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�ПАЭТА СУДЗЯЦЬ

СЛЫХАВЫЯ ГАЛЮЦЫНАЦЫІ

Чуткі — заўсёды следства, а не прычына з’яў. Пра гэта неабходна памятаць 

наваяўленым барацьбітам па іх выкараненні   

  

ЗОНА: З ЛЮДЗЬМІ І БЕЗ

У Чарнобыльскую зону людзей цягне. Былых жыхароў — сум па малой радзіме. 

Цікаўных — прага да экстрыму, вострых адчуванняў. А на Радаўніцу ў адселеных 

вёсках жыццё ажывае на могілках         

ПАЛЯКІ СУПРАЦЬ АЭССтар. 5 Стар. 11

Стар. 6
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ЧЫТАЙЦЕ 
Ў НАСТУПНЫМ НУМАРЫ!

БЕЛАРУСКАЯ 
КАНАДА

Нарыс Наталлі Гардзіенка з цыклу 

«Беларусы замежжа»

Моц таленту паэта Уладзіміра Някляева была вядомая ўсёй Беларусі. Моц 
характару — бадай што толькі колу блізкіх людзей. Духоўную моц яго не ведаў 
ніхто. Магчыма, і сам ён. Бо на злом чалавек выпрабоўваецца ў надзвычайных, 
памежных сітуацыях. Паэт і палітык Уладзімір Някляеў, прайшоўшы па лязе 
паміж жыццём і смерцю, кінуты ў вязніцу, не зламаўся і не скарыўся. Паэт і 
палітык працягвае сваю барацьбу за нашу годнасць, за свабодную Беларусь. 
Наймацнейшай зброяй, якой валодае, — словам. Прапануем вашай увазе поў-
ны тэкст выступу ў судзе экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева.

Уладзімір Някляеў: «ЛЁС БЕЛАРУСІ 
ДЛЯ МЯНЕ ВАЖНЕЙ ЗА МОЙ АСАБІСТЫ»

Пачну з пункта абвінавачвання, 
які сапраўды мае да мяне і да якога 
я сапраўды маю нейкія дачынен-
ні. Пункт гэты сфармуляваны на 
3-й старонцы абвінавачвання, а 
астатнія 27 старонак гэтага твора 
ў жанры юрыдычнай фантастыкі, 
на якіх амаль 100 разоў згадваецца 
імя Уладзіміра Някляева, выба-
чайце, не пра мяне. Гэта пра ней-
кага іншага Някляева, які, можа 
быць, і мог бы быць на Плошчы 
і, можа, здзейсніў бы тое, пра што 
тут напісана, калі б ён там быў.

Чалавек падлягае суду толькі 
за тое, што ён зрабіў, а не за тое, 
што ён мог бы ці нават збіраўся 
зрабіць. Я не зрабіў нічога з таго, 
у чым мяне вінавацяць.

Пракурор сцвярджае: гатовы 
быў, сабраўся!.. Дык Раскольнікаў 
у вядомым рамане Дастаеўскага 
сабраўся бабулю забіць. Доўга, 
дарэчы, пра гэта думаў. Планаваў. 
Але ж судзілі яго не за тое, што 
планаваў, а за тое, што забіў.

Цяпер давайце ўявім: Расколь-
нікаў злачынства спланаваў, 
сабраўся яго здзейсніць, ужо па 
вуліцы пайшоў… А бабуля хітрая 
аказалася, пра ўсё дазналася — і 
наняла хлопцаў са спецпадразд-
зялення «Алмаз». Тыя Расколь-
нікава на вуліцы перастрэлі 
— і паленам па галаве! Дык каго 
судзіць?.. Гэта ж зусім іншыя 
«Злачынства і пакаранне», зусім 
іншы раман нашага земляка Дас-
таеўскага. Вось бы Фёдар Міхай-
лавіч здзівіўся, дазнаўшыся, што 
Раскольнікаў амаль паўгода пад 

арыштам, а сёння яшчэ і ў судзе за 
тое, што ішоў па вуліцы, на якой 
яго яшчэ і ледзьве не забілі.

Калі б на гэтым судзе, як і на 
ўсіх сённяшніх палітычных пра-
цэсах, шукалі праўды пра падзеі 
19 снежня, дык перш за ўсё дазна-
валіся б, хто і чаму хацеў забіць 
кандыдата ў прэзідэнты Рэспуб-
лікі Беларусь? Хто аддаваў загад? 
І я буду прасіць суд выклікаць у 
якасці сведак міністра ўнутра-
ных спраў Анатоля Куляшова 
і кіраўніка краіны, а ў момант 
нападу на мяне гэткага самага, 
як і я, кандыдата ў прэзідэнты 
Аляксандра Лукашэнку.

Бо Лукашэнка, ужо дзейны 
прэзідэнт, на сваёй прэс-кан-
ферэнцыі сказаў, што 19 снежня 
ўсе сілавыя структуры дзейнічалі 
пад ягоным кантролем, а міністр 
унутраных спраў 26 студзеня за-
явіў, што непасрэдна ён аддаваў 
загады.

Але вернемся да абвінавачван-
ня: Цытую: «Некляев В.П. совмес-
тно с Дмитриевым А.В., Возняком 
С.В. и иными активистами кампа-
нии «Говори правду!» направился 
по проезжей части улицы (дарэчы, 
на гэтай вуліцы няма тратуараў, 
яна зусім вузенькая — і я буду 
яшчэ разбірацца, як мы патрапілі 
ў гэты капкан, чаму за некалькі 
гадзін да Плошчы быў раптам зме-
нены маршрут руху калоны «Гава-
ры праўду»?) от Коллекторной к 
улице Немига, где шествующим 
путь преградили сотрудники ГАИ 
при помощи служебного автомо-

биля (і як яна выглядала — «по-
мощь служебного автомобиля»? А 
проста ўпоперак вуліцы машыну 
паставілі, як некалі гэта зрабілі іх 
сумнавядомыя калегі, якія зага-
радзілі трасу «жывым шчытом») и 
предъявили законное требование 
о досмотре перевозимого их мик-
роавтобусом груза, двигавшегося 
в центре колонны. Однако Некля-
ев В.П., как лицо, возглавлявшее 
шествие, от выполнения законных 
требований сотрудников милиции 
неправомерно отказался, после 
чего участниками незаконного 
шествия (чаму шэсце незаконнае? 
З якіх гэта часоў у нашай краіне 
незаконна ісці па вуліцы — няхай 
нават са сцягамі?) были совер-
шены противоправные действия 
— предпринята попытка сдвинуть 
в сторону служебный автомобиль 
ГАИ, в ходе которых получил 

травму, в связи с чем делегировал 
свои полномочия начальнику 
своего избирательного штаба 
Дмитриеву А.В.».

З гэтага тэксту не адразу і зра-
зумееш (ён наўмысна так склад-
зены), хто ж у выніку «предприня-
той попытки сдвинуть в сторону 
служебный автомобиль» атрымаў 
траўму, ужо не кажучы пра тое, 
як ён умудрыўся яе займець?

У 2010 годзе прадстаўнікі 
Дзяржаўтаінспекцыі спынялі 
мяне на дарозе і патрабавалі да-
гляду аўтамабіля (бо ў ім, як яны 
сцвярджалі, можа быць ці зброя, ці 
наркотыкі, ці ўвогуле аўтамабіль 
украдзены) 21 раз! Я магу запрасіць 
у суд, каб засведчыць гэта, 21-го 
сведку… Гэта было ў Барысаве, 
у Жодзіна, у Мазыры — па ўсёй 
Беларусі. Таварышы ў цывільным, 
якія раптам аказваліся побач з 

аўтаінспектарамі, везлі мяне ў 
пастарунак і там трымалі 3–4–5 і 
болей гадзін, пакуль не разыход-
зіліся людзі, на сустрэчу з якімі я 
ехаў. Машыну на гайкі разбіралі, а 
пасля яшчэ і здзекаваліся: маўляў, 
дзіўна, што пісталетаў з гранатамі 
не знайшлі. Тым не менш яны, не 
знойдзеныя пісталеты з гранатамі, 
пасля Плошчы на фотаздымках 
з’явіліся… І следства мяне, дарэчы, 
357 артыкулам праз тое палохала. 
Ледзьве не расстрэлам.

Як паказала Беларускае тэле-
бачанне ў баявіку маладога 
тэлерэжысёра Генадзя Давыдзькі 
«Жалезам па шкле», зброя была 
знойдзеная ў офісе кандыдата ў 
прэзідэнты Уладзіміра Някляева. 
Дык дзе яна падзелася? Чаму ні 
слова пра яе няма ў крыміналь-
най справе?.. 

Працяг на стар. 14 �

АРСЕНЬ КЛАСКОЎСКІ 
ЧАКАЕ БАЦЬКУ
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СЕВЯРЫНЕЦ АДМОВІЎСЯ АД ПАКАЗАННЯЎ
Альбіна ВІШНЕЎСКАЯ

Лідар хрысціянскіх дэмакратаў 
Павел Севярынец адмовіўся 
даваць паказанні. «Я не веру, 
што суд будзе справядлівым. 
Нават наш Госпад Ісус Хрыстос 
паказанняў Кесараву суду 
не даваў. Бо ведаў, што суд 
няправедны», — заявіў ён.

У Заводскім судзе Мінска 11 
мая распачаўся працэс над Паў-
лам Севярынцам, журналісткай 
Ірынай Халіп і Сяргеем Марцале-
вым, кіраўніком выбарчага шта-
ба экс-кандыдата ў прэзідэнты 
Міколы Статкевіча. 

На самым пачатку Севярынец 
заявіў, што не давярае беларускай 
сістэме правасуддзя. «Асабіста 
вас я не ведаю», — звярнуўся ён 
да суддзі Жаны Брысінай. «Не ха-
пала яшчэ, каб вы мяне асабіста 
ведалі», — абурылася яна. Адвод 
суддзі, заяўлены Севярынцам, 
Жана Брысіна адхіліла. На яе 
думку, няма падставаў мерка-
ваць, што яна зацікаўленая ў 
выніках суда.

Усім тром выстаўлена абві-
навачанне па крымінальным 
артыкуле 342 ч. 1 — «арганізацыя 
і падрыхтоўка дзеянняў, якія 
груба парушаюць грамадскі 
парадак, альбо актыўны ўдзел у 
іх». Дзяржаўным абвінаваўцам 
выступае прадстаўнік пракура-
туры Жукоўскі.

Севярынец і Халіп сваю віну не 
прызналі, а Марцалеў прызнаў. 
Прынамсі тое, што 19 снежня ра-
зам з іншымі ўдзельнікамі шэсця 
выйшаў на праезджую частку, 
чым перашкаджаў руху транспар-
ту і працы шэрагу ўстаноў. Аднак 
заявіў, што ўдзельнічаў у акцыі 
свядома. І ў грамадзян павінна 
быць права выказваць свае пог-
ляды, нават калі яны адрозніва-
юцца ад поглядаў улады.

Ганна Бахціна, адвакатка Іры-
ны Халіп, заявіла хадайніцтва аб 
вызваленні яе падабароннай з-пад 
хатняга арышту. Яна адзначыла, 
што пасля арышту мужа Ірыны, 
экс-кандыдата ў прэзідэнты Анд-
рэя Саннікава, журналістка адна 
выхоўвае малога сына. 

Але яна пазбаўлена магчы-
масці працаваць і зарабляць 
грошы. Пісаць лісты мужу ў 
СІЗА. Званіць і адказваць на 
тэлефон. Сустракацца з сябрамі. 
Выходзіць з дому на прагулкі. З 19 

снежня больш за месяц журналіс-
тка правяла ў СІЗА КДБ. Такім 
чынам, ужо 5 месяцаў яна не была 
на вуліцы. У кватэры пастаянна 
знаходзяцца афіцэры КДБ. Як 
адзначыла адвакатка, гэта нега-
тыўна ўплывае на псіхічны стан 
трохгадовага дзіцяці. Аднак у 
змяненні меры стрымання Ірыны 
суддзя адмовіла.

