цёткі» (Расія). 2-я серыя.
13.45 Мультсерыял «Аладзін» (ЗША).
14.05 Пазакласная гадзіна.
14.20 Школа рамонту.
15.10 Гадзіна суду з Паўлам Астахавым.
16.05 Смачна з Барысам Бурдой.
16.35 Усё аб бяспецы.
17.10 Серыял «Спадчынніца» (Мексіка).
18.10 Навіны культуры.
18.25 Хакей. Адкрыты чэмпіянат Беларусі. 
Плэй-офф. Фінал. 7-ы матч. Прамая транс-
ляцыя.
20.50 Калыханка.
21.05 Экспедыцыя.
21.10 Бітва экстрасэнсаў.
22.20 «Грандыёзная гонка». Забаўляльная 
праграма (ЗША).
23.15 Камедыйная меладрама «Анатомія 
Грэй-4» (ЗША).

07.00 Добрай раніцы, Расія!

09.20 Тэлесерыял «Кармеліта».
10.10 Тэлесерыял «Жыццё, якога не 
было...», 2008 г.
11.00 Весткі.
11.30 Тэлесерыял «Трое супраць усіх»..
12.40 Фільм «Растанемся - пакуль добрыя». 
1991 г. 2-я серыя.
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.20 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Культурны адпачынак». Дакумен-
тальны фільм.
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.25 «Гарадок». Дайджэст.
17.55 Тэлесерыял «Лэдзі Бомж», 2001 г.
18.50 Навіны - Беларусь.
19.00 Весткі.
19.30 Прэм’ера. «Аншлаг і Кампанія».
21.35 Фільм «Аліса і Букініст».
23.15 Навіны - Беларусь.
23.25 Фільм «Нумар «люкс» для генерала 
з дзяўчынкай». 1991 г.
01.15 Заканчэнне эфіру.

06.00 Сёння.
06.05 Інфармацыйны канал «Сёння рані-
цай».
09.00 «Галоўны герой».
10.00 Сёння.
10.20 «Іх норавы».
10.55 «Авіятары».
11.20 Дэтэктыўны серыял «Вір».
12.10 Прыгодніцкі баявік «Чорны снег».
13.00 Сёння.
13.35 Дэтэктыўны серыял «Вяртанне Мух-
тара».
15.20 «Ты не паверыш! Ньюс».
15.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.00 Сёння.
16.30 Дэтэктыўны серыял «Угро».
18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.40 «Следства вялі...».
20.40 «Надзвычайнае здарэнне. Расследа-
ванне».
21.00 Прэм’ера. Вострасюжэтная драма 
«Бацькоўскі дзень».
22.50 Гістарычны баявік «Братэрства 
ваўка».
01.20 Вострасюжэтная драма «Бітва ў 
Сіэтле».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 5-ы. Прамая трансляцыя.
12.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР).
13.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 5-ы.
14.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 5-ы. Прамая трансля-
цыя.
17.30 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 
1/2 фіналу.
19.00 Футбол. Еўрагалы. Часопіс.
19.30 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Турцыя - Іспанія.
20.15 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Францыя - Літва.
21.00 Боўлінг. Кубак свету ў Мексіцы. 
Мужчыны. Фінал.
22.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 5-ы.
00.00 Футбол. Еўрагалы. Часопіс.
00.30 Экстрэмальны спорт. Моладзевая 
зона.
00.45 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Пар-
тугаліі». Дзень 1-ы.
01.15 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Дзень 5-ы.

18.00 Аб’ектыў.
18.10 «Мент», дэтэктыўны серыял, 24 
серыя.
18.50 «Цяжкі», дак. фільм, рэж. Мікола 
Бандарчук, 2007 г., Украіна.
19.10 Праект «Будучыня».
19.40 Хто ёсць кім?: Ігар Неўпакоеў.
19.55 «Навала», дак. фільм, 2007 г., Бела-
русь.
20.25 Кухня.
20.45 Паштоўка з Вільні.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.15 Госць «Белсату»: Павел Мажэйка 
размаўляе з вядомымі экспертамі ды 
палітыкамі на найбольш актуальныя і 
гарачыя тэмы.
21.35 «Парнаграфія», маст. фільм, рэж. Ян 
Якуб Кольскі, 2003 г., Польшча.
23.30 «На поўных абаротах», серыял, 3 
серыя.
00.00 Аб’ектыў.

3 КРАСАВІКА, ПЯТНІЦА

06.30 Моладзевы серыял «Сэрца акіяну» 
(Францыя).
06.50 Брытва Окама.
07.20 Існасць.
07.45 Дзень спорту.
07.55 «Добрай раніцы, Беларусь!».
08.45 Гатуем разам.
09.00 Навіны.
09.10, 11.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.15 Камедыйны серыял «Як сказаў 
Джым» (ЗША).
09.45 Здароўе.
10.20 Шпілька.
11.00 Ранішняя хваля.
11.35 OFF STAGE LIFE.
12.00 Навіны.
12.10 Камедыйная меладрама «Вас чакае 
грамадзянка Ніканорава» (СССР).
14.00 Хранікальна-дакументальны цыкл 
«Нябачны фронт» (Беларусь).
14.30 «Будні чэмпіёнаў».
15.00 Навіны.
15.10 Навіны рэгіёна.
15.35 Вакол планеты.
16.20 «Зона Х». Вынікі тыдня.
16.40 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».
17.45 Відэафільм АТН «Палескі раман» 
цыклу «Зямля беларуская».
18.00 Навіны.
18.20 «Ваша лато».
19.10 Латарэя «Пяцёрачка».
19.20 «Канцэрт на біс». Барыс Маісееў.
21.00 Панарама.
21.40 Відэафільм АТН «Гарвард: гамарня 
кадраў».
22.10 Крымінальная камедыя «Адапта-
цыя» (ЗША).
00.20 «Уласнай персонай».
00.45 Чэмпіянат свету па аўтагонках 
«Формула-1». Гран-пры Малайзіі. Кваліфі-
кацыя.

07.00 АНТ прадстаўляе: «Суботняя рані-
ца».

08.00 Нашы навіны.
09.00 Нашы навіны.
09.05 «Шчаслівыя разам». Камедыйны 
серыял.
09.35 «Здароўе».
10.20 «Смак».
11.00 АНТ прадстаўляе: «Кветкі як цуд». 
Дакументальны фільм.
11.30 Прэм’ера. Фільм «Птушка-Гогаль». 
1-я серыя.
13.00 Суботні «Ералаш».
13.20 Тэлечасопіс «Саюз».
13.50 «Кінаметры вайны». «Зняць фільм у 
эпоху змен».
14.20 «Паміж жыццём і смерцю». Мастацкі 
фільм.
16.00 Нашы навіны.
16.15 Навіны спорту.
16.20 Вялікая палітыка.
16.50 Прэм’ера. Эдвард Радзінскі. «Напа-
леон. Жыццё і смерць». Фільм 1-ы.
17.50 АНТ прадстаўляе: «Адзін супраць 
усіх».
18.45 Прэм’ера. «Ледніковы перыяд: Гла-
бальнае пацяпленне».
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 «Ледніковы перыяд: Глабальнае 
пацяпленне». Працяг.
22.30 «Пражэктарпэрысхілтан».
23.10 «Што? Дзе? Калі?».
00.30 Трылер «Шантаж» да 02.10.

06.40 «Анфас».
06.55 «Гарачы лёд».
07.20 «Вовачка - 2». Камедыйны серыял.
08.15 Фільм «Крэйк». Расея, 2007г.
09.35 «Я - вандроўца».
10.00 «Крокі да поспеху».
10.55 «Мінск і мінчане».
11.30 «Каханне Маё». Камедыйны серы-
ял.
12.30 «Новыя падарожжы дылетанта».
13.00 Фільм «Семнаццаць імгненняў вяс-
ны». СССР, 1973г. 1-ая і 2-ая серыі.
15.30 «Ваенная таямніца».
16.20 «Наша справа».

16.30 «24 гадзіны».
16.40 «Відзьмо-невідзьмо». Агляд міжна-
роднага шоў-бізнэсу.
17.20 «Мужчынскія гісторыі».
18.10 «Top Gear. Руская версія».
19.05 «Рэпарцёрскія гісторыі».
19.30 «24 гадзіны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фільм «Карты, грошы і два ствала». 
Вялікабрытанія, 1998г.
22.05 Канцэрт М.Задорнава: «Унікальны 
народ».
23.05 Фільм «Нявесты прыходзяць». 
Югаславія, 1978г.
00.20 Фільм «Панадлівыя». ЗША, 2001г.

07.45 Дакументальна-пазнавальны серы-
ял «Сардэчна запрашаем у маю краіну» 
(Францыя).
08.15 Серыял для дзяцей «Олівер Твіст» 
(Вялікабрытанія-ЗША).
09.00 Свая кампанія.
10.05 Таемны густ.
10.35 Жансавет.
11.00 Школа рамонту.
11.55 Невытлумачальна, але факт.
12.55 «Полацкія лабірынты: прыхаваная 
цывілізацыя». Фільм трэці.
13.25 Запал па культуры. Ток-шоў.
14.05 Пасоўванне+.
14.20 Касмаполітэн. Відэаверсія.
15.15 Жаночая ліга.
15.50 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. «Нё-
ман» (Гродна) - ФК «Гомель». Прамая 
трансляцыя.
18.00 Меладрама «Пасланне ў бутэльцы» 
(ЗША).
20.20 Жаночая ліга.
20.55 Камедыя «Калгас інтэртэймент» 
(Расія).
23.00 Казанова.
23.30 Рамантычная камедыя «Хлеб і цюль-
паны» (Італія- Швейцарыя).

07.00 Весткі.

07.10 Шматсерыйны фільм «Міхайла 
Ламаносаў». «Ад нетраў сваіх». 1984 г. 1-я 
серыя.
08.25 Мультфільм.
08.45 «Мой срэбны шар». 
09.40 «Суботнік».
10.25 «Ранішняя пошта».
11.00 Весткі.
11.10 Меладрама «Янка».1958 г.
13.00 Дэтэктыў «Вяртанне Турэцкага». 
Фільм 2 «Дуплет», серыя 1.
14.00 Весткі.
14.20 Фільм «Бульварны раман». 1995 г.
16.15 «Смяяцца дазваляецца». Гумарыс-
тычная праграма.
19.00 Весткі ў суботу.
19.40 «Суботні вечар».
21.35 Фільм «Дурная зорка». 2007 г.
23.25 Фільм «Спрытняк і Хіпоза». 1990 г.
01.00 Заканчэнне эфіру.

07.40 Мультфільм.
08.00 Сёння.
08.20 «Казкі Бажэнава».
08.45 Мультфільм.
08.55 «Агляд».
09.20 «Без рэцэпту».
10.00 Сёння.
10.25 «Галоўная дарога».
10.55 «Кулінарны паядынак».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.00 Сёння.
13.30 «Асоба небяспечны!».
14.05 Прыгодніцкая камедыя «Агент 
117».
16.00 Сёння.
16.25 «Жаночы погляд».
17.05 Дэтэктыўны серыял «Закон і пара-
дак. Аддзел аператыўных расследаван-
няў».
19.00 Сёння.
19.30 «Прафесія-рэпарцёр».
20.00 «Праграма Максімум». Скандалы. 
Інтрыгі. Расследаванні.
21.05 «Рускія сенсацыі». Інфармацыйны 
дэтэктыў.
22.05 «Ты не паверыш!».

23.00 Прэм’ера. Крымінальная камедыя 
«Крамень».
00.35 Баявік «Снайпер».

09.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). 1/2 фіналу. Прамая трансляцыя.
12.30 Футбол. Еўрагалы. Часопіс.
13.00 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Турцыя - Іспанія.
13.45 Футбол. Кваліфікацыя да Кубка 
свету-2010 (ПАР). Францыя - Літва.
14.30 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). 1/2 фіналу. Прамая трансляцыя.
17.30 Спартовая гімнастыка. Чэмпіянат 
Еўропы ў Італіі (Мілан). Дзень 3-і. Прамая 
трансляцыя.
19.30 Тэніс. Турнір WTA у ЗША (Маямі). 
Фінал.
21.30 К о н н ы  с п о р т.  Ту р н і р  G l o b a l 
Сhampions (Арэца, Італія).
22.45 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). 1/2 фіналу.
00.30 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Дзень 2-і.
01.00 Баявыя мастацтвы. Байцоўскі клуб. 
Турнір World Max (Японія).
02.30 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Дзень 2-і.

18.00 Аб’ектыў.
18.10 Тыдзень з радыё «Свабода».
18.40 «Транзіт», дак. фільм, рэж. Джоан 
Рычардсан, 2008 г., Румынія.
19.15 На колах.
19.40 Канцэрт гурта «N.R.M.», ч. 1.
20.40 Маю права.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.10 «Невядомая Беларусь»: «Дзень «Ч». 
Версія», дак. фільм, рэж. Леанід Міндлін, 
2009 г., Беларусь, ч. 2.
21.45 Еўропа сёння.
22.15 Суботні сеанс: «Вышук», маст. фільм, 
рэж. Тэрэнс М. О’Кіф, 1998 г., Канада.
23.45 «Бульбаны», мультсерыял.
00.00 Аб’ектыў.

4 КРАСАВІКА, СУБОТА



10 � № 11 (139) � 27 сакавіка 2009 г. «Новы Час»

10ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

5 КРАСАВІКА, НЯДЗЕЛЯ

06.55 Моладзевы серыял «Сэрца акіяну» 
(Францыя).
07.25 Прыгодніцкі серыял «У пошуках 
капітана Гранта» (СССР). 1-я серыя.
08.30 Альманах вандраванняў.
09.00, 11.40, 15.00 Навіны.
09.05 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
09.10 Арсенал.
09.40 Камедыйны серыял «Як сказаў 
Джым» (ЗША).
10.05 Культурныя людзі.
10.40 У свеце матораў.
11.10 Відэафільм АТН «Апельсінавы 
бунт».
11.55 Чэмпіянат свету па аўтагонках «Фор-
мула-1». Гран-пры Малайзіі. Гонка. Прамая 
трансляцыя.
13.55 Хакей для ўсіх.
14.45 «Еўрафэст. Дзень за днём».
15.10 Навіны рэгіёна.
15.30 Nota Bene.
15.55 КВЗ. Пачатак сезону Еўралігі. 2-я 
гульня.
17.45 Суперлато.
18.45 Авантурная меладрама «Аферысты» 
(Расія -- Украіна).
20.35 «Спортлато 5 з 36». Забаўляльнае 
шоў.
21.00 «Панарама тыдня».
22.10 Відэафільм АТН «Таемныя знакі».
22.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасо-
піс.
23.10 Камедыя «Карсіканец» (Францыя).

07.00 АНТ прадстаўляе: «Нядзельная 
раніца».
08.00, 09.00 Нашы навіны.
09.05 Нядзельная пропаведзь.
09.20 «Шчаслівыя разам». Камедыйны 
серыял.
09.50 «Шалапутныя нататкі».
10.10 Пакуль усе дома.
11.00 Фазэнда.

11.35 «Разумніцы і разумнікі».
12.20 АНТ прадстаўляе: «Ранішняя пош-
та».
13.15 «Дарослыя казкі аб жывёлах». Даку-
ментальны фільм.
13.45 «Зваротны адлік». «Пясняры. Пера-
пынены палёт».
14.15 Камедыя «Тры плюс два».
16.00 Нашы навіны.
16.15 Навіны спорту.
16.20 «Асцярожна-ежа!». Фільм 1-ы.
17.30 Прэм’ера АНТ: Забаўляльнае шоў 
«Рэкламная паўза».
18.25 Прэм’ера АНТ: «Песнi маёй краi-
ны».
20.00 Контуры.
21.05 АНТ прадстаўляе: «Дыханне плане-
ты».
21.40 Фільм «Я застаюся».
23.45 «Камедзі Клаб».
00.20 Камедыя «Каралі року» да 01.50.

06.55 «Праверана на сабе».
07.40 «Вовачка - 4». Камедыйны серыял.
08.05 Фільм «Няўдачлівыя». Францыя, 
2002г.
09.30 «Добры дзень, доктар!».
10.00 «Відавочнік» прадстаўляе: самае 
смешнае».
10.55 «Вялікі сняданак».
11.30 «Каханне Маё». Камедыйны серыял.
12.30 «Аўтапанарама».
13.00 Фільм «Вячэра ў чатыры рукі «. Расея, 
1999г.
14.40 «Дарагая перадача».
15.00 «Культурнае жыццё».
15.30 «Прыватныя гісторыі».
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Рэтраманія».
18.00 «Фантастычныя гісторыі».
19.00 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень». Інфармацыйна-аналітыч-
ная праграма.
20.30 Фільм «Вы не пакінеце мяне». Расея, 
2006г.
22.40 «Спартовы тыдзень».

23.00 Настольны тэніс. Ліга нацый. Муж-
чыны. Беларусь-Расія.
00.35 «Агенцтва «Залатая куля». Серыял.

08.20 Дабравест.
08.45 Мір вашай хаце.
08.55 Бухта капітанаў.
09.35 Наша пяцёрачка.
10.05 Прыгодніцкая камедыя «Трыа з 
Бельвілю» (Францыя-Канада-Вялікабры-
танія).
11.30 Медычныя таямніцы.
12.10 Сезон ля дачы.
12.40 Пасоўванне+.
12.55 Слова пісьменніка.
13.25 Іранічны дэтэктыў «Шэрлак Холмс і 
доктар Ватсан» (СССР).
15.55 Камедыйны серыял «Дурнушка Бэці» 
(ЗША).
17.30 Жаночая ліга.
17.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Манчэстэр 
Юнайтэд - Астан Віла. Прамая трансляцыя.
19.55 Жаночая ліга.
20.25 Тэлебарометр.
20.45 «Правы чалавека».
21.00 Экспедыцыя.
21.30 Камедыя «Сямейка Тэненбаум» 
(ЗША).
23.30 Свая музыка.
00.00 Пасоўванне +.

07.00 «Здабытак рэспублікі».
07.15 Шматсерыйны фільм «Міхайла 
Ламаносаў». «Ад нетраў сваіх». 1984 г. 2-я 
серыя.
08.30 Мультфільмы.
09.05 «Смехапанарама» Яўгенія Петрасяна.
10.05 Фільм «Зарэчанскія жаніхі». 1967 г.
11.00 Весткі.
11.10 «Сам сабе рэжысёр».
12.00 «Сіндром Кашпіроўскага». Дакумен-
тальны фільм.
13.00 Дэтэктыў «Вяртанне Турэцкага». 
Фільм 2 «Дуплет», серыя 2.

14.00 Весткі.
14.20 Прэм’ера. «Піраты ХХI стагоддзя». 
Дакументальны фільм.
15.25 Прэм’ера. «Танцы з Зоркамі». Сезон-
2009.
18.25 «Сумленны дэтэктыў». 
19.00 Весткі тыдня.
20.05 «Адмысловы карэспандэнт».
20.30 Прэм’ера. «Карабель лёсу». Канцэрт 
Мікалая Баскава.
22.40 Гістарычная драма «Шэсцьдзесят 
беглякоў. Алдан Дургун». 1991 г.
00.10 Заканчэнне эфіру.

07.40 Мультфільм.
08.00 Сёння.
08.15 «Дзікі свет».
08.45 «Іх норавы».
09.20 «Ямо дома!».
10.00 Сёння.
10.25 Выратавальнікі.
10.55 «Прафесія-рэпарцёр».
11.25 «Авіятары».
12.00 «Дачны адказ».
13.00 Сёння.
13.25 «Крамлёўскія пахаванні». Надзея 
Крупская.
14.10 Камедыя «Гарадскі паляўнічы».
16.00 Сёння.
16.25 «Дужанне за ўласнасць».
17.05 Дэтэктыўны серыял «Закон і пара-
дак. Злачынны намер».
19.00 «Сёння. Выніковая праграма».
19.55 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за 
тыдзень».
21.05 «Галоўны герой».
22.15 «Рускія не здаюцца!».
22.50 Містычны трылер «Мечнік».
00.50 «Футбольная ноч».

09.30 Марафон. Парыж. Прамая трансля-
цыя.
12.15 Аўтагонкі. Гонкі на цягавітасць Ле-

Ман. 1000 км (Каталонія, Іспанія). Прамая 
трансляцыя.
13.00 Супербайк. Чэмпіянат свету ў Іспаніі. 
Заезд 1-ы. Прамая трансляцыя.
13.45 Аўтагонкі. Гонкі на цягавітасць Ле-
Ман. 1000 км (Каталонія, Іспанія). Прамая 
трансляцыя.
14.15 Суперспорт. Чэмпіянат свету ў 
Іспаніі. Прамая трансляцыя.
15.00 Веласпорт. «Планета Армстронга». 
Тэлечасопіс.
15.05 Веласпорт. «Тур Фландрыі» (Бельгія). 
Прамая трансляцыя.
18.00 Цяжкая атлетыка. Чэмпіянат Еўропы 
ў Румыніі. Жанчыны. 58 кг. Прамая транс-
ляцыя.
19.00 Спартовая гімнастыка. Чэмпіянат 
Еўропы ў Італіі (Мілан). Дзень 4-ы.
20.00 Цяжкая атлетыка. Чэмпіянат Еўропы 
ў Румыніі. Мужчыны. 56 кг. Прамая транс-
ляцыя.
22.00 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая 
(Пекін). Фінал.
00.00 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Дзень 3-і.
00.30 Супербайк. Чэмпіянат свету ў Іспаніі. 
Заезд 2-і.
01.00 Аўтагонкі. Гонкі на цягавітасць Ле-
Ман. 1000 км (Каталонія, Іспанія).
01.30 Мотаспорт па выходных.
02.00 Ралі. Чэмпіянат свету. «Ралі Парту-
галіі». Дзень 3-і.

18.00 Прэс-экспрэс.
18.15 «Ранча», серыял, 20 серыя.
19.05 «Minsk-Mixt–2008»: ч. 1. Канцэрт 
гурта «Джамбібум».
19.35 «Незалежныя», дак. фільм, рэж. Яцэк 
Тальчэўскі, 2006 г., Польшча.
20.30 Жаўтуха.
21.00 Аб’ектыў (вынікі тыдня).
21.20 «Гісторыя пад знакам Пагоні».
21.30 Форум (ток-шоу): Краіна ў запоі.
22.15 Фільматэка майстроў: «Угару, уніз», 
маст. фільм, 2004 г., Чэхія.
00.00 Аб’ектыў.

Падпіска на «Новы час» праз банк
1. Выразаем купон.

2. Пішам прозвішча, імя, імя па бацьку і адрас.

3. Указваем суму аплаты.

4. Ідзем у адзяленне банка і здзяйсняем пералік грошай.

5. Ксеракопію плацёжнага дакумента, атрыманага вамі, з указаннем тэрміну падпіскі 

і адрасам дастаўкі накіроўваем у рэдакцыю.

6. Кошт падпіскі за адзін нумар — 500 рублёў (на адзін месяц — 2000 рублёў).

ШАНОЎНЫЯ ЧЫТАЧЫ!
Газета «Новы час» працягвае падпіску на 2009 год. 
Падпісацца на выданне можна на перыяд ад 1 месяца 
да 1 года праз пошту або праз банк.

Падпіска на «Новы час» праз пошту
1. Выразаем купон.

2. На ПАШТОВЫМ ПЕРАВОДЗЕ пішам суму грашовага пераводу ў лічбах і пропі-

сам.

3. У графе «Ад каго» пішам прозвішча, імя, імя па бацьку.

4. Ніжэй указваем адрас.

5. Ідзем на бліжэйшае паштовае аддзяленне і здзяйсняем паштовы перавод.

6. Ксеракопію плацёжнага дакумента, атрыманага вамі, з указаннем тэрміну падпіскі 

і адрасам дастаўкі накіроўваем у рэдакцыю.

7. Кошт падпіскі за адзін нумар — 500 рублёў (на адзін месяц — 2000 рублёў).
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Сітуацыя для Мінску пакуль дастаткова кам-
фортная. Гэта працяг балансавання паміж 

Захадам і Масквой. Абяцанні можна прадаваць 
некалькі разоў: прызнаць Паўднёвую Асецію 
і Абхазію — Расіі, а не прызнаваць — Еўропе. 
Адбываецца звычайны гандаль за Беларусь, 
якую Еўропа і Расія хацелі б бачыць у сферы 
свайго геапалітычнага ўплыву. Актыўныя 
сустрэчы Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам, 
якія мелі месца напрыканцы мінулага тыдня, 
адбыліся, калі ЕС прымала рашэнне ўклю-
чыць Беларусь у склад праграмы «Усходняе 
партнёрства». Пасля сустрэчаў з еўрапейскімі 
чыноўнікамі Лукашэнка накіраваўся ў Маскву, 
каб кампенсаваць еўрапейскі крэн. Малюнкі 
цёплых і сяброўскіх сустрэчаў Лукашэнкі і 

Мядзведзева, якія былі паказаныя па расійскіх 
каналах, таксама закліканыя прадэманстрава-
ць расіянам, што ў саюзнікаў усё нармальна. 

«Независимая газета» (Расія) 

Справа ў тым, што Расія ў дадзенай сітуа-
цыі вызначае кошты на газ, сыходзячы з 

палітычных меркаванняў. Яна павысіла кошты 
ўсім, аднак ступень падвышэння залежыць 
ад палітыкі. І паколькі Беларусь з’яўляецца 
сябрам Саюзнай дзяржавы, яна мае некаторыя 
прывілеі. Аднак, калі Беларусь адыдзе ад Расіі 
ў бок ЕС і «Усходняга партнёрства», было б 
заканамерна перайсці на мову еўрапейскіх 
коштаў.

Strana.ru (Расія) 

Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі па сутнас-
ці ёсць выключна «пратакол пра намеры», 

а не зборачны цэх і не паўнавартаснае канс-
труктарскае бюро. Няма разумення таго, што 
пры адсутнасці ўласнага праекту, над якім 
працавалі б усе яго ўдзельнікі, на постсавец-
кай прасторы кожную хвіліну рэалізуецца 
знешні праект. Рэалізуецца дэзінтэграцыя і 
ўцягванне нашых краін у атлантычны рацыён 
у якасці ежы. 