Абвінавачанні пракурату-
ры Халіп назвала абсурднымі. 
Напрыклад, што яна асабіс-
тым прыкладам захоплівала 
ўдзельнікаў шэсця. Ці закіды ў 

«надуманых сцвярджэннях» аб 
фальсіфікацыі выбараў. Ірына 
працытавала Лукашэнку, дзе ён 
сам заяўляў журналістам пра 
фальсіфікацыі. Быццам за яго 
галасуюць больш за 90 працэн-
таў выбарцаў, а ён дае ўказанні 
зніжаць гэты паказнік. 

Ірына распавяла пра арышт 
19 снежня яе і мужа. Збітага на 
плошчы Саннікава везлі ў бальні-
цу. Ім перарэзалі дарогу, і асобы, 
якія не назваліся, выцягнулі іх з 
машыны. Ірына ў гэты час была 
на тэлефоннай сувязі ў прамым 
эфіры радыёстанцыі «Эхо Мос-
квы». Яна атрымала ўдар па 
твары. Саннікава павалілі на 
зямлю і збівалі. Іх пасадзілі ў 
розныя машыны. Пра той дзень 
Ірына сказала, што выканала 
свае журналісцкія абавязкі, хоць 
і не цалкам. Так і не паспела на-
пісаць артыкул у «Новую газету». 
І як магла падтрымала Андрэя 
Саннікава. «Руку свайго мужа я 
не выпусціла да самага канца», 
— сказала Ірына.

Павел Севярынец, калі яму 
далі мажлівасць задаць пытан-
не Ірыне, толькі сказаў: «Ірына 
Уладзіміраўна — мужная жанчы-
на». Увесь суд Павел правёў сто-
ячы. У яго праблемы са здароўем 
— баліць спіна.

Шмат людзей з-за недахопу 
месцаў не змаглі трапіць у залу 
суда.

ДЭВАЛЬВАЦЫЯ АДБЫЛАСЯ
Вольга ХВОІН

Фактычная дэвальвацыя 
рубля склала каля 30%. 
Нацбанк Беларусі з 11 
мая адмяніў дзеючае 
рэкамендацыйнае 
абмежаванне (+ / -2% ад 
афіцыйнага курсу НБ РБ) па 
курсе беларускага рубля да 
замежных валют на наяўным 
сегменце рынку. 

У выніку камерцыйныя банкі 
11 мая выставілі еўра на продаж 
па курсе 5 700 рублёў, долары 
— 4000 рублёў. Курс Нацбанка: 
еўра — 4 392,84 рублі, долар — 3 
061,00 рубель. Свабодны банкаўскі 
курс больш-менш адлюстроўвае 
сітуацыю на рынку.

У афіцыйным паведамленні 
Нацбанка гаворыцца, што рашэн-
не было прынята «ў рамках рэалі-
зацыі плана паэтапнага выхаду 
на адзіны курс беларускага рубля 
і стабілізацыі сітуацыі на ўнутра-
ным валютным рынку». Вінаватыя 
ў падзенні курса беларускага руб-

ля, паводле Нацбанка, беларусы: 
«Дэфіцыт валютных сродкаў на 
дадзеным сегменце рынка склаўся 
ў сакавіку бягучага года ў выніку 
павышанага попыту грамадзян 
на наяўную замежную валюту для 
набыцця транспартных сродкаў 
за мяжой, а таксама ў сувязі з 
распаўсюджваннем розных чутак, 
якія правакуюць ажыятажныя 
паводзіны насельніцтва». 

«Выкарыстанне рынкавых па-
дыходаў да фармавання курсу 
беларускага рубля пры ажыццяў-
ленні здзелак з фізічнымі асобамі 
дазволіць не толькі задаволіць по-

пыт грамадзян на замежную валю-
ту, але і пазбавіць сэнсу далейшае 
актыўнае набыццё замежнай валю-
ты насельніцтвам для стварэння 
зберажэнняў, якое назіралася ў 
апошні час у сувязі з чаканнем зме-
наў абменнага курсу», — матывуе 
рашэнне Нацбанк.

Праз некалькі дзён змены ў 
курсавой палітыцы «ўстаканяц-
ца», але пакуль што банкі не маю-
ць наяўнай валюты ў абменніках 
для продажу яе насельніцтву. 
Абменнікі прадаюць толькі тую 
валюту, што паступае ад насель-
ніцтва.

 «Для эканомікі гэтае рашэнне 
не мае ніякага сэнсу. Хутчэй гэта 
была спроба зняць сацыяльную 
напружанасць і перавесці чорны 
курс у абменнікі. Гэта была б 

здаровая думка, калі б банкам 
дазволілі вызначаць курс, сы-
ходзячы з попыту і прапановы, 
— гаворыць аналітык Сяргей 
Чалы. — Але была рэкамендацыя 
трымаць курс долара на ўзроўні 
4 000 тысячы рублёў. То бок ула-
ды наступаюць на тыя ж граблі: 
гэта ўсё яшчэ не раўнаважны 
курс. Заяўляецца пра зняцце 
абмежаванняў, а потым робіцца 
рэкамендацыя стрымліваць курс. 
Увогуле, мы маем крокі ў правіль-
ным кірунку, хоць і ў выродлівай 
форме з захаваннем множнасці 
курсаў. Але падобны падыход — 
гамеапатыя, а не лячэнне. Чакаць 
штучнага падвышэння курсу на 
«чорным рынку» пакуль не варта, 
да таго часу, пакуль ён не пачне 
перавышацца ў абменніках».

ЯШЧЭ ДВА ЭКС-КАНДЫДАТЫ 
НА ЛАВЕ ПАДСУДНЫХ

Генадзь КЕСНЕР 

У судзе Ленінскага раёна 
Мінска 11 мая распачаўся 
судовы працэс над экс-
кандыдатамі ў прэзідэнты 
Беларусі Мікалаем Статкевічам 
і Дзмітрыем Усам, а таксама 
ўдзельнікамі падзей, якія 
адбыліся ў цэнтры беларускай 
сталіцы ўвечары 19 снежня 
2010 года, Андрэем Пазняком, 
Аляксандрам Класкоўскім, 
Аляксандрам Квяткевічам, 
Дзмітрыем Буланавым і 
Арцёмам Грыбковым. 

Усім абвінавачаным інкры-
мінуецца арганізацыя і ўдзел у 
масавых беспарадках (частка 1 
і 2 артыкула 293 Крымінальнага 
кодэксу Рэспублікі Беларусь). 

Санкцыя гэтага артыкула пра-
дугледжвае пакаранне ў выгляд-
зе пазбаўлення волі на тэрмін ад 
васьмі да пятнаццаці гадоў. 

Вядзе працэс суддзя Людміла 
Грачова. Апроч Дзмітрыя Уса, 
усе астатнія фігуранты крымі-
нальнай справы знаходзяцца ў 
клетцы. Як і на іншых працэсах, 
у залу судовых пасяджэнняў не 
змаглі патрапіць усе жадаючыя. 
На разглядзе справы прысут-
нічалі прадстаўнікі замежных 
амбасадаў (ЗША, Вялікабры-
таніі, Германіі, іншых краін), а 
таксама сваякі і сябры падсуд-
ных. Варта адзначыць, што зноў 
пэўная колькасць месцаў у залі 
яшчэ да пачатку працэсу была 
запоўнена невядомымі асоба-

мі, якіх загадзя дастаўляюць у 
суды. Таму нават не ўсе бліз-
кія фігурантаў крымінальнай 
справы змаглі прысутнічаць на 
слуханнях. 

Усе падсудныя, у дачыненні 
да каго абрана мера стрымання 
ў выглядзе знаходжання пад 
вартай і хто месціцца ў следчым 
ізалятары КДБ, мелі стомлены 
і бляклы выгляд. Гэтым разам 
абышлося без адводу складу 
суда, хоць Мікалай Статкевіч 
заявіў пра недавер да судовай 
сістэмы Беларусі ўвогуле.

У першы дзень адбылося ўста-
наўленне асоб абвінавачаных, 
агучванне абвінавачання, а так-
сама допыт некаторых фігуран-
таў крымінальнай справы. І Уса, і 
Статкевіча абвінавацілі ў аргані-
зацыі масавых беспарадкаў (у 
змове адзін з адным), у тым, што 
яны ўзначалілі натоўп, а само 
шэсце па праспекту Незалежнас-
ці нанесла моцны ўрон шэрагу 
ўстаноў і прадпрыемстваў. 

12 мая судовае пасяджэнне па-
чалося з допыту экс-кандыдатаў 
у прэзідэнты Мікалая Статкевіча 
і Дзмітрыя Уса. 

«Я вырашыў ужыць такі сро-
дак — ціск на ўладу праз маса-
выя пратэсты. Як на Майдане 
ва Украіне. Не захоп улады, а 
ціск на ўладу. Гэта розныя рэчы, 
— падкрэсліў Мікалай Статкевіч 
падчас допыту. — Я даволі хутка 
зразумеў непазбежнасць фаль-
сіфікацый. Ва ўчастковыя камісіі 
ўвайшло 0,25% прадстаўнікоў ад 
альтэрнатыўных кандыдатаў. І 
я зразумеў, што фальсіфікацыі 
непазбежныя. Таму я заклікаў 
людзей на Плошчу. Каб пака-
заць, што мы не лохі, а хочам 
выбіраць уладу».

І ЯШЧЭ АДЗІН 
ПРЫСУД
У судзе Маскоўскага 
раёна Мінска закончыўся 
чарговы судовы працэс 
у крымінальнай справе 
удзельнікаў Плошчы.

 Тут судзілі Дзмітрыя Да-
роніна, Сяргея Казакова, 
Уладзіміра Лобана, Віталя 
Мацукевіча, Яўгена Сакрэта 
і Алега Федаркевіча. Іх віна-
вацяць ва ўдзеле ў масавых 
беспарадках. 12 мая а 16-й 
гадзіне суддзя Алена Шыль-
ко агучыла прысуд: Лобану, 
Сакрэту і  Казакову — 3 гады; 
Федаркевічу і Дароніну — 3,5 
гады калоніі агульнага рэжы-
му. Мацукевічу — 3 гады 
калоніі строгага рэжыму.

Павел Севярынец

Ірына Халіп

Сяргей Марцалеў
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3 ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

�ТЫДНЁВЫ АГЛЯД �ФІГУРЫ ТЫДНЯ

Сяргей САЛАЎЁЎ

Пасля свята Перамогі ўлады 
паднеслі ўсяму грамадству 
аграмаднейшы сюрпрыз. 
Яшчэ не паспелі скончыцца 
ранейшыя суды «за 
Плошчу» — напрыклад, суд 
над былым кандыдатам 
у прэзідэнты Андрэем 
Саннікавым і яшчэ чатырма 
фігурантамі гэтай справы, не 
паспеў скончыцца «працэс 
шасці» над удзельнікамі 
Плошчы ў Маскоўскім 
судзе, ледзь пачаўся працэс 
над Някляевым і ягонай 
камандай… Але 11 мая 
пачаліся суды над Ірынай 
Халіп, Сяргеем Марцалевым 
і Паўлам Севярынцам, 
а таксама над Мікалаем 
Статкевічам, Дзмітрыем 
Усам і астатнімі. Пяць судоў у 
адзін дзень — гэта занадта!

Калі лічыць, што ў гэты ж дзень 
разглядаліся і іншыя справы (прыкла-
дам, суд па закрыцці «Аўтарадыё» і 
абскарджанне папярэджання газеце 
«Наша Ніва»), суды былі забітыя «пад 
завязку». Нават адвакат Аляксандр 
Галіеў у прыватнай размове адзна-
чыў, што раённых судоў у Мінску 
— толькі дзевяць. Пяць з іх — заня-
тыя «палітычнымі» справамі.

У той жа дзень выказалася Еўро-
па. Адзіным магчымым адказам 
Еўрасаюза на дзеянні Аляксандра 
Лукашэнкі з’яўляецца ўвядзенне 
жорсткіх санкцый у дачыненні да яго 
і прадстаўнікоў яго рэжыму, адказ-
ных за рэпрэсіі. Пра гэта вярхоўны 
прадстаўнік Еўрасаюза па замежных 
справах і палітыцы бяспекі Кэтрын 
Эштан заявіла на пасяджэнні Еўра-
парламента ў Страсбургу. 

«Прэзідэнт Лукашэнка не змог 
выкарыстаць прэзідэнцкія выбары 
ў снежні мінулага года, каб пака-
заць сваю гатоўнасць да перамен і 
стварэння больш адкрытага і дэмак-
ратычнага еўрапейскага грамадства. 

Ён не толькі не выкарыстаў гэты 
шанец, але, прымяніўшы насілле 
супраць мірных дэманстрантаў і 
памножыўшы колькасць палітычных 
зняволеных, прадэманстраваў грэ-
баванне дэмакратыяй і вяршэнствам 
права», — падкрэсліла Эштан у сваім 
выступленні, якое трансляваў сайт 
Савета ЕС.

Кіраўнік знешнепалітычнага ве-
дамства ЕС адзначыла, што суст-
ракалася з сем’ямі арыштаваных у 
Беларусі апазіцыянераў, і яна ведае: 
беларускі кіраўнік «не пакінуў іншага 
варыянту, акрамя таго, як прыняць 
жорсткія санкцыі ў адказ, скіраваныя 
на адказных за рэпрэсіі прадстаўні-
коў рэжыму, уключаючы самога 
прэзідэнта Лукашэнку».

А што ж тут зробіш? Падчас сваёй 
прамовы 9 мая, у дзень Перамогі, 
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што 
краіна знаходзіцца ў стане вайны з 
усім светам.

«XXI стагоддзе не прынесла 
чалавецтву пазбаўлення ад войнаў, 
— заявіў Аляксандр Лукашэнка, 
выступаючы 9 мая з прамовай пасля 
ўскладання вянкоў да манумента 
Перамогі ў Мінску. — Сёння мы зноў 
бачым дыктат і агрэсію шэрагу краін 
і ваенных блокаў, умяшанне ва ўнут-
раныя справы суверэнных дзяржаў, 
росквіт міжнароднага тэрарызму».

Гэтыя падзеі ,  паводле с лоў 
кіраўніка дзяржавы, «выклікаюць 
міжвольныя асацыяцыі з перыядам 
Вялікай Айчыннай вайны, Другой 
сусветнай вайны». 

«Як і тады, разбураюцца нормы 
і правілы светаўладкавання, якія 
ўстаяліся і апраўдалі сябе, зноў 
выкарыстоўваецца антычалаве-
чая практыка сілавога вырашэння 
міжнародных праблем, крывавага 
звядзення рахункаў з непажада-
нымі. Зноў перамагае першабытны 
прынцып «хто мацнейшы, той і мае 
рацыю», зноў утоптваецца ў зямлю 
свяшчэннае права народаў самім 
вызначаць свой лёс», — заявіў Лу-
кашэнка.

Беларусь, падкрэсліў кіраўнік 
дзяржавы, «адкрыта і цвёрда вы-
казвае сваю пазіцыю аб недапуш-
чальнасці вырашэння праблем 
ваенным шляхам». «Сёння на адрас 
Беларусі таксама гучаць пагрозы, 
вядзецца жорсткая інфармацыйная 
і палітычная вайна, наша грамадства 
спрабуюць раскалоць, пасеяць у 

ім страх, недавер адзін да аднаго», 
— сцвярджае Лукашэнка.

На яго думку, большая частка 
ўсіх праблем навязана беларусам 
штучна. «Гэта — помста за тое, што мы 
будуем сваю, незалежную дзяржаву, 
суверэнную, за тое, што беларускі 
народ хоча быць гаспадаром у сваім 
доме, сам вызначаць свой лёс», 
— лічыць Лукашэнка.

Беларусь хоча міру і імкнецца 
развіваць дружалюбныя адносіны з 
усімі краінамі і народамі. «Аднак у 
любую хвіліну, — падкрэсліў кіраўнік 
дзяржавы, — мы гатовы абараніць 
сваю незалежнасць, палітычныя і 
сацыяльныя заваёвы». 

Вось цікава, якія з праблем «навя-
заны беларусам штучна»? Недахоп 
валюты? Раней Лукашэнка сцвярд-
жаў, што недахоп валюты звязаны з 
імкненнем грамадзян зняць валют-
ныя ўклады, каб да ўступлення ў Мыт-
ны саюз купіць аўто ў Еўропе, пакуль 
на іх не паднялася мытная пошліна 
да ўзроўню Расіі. Але хто падпісваў 
пагадненне пра ўступленні ў Мытны 
саюз? Не будзем паказваць пальцам, 
і так імя ўсім вядомае.

Праблемы з грэчкай і цукрам? 
Нібыта, гэта літоўцы, украінцы, расія-
не скупілі ў Беларусі грэчку, а зараз 
прадаюць яе нам па павышаных кош-
тах… Але хто патрабаваў павялічыць 
экспарт? Ізноў не будзем паказваць 
пальцам.

Тым часам з 11 мая Нацыянальны 
банк Беларусі адмяніў абмежаванні 
па ўстанаўленні банкамі курсаў зд-
зелак па куплі-продажы замежнай 
валюты з насельніцтвам. 

У гэты ж дзень курс долара скок-
нуў да 4.000 рублёў. У параўнанні 
з гэтым дэвальвацыя 2009 года, на 
20% — гэта кветачкі. Вось такі судны 
дзень для банкаўскай сістэмы.

Пацерпяць усе сферы эканомікі, 
і страты, найперш, ужо адчуў (не па-
верыце!) шоў-бізнэс. Канцэрт Стынга 
ў Мінску, які павінен быў адбыцца 27 
чэрвеня ў «Мінск-Арэне», адменены 
«з-за складанай фінансавай сітуацыі» 
ў Беларусі. Квіткі на канцэрт 26 мая 
ў Палацы Спорту амерыканскага 
гурта KOЯN падаражэюць. Паводле 
слоў арганізатараў, гэта звязана з 
«эканамічнай сітуацыяй у краіне». 
Кошт квіткоў павысіўся на 30 тысяч 
рублёў.

Вось табе, бабуся, і «эканамічны 
цуд».

СУДНЫ ТЫДЗЕНЬ
АНАТОЛЬ КУЛЯШОЎ

Міністр унутраных спраў Ана-
толь Куляшоў мяркуе, што 

неабходна абмяжоўваць волю 
падлеткаў, якія здзейснілі серыю 
правапарушэнняў. Ён заявіў пра 
гэта на семінары «Прафілактыка 
безнагляднасці і правапарушэнняў 
непаўнагадовых у сістэме выканаў-
чай улады Рэспублікі Беларусь», 
які адбыўся напрыканцы мінулага 
тыдня ў Магілёве. Як паведамляе 
БелТА, сваю пазіцыю Анатоль Куля-
шоў абгрунтаваў тым, нібыта аналіз 
структуры падлеткавай злачын-
насці паказвае, што ў 2010 годзе з 
342 непаўналетніх, якія тры і больш 
разы прыцягваліся да адказнасці 
за здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў, 109 пасля здзейснілі 
злачынствы зноў. Таму змены і дадаткі, што ўносяцца па ініцыятыве МУС у 
закон «Пра асновы сістэмы прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэн-
няў непаўнагадовых», прадугледжваюць пашырэнне пераліку катэгорый 
падлеткаў, якія накіроўваюцца ў спецыяльныя навучальна-выхаваўчыя і 
лячэбна-выхаваўчыя ўстановы, і прадугледжваюць накіраванне ў гэтыя 
ўстановы непаўнагадовых, што здзейснілі на працягу года тры і больш 
разоў адміністрацыйныя правапарушэнні. 

«Накіраванне непаўнагадовых у гэтыя ўстановы з’яўляецца мерай 
выключна прафілактычнага характару і будзе прымяняцца ў выпадку, калі 
іншыя выхаваўча-прафілактычныя мерапрыемствы не далі станоўчага 
выніку, і падлеткі не сталі на шлях выпраўлення, працягваючы здзяйсняць 
супрацьпраўныя ўчынкі і далучаць да антыграмадскіх паводзін аднагодкаў», 
— адзначыў Анатоль Куляшоў.

Сёлета ж у Палату прадстаўнікоў паступіць праект закона, які прадуглед-
жвае забарону на знаходжанне непаўнагадовых у грамадскіх месцах у 
начны час. 

РЫГОР ВАСІЛЕВІЧ 

Генеральны пракурор Беларусі 
прапануе Назіральнай радзе 

ААТ «Барысаўдрэў» і канцэрну 
«Беллесбумпрам» датэрмінова 
скасаваць кантракт з кіраўніком 
прадпрыемства Уладзімірам Кух-
то, які ўзначальвае яго ад чэрвеня 
2010 года. 

«У сувязі з дапушчанымі па-
рушэннямі, невыкананнем абавязкаў па забеспячэнні бяспечных умоў 
працы, непрыняццем без важкіх прычын мер па выкананні прадпісанняў 
органа дзяржаўнага пажарнага нагляду генпракурорам накіраваны ліст 
старшыням назіральнага савета ААТ «Барысаўдрэў» і Беларускага вытвор-
ча-гандлёвага канцэрна лясной, дрэваапрацоўчай і цэлюлозна-папяровай 
прамысловасці, у якім прапанавана разгледзець пытанне аб датэрміновым 
скасаванні падпісанага 7 чэрвеня 2010 года з генеральным дырэктарам ААТ 
«Барысаўдрэў» кантракту», — сказана ў прэс-рэлізе Генпракуратуры. 

У Генпракуратуры мяркуюць, што кіраўніцтва не прыняло належных 
мер па забеспячэнні бяспечных умоў працы на «Барысаўдрэве», няглед-
зячы на неаднаразовыя праверкі і прадпісанні органаў МНС і мясцовай 
пракуратуры. 

У Генпракуратуры таксама нагадваюць, што ў кастрычніку 2010 года ў 
адным з прадпрыемстваў ЗАТ «Холдынгавая кампанія «Пінскдрэў»адбыўся 
выбух, у выніку якога загінула 14 работнікаў і 8 паранена. 

Генпракуратура таксама запатрабавала ад канцэрна «Беллеспаперап-
рам» «у самыя кароткія тэрміны забяспечыць захаванне правілаў аховы 
працы і супрацьпажарнай бяспекі на ўсіх падведамасных канцэрну прад-
прыемствах». 

МІХАІЛ СІВАКОЎ

Адзін з лідараў моладзевай 
зборнай Беларусі Міхаіл Сі-

вакоў, які выступае цяпер за Кра-
каўскую «Віслу», патрапіў у браму 
супернікаў з цэнтральнага круга. 

Футбаліст выйшаў на замену 
пад заканчэнне чарговага матча 
чэмпіянату Польшчы — на 86-й 
хвіліне. А яшчэ праз хвіліну Сівакоў 
ужо кінуў стадыён у экстаз, — піша 
«Салідарнасць». — Перахапіўшы 
мяч на сваёй палове поля, беларус убачыў, што галкіпер гданьскай «Лехіі» 
далёка выйшаў з «рамкі». Пад крык каментатара «Сівакоооооў!!!!!» паўа-
баронца ўдарам з цэнтральнага круга па недасягальнай для брамніка 
супернікаў тэрыторыі адправіў мяч у сетку. 