Segodnya.ru (Расія) 

Гэта (прыём Беларусі ў праграму «Усходняе 
Партнёрства») было галоўнай інтрыгай бру-

сельскага саміту, паколькі Беларусь далёка не 
адпавядае патрабаванням Еўрасаюзу, асабліва 

ў галіне правоў чалавека і інстытутаў палітыч-
нага плюралізму. У выніку Беларусь вырашана 
пакінуць у спісе, аднак гэта не значыць, што 
Лукашэнка і ягоныя прадстаўнікі будуць зап-
рошаныя на саміт, які адчыняцца ў Празе 7 мая. 
Пытанне пра гэта будзе вырашацца пазней. 

«Radio Free Europe / Radio Liberty» ( ЗША)

Нам казалі, што пры Ельцыне Расію не пава-
жалі ў замежжы за тое, што яна ўвесь час 

была марыянеткай Захаду. Што змянілася? Калі 
прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка атрымлівае 
грошы ў Расіі за прызнанне Паўднёвай Асеціі, 
а потым дэманструе дулю, гэта што — нас 
паважаюць у замежжы?

«Новая газета» (Расія)

� ЯНЫ ПРА НАС: ЗАМЕЖНАЯ ПРЭСА ПРА БЕЛАРУСЬ

УСЁ НА ПУБЛІКУ
Алег ПЯТРОЎ

У Вялікабрытаніі памерла 
першая зорка праграм жанру 
«За шклом» Джэд Гудзі. Яна 
хацела, каб увесь свет стаў 
сведкай яе смерці. 

Канцэпцыя праграм «За шк-
лом», або Big Brother, як яны 
называюцца на Захадзе, на пер-
шы погляд вельмі прымітыўная. 
Удзельнікі, як правіла падлеткі, 
жывуць у зачыненых тэрміналах 
некалькі тыдняў пад прыцэламі 
дзесяткаў камер. Фрагментарна 
эпізоды здымкаў перадаюцца 
штодня ў эфір. 

Напрыканцы кожнага тыдня 
публіка абірае горшага, на яе 
думку, удзельніка. У выніку ў 
фінале застаецца адзін чалавека. 
Ён абвяшчаецца пераможцам і 
атрымлівае, як правіла, матэры-
яльны прыз.

Нягледзячы на прымітыў-
ную формулу, Big Brother зрабіў 
сапраўдную рэвалюцыю ў шоу-
бізнесе. Аказалася, што тупыя 
размовы падлеткаў, іх прымітыў-
ныя раманы і побытавыя спрэчкі 
могуць быць у фокусе інтарэсаў 
усяго грамадства, правакаваць 
навуковыя дыспуты і нават вы-
клікаць міжнародныя канфлік-
ты. Некаторыя зоркі «За шклом» 
дасягнулі статусу грамадскіх 
куміраў. Самай славутай была 
Джэд Гудзі. 

Джэд падала заяўку на кон-
курс, бо ёй былі вельмі патрэбныя 
грошы. На той час у яе, звычайнай 
брытанскай 21-гадовай дзяўчыны, 
было двое малых дзяцей і даўгоў 
на шэсць тысяч фунтаў.

З’яўленне Джэд у шоу вы-
клікаў шок у нацыі. Англічане 
не ведалі, куды ім падзецца ад 
сораму. На экранах Джэд казала 
неверагодныя рэчы. Так, яна да-
казвала суседзям па тэрміналу, 
што Рыо-дэ-Жанейра — гэта імя 
і прозвішча нейкага бразільца, 
што Шэрлак Холмс прыдумаў 
асаблівую мадэль унітазу, што 
Кембрыдж — частка Лондану. 

У прынцыпе, яе ўзровень ведаў 
быў люстэркам крызісу 80-х га-
доў, калі ў рамках структурных 
рэформ Маргарэт Тэтчэр шмат 
людзей страцілі працу і сталі 
маргіналамі. Бацька Джэд быў 
беспрацоўным і наркаманам. А 
таксама меў праблемы з законам. 

Ён і памер ад перадазіроўкі, калі 
Джэд было два гады. Маці такса-
ма сядзела на наркотыках. Яна 
нават прымушала маленькую 
дачку круціць ёй касякі. А неяк 
яна збіла маці школьнай сяброўкі 
Джэд, што каштавала Джэд адлі-
чэння з вучэбнай установы. Тым 
не менш атэстат яна неяк атры-
мала і да прыходу ў шоу-бізнес 

працавала ў стаматалагічным 
шпіталі медсястрой.

Аднак неадукаванасць Джэд 
— гэта толькі кветачкі. За шк-
лом Джэд не толькі дэманстра-
вала свой нізкі IQ, аднак яшчэ 
і ахвотна закладала за каўнер. 
Гэта прывяло да шэрагу інцыдэ-
нтаў. Аднойчы яна пад мухай і 
абсалютна распранутая пачала 

скакаць перад камерамі на га-
зоне каля тэрміналу. У другі раз 
увогуле занялася сексам з іншым 
удзельнікам праграмы. Лічыцца, 
што гэта быў першы сексуальны 
кантакт у гісторыі Big Brother. 

Гаротная Брытанія! Спачатку 
бульварная прэса проста смяя-
лася з Джэд. Аднак нечакана да 
ўсіх дайшло, што з Джэд таксама 
смяюцца і замежнікі. Але калі 
для брытанцаў Джэд была про-
ста дурной дзяўчынкай з сям’і 
беспрацоўных, то для іншазем-
цаў яна стала часткай іміджу 
Англіі. 

Тон прэсы радыкальна змяніў-
ся. Пачалася кампанія за тое, каб 
хутчэй выкінуць Джэд з шоу і 
пакласці канец здзекам з нацыі 
Шэкспіра. «Выкінь гэтую свін-
ню!» — заклікала аўдыторыю 
адна з жоўтых газет. «Далоў ба-
буіна!» — пісала іншая. 

У выніку Джэд прайграла. 
Большасць прагаласавала за яе 
выключэнне з праграмы. Аднак 
на самай справе яна апынулася 
пераможцам. Як толькі пакінула 
адно шоу, яна стала героем інша-
га. На двары стаяла падрыхтоўка 
да вайны ў Іраку, а Джэд была 
больш вядомай, чым Садам Ху-
сейн. Публіка настолькі палюбіла 
яе, што арганізатары наступнага 
Big Brother аўтаматычна запрасілі 
яе ў склад удзельнікаў. Да канца 
свайго жыцця яна паспела зняцца 
ў трох выпусках Big Brother.

І кожны ўдзел — скандал. Самы 
буйны меў міжнародныя наступс-
твы. Расісцкія заявы Джэд супра-
ць удзельніцы, якая паходзіла з 
Індыі, узнялі на вушы індусаў па 
ўсяму свету. Тэлекампанія, якая 
арганізавала шоу, атрымала 40 
тысяч скаргаў. Міністр фінансаў 
Вялікабрытаніі, які ў той час 
наведваў Індыю, быў вымушаны 
публічна пракаментаваць інцы-
дэнт і заявіць, што яму «праграма 
не падабаецца». Пазней, праўда, 
Джэд папрасіла ў той індыйскай 
дзяўчыны прабачэння.

Хутка Джэд стала мега-зоркай. 
Яе прозвішчам назвалі парфуму, 
курсы фітнесу. Яна апублікавала 

біяграфію (кніга стала бестсе-
лерам 2007 года) і дапаможнік 
па гастраноміі, вяла ўласную 
калонку ў часопісе для жанчын і 
нават адчыніла свой салон пры-
гажосці. 

Папулярнасць прынесла буй-
ныя грошы. Яе машына мадэлі 
Bentley Continental GTC каштава-
ла 130 тысяч фунтаў. Яе агульны 
капітал быў роўны 2 мільярдам 
фунтаў. 

Адзін з жаночых часопісаў 
паставіў яе на 25 пазіцыю ў сус-
ветным рэйтынгу «Самыя ўплы-
вовыя жанчыны планеты». За 
фатаграфіі з яе вяселля з Джэкам 
Твідам часопіс «OK Magazine!» 
пагадзіўся заплаціць больш за 
мільён фунтаў. 

Фантастычны ўзлёт быў прало-
гам страшнай трагедыі. У жніўні 
2008 года Джэд была вымушана 
пакінуць чарговае шоу з-за таго, 
што ў яе знайшлі рак шыі. У 
лютым у яе пачаліся метастазы. 
5 сакавіка яна мела споведзь. 
Роўна праз месяц пасля свайго 
шлюбу (22 сакавіка) 27-гадовая 
Джэд памерла. 

Брытанскае грамадства неча-
кана зразумела, што тая дурная 
дзяўчынка — гэта частка яго 
культурнай гісторыі. «Яны была 
дзяўчынкай вялікай мужнасці, 
якая змагалася ўсё сваё жыццё», 
— піша адно з выданняў. Прых-
ільнікі Джэд адзначаюць, што 
яе публічныя апавяданні пра 
гісторыю сваёй хваробы на рак 
прымусілі вялікую колькасць 
жанчын прайсці тэсты на рак і 
такім чынам выратаваць сваё 
жыццё. 

Іншыя кажуць, што яна нават 
зрабіла сваю смерць нейкім шоу. 
За пару месяцаў да смерці Джэд 
прадала аднаму з каналаў права 
здымаць, як яна сыходзіць з 
жыцця. Дня не праходзіла, каб 
жоўтая прэса не згадвала пра но-
выя адзнакі пагаршэння яе стану, 
быццам чакаючы яе смерці. 

Так ці інакш, прэм’ер-міністр 
краіны Гордан Браун даслаў спа-
чуванне родным і сябрам сям’і 
нябожчыцы. 
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ЛЮКСЕМБУРГ. ЯШЧЭ АДНА КРАІНА 
ЛЕГАЛІЗАВАЛА ЭЎТАНАЗІЮ 

17 сакавіка ў Вялікім герцагстве Люксембург уступіў у сілу закон, 
які дазваляе эўтаназію. Люксембург стаў трэцяй краінай Еўропы, 

якая яе легалізавала. На цяперашні момант законы, якія дазваляюць эўта-
назію, дзейнічаюць у Нідэрландах і Бельгіі. Цікава, што працэс прыняцця 
закону выклікаў канстытуцыйны крызіс. У снежні герцаг, які фармальна 
з’яўляецца кіраўніком дзяржавы, заявіў, што не падпіша закон, што быў 
прыняты напярэдадні нацыянальным парламентам (30 галасоў было 
«за» і 26 — «супраць»). Гэта прымусіла парламентарыяў унесці папраўкі ў 
канстытуцыю, якія забараняюць яго светласці рабіць публічныя каментары 
па заканатворчай дзейнасці парламента. Таксама герцага пазбавілі права 
падпісваць законы.

Па матэрыялах «Le Monde» (Францыя) 

ІРАН. ПАЛЯВАННЕ 

НА БЛОГЕРАЎ

У адной з турмаў памёр Амід 
Рэза Мір Саяафі — іранскі 

блогер, якога кінулі ў турму за зня-
вагу гонару заснавальніка Ісламс-
кай Рэспублікі. Родныя і дысідэнты 
лічаць, што меў месца акт суіцыду. 
Міжнародныя праваабарончыя 
арганізацыі ўжо ўсклалі ўсю адказ-
насць за смерць Аміда на іранскія 
ўлады. Блогер, якому было ўсяго 
25 гадоў, два гады таму трапіў за 
краты за тое, што на сваім блогу 
некарэктна адгукнуўся пра аяталу 
Хамейні. Між тым, у турмах Ірана 
знаходзяцца іншыя ўладальнікі 
персанальных старонак у інтэрнэце. Міжнародныя арганізацыі называюць 
лічбу ў 26 асобаў. Сярод вязняў-блогераў іранскі грамадзянін, які самым 
першым у краіне завёў уласны блог. Акрамя таго, улады ўвесь час кантра-
лююць сеціва. За часы кіравання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада 70 
іранскіх блогаў былі зачыненыя за палітыку.

Па матэрыялах «El Pais» (Іспанія)

ІРАК. ГІСТАРЫЧНАЯ 

СУСТРЭЧА

Джалал Талабані, прэзідэнт Іра-
ка, здзейсніў гістарычны візіт 

у Турцыю, дзе сустрэўся са сваім 
калегам Абудулой Гюлем. Апошні 
раз іракска-турэцкая сустрэча тако-
га высокага ўзроўню мела месца 30 
гадоў таму. Галоўнай тэмай размо-
вы стала кааперацыя краін у бара-

цьбе з курдскім тэрарызмам. Багдад заверыў Анкару ў гатоўнасці дапамагчы 
змагацца з партызанамі з Рабочай партыі Курдыстану (РКК). Лічыцца, што на 
тэрыторыі Ірака знаходзяцца некалькі сотняў баявікоў РКК. Перыядычна яны 
пераходзяць мяжу і атакуюць турэцкія вайсковыя аб’екты. Іракскія ўлады, якім 
была патрэбна падтрымка курдаў, заплюшчвалі вочы на сітуацыю. Турцыя 
нават абвінавачвала Ірак у лаяльным стаўленні да дзейнасці курдскіх сепа-
ратыстаў на тэрыторыі курдскай аўтаноміі і пагражала вайсковай аперацыяй 
на тэрыторыі суседняй краіны. Аднак чым бліжэй дата вываду амерыканскіх 
войскаў, тым больш занепакоенымі становяцца ўлады Іраку існаваннем пад 
носам легальна дзеючых тэрарыстаў. Апошнім часам нават урад аўтаноміі 
пераглядзеў адносіны да РКК і падтрымлівае іх ліквідацыю.