 «Толькі вялікія футбалісты могуць так забіць, і Сівакоў такім футбаліс-
там будзе», — заявіў на пасляматчавай прэс-канферэнцыі галоўны трэнер 
«Віслы» Роберт Мааскант. 

У Міхаіла Сівакова заключаны кантракт з італьянскім «Кальяры». Аднак 
на пачатку года клуб з Сардзініі аддаў беларуса ў арэнду «Вісле». Высокія 
шанцы, што Сівакоў стане чэмпіёнам Польшчы: каманда з Кракава за-
раз (за 5 тураў да фінішу) займае першае месца са значным адрывам ад 
канкурэнтаў. 
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�АЗБУКА ПАЛІТАЛОГІІ

СЛЫХАВЫЯ ГАЛЮЦЫНАЦЫІ
Сяргей НІКАЛЮК

Чуткі — заўсёды следства, 
а не прычына з’яў. Пра 
гэта неабходна памятаць 
наваяўленым барацьбітам па 
іх выкараненні.

У красавіку ў шэрагах вора-
гаў нашай маладой суверэннай 
дзяржавы пабольшала. Да «ад-
марозкаў» з «пятай калоны», да 
мясцовых і замежных «аналіты-
каў», да іх заходніх спонсараў 
дадаліся распаўсюджвальнікі 
чутак. Ініцыятыва, натуральна, 
зыходзіла ад «адзінага палітыка» 
(АП), якую ён агучыў на нарадзе 
пра ход расследавання тэракту на 
станцыі метро «Кастрычніцкая». 
У Пасланні–2011 да распаўсюдж-
вальнікаў чутак дадаліся «разно-

го рода преступники, злоумыш-

ленники, любители устраивать 

провокации».

Чакаць рашучых дзеянняў з 
боку кампетэнтных органаў доўга 
не давялося. Ужо на наступны 
дзень пасля выступу АП намес-
нік генеральнага пракурора, 
начальнік следчага ўпраўлення 
Генпракуратуры А. Швед адра-
партаваў пра пачатак кампаніі 
па праверцы заяў, якія змяшча-
юць «заведама несапраўдную 
інфармацыю». Ён папярэдзіў, 
што ўсіх «так званых панікёраў, 
распаўсюджвальнікаў дэзінфар-
мацыі, адкрытай хлусні будзем 
выклікаць, дапытваць (некато-
рых ужо дапытваем) і прымаць 
працэсуальныя рашэнні».

За часамі камуністаў, калі мне 
памяць не здраджвае, барацьба з 
распаўсюджвальнікамі дэзінфар-
мацыі і адкрытай хлусні таксама 
вялася прафесійна і з размахам. 
Аднак дэзінфармавалі і манілі 
больш за ўсіх самі камуністы. 
Пачын паклаў Уладзімір Ілліч. У 
кастрычніку 1920 года ён запэўніў 
дэлегатаў III з’езда камсамола ў 
тым, што «цяперашняе пакаленне 
маладых людзей будзе жыць пры 
камунізме». Гэта дэзінфармацыя 
потым неаднаразова кланавалася 
яго паслядоўнікамі, асабліва ак-
тыўна —  Хрушчовым.

Камунізм памёр, але аматары 
дэзінфармаваць па-буйному ад 
гэтага не перавяліся. Айчынны 
аналаг камунізму — заходнееўра-
пейскі ўзровень жыцця. У лютым 
2006 года яго абяцалі дасягнуць 
праз пяць гадоў. Тэрмін прайшоў. 
Новая рэдакцыя абяцання ўжо не 
такая катэгарычная: «К 2015 году 

уровень жизни в Беларуси прибли-

зится к европейскому».

Казка пра пастушка

Пад уступнай часткай на гэ-
тым можна паставіць кропку. Час 

адкрыць слоўнік. Рэкамендую 
чытачам «Кароткі слоўнік сістэ-
мы псіхалагічных паняццяў» К. 
Платонова: «Чуткі — гэта масавая 
з’ява міжасобаснага абмену ска-
жонай, эмацыйна афарбаванай 
інфармацыяй. Часцей за ўсё чуткі 
ўзнікаюць пры адсутнасці поўнай 
і дакладнай інфармацыі па якім-
небудзь пытанні, якое цікавіць 
людзей».

У прыведзенай фармулёўцы 
важныя два моманты, пра існаван-
не якіх, верагодна, не падазраюць 
дамарослыя барацьбіты з чуткамі. 
Па-першае, чуткі — гэта абмен 
інфармацыяй падчас міжасобас-
ных зносін. Хлопчык Пятрусь, да 
прыкладу, размаўляе пра штосьці 
з дзяўчынкай Машай (не выключа-
на, што іх гутарка эмацыйна афар-
баваная). З вялікай верагоднасцю 
мы можам сцвярджаць, што пера-
даваная пры гэтым інфармацыя 
праходзіць па катэгорыі чутак. 
Забарона на абмен чуткамі, такім 
чынам, роўная забароне на зносі-
ны Петруся з Машай!

Па-другое, чуткі — гэта, як 
правіла, скажоная інфармацыя. 
Але хто нясе галоўную адказ-
насць за яе скажэнне? Адказ 
— відавочны. Шмат гадоў на 
вышэйшым узроўні ў нас вялі 
гаворку пра неабходнасць пры-
няцця Канстытуцыйнага Акту. 
Пагадзіцеся, не другасны даку-
мент, аднак я не ўзгадаю, каб яго 
праекты публікаваліся ў адкры-
тым друку. Натуральна, што на 
такую закрытасць грамадства 
адказвала чуткамі. Каюся, я і сам 
браў удзел у іх распаўсюдзе.

Пры колькасці насельніцтва 
каля 9,6 мільёна чалавек штод-
зённая колькасць міжасобасных 
абменаў інфармацыяй у Беларусі 
будзе, прынамсі, на парадак 
большай. Зразумела, што толькі 
ў адзінкавых тэмаў ёсць шанец 
набыць агульнанацыянальны 
статус, большасць жа з іх не вы-
рвецца з цеснага кола, абмежава-
нага петрусямі і машамі.

Адмыслоўцы ў галіне сацы-
ялогіі чутак (маюцца і такія) 
верагоднасць узнікнення, хуткас-
ць і маштаб распаўсюду чутак у 
спрошчаным выглядзе вызначаю-

ць наступнай формулай: Ч = ЦхД, 
дзе Ч — чуткі, Ц — цікавасць, Д 
— дэфіцыт. Знак множання азна-
чае, што пры нулявым значэнні 
аднаго з множнікаў сума роўная 
нулю. 

Дэфіцыт інфармацыі зваротна 
прапарцыйны колькасці афіцый-
ных паведамленняў і даверу да 
крыніцы. У казцы пра пастушка, 
які любіў палохаць аднавяскоў-
цаў крыкамі: «Ваўкі! Ваўкі!», 
апісаны механізм страты даве-
ру да крыніцы інфармацыі. За 
сучаснымі зусім не казачнымі 
прыкладамі далёка хадзіць не 
трэба. Любы чытач «НЧ» у стане 
скласці свой спіс цалкам рэаль-
ных айчынных пастушкоў.

Два класічныя пытанні

3 мая — Сусветны дзень сва-
боды прэсы. У гэты дзень афі-
цыйныя асобы, абцяжараныя 
адпаведнымі паўнамоцтвамі, 
выступаюць з заявамі. Працытую 
першага намесніка кіраўніка Ад-
міністрацыі прэзідэнта Аляксан-
дра Радзькова: «Мы ўсведамляем 
сябе як суверэнную дзяржаву, на 
нас глядзяць, намі цікавяцца. І ў 
гэтых няпростых умовах прэса, 
якая мае вялікі ўплыў, павінна 
падкрэсліваць нашу незалеж-
насць, нашы дасягненні. Пры 
гэтым не толькі даваць голую 
інфармацыю, але і аналітыку, 
прадбачыць развіццё падзей і 
даваць ім ацэнку. Аднак палітыч-
ны аналіз у беларускіх СМІ сёння 
не такі глыбокі, як хацелася б. І 
тут я бачу вялікі рэзерв у працы 
журналістаў».

Я не журналіст, але мяркую, 
што і ў палітолагаў пэўны рэзерв 
у галіне аналітыкі таксама ма-
ецца. Таму паспрабую паскрэбці 
па ўласных сусеках і выказаць 
колькі думак з нагоды нашых 
дасягненняў. Але пачну я з голай 
інфармацыі (хай прабачыць мне 
спадар Радзькоў), запазычанай 
на сайце Белстата і апрацаванай 
пры дапамозе звычайнага побы-
тавага калькулятара.

Дзяленне сумарнай нацы-
янальнай заработнай платы на 
ВУП дае нам зарплатаёмістасць 

ВУП. За студзень-люты бягучага 
года яна склала 51,4% (пасля 
множання на 100). Сам па сабе 
атрыманы працэнт мне, дыле-
танту ў эканоміцы, ні пра што не 
гаворыць, таму, пакапаўшыся 
ў інтэрнэце, я высветліў, што ў 
Расіі зарплатаёмістасць ВУП па 
выніках мінулага года склала 
39,5%, і гэта, на думку шэрагу эк-
спертаў, надзвычай шмат. У Еўро-
пе ў лідара па зарплатаёмістасці 
Нарвегіі — 37,5%, для параўнання 
ў Італіі — 30,9%.

Інтэрнэт дазваляе нам здзей-
сніць экскурс у гісторыю. За 
першыя два месяцы 2010 года за-
рплатаёмістасць айчыннага ВУП 
склала 39,5%, а за той жа перыяд 
2009-га — 39,1%. У выніку мы маем 
рост на 11,9 працэнта за адзін год! 
Вось гэта дасягненне! Я не спецы-
яліст у галіне эканамічнай гіс-
торыі, але наўрад ці ў сусветнай 
практыцы мы знойдзем адпавед-
ны аналаг гэткай жа маштабнай 
сацыяльнай шчодрасці.

Зразумела, што эканамічных 
наступстваў беларусам чакаць 
давялося нядоўга. Тут я не магу 
адмовіць сабе ў задавальненні ў 
чарговы раз працытаваць улюбё-
нага аўтара: «Все, что сегодня мы 

имеем в экономике, в социальной 

и других сферах, результат того, 

что мы все эти годы шли своим 

путем, мы жили своим умом. Мы 

не слушали «докторов» из Между-

народного валютного фонда, про-

писывающих лекарства, которые 

опаснее самой болезни». З гэтым 
не паспрачаешся — дарадцаў, 
здольных натхніць на такія дасяг-
ненні, ні сярод «дактароў» з МВФ, 
ні сярод «адмарозкаў» з «пятай 
калоны» шукаць бессэнсоўна, 
да гэтага можна было дайсці вы-
ключна «своим умом».

Таму пры пошуку адказу на 
класічнае пытанне «Хто вінава-
ты?» не варта зазіраць за гары-
зонт, як не варта ламаць галаву 
і пры спробе знайсці адказ на 
другое класічнае пытанне: «Што 
рабіць?». Спачатку неабходна 
зменшыць зарплатаёмістасць 
ВУП хоць бы да ўзроўню Італіі, 
г. зн. падрэзаць зарплаты і сацы-
яльныя выплаты ў 1,5–2 разы. На 

такі крок можа пайсці не проста 
моцная, а звышмагутная ўлада, 
прычым улада-камікадзэ, таму 
што, выканаўшы няўдзячную 
працу па расчыстцы аўгіевых 
стайняў эканамічнага папулізму, 
улада-камікадзэ цалкам дыскрэ-
дытуе сябе ў вачах грамадства.