Па матэрыялах «Le Figaro» (Францыя)

ЕЎРАСАЮЗ. 

ФОНД ЭКСТРАНАЙ 
ДАПАМОГІ 

ПАДВОЯЦЬ

Еўрасаюз падвоіць памер свай-
го фонду экстранай дапамогі 

дзяржавам-сябрам, якія адчува-
юць востры недахоп фінансаў, да 
50 мільярдаў еўра. Такім чынам 
ЕС у самы разгар крызісу дэманструе салідарнасць з эканамічна слабымі 
краінамі, заявілі дыпламаты 20 сакавіка ў сувязі з самітам ЕС, які праходзіць 
у Бруселі. Раней у праекце выніковага камюніке гаварылася, што інстытутам 
ЕС варта толькі «праверыць магчымасць» падняць верхнюю мяжу фонду 
экстранай дапамогі.

Толькі летась ЕС павялічыў памер фонду ўдвая, давёўшы яго да 25 мі-
льярдаў еўра. Венгрыя атрымала з фонду 6,5 мільярда еўра, Латвія — 3,1 
мільярда. Румынія вядзе зараз перамовы з Міжнародным валютным фон-
дам і Еўрасаюзам пра выдзяленне пакета дапамогі, дзе доля ЕС складзе 7 
мільярдаў еўра.

Па дапамогу фонду могуць звярнуцца толькі тыя краіны ЕС, якія яшчэ 
не ўвялі еўра. 

Па матэрыялах ДПА

�ПАДРОБКА

Створаная сябрамі АТТАС новая утопія выклікала гучны 

рэзананс у медыях. Праўда, дапамог ім сам «Die Zeit», 

на сайце якога з’явілася заметка «Асцярожна, плагіят»

ФАЛЬШЫВЫ ЧАС 

Алег НОВІКАЎ

Антыглабалісты, якія 
падрабілі ў іранічна-
парадыйным стылі выпуск 
вядомай нямецкай газеты, 
надалі папулярнасці сваёй 
праграме па выхаду з крызісу.

Ахвярай праціўнікаў глабалі-
зацыі стаў штотыднёвік «Die 
Zeit» («Час» па-нямецку) — адно з 
самых салідных выданняў краіны, 
якое выходзіць з 1946 года. Газета 
лічыцца апірышчам нямецкай 
журналістыкі (дастаткова сказа-
ць, што выдаўцом яе цяпер пра-
цуе былы канцлер ФРГ Гельмут 
Шмідт). «Die Zeit»  — таксама пера-
давы орган нямецкай ліберальнай 
думкі. Для ягоных артыкулаў 
характэрная моцная аналітыка і 
дэталёвае вывучэнне тэмы. Таму 
да публікацый у газеце ў грамадс-
тве ставяцца вельмі сур’ёзна. 
Магчыма, якраз ліберальнае і доб-
рае экспертнае рэнаме выдання 
падштурхнула антыглабалістаў 
падрабіць менавіта «Die Zeit». 

Аўтарамі падробкі выступілі 
актывісты арганізацыі АТТАС. 
АТТАС — гэта абрэвіятура ад 
Association for the Taxation of  
Financial Transactions for the Aid 
of  Citizens (Асацыяцыя за падаткі 
на трансакцыі для дапамогі гра-
мадзянам). Такую складаную на-
зву прыдумалі заснавальнікі пра-
екту. Яны (у асноўным гэта былі 
французскія эканамісты левых 
поглядаў) лічаць, што збіранне ад-
наго працэнту падатку з біржавых 
здзелак спекулянтаў дапаможа 
стварыць буйны фонд дапамогі 
бедным краінам Поўдня. 

Так здарылася, што стварэнне 
ініцыятывы ў 1997 годзе адбыва-
лася сінхронна з уздымам моды 
на антыглабалізм. Падлеткі, якія 
атакавалі рэстараны Макдональдс 
і вялі асаду самітаў Вялікай сямёр-
кі, ахвотна выкарыстоўвалі тэзісы 
АТТАС. 

У выніку АТТАС хутка перат-
варылася з гуртка эканамістаў у 
шырокую грамадскую ініцыяты-
ву, прычым з філіямі ў многіх 
краінах, у тым ліку Германіі. 
Праўда, праз пару гадоў пачаўся 
арганізацыйны крызіс: працаваць 
па канкрэтных пытаннях больш 
цяжэй і марудней, чым кідаць 
камяні ў паліцыю. 

Цяперашні глабальны крызіс 
быў для АТТАС як мана з неба. На 
апошнім так званым Антыкапі-
талістычным кангрэсе ў Берліне, 
арганізаваным АТТАС у лютым, 
удзельнічалі 2500 чалавек. Падчас 
мерапрыемства было вырашана 
стварыць фальшывы нумар ней-
кай папулярнай газеты, у якім 
праз арыгінальны фармат падачы 
матэрыялаў данесці да немцаў га-
лоўныя ідэі дыскусіі на кангрэсе. 

21 сакавіка ў 100 гарадах Гер-
маніі актывісты АТТАС выйшлі 

на вуліцы і пачалі раздаваць быц-
цам бясплатны выпуск «Die Zeit». 
Мінакі ахвотна бралі экземпляры 
газеты. Пазней, калі людзі чыталі 
яе, яны разумелі, што сталі ахвяра-
мі, самае малое, нейкага жарту.

Змест газеты, чый дызайн як 
дзве кроплі вады падобны на 
арыгінал, уяўляе сабой шэраг 
артыкулаў, напісаных у жанры 
утопіі. Быццам нарэшце лозунгі 
АТТАС перамаглі — і вось што 
ў выніку адбываецца цяпер у 
Германіі. 

Перадавы артыкул, які назы-
ваецца «Нарэшце святло напры-
канцы тунеля», пачынаецца з 
экскурсу ў нядаўняе мінулае, калі 
на двары стаяў крызіс, а ўрады 
збіраліся лячыць яго з дапамо-
гай ліберальных эканамічных 
рэцэптаў. Дзякуй богу, піша аў-
тар, нашы міністры зразумелі, 
што сапраўдная крыніца крызісу 
— «капіталізм». Таму яны нацы-
яналізавалі ўсе прыватныя банкі, 
абклалі падаткамі багатых, павя-
лічылі падтрымку бедных. 

Больш за тое, зараз ідзе гра-
мадская палеміка наконт новай 
мадэлі вытворчасці, якая павінна 
арыентавацца на сацыяльныя 
і экалагічныя праблемы. Так, 
хутка канцэрн Opel парадуе аўта-
аматараў новым абсалютна эка-
лагічным аўтамабілем. Страшна 
падумаць, што яшчэ ўчора Opel 
быў на мяжы банкруцтва. «Калі 
ёсць палітычная воля, то аказва-
ецца, што зрабіць рэформы не так і 
цяжка», — каментуе ход рэформаў 
міністр фінансаў.

Адначасова газета падкрэс-
лівае, што падобныя рэформы 
не былі б магчымыя без саміх 
простых грамадзян. У адзін дзень 
яны выйшлі на вуліцы і пры-
мусілі ўрад змяніць эканамічную 
палітыку: інвеставаць у сацыяль-
ныя інстытуты: школы, бальні-
цы, забараніць прыватызацыю 
дзяржаўных прадпрыемстваў. 

Змены, дарэчы, калі верыць на-
пісанаму, адбываюцца і ў іншых 

галінах. Пасля таго, як прэзідэнт 
Абама закончыў «вайну з тэра-
рызмам», каласальныя сродкі, 
якія раней ішлі на абарону, былі 
накіраваныя на вырашэнне са-
цыяльных праблем. Сацыяльнай 
будзе і новая канстытуцыя Еўра-
саюзу, праца над новай рэдакцы-
яй якой вось-вось закончыцца. 

Вось такі прыкладна змест тэк-
стаў у фальшывай «Die Zeit».

Створаная сябрамі АТТАС 
новая утопія выклікала гучны 
рэзананс у медыях. Праўда, да-
памог ім сам «Die Zeit», на сайце 
якога з’явілася заметка «Асця-
рожна, плагіят». Пра падман 
адразу паведамілі ўсе вядучыя 
выданні, уключаючы ТБ. Бліз-
кая да Партыі зялёных газета 
«Tageszeitung» нават выпусціла 
падробку асобным дадаткам да 
свайго нумару.

«Мы не чакалі такога поспе-
ху», — прызнае адзін з аўтараў 
падробкі. Не чакала яе і рэдакцыя 
«Die Zeit». Цяпер яе супрацоўнікі 
думаюць, пачынаць або не су-

довую справу за недазволенае 
выкарыстання брэнду. Усё ж гэта 
было своеасаблівай рэкламай для 
газеты. Тым больш, што некато-
рыя артыкулы з псеўда-«Die Zeit» 
сімпатычны выдаўцам і жур-
налістам штотыднёвіка. Крызіс 
ударыў і па іх. Газета ўпершыню 
страціла рэнтабельнасць і выму-
шана звяртацца да прыватных 
донараў па дапамогу.

Сутнасць праблемы, аднак, 
у іншым. Чаму яўна утапічныя 
ідэі мелі такую папулярнасць у 
немцаў? Таму, што гэта быў доб-
ры гумар, або таму, што сітуацыя 
сапраўды настолькі дрэнная, 
і бюргеры гатовыя верыць у 
радыкальныя сацыяльныя аль-
тэрнатывы? Частковы адказ мы 
атрымаем на гэтыя выходныя. 
У Франкфурце-на-Майне АТТАС 
рыхтуе маніфестацыю, каб пака-
заць лідэрам дваццаці вядучых 
краін свету, якія збяруцца ў Лон-
дане, кузькіну маці.
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�ПАЛІТЫКІ ТЫДНЯ

УЛАДЗІМІР ВАРОНІН

Напярэдадні парламенцкіх 
выбараў 5 красавіка і 600-

гадовага юбілею святкавання 
малдаўскай дзяржаўнасці молад-
зевае крыло Партыі камуністаў, 
лідэрам якой з’яўляецца прэзі-
дэнт Уладзімір Варонін, выступі-
ла з незвычайнай ініцыятывай. 
У выпадку перамогі на выбарах 
— змяніць нацыянальны сцяг. 

Зараз сцяг Малдовы чырвона-жоўта-сіні з выявай галавы зубра. На 
думку маладых камуністаў, дастаткова адной галавы зубра, аднак на 
чырвоным фоне. Менавіта такі сцяг быццам меў калісьці легендарны 
малдаўскі князь Штэфан Вялікі. Тое, што князь абраў дамінуючым коле-
рам чырвоны, па словах камсамольцаў, вельмі сімвалічна. Цяжка казаць, 
наколькі такая ініцыятыва дадасць галасоў Вароніну. 23 сакавіка 30 
тысяч чалавек ужо выйшлі ў Кішынёве на акцыю пратэсту супраць ураду 
камуністаў. Галоўны лозунг дэманстрантаў — «Мы не баімся!» — звязаны, 
па іх словах, з палітыкай рэпрэсій з боку рэжыму Вароніна. Арганіза-
тары маніфестацыі — лібералы і дэмакраты — паабяцалі праводзіць 
падобныя мерапрыемствы штодня. Дарэчы, упершыню правыя маюць 
нейкі шанец на выбарах. Прычына таму — раскол на левым флангу, дзе 
акрамя камуністаў з’явіліся новыя левыя і прарасійскія партыі, прычым 
яны выкарыстоўваюць адкрыты папулізм. Так, лідэр сацыял-дэмакра-
таў Дмітрый Брагіш выступае за тое, каб аддаць Расіі Прыднястроўе ў 
арэнду на 30 гадоў у абмен на бязвізавы рэжым і бясплатнае медычнае 
абслугоўванне малдаўскіх гастарбайтэраў.

ВАДЗІМ ЧАРУШАЎ

Адзін з лідэраў антыкрамлёўс-
кай апазіцыі ў Санкт-Пецяр-

бургу Чарушаў быў аўтарам такіх 
кампаній, як «Я не галасаваў за 
«Адзіную Расію», «Я супраць гэ-
бісцкай дыктатуры». Аднак геро-
ем навінаў ён стаў пасля таго, як 
улады прымусова накіравалі яго 
ў псіхіятрычную клініку. Дасюль 
цалкам невядома, якім чынам 
Чарушаў апынуўся ў бальніцы. 
6 сакавіка ён быў арыштаваны, 
дастаўлены ў аддзяленне міліцыі, 
адкуль яго і забрала медычная 

карэта. Прычым ён паспеў перадаць на волю інфармацыю пра тое, што ў 
міліцыі яму ўкалолі нейкі наркотык. Праз тыдзень знаходжання ў шпіталі 
туды прыехала выязная сесія суда і прыняла рашэнне пакінуць Чарушава 
на прымусовая лячэнне. Чарушаў і ягоны адвакат пратэставалі супраць 
такога вердыкту, паколькі артыкул можа быць ужыты толькі супраць асобаў, 
якія стаяць на медыцынскім уліку. Чарушаў ніколі не лячыўся ў псіхіятра. 
Так ці інакш, цяпер ён будзе заставацца ў шпіталі 6 месяцаў, пасля чаго 
ягоную справу могуць перагледзець. Між тым, дысідэнты гораду на Няве 
не пакідаюць калегу ў бядзе. 17 сакавіка яны правялі пікет перад бальніцай 
у падтрымку палітычнага вязня, ахвяры карнай псіхіятрыі. Галоўны ўрач 
бальніцы, які выйшаў да пікетчыкаў, паабяцаў хутка вызваліць Чарушава. 
Аднак тыя, хто бачыў вязня, кажуць, што яго стан вельмі пагоршыўся. 
Апазіцыя называе выпадак з Чарушавым праверкай новага механізму ціску 
на незадаволеных.