Негатыўная 
ідэнтычнасць

Як гэта вынікае з прыведзенай 
вышэй формулы, у чуткі мае 
шанец ператварыцца толькі тая 
інфармацыя, якая выклікае ціка-
васць. У расколатым беларускім 
грамадстве не так лёгка адшукаць 
тэму, якая б у аднолькавай ступе-
ні зацікавіла «большасць» і «мен-
шасць». У сферы палітыкі яе сён-
ня сапраўды няма. Я, напрыклад, 
не магу сабе ўявіць прадстаўнікоў 
«большасці», якія абмяркоўваюць 
паміж сабой магчымасць байкоту 
чарговых выбараў з нагоды іх 
недэмакратычнасці. Наадварот, 
абмеркаванне прадстаўнікамі 
«большасці» дэталяў «змовы», 
арганізаванай апазіцыяй на за-
ходнія грошы, выглядае цалкам 
арганічна.

«Чуткі, — па меркаванні са-
цыёлага Левада-Цэнтра Барыса 
Дубіна, — гэта гаворка падчас 
адсутнасці «чужых»: яны пера-
казваюцца толькі «сваім» і тым 
самым акрэсліваюць кола гэтых 
«сваіх», канстытуююць іх як су-
польнасць». Тую ж думку можна 
выказаць і на больш зразумелай 
мове: скажы мне, пра што ты 
пляткарыш (распаўсюджваеш 
чуткі), і я скажу, хто ты, да якой 
часткі расколатага беларускага 
грамадства належыш.

У сучасных адкрытых гра-
мадствах ва ўмовах сацыяльнай 
стабільнасці чуткам няма дзе 
па-сапраўднаму разгарнуцца, і 
таму іх носьбітамі выступаюць 
пераважна прадстаўнікі маргі-
нальных груп. Крызісныя і перад-
крызісныя сітуацыі — гэта сво-
еасаблівыя пажыўныя булёны, 
у якіх чуткі плодзяцца, нібыта 
мікраарганізмы. Паралельна з імі 
актывізуюцца іх найбліжэйшыя 
сваякі: байкі, анекдоты, даносы, 
уцечкі інфармацыі, у тым ліку і 
справакаваныя.

На зыходзе брэжнеўскага за-
стою вялікай папулярнасцю ка-
рысталіся плёткі пра аддзел ЦРУ, 
які спецыялізаваўся на прыдум-
ванні антысавецкіх анекдотаў. 
Хадзілі чуткі, што гэту плётку 
распаўсюджваў КДБ. Пэўная логі-
ка тут, безумоўна, праглядалася: 
ва ўмовах афіцыйнага адзінства 
партыі і народа ў анекдотаў не 
магло быць унутраных крыніц 
генерацыі.

Чуткі, як ужо адзначалася, цыр-
кулююць толькі сярод «сваіх». Эка-
намічныя поспехі на ніве фантас-
тычнага росту зарплатаёмістасці 
ВУП у аднолькавай ступені стук-
нулі па «большасці» і «меншасці». 
Пачаўся працэс аб’яднання раско-
латага беларускага грамадства ў 
чэргах за цукрам, алеем і валютай. 
Не выключана, што мы станем 
сведкамі нараджэння новай са-
цыяльнай ідэнтычнасці, але гэта 
будзе негатыўная ідэнтычнасць, 
таму што людзі аб’яднаюцца не 
«за», а «супраць» — супраць агуль-
нага «чужога».
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ДАЖЫЛІСЯ КАЗАКІ...
Такое ўражанне, 
што цэны жывуць 
цалкам самастойным 
жыццём. Скачуць 
угару, быццам 
тыя «вашывыя 
блохі». Але ж нам 
добра вядома, што 
першая асоба кіруе 
эканомікай наўпрост. 
Значыць, як ён 
сказаў, так і будзе? 

Большасць насельніцтва гэтаму верыць. Як сцвярджаюць сацыёлагі, 
на пытанне, каму Беларусь і персанальна вы абавязаны добрым жыццём, 
так і адказваюць — Яму. 

Пахадзіўшы па мінірынку на Фабрычнай у Мінску, у пошуках нечага з 
адносна таннага з ежы для сябе, сабакі і коткі, я са здзіўленнем вызначыў 
— нічога няма. Увогуле няма — ні «ліверкі», ні «кравянкі». Усё астатняе 
занадта дарагое. Грошай бракуе. Пытаюся ў дзяўчат, хто ж вам такія кошты 
адпусціў? Адказваюць — ведама ж хто...

Сапраўды, быў ці не з месяц таму нейкі ўказ аб усталяванні свабод-
нага цэнаўтварэння. І ўжо тады кемлівыя людзі меркавалі, што ліверная 
каўбаса будзе каштаваць як той сервелат. Але і нават яны на такое не 
спадзяваліся. Прысмакі, пачынаючы з бульбы (!) каштуюць не меней за 
паўтара долара, беларускія агуркі з памідорамі — чатыры, вэнджанае 
мяса пад рознымі назвамі — дзесяць-пятнадцаць. Пры тым, што заробкі 
большай паловы насельніцтва не дасягаюць і 300 долараў. 

Некалі адзін з першых міністраў незалежнай Беларусі напярэдадні 8 
сакавіка адправіў свайго памочніка, майго сябра, у ГУМ за падарункамі 
для «любімых жэншчын». Ахвяраваўшы, як ён лічыў, адпаведную суму 
з уласнай заначкі. Сябра, пахадзіўшы па ГУМу, выбраў самае таннае, як 
яму падалося. Прыгледзеўся, надзеў акуляры і ад здзіўлення запытаўся 
ў гандлярак — дзяўчаты, гэта кошты ці тэлефонныя нумары?

Але ж тады ў абарачэнні былі толькі адзін раз дэнамінаваныя рублі, 
і сярэдні заробак беларусаў, у пераліку на афіцыйны курс, складаў 
каля 20–30 долараў. Як цвердзіла «Советская Белоруссия» напярэдадні 
апошніх прэзідэнцкіх выбраў, з таго часу сярэдні беларус пабагацеў у 
20–25 разоў. І вось на табе! Зноў хадзіць па крамах, прыглядаецца да 
цэннікаў, ды самазадавальняецца адным вонкавым выглядам ды пахам 
вэнджаных кілбас.

Дарэчы, майго сабаку клічуць Чубайсам з нагоды адпаведнай афар-
боўкі. Але ён, у адрозненні ад свайго цёзкі, надзвычай талерантны. 
Мусіць, калі пусціць яго, прыкладам, у куратнік ці іншае месца, поўнае 
жывой ежай, сабака здохне з голаду. Ад цнатлівага захаплення гэтым 
лепшым з сусветаў, дзе кожную раніцу гаспадар прыносіць ці не з паўцэ-
бара спецыяльна прыгатаванай ежы. 

Вось і даводзіцца шукаць пракорм для сябе і астатніх «дамачадцаў», 
маючы на ўвазе, што Чубайс сырога не есць, а Кася (котка), хоць мышэй і 
ловіць, але ў ежы аддае перавагу той жа «ліверцы» ды «кравянцы». Бо мела 
шчасце нарадзіцца, калі гаспадар быў адносна заможным чалавекам...

Здаецца, у 2003 годзе (пра што пісала нейкая афіцыйная газета) удзяч-
ныя мазырскія ветэраны дзякавалі Першай асобе ды ўраду за шчаслівае 
жыццё і памяркоўна цікавіліся ў міністра, што прыехаў з Мінску, куды 
падзелася «ліверка». Маўляў, пенсій, увогуле ж, хапае, але без каўбасы 
з вантробаў пражыць цяжка. 

Не маю нічога супраць беларускіх міністраў. Яшчэ гадоў дваццаць-
трыццаць таму яны, як зараз я, жылі ў вёсцы. Але ж гэты, мусіць ад 
нечаканасці пытання, пачаў тлумачыць, што свіння ў забойнай вазе «со-

стоит» у большай ступені з мяса, у меншай — з вантробаў. А галоўная 
дзяржаўная задача «состоит» у тым, каб забяспечыць «питание слабо 

зашчищённых слоёв». То бок сіроцкіх дамоў, псіхічных ды сухотных 
дыспансераў. А што яны не з’ядаюць (дай волю, дык з’ядуць), трэба 
«выдзяляць» калоніям ды турмам.

Цікава, што ветэраны цалкам задаволіліся такім тлумачэннем. 
А вось мне спакою няма. Нічога не прывёз з Мінску. Згатаваў раніцай 

гарбату, а Кася сядзіць перад халадзільнікам і так паглядае на гаспадара, 
што адчуваеш сябе апошнім паскуднікам. 

Чысты і поўны абсюр. Дажыліся казакі — ні хлеба, ні табакі... Вось і 
пішуць зараз лісты першай асобе, як некалі запарожцы турэцкаму сул-
тану. А ён хакеем занепакоіўся. Бо плаціць гульцам велізарныя грошы, 
а яны нават не варушацца. 

А чаго ён увогуле чакаў? Не Філы Эспазіты, не Харламавы з Фір-
савымі — звычайныя хлопцы, якім пашчасціла атрымоўваць добрыя 
грошы за дрэнную працу. Паводле гэтай адзнакі — прафесіяналы. Але 
прайгралі нават французскім аматарам, якія шайбу ганяюць у вольны 
ад працы час. 

Мусіць, каб быў сусветны прафесійны конкурс першых дзяржаўных 
асоб, наша б таксама засталася без медалю.

Ведама ж, усе казлы. 
Але куды ўсё ж знікала ліверная кілбаса?..

P. S. Вы можаце смяяцца, але па афіцыйных дадзеных прадукцыйнасць 
працы ў Віцебскай вобласці за першы квартал бягучага года ў параўнанні 
з адпаведным перыядам мінулага года павысілася ў 1,5 разы.

�ЛЁС

АРСЕНЬ КЛАСКОЎСКІ АБДЫМАЕ 
ТЭЛЕВІЗАР, КАЛІ ПАКАЗВАЮЦЬ БАЦЬКУ

Таццяна ШАПУЦЬКА

Ля дзвярэй звычайнай двухпакаёўкі ў мінскім мікрараёне 
Серабранка натыкаюся на камоду. «Гэта вынік ператрусу ў Сашы 
дома 19 снежня. Разбамбілі ўсё: выламалі ручкі ў дзверцах 
шафаў, паламалі карніз, садралі фіранкі, нават адламалі 
жалезныя ножкі ў канапы. Прыйшлося выкінуць секцыю і 
ложак, а знесці ўніз камоду ў нас сілаў не хапае», — праводзіць 
мяне ў кватэру Вольга Класкоўская, якая пасля снежаньскіх 
падзеяў была вымушана разам з маці вярнуцца са шведскай 
эміграцыі.

Публічная расправа
33-гадовы Аляксандр Клас-

коўскі (малодшы) — былы суп-
рацоўнік праваахоўных органаў, 
які сваёй міліцэйскай формай і 
актыўнымі паводзінамі на плош-
чы Незалежнасці 19 снежня пры-
цягнуў увагу ўсіх журналістаў. 
І не толькі. «Пасля прэзідэнцкіх 
выбараў на Аляксандра і ягоную 
сям’ю разгарнулася сапраўднае 
цкаванне. Відэазапіс з ягоным 
«пакаяннем», які распаўсюдзіў 
ГУУС праз некалькі дзён пасля 
арышту; хлуслівая інфармацыя 
пра ягонае звальненне з міліцыі 
— усё гэта выкарыстоўваецца, 
каб увесці людзей у зман, каб 
скампраметаваць майго брата. 
Ведаеце, у якім стане яго зды-
малі на камеру, дзе ён казаў, што 
шкадуе пра свае неабдуманыя па-
водзіны на плошчы і прызнаецца, 
што быццам бы ўжываў алкаголь 
напярэдадні акцыі? Перад гэтым 
двое сутак ён знаходзіўся ў «аме-
рыканцы», прыкаваны да нейкай 
батарэі, без вады і ежы. Падчас 
спаткання са сваёй жонкаю ён 
сказаў, што быў проста знішчаны, 
і калі б не прачытаў гэты тэкст на 
камеру, не сядзеў бы побач з ёю», 
— эмацыйна апавядае Вольга 
Класкоўская. 