ГАБРЫЭЛЬ ПАЎЛІ

Актывістка нямецкага гра-
мадзянскага руху «Вольныя 

грамадзяне» — яе новы стар-
шыня — узначаліць спіс руху 
на чэрвеньскіх выбарах у Еўра-
пейскі парламент. Рух «Вольныя 
грамадзяне» — гэта практыка 
грамадскай актыўнасці,  калі 
жыхары на месцах фармуюць 
выбарчую платформу па якому-
небудзь канкрэтнаму пытанню, 
напрыклад, абароне парку або 
неабходнасці будаўніцтва новага 
дзіцячага садку. Доўгі час гэты 
рух быў абмежаваны ўзроўнем 
камун. Аднак пасля таго, як на 
нядаўніх выбарах у зямельны 

парламент Баварыі «Вольныя грамадзяне» прайшлі пяціпрацэнтны 
бар’ер і нават сталі трэцяй па колькасці дэпутатаў фракцыяй, стаўленне 
да іх змянілася. Самі мясцовыя актывісты ўпершыню ў гісторыі руху 
замахнуліся на мандаты нацыянальных і еўрапейскіх прадстаўнічых 
інстытутаў. Між тым, дасюль шмат хто лічыць, што, не маючы больш-менш 
зразумелай ідэалогіі, «Вольныя грамадзяне» не змогуць доўга існаваць у 
вялікай палітыцы і хутка дыскрэдытуюць сябе як папулісты і апартуністы. 
Як прыклад, іх пазіцыя па выбарах прэзідэнта ФРГ, якія адбудуцца 23 мая. 
Спачатку група дэлегатаў «Вольных грамадзян» збіралася галасаваць 
за кансерватараў (прэзідэнт ФРГ абіраецца на вялікім сходзе дэпутатаў 
розных узроўняў), аднак пасля сустрэчы з кандыдатам ад сацыял-дэмак-
ратаў дружна стала на бок ружовых.

�ЗАКОНАПРАЕКТ

ПРАФСАЮЗЫ — 
АПОРА ДЭМАКРАТАЎ

Іван БІЧ

10 сакавіка на разгляд 
кангрэсу ЗША паступіў 
законапраект, які радыкальна 
пашырае правы прафсаюзаў.

Так сталася, што словазлучэн-
не «прыхільнік партыі дэмак-
ратаў», сёння ў ЗША выклікае 
асацыяцыю з прадстаўнікамі 
ліберальнай інтэлігенцыі, яўрэй-
скай, чарнаскурай грамады, сек-
суальных меншасцяў, фемініст-
камі. А быў час, калі галоўным 
касцяком электарату партыі 
«аслоў» (сімвал дэмакратаў) 
былі працоўныя, арганізаваныя 
ў прафсаюзы. 

Максімальнага ўплыву праф-
саюзы дасягнулі пасля вайны, 
калі ў іх шэрагах быў кожны 
трэці амерыканскі рабочы. 
Крызіс прафсаюзаў пачаўся ў 80-
я падчас прэзідэнцтва Рэйгана, 
які дабіўся прыняцця шэрагу 
заканадаўчых актаў на карысць 
прадпрымальнікаў. Адпаведна, 
колькасць сяброў арганізацый 
скарацілася на дзесяць працэн-
таў. Зараз толькі сем працэнтаў 
амерыканскіх працоўных запіса-
ныя ў прафсаюзы.

Цяпер, магчыма, добрыя часы 
прафсаюзаў вяртаюцца. 10 сакаві-
ка на разгляд Кангрэсу паступіў 
законапраект Employee Free 
Choice Act (EFCA).

«Я падтрымліваю біль, паколь-
кі неабходна аднавіць адчуванне 
таго, што мы сумесна валодаем 
багаццем краіны і маем гарантыі 
сацыяльнай бяспекі. Мы павінны 
дапамагчы амерыканцам рэалі-
заваць свае правы арганізаваць 
прафсаюзы і дамагацца шляхам 
калектыўных перамоваў належ-
най ім часткі багацця, якую яны 
самі стварылі», — казаў яшчэ 
сенатар Абама падчас першых 
дэбатаў вакол EFCA. 

«Смяротная пагроза амеры-
канскім прынцыпам свабоды», 
— так называе ідэю EFCA Ньют 
Гінгрыч, сенатар ад рэспублікан-
цаў. Рэндл Джонсан, прадстаўнік 
гандлёвай палаты, пайшоў яшчэ 
далей, назваўшы законапраект 
«Армагедонам».

Армагедон заключаецца ў 
тым, што ў выпадку рэформы 
будуць змененыя правілы фарма-
вання прафсаюзных арганізацый 
на прадпрыемствах. 

Адпаведна цяперашнім зако-
нам, каб стварыць прафсаюз і 
пачаць перамовы з адміністрацы-
яй пра калектыўную дамову, пра-
цоўным трэба прайсці здавалася 
б прымітыўную працэдуру: боль-
шасць супрацоўнікаў прадпры-
емства павінны падпісацца пад 
заявай аб стварэнні прафсаюзу. 

Аднак справа не такая простая. 
Адміністрацыя ў такім выпадку 
можа адмовіцца ад перамоваў з 
прафсаюзнай дэлегацый і пат-
рабаваць правядзення таемнага 
галасавання па пытанню, ці 
патрэбны прафсаюз. І тут пачы-
наецца самае цікавае. Адпаведна 
статыстцы, толькі 20 працэнтаў 

падобных плебісцытаў заканч-
ваюцца на карысць прыхільнікаў 
прафсаюзаў. Тыя, хто ўчора быц-
цам быў не супраць прафсаюзу, 
галасуюць супраць.

Прычына феномену баналь-
ная. Як толькі калектыў пачынае 
патрабаваць стварэння прафса-
юзнай ячэйкі, адміністрацыя 
мабілізуецца і пачынае кампанію 
супраць прафсаюзных акты-
вістаў. Тэхнічная арганізацыя 
галасавання патрабуе нейкага 
часу, за які самых актыўных 
прафсаюзных лідэраў могуць 
папросту звольніць. 

Яшчэ можна не пускаць праф-
саюзных агітатараў на тэрыто-
рыю завода або фірмы. Нарэшце, 
самы дзейсны спосаб: распаў-
сюдзіць чуткі, што ў выпадку 
стварэння прафсаюзу кіраўніц-
тва пачне працэс зачынення 
прадпрыемства. Як дэманструе 
статыстыка, гэта працуе. 

EFCA радыкальна спраш-
чае працэс стварэння прафсаю-
зу. Адразу пасля таго, як боль-
шасць працоўнага калектыву 
падтрымлівае ідэю прафсаюзу, 
на прадпрыемстве ствараецца 
прафсаюзны аргкамітэт. І як 
толькі які-небудзь буйны праф-
саюз прызнае яго сваёй суполкай, 
прафсаюзная секцыя праз дзеся-
ць дзён можа пачаць перамовы з 
адміністрацыяй. 

Калі дырэкцыя і прафсаюз 
на працягу 90 дзён не дасягнулі 
згоды па калектыўнай дамове, 
на прадпрыемства едзе арбітр 
з федэральных структур. Ён да-
памагае абодвум бакам знайсці 
кампраміс. 

Дэмакраты маюць большасць 
у абедзвюх палатах парламента, 

аднак эксперты кажуць, што 
працэс прыняцця EFCA зацяг-
нецца надоўга. Кансерватыўная 
фракцыя дэмакратаў не хоча пры-
няцця закону. Але прафсаюзныя 
бонзы ўжо святкуюць перамогу. У 
кіраўніцтве самага буйнога праф-
саюзу АФТ-КПП ужо працуюць 
над праграмай стварэння сеткі 
прафсаюзаў. Паводле апытанняў, 
палова працоўных ЗША хацелі б 
быць сябрамі прафсаюзаў.

Апаненты законапраекту ка-
жуць пра тое, што EFCA падрывае 
адзін з інстытутаў амерыканскай 
дэмакратыі — «таемнае галаса-
ванне». Праект надае занадта 
вялікія правы чыноўнікам з цэн-
тру, што можа прывесці да таго, 
што яны пачнуць улазіць у працу 
прадпрыемства і тармазіць яе.

Аднак галоўная супярэчнас-
ць зменаў, на думку скепты-
каў, у тым, што прадпрыемствы 
змянілі сваю мадэль арганізацыі. 
Часы буйных заводаў і фабрык 
прайшлі. Цяпер дамінуюць ма-
ленькія кампаніі, склад якіх — не 
больш за сто чалавек. Паспяховая 
мадэль звычайнай фірмы — гэта 
карпаратыўнае адзінства ўсіх 
супрацоўнікаў. У выніку праф-
саюзы на такіх фірмах вельмі 
лаяльныя. Калі рабочыя і ме-
неджмент у такім маленькім 
калектыву пачнуць сварыцца, 
кампанія доўга на рынку не прат-
рымаецца, і тады ўсе стануць 
беспрацоўнымі. 

Пажывем — пабачым. 
Застаецца дадаць, што EFCA 

— практычна копія закону, які 
быў прыняты ў 1935 годзе, калі 
іншы прэзідэнт-дэмакрат Франк-
лін Рузвельт змагаўся з наступс-
твамі вялікай дэпрэсіі. 
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�БНР

БЕЛАРУСКАЯ МІСІЯ Ў БЕРЛІНЕ
Уладзімір САКАЛОЎСКІ

Цягам многіх гадоў да БНР 
ставіліся не як да важнага 
гістарычнага і палітычнага 
факта, а як да авантуры 
беларускіх нацыянал-
рамантыкаў. Аднак, дзякуючы 
нястомным намаганням 
сапраўдных беларускіх 
палітыкаў, праўдзівых 
гісторыкаў, і, безумоўна, 
патрыятычных журналістаў, 
вымалёўваецца іншае аблічча 
беларускай дзяржавы пачатку 
ХХ стагоддзя. Іх справа яшчэ не 
завершана. А таму не страціла 
сваёй актуальнасці. Прапануем 
вашай увазе матэрыял 
Уладзіміра Сакалоўскага, які 
пэўны час працаваў у Германіі 
і меў унікальную магчымасць 
пазнаёміцца з гістарычнымі 
дакументамі.

Беларускія дыпламаты

Пасля абвешчання ў 1918 годзе 
незалежнасці Беларусі ў шэраг 
еўрапейскіх сталіц для ўсталяван-
ня дыпламатычных адносін былі 
накіраваны ўрадавыя дэлегацыі 
БНР. Адну з важнейшых роляў 
у знешнепалітычнай дзейнасці 
БНР адыграла яе Надзвычайная 
місія ў Берліне. Яна на працягу 
амаль сямі гадоў (1919–1925) у 
складаных умовах годна прэзен-
тавала Беларусь і ў той жа час 
з’яўлялася адным з галоўных цэн-
траў БНР па каардынацыі дзей-
насці беларускіх дыпламатыч-
ных прадстаўніцтваў за мяжой. 
Акрамя сваёй афіцыйнай назвы 
— Надзвычайная дыпламатыч-
ная місія Беларускай Народнай 
Рэспублікі ў Германіі — прад-
стаўніцтвам выкарыстоўваліся і 
іншыя: Надзвычайная місія БНР 
у Берліне, Дыпламатычная місія 
БНР, Генеральная дыпламатыч-
ная місія БНР. 

Першым афіцыйным пасланні-
кам БНР у Германіі стаў капітан 
Антон Борык. Ён прыбыў у Берлін 
з Гродна 23 сакавіка 1919 года як 
кіраўнік Беларускай ваеннай 
місіі па справах ваеннапалонных. 
У нямецкіх лагерах для ваеннапа-
лонных знаходзілася каля 60000 
беларусаў. З іх беларускі ўрад 
спадзяваўся сфармаваць вайско-
выя аддзелы, якія пазней маглі 
скласці аснову нацыянальнага 
войска. Ужо ў пачатку красаві-
ка Борык, наладзіўшы сувязь з 
Міжнароднай камісіяй па спра-
вах ваеннапалонных, актыўна 
вёў працу сярод вайскоўцаў-
суайчыннікаў. Яму дапамагаў 
генерал Кіпрыян Кандратовіч, 
які ўваходзіў у склад дэлегацыі 
БНР на Парыжскую мірную кан-
ферэнцыю.

У сакавіку таго ж года ў Берлін 
з Кіева прыбылі міністры БНР 
Васіль Захарка, Аляксандр Цві-
кевіч, а таксама Аркадзь Смоліч, 
прызначаны на пасаду амбасада-
ра Беларусі ў Германіі.

Берлінскі перыяд
Напрыканцы сакавіка да гру-

пы далучаецца і сам старшыня 
Рады БНР Антон Луцкевіч, які 
спадзяваўся атрымаць запісаны 
на яго імя акрэдытыў у 1,6 мільёна 
марак у Рэйхсбанку. Грошы былі 
выдаткаваны беларускаму ўраду 
кіраўніцтвам Украінскай Народ-
най Рэспублікі. Практычна тры 
месяцы да развязання фінансава-
га пытання ўрад БНР амаль у поў-
ным складзе апынуўся ў Берліне. 
«Нямецкі ўрад адмовіўся выдаць 
належныя беларускаму ўраду 
паводле ўкраінскага акрэдытыву 
грошы. Гэта, а таксама доўгая 
працэдура атрымання пропускаў 
у Парыж, прымусіла дэлегацыю 
і сябраў ураду правесці ў Берліне 
каля трох месяцаў. Такім чынам у 
Берліне... утварыўся часова цэнтр 
беларускай палітычнай работы: 
іншага цэнтру з прычыны заняц-
ця палякамі Гродна і непрыхіль-
ных адносін ковенскага ўраду 
беларусы на той час не мелі», 
— тлумачыў Антон Луцкевіч.

Берлінскі перыяд дзейнасці 
Рады міністраў БНР вызначаецца 
істотнай актыўнасцю: рэгулярна 
праводзяцца ўрадавыя пасяджэн-
ні, арганізуюцца неафіцыйныя 
сустрэчы з уплывовымі нямец-
кімі палітыкамі, журналіста-
мі, наладжваюцца кантакты 
з дзяржаўнымі і прыватнымі 
ўстановамі Нямеччыны. 

6 красавіка 1918 года ў Берлін 
прыбывае дэлегацыя ад афіцэ-
раў-беларусаў з лагера ваен-
напалонных у Зэльцведэле на 
чале з палкоўнікам Вішнеўскім. 
Дэлегацыя перадае ў Беларускае 
ваеннае прадстаўніцтва пастано-
ву, падпісаную 60-ю афіцэрамі, з 
просьбай хутчэй накіраваць іх на 
бацькаўшчыну, каб браць удзел у 
фармаванні нацыянальных вай-

сковых аддзелаў. На жаль, маг-
чымасці беларускіх урадаўцаў у 
вырашэнні вайсковых пытанняў 
былі абмежаваныя.

«Сіндыкат Сапегі»

Дзейнасць беларускага ўраду ў 
іншых кірунках была больш выні-
ковай. Усталёўваюцца шчыльныя 
кантакты з прадпрымальнікам, 
ураджэнцам Беларусі Станісла-
вам Львом Сапегам-Ваяводам, які 
стварае ўласную фірму — «Сінды-
кат Сапегі для Еўропы і Азіі на 
Беларусі». Пэўны час ён аказвае 
прадстаўніцтву беларускага ўраду 
ў Берліне фінансавую дапамогу. У 
складзе Берлінскай канторы «Сін-
дыката» працавала шмат белару-
саў. Паўнамоцным дырэктарам яе 
да лета 1920 года быў ужо згаданы 
А. Борык. С. Л. Сапега-Ваявода 
заснаваў першую за межамі былой 
Расійскай імперыі Беларускую 
службу друку і тэлеграфнай інфар-
мацыі, якая двойчы на тыдзень вы-
давала інфармацыйныя бюлетэні, 
у якіх галоўная ўвага надавалася 
беларускай тэматыцы.

У красавіку 1919 года беларуская 
дэлегацыя на Парыжскую мірную 
канферэнцыю падае амбасадарам 
Францыі, Англіі і ЗША ў Берліне 
мемарандум ад імя Рады міністраў 
БНР з просьбай прызнаць беларус-
кую дзяржаву. А. Луцкевіч вядзе 
перамовы з камандуючым усімі 
лагерамі ваеннапалонных у Гер-
маніі генералам Патоцкім пра лёс 
палонных беларускіх вайскоўцаў. 
Ён ладзіць кантакты з нямецкімі 
сацыял-дэмакратамі і з іх лідэрам 
— Карлам Кауцкім. Менавіта праз 
яго быў перададзены 23 красавіка 
1919 года прывітальны ліст Прэзі-
дыуму Міжнароднай сацыял-
дэмакратычнай канферэнцыі ў 
Амстэрдаме ад беларускіх сацыял-
дэмакратаў.

Дэ-юрэ і дэ-факта

Афіцыйная рэгістрацыя Ды-
пламатычнай місіі БНР у Гер-
маніі адбылася 4 мая 1919 года. 
Тады Луцкевіч звярнуўся ў Мініс-
тэрства замежных спраў Германіі. 
Рэзалюцыя МЗС сведчыла пра тое, 
што нямецкі ўрад быў не супраць 
размяшчэння беларускага дыпла-
матычнага прадстаўніцтва.

2 ліпеня 1919 года адбылося 
першае пасяджэнне місіі, аднак 
цалкам штат быў укамплектава-
ны прыкладна ў жніўні. Толькі 
25 жніўня выконваючы абавязкі 
шэфа місіі Леанард Заяц быў 
афіцыйна прызначаны паўна-
моцным прадстаўніком бела-

рускага ўраду ў Берліне. Але 27 
кастрычніка таго ж года з-за хва-
робы апошняга на гэтую пасаду 
прызначаецца Леанід Баркоў, які 
раней уваходзіў у склад беларус-
кай дэлегацыі ў Парыжы.

28 жніўня 1919 года старшыня 
ўраду БНР А. Луцкевіч акрэсліў 
задачы, што стаялі перад ды-
пламатычнай службай: «Місія 
ў Берліне... павінна... служыць 
этапным пунктам дзеля зносін 
паміж Беларуссю і Літвою з ад-
наго боку і Парыжам — з другога. 
Апроч таго, на ёй ляжаў абавязак 
шырокай працы ў прэсе і аргані-
зацыі палонных беларусаў». 

Восенню 1919 года Надзвычай-
ная дыпламатычная місія БНР у 
Германіі складалася з трох аддзе-
лаў — консульскага, ваеннага і 
аддзелу прэсы. У ёй працавалі 
шэф місіі Леанард Заяц (пазней 
Леанід Баркоў); сакратар доктар 
Паўлоўскі; юрысконсульт Бруна 
Мілер; начальнік ваеннага аддзе-
ла місіі Антон Борык; дарадца 
па вайсковых справах Яўхім Бя-
левіч; дарадца па справах прэсы 
Валянцін фон Дзітман. 

Нямецкі ўрад не спяшаўся кан-
чаткова вызначыцца ў пытанні 
прызнання дэ-юрэ і дэ-факта Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі. 
Пасля паразы ў першай сусвет-
най вайне, звязаная ўмовамі 
Версальскай мірнай дамовы, 
Германія праводзіла асцярожную 
знешнюю палітыку, азіраючыся 
на краіны Антанты. 

Паміж Захадам і Усходам

Пасля расколу Рады БНР на сне-
жаньскай сесіі 1919 года ў Мінску 
Берлінская місія падпарадкавала-
ся юрысдыкцыі ўраду Народнай 
Рады БНР на чале з Вацлавам Лас-
тоўскім, што стаяў на антыпольскіх 
пазіцыях і месцам сваёй рэзідэнцыі 
абраў Коўна (Літва). З гэтага часу 
цікавасць да беларускага пытання 
ў Міністэрстве замежных спраў 
Германіі значна ўзрасла. 

Так, 29 красавіка 1920 года на 
запыт Шлескага геаграфічнага 
таварыства МЗС паведамляла: 
«Тэрыторыя, на якой жывуць 
беларусы, часткова акупавана 
палякамі; а другая частка яе 
цяпер знаходзіцца пад уладай 
бальшавіцкага ўраду са сталіцай 
у Менску, якая, аднак, існуе ў 
залежнасці ад Масквы. Акрамя 
таго, знаходзіцца больш дэмакра-
тычна зарыентаваны ўрад у Коў-
на, які быў створаны яшчэ раней, 
розныя беларускія дэлегацыі яко-
га маюць свае прадстаўніцтвы ў 
паасобных сталіцах Еўропы. Гэты 
ўрад дарэмна вядзе перамовы пра 
прызнанне яго савецкімі мас-
коўскімі ўладамі. А таму зараз 
Беларусь не можа разглядацца ў 
якасці самастойнага дзяржаўнага 
ўтварэння, а таму і не можам даць 
Вам пэўных дадзеных нават пра 
прыблізныя межы гэтага краю».

Пра тое, што Германія надава-
ла важнае значэнне кантактам з 
БНР, сведчыць факт адкрыцця ў 
Берліне пры МЗС асобнага бела-
руска-ўкраінскага аддзелу, які 
падтрымліваў шчыльныя сувязі 
як з Надзвычайнай місіяй БНР, 
так і з самім беларускім урадам 
у Коўна. Пра гэта сведчаць цыр-
куляры, што высылаліся МЗС 

Германіі сваім амбасадарам у 
Маскве, Рызе і Коўна.

Цыркуляр МЗС Германіі ад 
4 лістапада 1920 года падае інс-
трукцыю сваім дыпламатычным 
прадстаўнікам у Рызе, Коўна, 
Маскве, Стакгольме, як у гэтай 
палітычнай сітуацыі ставіцца 
да ўраду БНР: «Між іншым, што 
тычыцца беларусаў, хацелася 
б адзначыць наступнае: яны з 
вясны 1919 года ўтрымліваюць у 
Берліне дэлегацыю і неаднаразова 
патрабавалі ад Міністэрства за-
межных спраў прызнання дэ-юрэ 
і фінансавай падтрымкі. На гэта 
ім было адказана, што мы пры-
трымліваемся прынцыпу права 
народаў на самавызначэнне, пры 
гэтым з сімпатыяй ставімся да са-
мастойнае Беларусі. Гэта і магло б 
стаць пацвярджэннем нашых сім-
патыяў, але згодна з пастановамі 
мірнай Парыжскай дамовы нам 
прадпісаны пэўныя абмежаванні; 
асаблівыя цяжкасці мы адчуваем 
у праблеме прызнання з нашага 
боку Беларусі дэ-юрэ наперад краі-
наў Антанты. Пэўна ж, не бярэцца 
пад сумнеў прызнанне Беларусі 
дэ-факта, пакуль гэты беларускі 
ўрад знаходзіцца па-за межамі 
краю і пазбаўлены ўсяго таго, што 
неабходна для функцыянавання 
органаў дзяржаўнага кіравання.

Я прашу Вас, каб Ваша пазі-
цыя ў дачыненні да беларусаў 
супадала б з вышэйпададзенымі 
прынцыпамі, але пры гэтым, 
ідучы на супрацоўніцтва, неаб-
ходна звяртаць асаблівую ўвагу 
на захаванне неафіцыйнасці 
дачыненняў, паклаўшы гэта ў 
аснову дзейнасці з беларускімі 
прадстаўніцтвамі».

Пашпарты БНР

Характэрным у тагачасных ня-
мецка-беларускіх дачыненнях ёсць 
тое, што ўрад Нямеччыны за закон-
нага прадстаўніка беларускага на-
роду схільны быў лічыць менавіта 
Раду і ўрад Беларускай Народнай 
Рэспублікі, а не прамаскоўскія 
ўлады Савецкай Беларусі.

1919–1921 гады можна лічыць 
найбольш плённым перыядам у 
дзейнасці Берлінскай місіі БНР. 
Пасля перамоваў з прадстаўнікамі 
знешнепалітычнага і ваеннага ве-
дамстваў Нямеччыны беларускія 
прадстаўнікі дамагліся дазволу 
выдаваць грамадзянам Беларусі 
пашпарты БНР, а былым ваенна-
палонным, ураджэнцам Беларусі, 
— урадавыя пасведчанні. Маючы 
пашпарт грамадзяніна БНР, яго 
ўладальнікі маглі без перашкод 
жыць у свабоднай Еўропе, атры-
маць візу на пераезд у Амерыку 
або вярнуцца на радзіму.

У справе былых беларускіх 
ваеннапалонных нямецкія ўлады 
дазволілі місіі БНР правесці іх 
рэгістрацыю. Згодна з ёю былі 
складзеныя спісы больш за 10 
тысяч ураджэнцаў Беларусі, якія 
яшчэ знаходзіліся ў Германіі ў 
лагерах для інтэрнаваных. Гэта 
дало магчымасць арганізаваць 
апошнім грашовую дапамогу 
праз Беларускі Чырвоны Крыж.

Слова ёсць справа

Шмат было зроблена місіяй у 
культурна-асветнай і выдавецкай 

Народны Сакратарыят БНР (злева направа сядзяць) Алесь Бурбіс, Іван Серада, Язэп 
Варонка, Васіль Захарка, (стаяць) Аркадзь Смоліч, Пётра Крэчэўскі, Кастусь Езавітаў, 

Антон Аўсяньнік, Лявон Заяц
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справе. У кастрычніку 1920 года ў 
Берліне праз больш як паўгадавы 
перапынак узнавіла дзейнасць 
Беларускае прэс-бюро, кіраўні-
ком якога часова быў прызнача-
ны Л. Заяц. Распачаўся выпуск 
інфармацыйных бюлетэняў, якія 
фактычна дублююць адпаведныя 
выданні Вайскова-дыпламатыч-
най місіі БНР у Латвіі і Эстоніі, 
што перасылаў з Рыгі ў Берлін 
Кастусь Езавітаў, і бюлетэні прэс-
бюро з Коўна. Гэта было важнай і 
кампетэнтнай крыніцай інфарма-
цыі пра Беларусь для нямецкай 
грамадскасці, прэсы і ўрадавых 
устаноў.