На думку Вольгі, Аляксандру 
помсцяць за ягоную ранейшую 
службу ў міліцыі: «Сашавы суд 
будзе публічнаю расправай, каб 
паказаць усім, што будзе з тымі, 
хто не скарыцца ўладзе, хто 
будзе пратэставаць супраць таго 
жаху, які адбываецца ў краіне». 
Дарэчы, у прыватных гутарках 
былыя саслужыўцы Аляксандра 
выказваюць спачуванне і пад-
трымку сям’і.

За што хулігану далі 
дзяржпрэмію?

Сын журналістаў Аляксандр 
Класкоўскі пасля школы паступіў 
на журфак БДУ, займаўся спар-
товай журналістыкай. Пра-
вучыўшыся год і зразумеўшы, 
што не хоча прысвячаць сябе жур-
налістыцы, Аляксандр змяніў 
спецыяльнасць на юрыдычную. 
«Пасля Саша працаваў 6 гадоў у 
міліцыі, быў інспектарам ДАІ. 
Саша вельмі часта прыносіў у 
Ленінскі РУУС Мінска, дзе тады 
працаваў, незалежныя газеты і 
чытаў іх разам са сваімі паплеч-
нікамі, мог запоўніць пратаколы 
па-беларуску. Ідэалам Сашы быў 
Юры Захаранка, партрэт якога 
вісеў у братавым пакоі», — апа-
вядае Вольга.

Маці Аляксандра, Людміла 
Класкоўская, прыгадвае, як сыну 
далі дзяржаўную прэмію: «Саша 
злавіў узброеных угоншчыкаў, 
за што атрымаў узнагароду. А 
зараз міліцыя гаворыць, што 
ён быццам бы п’яны ганяў на 
машыне, за што яго і звольнілі. 
Калі ж ён такі п’яніца і хуліган, 
як яго выстаўляюць, чаго ж яго 
ўзнагароджвалі?»

Вольга абвяргае звесткі, што 
яе брата пазбавілі вайсковага 
звання.Яна лічыць, што агучаная 
непраўдзівая інфармацыя накіра-
вана зноўку ж на дыскрэдытацыю 
яе брата: «Вайсковага звання 
можна пазбавіцца толькі рашэн-
нем суда ці ўказам прэзідэнта. 
Датычна Сашы не ўжывалася ні 
першая, ні другая мера, а таму ён 
афіцыйна лічыцца лейтэнантам 
у запасе».

Дарэчы, падчас ператрусу ў 
Класкоўскіх 19 снежня супра-

цоўнікі КДБ у ліку іншага скан-
фіскавалі вайсковую і міліцэй-
скую формы. Нядаўна абедзве 
формы вярнулі. Міліцэйскую, у 
якой Аляксандр быў на плошчы, 
— адмытую ад крыві. 

Ішоў на свята — 
апынуўся ў турме

Аляксандр Класкоўскі не быў 
частым удзельнікам апазіцый-
ных вулічных акцый. «19 снежня 
ён ішоў на свята — апынуўся ў 
турме», — сумна гаворыць Людмі-
ла Класкоўская. «Для Сашы гэтая 
вулічная акцыя сапраўды была 
святочнай. Я ўвечары 19 снежня 
званіла брату са Швецыі, дык ён і 
паразмаўляць не мог: «Усё, малая 
(я — малодшая сястра), няма калі. 
Трэба змагацца. Пайшоў змагац-
ца». І кінуў слухаўку. Саша быў 
упэўнены, што 19 снежня будзе 
днём перамогі», — дадае Вольга.

«Дзень перамогі» скончыў-
ся для Аляксандра збіццём і 
арыштам. Вольга і Людміла 
Класкоўскія амаль не сумня-
ваюцца, што працягам будзе 
турма. «Саша гатовы да вялікага 
турэмнага тэрміну, прынамсі 
так ён піша», — паказвае Вольга 
лісты ад брата, якія даходзяць 
з вялікімі цяжкасцямі. Саша 
гатовы, сям’я — не. «Сям’я ў 
катастрафічнай сітуацыі, як 
фінансавай, так і псіхалагічнай. 
Саша быў адзіным кармільцам, 
ягоная жонка Наталля зараз у 
дэкрэтным адпачынку, дагля-
дае трох дзетак — 12-ці, 7-мі і 2-х 
гадоў», — гаворыць Вольга. Каб 
неяк выжываць без мужа, Натал-
ля з дзецьмі пераехала да сваіх 
бацькоў у Бялынічы. 

«Нядаўна наведвала іх, дзеці 
ўвесь час пытаюцца пра бацьку. 
Старэйшыя, Лёша і Даша, веда-
юць пра арышт, перапісваюцца з 
ім. А малы Арсень — не. Мы яму 
нічога не казалі, бо гэта ж будзе 
псіхалагічная траўма на ўсё жыц-
цё. Аднойчы ён сядзеў у пакоі, 
дзе ішлі навіны па БТ, і раптам 
паказалі Сашу. Арсень пабачыў, 
кінуўся да тэлевізара з воклічамі: 
«Татка! Татка! Вы казалі, што ён 
у камандзіроўцы, а ён вунь дзе, ён 
у тэлевізары!» Пасля ўвесь вечар 
сядзеў ля тэлевізара, абдымаў 
яго, гладзіў. Мы нешта выдумалі, 
але не ведаю, ці паверыў», — уз-
гадвае Людміла.

На сямейнай нарадзе Клас-
коўскія вырашылі дзяцей у суд не 
браць. Аляксандр Класкоўскі — 
самы багаты на абвінавачванні з 
удзельнікаў акцыі 19 снежня. Яго 
вінавацяць ажно па 4-х пунктах: 
арганізацыя і ўдзел у масавых 
беспарадках, незаконнае прыс-
ваенне звання службовай асобы 
і абраза прадстаўніка ўлады. 
«Саша ўпэўнены, што атрымае 
не менш за 10 гадоў. Просіць, каб 
мы Наталлю і дзетак даглядалі. 
Зразумела, што мы ў Швецыю 
ўжо не вернемся — трэба ж ка-
мусьці і перадачы Сашу насіць, 
і наведваць яго ў калоніі», — га-
ворыць Людміла. Класкоўскія 
спадзяюцца, што пасля прысуду 
нарэшце атрымаецца перадаць 
Аляксандру ягоную ўлюбёную 
кнігу — «Доўгая дарога дадому» 
Васіля Быкава, якую не дазволілі 
перадаць у «амерыканку». 
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ЗОНА: З ЛЮДЗЬМІ І БЕЗ
Вольга ХВОІН

У Чарнобыльскую зону людзей 
цягне. Былых жыхароў — сум 
па малой радзіме. Цікаўных 
— прага да экстрыму, вострых 
адчуванняў. А на Радаўніцу 
ў адселеных вёсках жыццё 
ажывае на могілках. 

Як збочыш на дарогу, што вяд-
зе ў Брагін, колькасць машын ска-
рачаецца да мінімуму. Па восені, 
калі краявіды шэрыя і змрочныя, 
настрой робіцца прыгнечаным. 
Вясною, калі ўсё буяе і цвіце, — у 
галаве дысананс. Прыгожыя прас-
торы, буйства прыроды быццам 
заманьваюць сюды людзей. Толь-
кі ахвочых нямнога. Шчыльнасць 
насельніцтва вельмі нізкая.

У вёсцы Двор Савічы Брагін-
скага раёна да аварыі на ЧАЭС 
было больш за трыста двароў, 
школа, крама і нават бальніца. 
Цяпер тут жыве з дзясятак люд-
зей. Вёска разбураная, дамы спус-
тошаныя. Пасля аварыі на ЧАЭС 
з Брагінскага раёна Гомельскай 
вобласці было эвакуявана і ад-
селена 57 населеных пунктаў, 
дзевяць — пахаваныя. Больш за 
дваццаць восем тысяч чалавек 
былі адселеныя. 

Запусцелая цэнтральная вулі-
ца Леніна ў Двор Савічы (якое 
мястэчка ў Беларусі не мае вулі-
цы Леніна ці Савецкай?) заканчва-
ецца могілкамі. Пасля Радаўніцы 
шэраг магіл дагледжаныя, упры-
гожаныя пластыкавымі кветка-
мі, пад крыжамі фарбаваныя яйкі 
і булкі — сімвалы жыцця. Побач 
пакасіўшыся старыя закінутыя 
магілы з крыжамі. Жыць у вёсцы 
няма каму, але, калі глядзець па 
надпісах на крыжах і помніках, у 
сямейных пахаваннях з нядаўнімі 
курганамі зямлі знаходзяць спа-
чын і тыя, хто ўжо даўно пакінуў 
Двор Савічы.

Горш за чалавека звера 
няма

Разбураныя хаты, зарослыя 
падворкі. І раптам на лаўцы по-
бач з жылым домам — дзеці. Тут 
жыве сям’я з дзвюма малалет-
німі дзяўчынкамі. Аксана і Ніна 
ходзяць у пачатковую школу. Іх 
маці Ірына працуе паштальёнам, 
праўда, лістоў зараз пішуць мала, 
збольшага сваякам тэлефануюць. 
Бацька дзяўчынак — Аляксандр 
— працуе ляснічым у радыеэ-
калагічным запаведніку. Ірына 
гаворыць, што дзяўчатак у вёску 
Хракавічы ў школу за дваццаць 
кіламетраў возіць аўтобус. «Як 
чалавек хоча вучыцца, то на-
стаўнікі дапамагаюць. У другім 
класе можна запісацца дадаткова 
на нямецкую мову. Розныя круж-
кі ёсць, абы грошы. От нямецкі ў 
месяц каштуе каля васьмі тысяч», 
— расказвае Ірына. На здароўе і 
нястачу грошай жанчына не скар-
дзіцца. Гаворыць, што ўсё вы-
рошчваюць на падворку, а дзеці 
зімой хіба на прастуду хварэюць. 
Да слова, у вёсцы Двор Савічы 
былі выяўленыя выпадкі перавы-
шэння нормаў па ўтрыманню 
радыенуклідаў у малацэ ад кароў 
з прыватных падворкаў.

Пытаюся, з кім дзяўчаткі гуля-
юць. «З бабамі», — адказвае Ніна. 
Дзяцей, апроч Ніны і Аксаны, у 
вёсцы няма. Жыць у амаль пустой 
вёсцы сям’я не баіцца. Адзінае, 
скардзяцца, што нестае работы. 
Маўляў, ад таго і моладзь з гэтага 
рэгіёну з’язджае. «Горш за чалаве-
ка звера няма. Работы няма, вось 
у чым пытанне. Калі б была тут 
праца... Я ў зоне, у запаведніку 
працую, дык у нас заробак больш 
мільёна, пайкі. Праўда, пайкі за 
шкоднасць — кампенсацыя абедаў 
— дванаццаць тысяч, і іх ужо коль-
кі год не павышалі», — рэзюмуе 
Аляксандр.

Яшчэ адна жыхарка адселенай 
вёскі Марыя Чэчка з самотным 
жыццём таксама змірылася. На 
жанчыну аднойчы напаў ды паку-
саў воўк, але вялікага страху ў бліз-
кім суседстве з дзікімі жывёламі 
яна не бачыць. «Я лягу спаць, дык 
ні фортку, ні дзвярэй не замыкаю. 
Толькі сэрца забаліць, то я ўстану 
і ўсё паадчыняю. Не баюся, а каго 
тут баяцца? Дзіку я не трэба. Ён на 
гарод прыйдзе ды бульбу паесць, а 
я яму на што?» — разважае стара-
жыл Савічаў.

Сын Марыі — Валер Чэчка — у 
1986-м жыў і працаваў у Прыпяці 
побач з Чарнобыльскай АЭС. Мае 
пасведчанне ліквідатара. Гаворы-
ць, што жывы, бо «акліматызаваў-
ся да радыяцыі», а вось маладыя 
салдаты, якіх кінулі ў 1986 годзе 
на ліквідацыю наступстваў ава-
рыі, памерлі. «Гэта цяпер пачалі 
разбірацца. А раней: «Чарнобыль-
Чарнобыль». Пра Прыпяць нічога 
не гаварылі, а гэта ж маладзёжны 
такі гарадок. Калі здарылася 
гэта, на рыбалку паехалі ранкам 
— выходны ж быў. Едзем, а там 
нешта блішчыць. Ніхто ж нічога 
не гаварыў. Дзеці ў школу хадзілі. 

Раніцай вадавозкі мыюць асфальт, 
а мы думаем: «О, кіраўніцтва харо-
шае, раз асфальт мые». А яно, ві-
даць, ужо пыхала. Толькі на трэці 
дзень людзей пачалі вывозіць», 
— прыгадвае ліквідатар падзеі 
дваццаціпяцігадовай даўнасці. 

Плутоній тут будзе 
заўсёды

З украінскага боку зона ад-
чужэння складае 2,5 тысячы квад-
ратных кіламетраў. Разам з зонай 
абавязковага адсялення — 2,6 ты-
сячы квадратных кіламетраў. Пер-
шы намеснік старшыні дзяржаў-
нага агенцтва па кіраванню зонай 
адчужэння Дзмітрый Бабро расказ-
вае, што ў зону рэгулярна наведва-
юцца людзі. «Гасцей» зоны ахова 
падзяляе на тры катэгорыі: першая 
— навукоўцы, журналісты, другая 
катэгорыя — былыя жыхары і іх 
сваякі. Дарэчы, апошнія любяць 
прыязджаць у Чарнобыльскую 
пушчу за ягадамі-грыбамі. Да 
аварыі тут былі чыстыя лясы, мяс-
цовыя жыхары актыўна хадзілі за 
прыродным багаццем. Дык цяпер 

іх дзеці, быццам за памяццю роду, 
сюды ездзяць. Трэцюю катэгорыю 
турыстаў — так званых сталкераў 
— персанал зоны не любіць. 

«Тут нельга хадзіць па лясах, 
дарожках. Тыя, хто называюць 
сябе «сталкерамі», не могуць ап-
раўдваць уласнымі вострымі ад-
чуваннямі небяспеку заражэння, 
якую нясуць блізкім. Каго могуць, 
таго ловяць. У нас за незаконнае 
пранікненне ў зону штотыдзень 
ловяць пяць-дзесяць чалавек. 
Штраф — трыста з нечым грыўняў, 
калі яны не займаліся тут бракань-
ерствам ці зборам металу», — па-
пярэджвае Дзмітрый Бабро.

З украінскага боку ў зоне жыве 
210 самасёлаў. Паміж імі і адмініст-
рацыяй зоны адсялення дзейнічае 
«джэнтльменскае пагадненне». 
Людзям падвозяць прадукты, 
вядуць дазіметрычны кантроль. 
Гавораць, што разумеюць: для 
старых высяленне будзе вялікай 
псіхалагічнай траўмай. Але новых 
людзей стараюцца ў зону на жы-
харства не пускаць. Тым больш з 
малымі дзецьмі.

Калі з беларускага боку прыро-
да захапляе, то ва Украіне «зона» 
— суцэльны запаведнік дзікай 
прыроды. Двары і вуліцы адселе-
ных вёсак і мястэчак патанаюць 
у зеляніне, белай кіпені кветак. 
У Чарнобылі, варта саступіць з 
цэнтральнай вуліцы, дзе знаход-
зяцца адміністратыўныя будынкі 
кіраўніцтва «зоны» і музейны 
комплекс, прысвечаны 25-годдзю 
аварыі на ЧАЭС, уражваюць дабро-
тныя дамы, якія ўжо больш за два 
дзясятка гадоў стаяць без нагляду, 
велічэзныя дрэвы, густыя кустоўі. 
Горад атамшчыкаў Прыпяць ця-
пер таксама ў палоне зеляніны 
— вуліцы і алеі пазарасталі, дрэвы 
папрадзіраліся праз асфальт цэнт-
ральнай плошчы. Але хадзіць па 
траве, кустоўі не раяць, бо можна 
«зазвінець». Шыльды рэстарану, 
гатэлю, герб СССР, вітрыны з над-

пісамі «1 мая», тэлефонная будка 
— закансерваваная і здзічэлая 
эпоха. Пройдзе яшчэ год дзесяць 
— і вуліцы Прыпяці зусім пераў-
творацца ў непралазныя хмызы. 

Дзмітрый Бабро расказвае, што 
калі стала вядома пра аварыю, то 
спачатку гэта ўспрынялі як нешта 
немагчымае, бо людзей вучылі 
— такога быць не можа. Калі стаў 
падымацца ўзровень радыяцыі, 
спецыялісты зразумелі — катаст-
рофа. На майскія святы ў 1986 годзе 
ў Кіеве быў міжнародны велапра-
бег. «Лічыце, яны ўвесь час атрым-
лівалі флюраграфію, пастаянна», 
— суха канстатуе спецыяліст.

«Прыкладна тысяча квадрат-
ных кіламетраў ніколі не будуць 
адкрытыя. Там заўсёды будзе 
дзейнічаць радыяцыйны фактар. Я 
кажу «заўсёды», бо перыяд паўрас-
паду аднаго з ізатопаў плутонію, 
які вызначае забруджанасць, — 24 
тысячы гадоў. Плутоній тут будзе 
заўсёды, — гаворыць Дзмітрый 
Бабро. — Што тычыцца стронцыю 
і цэзію, якія ёсць галоўнымі дозаў-
тваральнымі ізатопамі, то перыяд 
іх паўраспаду складае 30 гадоў. У 
прынцыпе, за дзесяць перыядаў 
паўраспаду іх колькасць за кошт 
фізічнага фактару зменшыцца ў 
тысячу разоў. Нейкія паўднёвыя 
ўчасткі зоны адчужэння праз не-
калькі дзясяткаў год могуць быць 
пераведзеныя ў іншы статус».

За 25 гадоў, якія прайшлі пас-
ля аварыі на ЧАЭС, Беларусь 
увяла ў гаспадарчы абарот 16 350 
квадратных кіламетраў зямель 
з першапачаткова забруджаных 
радыяцыяй 46 450 квадратных 
кіламетраў. Улады тлумачаць гэта 
тым, што адбываецца натуральны 
паўраспад радыенуклідаў, і землі 
становяцца бяспечнымі для выка-
рыстання. 

Першы намеснік старшыні 
дзяржаўнага агенцтва па кіраван-
ню зонай адчужэння Дзмітрый 
Бабро ініцыятывы беларускіх 
уладаў каментуе стрымана. «Мож-
на рабіць пэўныя агра-хімічныя 
мерапрыемствы на забруджаных 
тэрыторыях. Першае: стабілізава-
ць радыенукліды ў глебе, каб яны 
не пераходзілі з глебы ў расліны, 
даваць адмысловыя прэпараты 
скаціне, то гэта блакуе некаторыя 
радыенукліды. У такім выглядзе 
і ў нас падобныя мерапрыемствы 
рабілі, яшчэ ў часы Саюза. По-
тым спынілі. Зямлі дастаткова, 
таму цяпер укладаць грошы, каб 
выпускаць сельскагаспадарчую 
прадукцыю ў зоне дабравольнага 
адсялення, няма сэнсу. Другі кіру-
нак звязаны з тым, каб, наадварот, 
павялічыць паступленне рады-
енуклідаў у расліны, што ачыш-
чае глебу. Потым гэтыя расліны 
спальваюць у адмысловых уста-
ноўках, каб радыяцыя не трап-
ляла ў атмасферу. Утылізаваць 
давядзецца толькі фільтры. Вось 
гэта мы і робім у зоне. Спальваем 
расліны, каб атрымаць цяпло, 
замясціць газ, які мы набываем 
за грошы. Цяпер ёсць маса лясоў, 
дзе драўніна моцна забруджаная. 
Калі гэтыя дрэвы спальваць у 
названых устаноўках, то мы лікві-
дуем крыніцы забруджвання», 
— тлумачыць палітыку Украіны 
наконт ачышчэння забруджаных 
тэрыторый. 

Не Дзень Перамогі

Людзі, што пацярпелі ад Чар-
нобыльскай катастрофы, былыя 
жыхары адселеных вёсак насе-
леных пунктаў, іх сваякі, лікві-
датары збіраюцца ў Чарнобылі 
9 мая, каб згадаць сумны вынік 
навукова-тэхнічнага прагрэсу. 
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 00.00 Навіны.
06.05, 07.10, 08.15 «Добрай раніцы, Беларусь!».
07.05, 08.05 Зона Х. Дарожныя навіны.
07.30, 08.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.35 «Арэна». Праграма аб спорце.
09.10 Камедыйная меладрама «Маргоша».
10.05 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
10.50 Серыял «Маруся. Вяртанне».
11.40 «Камандзіроўка».
12.10 «Лера». Драма (Расія).
14.05 «Здароўе».
14.30 «Культурныя людзі». Інфармацыйна-
забаўляльная праграма.
15.20, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 Патрабуецца.
15.50 Серыял «Дыхай са мной». 1-я серыя.
16.50 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
17.45 Серыял «Маруся. Вяртанне».
18.50, 01.05 «Зона Х». Крымінальная хроніка.
19.30 «Сфера інтэрасаў». 
19.55 Камедыйная меладрама «Маргоша».
21.00 «Панарама». Інфармацыйны канал.
21.45 Актуальнае інтэрв’ю.
22.00 Прэм’ера. «Грынберг». Камедыя (ЗША).
00.10 «Доктар Хаўс-4». Серыял (ЗША).
01.15 Дзень спорту.

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Жыць здорава!».
10.20 «Смак».
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Аматарка прыватнага вышуку Даша 
Васільева». Шматсерыйны фільм.
12.10 «Дэтэктывы».
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Кантрольны закуп».
13.45 «Модны прысуд».
14.50 «Зразумець. Прабачыць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Заручальны пярсцёнак». Шматсе-
рыйны фільм.

18.15 Навіны спорту.
18.20 «Шчаслівыя разам». Серыял.
18.55 «Хай кажуць».
20.00 Час.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. Шматсерыйны фільм 
«Выходжу цябе шукаць».
22.15 АНТ прадстаўляе: Сёмы Нацыяналь-
ны тэлевізійны конкурс «Тэлевяршыня». 
Трансляцыя з Палаца Рэспублікі.
00.45 Начныя навіны.

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 «СТБ-спорт».
08.30 Фільм «Рыса». Расія, 2009 г.
10.40 «Нашы суседзі». Серыял.
11.40 «Званая вячэра».
12.35 «Агонь кахання». Серыял.
13.50 «Турысты». Серыял.
14.40 «Рэдакцыя». Серыял.
15.35 «Ваенная таямніца».
16.50 «Сталічны футбол».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Агонь кахання». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.25 «Даішнікі». Серыял.
21.30 «Сапраўдная гісторыя».
22.05 «Аўтапанарама».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Забойная сіла». Серыял.
00.00 «Меч». Серыял.

06.35 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
07.00 «ЛАДная раніца».
08.00 Тэлебарометр.
08.05 Камедыйны серыял «Інтэрны».
08.40 Серыял «Ты маё жыццё».
09.40 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
11.00 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм’ер-
ліга. Агляд тура.