Апрача розных прыватных 
тэлеграфных агенцтваў Беларус-
каму прэс-бюро ў Берліне ўдалося 
наладзіць супрацоўніцтва з ле-
тувіскім дзяржаўным тэлеграф-
ным агенцтвам «Эльта», вельмі 
ўплывовымі ў нямецкіх афіцый-
ных колах «Агенцтвам Вольфа», 
«Прэсэ-Вартэ», якое дзейнічала 
пры МЗС Германіі.

З Беларускім прэс-бюро ў Бер-
ліне была шчыльна звязаная 
інфармацыйная служба БНР у 
Гданьску (Данцыгу), утвораная 
ў верасні 1921 года (кіраваў Ісаак 
Лур’е).

Шмат было зроблена місіяй 
у выдавецкай справе. Усе ды-
пламатычныя і агульнаграмад-
зянскія пашпарты БНР былі 
надрукаваныя менавіта ў Гер-
маніі. Дзякуючы стварэнню ў 
1920 годзе выдавецкай суполкі 
«Вызваленне» ўбачылі свет кні-

га А. Цвікевіча «Адраджэнне 
Беларусі і Польшча», каляровыя 
паштоўкі з гербамі беларускіх 
ваяводстваў і этнаграфічная 
мапа Беларусі. Планавалася да 
выдання на нямецкай мове бра-
шура К. Езавітава «Беларусы і 
палякі». У Берліне выйшла такса-
ма папулярная сярод беларускіх 
ваеннапалонных кніга «З роднага 
краю». Пры ўдзеле Беларускай 
місіі, у берлінскім выдавецтве 
Карла Круціуса выйшла на ня-
мецкай мове кніга «Беларусь», 
якую склаў нямецкі журналіст 
Вальтэр Егер, сябра віленскага 
беларускага асяродку.

Дзеля пашырэння сярод ня-
мецкай грамадскасці звестак пра 
Беларусь сябры місіі ладзілі ў 
грамадскіх і партыйных клубах 
нямецкай сталіцы лекцыі, на якіх 
асвятляліся пытанні гісторыі і 
культуры беларускага народа, 
сучаснага палітычнага і экана-
мічнага становішча краю. 

З ініцыятывы ўраду БНР у 
лістападзе 1919 года ў Берліне 
адбылася важная нарада прад-
стаўнікоў беларускіх місіяў і 
кансулатаў у Германіі, Францыі, 
Чэхаславакіі і Польшчы, якая 
адыграла значную ролю ў спра-
ве каардынацыі дыпламатычна 
дзейнасці. Дзякуючы Берлінскай 
місіі была ўсталяваная сувязь з 
палкоўнікам Янам Ермачэнкам 
у Канстанцінопалі. Праз нейкі 
час там паўстаў беларускі кансу-
лат. У 1920 годзе былі таксама 
ўтвораныя консульскія аддзелы 
ў Бялградзе і Сафіі.

Фінансаванне

Плён і актыўнасць палітычнай 
і культурна-асветнай дзейнасці 
Беларускага прадстаўніцтва 
БНР у Германіі ў значнай ступені 
залежалі ад фінансавых магчы-
масцяў. Акрамя сціплых і нерэгу-
лярных паступленняў грошай ад 

беларускага ўраду з Коўна, місія 
зарабляла сродкі на існаванне 
за кошт консульскіх паслуг (за 
ўвесь час было выдадзена каля 
2 тысячы пашпартоў), акрамя 
таго, былі і невялікія асігнаванні 
з боку добраахвотных фундата-
раў. У залежнасці ад наяўнасці 
грошай, місія то пашырала сваю 
дзейнасць, то абмяжоўвала яе да 
мінімуму.

Для паляпшэння свайго фі-
нансавага становішча беларускі 
ўрад імкнуўся наладзіць уласную 
гандлёвую справу. У сувязі з гэ-
тым у 1921 годзе Радай міністраў 
БНР была ўтворана адмысловая 
Гандлёвая камісія на чале з В. 
Захаркам, а пазней — Міністэрс-
тва гандлю і прамысловасці, якое 
ўзначаліў Майсей Жытлоўскі. 
Пасярэднікам у гандлёвых апе-
рацыях ураду БНР у Нямеччыне 
выступала Берлінская місія. 
Гандлёвая дзейнасць БНР і місіі 
ў Берліне не прынесла жаданых 

дывідэндаў, тым не менш была 
працяглай паводле часу і разна-
стайнай паводле характару. 

У пошуках фінансавых срод-
каў урад БНР зноў імкнецца 
атрымаць грошы па старым 
украінскім акрэдытыве, што 
ляжаў у Берлінскім Рэйхсбанку 
і на які нямецкія ўлады наклалі 
арышт. Спадзеючыся атрымаць 
гэтыя грошы пры дапамозе ня-
мецкай фірмы ІВЕГ, беларускі 
ўрад падпісвае з ёй гандлёвае 
пагадненне пад гарантыю ўкраін-
скага крэдыту ў 3 мільёна марак. 
ІВЕГ выдзяляе ковенскаму ўраду 
БНР прамысловыя і спажывец-
кія тавары дзеля рэалізацыі іх 
беларускімі кааператывамі. З-за 
дрэннай якасці тавараў беларускі 
бок панёс фінансавыя страты. У 
студзені 1923 года гандлёвае па-
гадненне было скасавана.

Пасля пераезду Рады міністраў 
у Прагу роля Берліну ў знешне-
палітычнай дзейнасці БНР пасту-
пова падае. З 1 верасня 1922 года 
цалкам спыняецца фінансаванне 
місіі з боку ўраду, прадстаўніцтва 
пераходзіць на самаўтрыманне. 
Пасля падпісання пагаднення па-
між Германіяй і БССР Берлінская 
місія БНР фактычна знаходзілася 
на паўлегальным становішчы. 

Канчаткова сваю дзейнасць 
місія БНР спыніла ў кастрычніку 
1925 года пасля сумна вядомай 
Другой Усебеларускай канферэн-
цыі ў Берліне, на якой было пры-
нята рашэнне пра ліквідацыю 
ўраду БНР.

ПАМЯЦЬ У СЭРЦАХ І Ў ГРАНІЦЕ
Аляксей ХАДЫКА

22 сакавіка 2009 года 
споўнілася 145 год з дня 
трагічнай смерці Канстанціна 
Вікенція Каліноўскага, 
беларускага рэвалюцыянера-
дэмакрата, публіцыста, 
паэта, беларускага кіраўніка 
вызваленчага паўстання 1863–
1864 гадоў, якое пракацілася 
па захопленых Расійскай 
Імперыяй землях Польшчы, 
Беларусі і Літвы.

Як сучасныя беларусы ста-
вяцца да гэтага гучнага імя? Ці 
можна казаць, што асоба змагара 
за свабоду, увасобіўшыся ў назвах 
вуліц, шматлікіх творах мастац-
тва, увайшоўшы ў падручнікі гіс-
торыі, зрабілася хрэстаматыйна 
станоўчай у свядомасці кожнага 
нашага грамадзяніна? Відаць, 
адказ на гэтыя пытанні належыць 
яшчэ будучыні, паколькі прабле-
мы, якія Кастусь закранаў у сваёй 
«Мужыцкай праўдзе», адным з 
першых беларускіх перыёдыкаў 
(«Гутарка двух суседаў» у вершах, 
апярэджвае «Праўду» на год) у 
1862–1863 гадах, яшчэ застаюцца 
актуальнымі.

Зрэшты, як надзённай застаец-
ца і мемарыялізацыя месца пака-
рання Каліноўскага на Лукішскім 
пляцы ў Вільні, пра што днямі 
паважаны прафесар Адам Маль-
дзіс пытаўся на «круглым стале» 
навукоўцаў і дыпламатаў «Тыся-
чагоддзе Літвы. Літва і Беларусь 
— разам цягам 1000 год» у Літоўс-
кай амбасадзе ў Мінску. Адказ з 

літоўскага боку быў наступны: 
плошча зараз падлягае рэканс-
трукцыі, будучыня пакажа.

Ці адбудзецца ўзвядзенне пом-
ніка беларускаму паўстанцу ў 
Вільні, у значнай ступені залежы-
ць ад яго суайчыннікаў, публічнае 
прызнанне якімі Каліноўскага 
сваім нацыянальным героем 
адбылося не адразу. Толькі ў 1916 
годзе Вацлаў Ластоўскі ў артыку-
ле «Памяці справядлівага» (газета 
«Homon», № 66) упершыню акрэс-
ліў Каліноўскага як беларускага 
нацыянальнага дзеяча. Да Лас-
тоўскага далучыліся ўжо літарата-
ры ў БССР, а за межамі Савецкай 
Беларусі — Адам Станкевіч. Перад 
тым, пра што даводзіў у публіка-
цыі часопіса «Спадчына» (№ 2, 
1998) гісторык Алесь Смалянчук, 
пра Каліноўскага пісалі больш 
палякі, разглядаючы яго постаць 
«як польскага паўстанца, які зма-
гаўся на тэрыторыі Беларуска-Лі-
тоўскага краю, і хіба што ўлічваў 
спецыфіку рэгіёна». 

Асабліва выразна імкнуліся 
да гэтага сучаснікі і ўдзельнікі 
паўстання на польскім баку, у шта-
бе ў Варшаве, дзе ўлетку 1863 года 
па-беларуску надрукавалі падпі-
саную як быццам Каліноўскім, 
«Яськам-гаспадаром з-пад Вільні», 
улётку «Пісьмо да мужыкоў зямлі 
Польскай». Як даводзяць даслед-
чыкі і самі словы арыгінальных 
твораў Каліноўскага, сказаць, 
«што жывемо на зямлі Польскай, 
што ямо хлеб Польскі, мы, Паля-
кі з векаў вечных» — беларускі 
паўстанец не мог. Нават улічваю-
чы, што з польскімі паплечнікамі 
яго яднала агульная барацьба 
супраць расійскага царызму. 

Але аднадумцам беларускіх 
паўстанцаў з польскага боку, 

напрыклад, А. Гілеру са штабу 
ў Варшаве, варта быць удзяч-
нымі таму, што ён захаваў, вы-
вез на эміграцыю і ўжо ў 1860-я 
гады надрукаваў дакументы і 
ўспаміны і пра герояў 1863 года 
на Беларусі. У яго чатырохтомнай 
працы «Historia powstania narodu 
polskiego» (Парыж, 1867–1871) 
Кастусь Каліноўскі — сапраўдны 
нязломны змагар і патрыёт. Праў-
да, Рэчы Паспалітай. 

Якое ж месца Каліноўскага ў 
беларускай гісторыі і сучаснас-
ці? На гэта пытанне цікава адка-
заў гісторык Андрэй Вашкевіч, 
аналізуючы ў часопісе «ARCHE» 
(№7–8, 2008) публікацыю А. Грон-
скага з афіцыёзнага перыёдыка 
«Беларуская думка». Спроба 
апошняга паказаць Каліноўска-
га рэвалюцыянерам-фанатыкам, 
які пры гэтым выкарыстоўваў 
антыпрыгонніцкія, сялянскія 
матывы выключна ў дэмага-
гічных матах, і ды яшчэ быў 

свядомым палякам — не больш 
чым імкненне «вываду яго асобы 
з кантэксту беларускай нацы-
янальнай ідэі і дзяржаўнасці». 
Імкненне двойчы недарэчнае і 
прыкрае, таму што выказваец-
ца на старонках дзяржаўнага 
часопіса і цалкам супярэчыць 
гістарычным фактам.

Паходжаннем з малазямель-
най шляхты, сын уладальніка 
фальварка Якушоўка паблізу 
Свіслачы Ваўкавыскага павету, 
скончыўшы ў 1860 годзе Пецяр-
бургскі універсітэт і атрымаўшы 
напачатку 1861-га ступень канды-
дата права, Каліноўскі вярнуўся 
са сталіцы імперыі ў Беларусь. 
Да пачатку беларускага нацы-
янальнага адраджэння было яшчэ 
далёка, гэта толькі ў 1897 годзе, 
падчас агульнарасійскага пера-
пісу, беларусамі прызнае сябе 43 
працэнта дваран, а роднай мовай 
беларускую назавуць 60 працэн-
таў настаўнікаў. 

Каліноўскі зразумеў драпеж-
ніцкі характар вызвалення сялян 
паводле рэформы 1861 года, якая 
не толькі не пазбаўляла іх ад 
землеўласнікаў, але і дадаткова 
падпарадкоўвала дзяржаве, што 
крэдытавала выкуп. І першы ў 
сваім асяроддзі стаў на бок запры-
гоненага люду, звярнуўшыся да 
яго на народнай мове, апелюючы 
катэгорыямі грамадзянскай і рэ-
лігійнай свабоды, вяршэнства пра-
ва. Палажэннямі, якія абвяшчалі 
магчымасць станаўлення шмат-
саслоўнай дзяржавы, з’яднанай 
ідэяй нацыянальнай незалеж-
насці і правапарадку: «найдуцца 
людзі і з мужыкоў разумнейшыя, 
і з панскага роду, і з местачковых, 
што хочуць вашай свабоды» (пер-
шая «Мужыцкая праўда»).

Магчыма, у яго матывацыях 
было болей рамантызму, чым 
прыземленага прагматызму. 
Жаданне змагацца вяло яго ад 
удзелу ў Камітэце руху, штабе 
па падрыхтоўцы рэвалюцыйна-
га выступлення восенню 1861-га, 
да кіравання паўстаннем на 
Літве ў якасці «дыктатара» ўжо 
ў апошні месяц — у жніўні 1863 
года. Трохі болей за паўгады 
адкрытага супраціву, пасля 
закліку да збройнай барацьбы 1 
лютага 1863 года. Яшчэ паўгады 
да арышту 9 лютага 1864-га і па-
карання смерцю 22 сакавіка.

Што ж так непакоіць у пос-
таці Каліноўскага беларускі 
афіцыёз да сёння? Ці не адзін з 
самых вядомых яго тэзісаў, вы-
казаных у чацвёртым выпуску 
«Мужыцкай праўды»: «Не народ 
зроблены для ронду, а ронд для 
народу»? Ці не таму ў Беларусі 
дагэтуль гвалтам зачыняюцца 
храмы, — то праваслаўныя 
аўтакефальныя, то уніяцкія, 
то пратэстанцкія — што яго 
ідэя пазбаўлення ад «маскоўс-
кай няволі», ад яе спадчыны 
— камандна-адміністрацыйна-
га ладу кіравання, ад гвалту з 
аўтаноміі рэлігійнага жыцця 
(Каліноўскі апеляваў да злікві-
даванай Масквой уніі) дагэтуль 
не ўвасобілася да канца?

Таму, заняўшы сваё месца ў 
беларускай нацыянальнай ге-
раічнай паэтыцы, сваё рэальнае 
месца ў манументах на плошчах 
і вуліцах, свой неаспрэчны раз-
дзел у падручніках гісторыі, 
Каліноўскі атрымае, хіба толькі 
ў дэмакратычнай беларускай 
дзяржаве. Магчыма, тады мож-
на будзе вярнуцца і да размовы 
пра помнік на Лукішках.

Вацлаў Ластоўскі Антон ЛуцкевічАляксандр Цвікевіч
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�ВЫСТАВА

ХТО ЗАБ’Е ЦВІК
UNREAL STUDENT LIFE: ПЕРАЗАГРУЗКА

Алесь ГІНЗБУРГ

У Вялікабрытаніі апублікавалі 
бухгалтэрыю студэнцкага 
жыцця Чарльза Дарвіна, 
паведамляе моладзевы 
партал generation.by. 
Выявілася, што падчас 
навучання ў Кембрыджы 
будучы аўтар рэвалюцыйнай 
тэорыі эвалюцыі «вучыўся 
ўсяго дзве гадзіны на дзень, 
па начах піў віно з сябрамі 
і жыў у камфартабельным 
інтэрнацкім пакоі». Безумоўна, 
сярод беларускіх студэнтаў 
ёсць будучыя дарвіны 
ды ньютаны. Прынамсі, 
план нетрывіяльнага 
баўлення пазакласнага часу 
выконваецца імі напоўніцу. Як і 
год таму, асабліва відавочным 
гэта стала падчас выставы 
нефармальнай студэнцкай 
творчасці Unreal Student Life, 
што з 23 сакавіка па 5 красавіка 
прапісалася (ці, дарэчней 
сказаць, упісалася) па мінскім 
адрасе Свярдлова, 4.

Паход на трэці паверх Музея 
кіно цягам бліжэйшага тыдня 
можа стаць для абывацеля тэстам 
на маладосць і раскаванасць. 
Выставачная зала, у афармлен-
ні якой дамінуе хаос і нязму-
шанасць, поўная каларытных 
таварышаў, што падпіраюць 
сценкі ці садзяць на падлозе, 
нібыта выстаўляючы саміх сябе, 
малююць, спяваюць, танчаць, фа-
таграфуюць і паказваюць відзікі 
— такая там пануе атмасфера. 
Вы або вылеціце адтуль куляй, 
або абыякава пацісніце плячыма, 
вяртаючыся да думак пра сям’ю 
і працу, або... Вы садзіцеся на 
падлогу, бераце ў руку пэндзаль 
— і вы з імі.

Вірусны арт

Выстава студэнцкага арту 
Unreal Student Life мае некалькі 
вымярэнняў. Па-першае, гэта такі 
выстава. У параўнанні з першым 
блінам (не комам), які студэнцкая 
ініцыятыва «StudFarmat» спякла 
год таму, сёлета ў выставачнай 
зале Музея гісторыі беларускага 
кіно значна больш патыхае твор-
часцю, прычым нават дылетант 
ад мастацтва скажа вам, што яно 
студэнцкае. Не ў сэнсе вучнёўс-
кае, а ў сэнсе «вечна маладое і 
вечна п’янае» па духу. І сапраўды, 

наведнікам ёсць што паразгля-
даць, на што паказаць пальцам і 
што памацаць рукамі, балазе, на 
USL гэта не лічыцца асаблівым 
злачынствам супраць культуры. 
Ходзячы па зале, вы спатыкаеце-
ся аб карціны і інсталяцыі. 

Мяркуючы па ўсім, так за-
думана. Імёны аўтараў працаў 
падпісаныя крывымі літарамі, 
асадкай, на каляровых стыкерах 
— такімі налепкамі з нагадвал-
камі, шпаргалкамі і памяткамі 
складаных тэрмінаў, формулаў і 
няправільных дзеясловаў абвеша-
ны пакой любога студэнта. 

Адзін з каардынатараў праек-
та, Алег Ларычаў, так адгукаец-
ца пра паўставанне экспазіцыі: 
«Яшчэ за месяц да выставы мы 
хваляваліся, што нічога не ат-
рымаецца. Але, як заўсёды гэта 
бывае ў студыёзусаў, у апошні 
момант усё завярцелася. Паба-
чыўшы нашы абвесткі, пачалі 
тэлефанаваць людзі. Аддаўшы 
нам свае працы, яна сталі ад-
чуваць адказнасць за агульную 
справу. Расказвалі знаёмым, 
прыводзілі сяброў — атрымаўся 
такі вірусны маркетынг». Такі 
вось вірусны арт.

Закаткі на вясну

Творчыя працы сталі значна 
больш студэнцкімі і паводле 
тэматыкі: «Некаторыя аўтары, 
натхніўшыся папярэдняй вы-
ставай, цягам года спецыяльна 
стваралі штосьці для наступнай», 
— кажа Алег. Ірына Машэнская, 
апроч іншых сімвалаў інтэрнац-
кага раю, павесіла на сценку 
брудныя кубкі, з якіх звісаюць 
цвілыя пакецікі гарбаты. Побач 
на вінілавай кружэлцы — выява 
патэльні з яечняй. 

Вінілавая кружэлка — гэта 
артэфакт № 2 сярод трэндаў 
сёлетняга студ-арту. Артэфакт 
№1 — трохлітровы слоік. Ана-
толь Хоміч, аўтар інсталяцыі 
«Фармат 3L», абставіў залю па 

перыметры закаткамі, аб’ектам 
якіх сталі самыя нечаканыя 
прадметы. Максім Казакоў прад-
ставіў праект «Новыя беларускія 
грошы» — дзе матэрыялам для 
творчасці сталіся дробныя купю-
ры Нацбанку РБ. Калаж «Вялікія 
сперматазоіды і вялікая рыба, 
што пасміхаецца», нечакана 
падкрэсліў падобнасць белнацва-
люты да вялікіх апалонікаў і меў 
у падтэксце нешта пра сусветны 
эканамічны крызіс. 

Не бракуе на выставе і проста 
цікавых карцінаў, што ціха-мір-
на вісяць на сцяне, ні на каго не 
падаючы і нікога не пакуючы. 
Дарэчы, менавіта з фонду USL 
газета «Новы час» цягам апошня-
га года запазычвала ілюстрацыі 
для сваіх рэдактарскіх калонак. 
Go young!

Абы не вучыцца

У другім сваім вымярэнні USL 
— гэта мастацкі варштат і варш-
тат ідэй. Калі вам здаецца, што 
ў экспазіцыі чагосьці бракуе, 
з дапамогай фарбаў, алоўкаў, 
абгрызкаў газет і непатрэбных 
рэчаў, вы можаце паправіць 
сітуацыю. На дадзенай выставе 
ініцыятыва толькі вітаецца. 
Алег Ларычаў: «Мы не называем 
сябе арганізатары. Арганізата-
ры — гэта самі ўдзельнікі». Я 
прашу яго даць азначэнне такой 
з’яве, як student-art. Ці існуе 
яна ўвогуле, і чым студэнцкае 
мастацтва адрозніваецца ад 
мастацтва студэнтаў? «Галоўная 
рыса — спантаннасць. Студэнт 
займаецца мастацтвам, калі 
накаціць натхненне. Сярод уд-
зельнікаў ёсць і навучэнцы 
Акадэміі Мастацтва ці «Кулька», 
але ў асноўным гэта людзі, якія 
не збіраюцца звязваць усё сваё 
жыццё з творчасцю». 

Пагаджаюся з Алегам. Па ўлас-
ным досведзе ведаю, што самыя 
крэатыўныя ідэі прыходзяць пад-
час сесіі. Усё абы не вучыцца.

У трэцім сваім вымярэнні USL 
— сцэнічная пляцоўка для музы-
каў, перформераў, літаратараў са 
студэнцкага асяроддзя і проста 
маладых душой. Барды, рокеры, 
паэты, акторы і іншыя незакам-
плексаваныя чараўнікі слова 
запрошаныя да выступаў кожны 
вечар з 23 сакавіка па 5 красавіка. 
Праграма выступаў вісіць на сця-
не і ўвесь час дапаўняецца. 

На пытанне пра тое, хто заб’е 
цвік праграмы сёлета, Алег Лары-
чаў гне сваю лінію спантаннасці, 
непрадказальнасці і згушчае інт-
рыгу: «Цяжка сказаць. Усё разві-
ваецца вельмі нечакана. Вось у 
мінулым годзе цвіком праграмы 
стаў перформанс, падчас катора-
га з балкончыку музея выкінулі 
кампутарны манітор. Так што 
мы з падазрэннем і жахам чакаем 
цвік праграмы гэтага года». Зрэш-
ты, вырашана не ствараць шмат 
шуму ў музеі — па азначэнні, 
ціхім прытулку музаў. Таму за-
крыццё выставы каардынатары 
плануюць перанесці ў клубнае 
асяроддзе.

Штодня — вернісаж 

У яшчэ адным вымярэнні 
USL — «поле цудаў», сэканд-
хэнд барахолка. Калі ў вас дома 
ёсць непатрэбныя кнігі і рэчы, 
дыскі, карціны — усё гэта можна 
прыносіць на выставу, а ўзамен 

бясплатна браць сабе рэчы, пакі-
нутыя іншымі. 

«Наведнікі і ўдзельнікі кажу-
ць, што гэта адзіны арт-праект у 
Беларусі, зроблены па прынцыпе 
самаарганізацыі, — працягвае 
Алег, — у нас нават з’явіліся 
замежныя аналагі. Казахская 
моладзевая ініцыятыва AISEC 
ладзіць фотавыставу з такой жа 
назвай і канцэпцыяй, як у нас. 
Мы пазнаёміліся праз інтэрнэт 
і дамовіліся пра супрацоўніцтва 
і ўзаемапіяр». Безумоўны плюс 
такой самаарганізацыі ў тым, 
што USL — цікавая выстава. Тут 
кожны дзень нешта адбываец-
ца, кожны вечар — вернісаж. 
Натхнёны сталічным поспехам, 
«StudFarmat» плануе паездзіць з 
праектам па іншых універсітэтах 
краіны, каб перадаць энергію і 
ідэі рэгіянальным студэнцкім 
суполкам і аб’яднанням. 

Вось жа, абагульняючы — 
Нерэальнае студэнцкае жыццё 
— гэта месца нестандартных 
знаёмстваў і нефармальнага 
дачынення. Пры ўмове, што вы 
дастаткова раскамплексаваныя 
і натхнёныя, каб весці бюджэтна-
багемны лад жыцця. Ці дастатко-
ва лёгкія на пад’ём, каб згадаць 
залатыя часы студэнцтва. Хаця 
б на вечар. Ці на ўсе два тыдні. 
Выстава працуе штодня з 10:00. 
Актыўныя падзеі адбываюцца з 
17:00 да 20:00.

Запрашаем на курсы
ГА ТБМ абвяшчае набор вучняў 7–9 класаў Мінска і Мінскага раёна на 

курсы беларускай мовы, гісторыі і літаратуры, спалучаныя з экскурсіямі 
па Беларусі і ў іншыя краіны.

Курсы бясплатныя.

Магчыма дапамога ў падрыхтоўцы да здачы тэстаў за курс базавай і 
сярэдняй школы.

Арганізацыйны збор 
15 красавіка а 18 гадзіне ў сядзібе ТБМ

(Мінск, вул. Румянцава,13, ст. м. «Плошча Перамогі», выхад на вул. Захарава)

тэл. + 37517 284 85 11 з 16.00 да 19.00 (акрамя суботы і нядзелі)
Сакратарыят ТБМ 
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