11.55 «Страсці па культуры».
12.40 «Гадзіна суду. Справы сямейныя».
13.40 Серыял «Вясковы раманс». 2-я серыя.
14.40 Мультсерыял «Сямейка піратаў».
15.30 Конкурс-віктарына «Дзеці новага 
пакалення».
16.30 Пазакласная гадзіна.
16.50 «Кулінарыя для дзяцей». Мультфільм.
16.55 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). 2-я серыя.
18.00 Серыял «Ты маё жыццё».
19.05 «Халі-галі». Скетч-шоў.
19.30 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
21.00 Калыханка.
21.15 Тэлебарометр.
21.20 КЕНО.
21.25 Беларуская часіна.
22.30 Камедыйны серыял «Інтэрны».
23.10 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
23.45 Авертайм.
00.15 «Спорт-кадр».
00.40 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). 2-я серыя.

07.00 «Раніца Расіі».
09.15 «Прамы эфір».
10.10 «Аляксей Марэсьеў. Лёс сапраўднага 
чалавека». Дакументальны фільм.
11.00, 14.00, 17.00 Весткі.
11.30 «Нічога асабістага». І
11.50 «Кулагін і партнёры».
12.25 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
13.50 Навіны - Беларусь.
14.30 «Аб самым галоўным». Ток-шоў.
15.25 «З новай хатай!». Ток-шоў.
16.20 «Кулагін і партнёры».
16.50 Навіны - Беларусь.
17.45 Тэлесерыял «Пяць хвілін да метро».
18.50 «Ефрасіння». Тэлесерыял. 
19.50 Навіны - Беларусь.
20.00 Весткі.
20.30 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
22.20 Тэлесерыял «Аператыўнікі. Хронікі 
забойнага аддзела. Новая версія».
23.20 Навіны - Беларусь.
23.30 «Весткі.ru».

23.50 Прэм’ера. «Маналог у 4-х частках. 
Станіслаў Гаварухін». Фільм 1-ы.

06.05 Інфармацыйны канал «НТБ раніцай».
08.35 «Рускія сенсацыі».
09.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сёння.
10.25 «Кватэрнае пытанне».
11.25 «Увага: вышук!».
12.05 «Да суду».
13.25 «Пракурорская праверка».
14.25 «Давайце мірыцца!».
15.15 «Справа густу».
15.40 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара».
18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.35 Прэм’ера. Серыял «Бамбіла».
23.40 «Сапраўдны італьянец». Дакумен-
тальны праект.
00.30 «Асабліва небяспечны!».

09.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.
10.30 Футбол. Клуб чэмпіёнаў.
11.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы. Юніёры. 
Групавы этап. Фінал. Сербія.
12.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.
14.30 Футбол. Клуб чэмпіёнаў.
15.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.
15.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 10-ы этап.
18.30 Тэніс. WTA (Бельгія). Дзень 2-і.
20.30 Вось дык так!!!
20.45 Бокс. ЗША.
21.45 Бокс. Міжнародны турнір.
23.30 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету сярод 
легкавых аўтамабіляў. Агляд.
00.30 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 3-і этап.
01.45 Веласпорт. Джыро д’Італія. 10-ы этап.

07.00 Аб’ектыў.
07.20 Гарачы каментар.
07.30 «Эстонія, маё каханне», дак. фільм, 
2004 г., Германія.
08.05 «Час гонару», серыял: 29 серыя.

09.50 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 9 серыя.
10.15 Еўропа сёння.
10.40 «Чорны палітык у Расіі», дак. фільм, 
2010 г., Польшча.
11.05 «ГМА. Прагрэс ці катастрофа?», дак. 
фільм, 2009 г., Беларусь.
11.35 Рэмарка (культурніцкая праграма).
12.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
12.05 «Эстонія, маё каханне», дак. фільм, 
2004 г., Германія.
13.35 «Час гонару», серыял: 29 серыя.
14.20 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 9 серыя.
14.45 Еўропа сёння.
15.15 «Чорны палітык у Расіі», дак. фільм, 
2010 г., Польшча.
15.40 «ГМА. Прагрэс ці катастрофа?», дак. 
фільм, 2009 г., Беларусь.
16.05 Рэмарка (культурніцкая праграма).
16.30 Хто ёсць кім?: «Вольга Іпатава».
16.45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазна-
ваўчая праграма).
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 10 серыя.
17.30 «Кансультацыя ў ружовым садзе», 
серыял: 37 серыя.
18.25 Рэпартэр (інфармацыйна-публіцыс-
тычная праграма).
18.50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазна-
ваўчая праграма).
19.00 Два на два (тэледыскусія).
19.30 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
19.35 Гарачы каментар (публіцыстычная 
праграма).
19.45 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 Праект «Будучыня» (навукова-па-
пулярны тэлечасопіс каналу «Нямецкая 
хваля»).
20.25 Навігатар (інфармацыйна-публіцыс-
тычны тэлечасопіс).
20.40 Беларусы ў Польшчы.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.25 Сальда (эканамічная праграма).
21.40 ПраСвет (інфармацыйна-публіцыс-
тычная праграма).
22.05 «Каханне, здрада, жарсць», серыял: 
6 серыя.
22.50 Басанож па свеце (спазнаваўчая 
праграма).
23.15 Аб’ектыў.
23.40 Гарачы каментар.

17 МАЯ, АЎТОРАК

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 00.20 
Навіны.
06.05, 07.10, 08.15 «Добрай раніцы, Бела-
русь!»
07.05, 08.05 Зона Х. Дарожныя навіны.
07.30, 08.25, 11.50 «Дзелавое жыццё».
08.30 У свеце матораў.
09.10 Камедыйная меладрама «Маргоша».
10.05 Жаночае ток-шоў «Жыццё як жыццё». 
11.05 Серыял «Маруся. Вяртанне».
12.10 «Фанфан-Цюльпан». Прыгодніцкая 
камедыя (Францыя).
14.05 «OFF STAGE LIFE».
14.15 Сінематэка.
15.20, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.40 Патрабуецца.
16.05 Nota Bene.
16.30 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
17.25 Серыял «Маруся. Вяртанне».
18.25 «Акно ў Еўропу». 
18.50, 01.55 «Зона Х». Крымінальная хроні-
ка.
19.30 «Арэна». Праграма аб спорце.
19.55 Камедыйная меладрама «Маргоша».
21.00 «Панарама».
21.45 «Камандзіроўка».
22.00 «Ваенны нырэц». Драма (ЗША).
00.30 «Доктар Хаўс-4». Серыял (ЗША).
01.25 Інфармацыйна-забаўляльная праг-
рама «Праверка чутак».
02.00 Дзень спорту.

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Аматарка прыватнага вышуку Даша 
Васільева». Шматсерыйны фільм.
12.10 «Дэтэктывы».
13.05 Навіны спорту.

13.10 Тэлечасопіс «Звяз».
13.45 «Модны прысуд».
14.50 «Зразумець. Прабачыць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Заручальны пярсцёнак». Шматсе-
рыйны фільм.
18.15 Навіны спорту.
18.20 «Зваротны адлік».
18.55 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Ток-шоў «Адчынены фармат».
22.10 Фільм «Зламаныя кветкі».
00.10 «Крэм». Шматсерыйны фільм.
01.05 Начныя навіны.

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 «СТБ-спорт».
07.45 «Раніца.Студыя добрага настрою».
08.35 «Тыдзень». Інфармацыйна-аналітыч-
ная праграма.
09.30 «Вялікі сняданак».
10.05 «Пяць гісторый».
10.40 «Трымай мяне мацней». Тэленавэла. 
Заключная серыя.
11.40 «Званая вячэра».
12.35 «Фантастыка пад грыфам «Сакрэтна».
13.50 «Я - вандроўца».
14.20 Канцэрт М. Задорнава.
16.00 СТБ прадстаўляе: «КультУРА!».
16.50 «Рэпарцёрскія гісторыі».
17.10 «Наша справа».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Агонь кахання». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.25 Фільм «Рыса». Расія, 2009 г.
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Сталічны футбол».
23.30 Фільм «Шызафрэнія». Расія, 1997 г.

06.35 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
07.00 «ЛАДная раніца».
08.00 Тэлебарометр.
08.05 Серыял «Ты маё жыццё».
09.05 Камедыя «Дэкан Спэнлі». 
10.55 Пра мастацтва.
11.25 Школа рамонту.
12.20 «Гадзіна суду. Справы сямейныя».
13.25 Серыял «Вясковы раманс». 1-я серыя.
14.25 Конкурс-віктарына «Дзеці новага 
пакалення».
15.30 Мультсерыял «Сямейка піратаў».
15.55 Пазакласная гадзіна.
16.10 «Кулінарыя для дзяцей». Мультфільм.
16.25 «Навіны надвор’я».
16.55 Прэм’ера. Баявік «Паршывыя авечкі» 
(Расія-Украіна). 1-я серыя.
18.00 Серыял «Ты маё жыццё».
19.05 «Халі-галі». Скетч-шоў.
19.35 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
21.00 Калыханка.
21.15 Тэлебарометр.
21.20 КЕНО.
21.25 Беларуская часіна.
22.30 Камедыйны серыял «Інтэрны».
23.10 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
23.50 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм’ер-
ліга. Агляд тура.
00.45 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). 1-я серыя.

07.00 «Раніца Расіі».
09.00 «Карціна свету».
09.55 Надвор’е на тыдзень.
10.00 «Пакой смеху».
10.25 «Ранішняя пошта».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Ефрасіння». Тэлесерыял. 
12.20 «Кулагін і партнёры».
12.50 «Маршал Жукаў супраць бандытаў 
Адэсы. Праўда аб «Ліквідацыі». Дак. фільм.
13.50 Навіны - Беларусь.
14.30 «Аб самым галоўным». Ток-шоў.

15.25 «З новай хатай!». Ток-шоў.
16.20 «Кулагін і партнёры».
16.50 Навіны - Беларусь.
17.45 Тэлесерыял «Пяць хвілін да метро».
18.50 «Ефрасіння». Тэлесерыял. 
19.50 Навіны - Беларусь.
20.30 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
22.20 Тэлесерыял «Аператыўнікі. Хронікі 
забойнага аддзела. Новая версія».
23.20 «Нічога асабістага». Інфармацыйна-
сатырычная праграма.
23.40 Навіны - Беларусь.
23.50 «Весткі.ru».
00.10 Прэм’ера. «Гарадок».

06.05 Інфармацыйны канал «НТБ раніцай».
08.35 «Праграма Максімум».
09.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сёння.
10.20 «Кулінарны паядынак».
11.20 «Чыстасардэчнае прызнанне».
12.05 «Да суду».
13.25 «Пракурорская праверка».
14.25 «Давайце мірыцца!».
15.15 «Справа густу».
15.40 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара».
18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.35 Прэм’ера. Серыял «Бамбіла».
23.40 «Сумленны панядзелак».
00.30 «Школа зласлоўя».

09.30 Мотаспорт. Часопіс.
10.45 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету сярод лег-
кавых аўтамабіляў. Монца (Італія). 5-ы этап.
11.45 Тэніс. WTA. Рым (Італія). Фінал.
12.45 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 1-ы этап.
13.45 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.
14.45 Футбол. Чэмпіянат Еўропы. Юніёры. 
Групавы этап. Фінал. Сербія.
16.00 Тэніс. WTA. Рым (Італія). Фінал.
17.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.

18.30 Футбол. Клуб чэмпіёнаў.
20.45 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.
21.45 Вось дык так!!!
22.00 Пра рэстлінг. Агляд WWE.
22.35 Пра рэстлінг. Vintage Сollection. ЗША.
23.30 Футбол. Клуб чэмпіёнаў.
00.30 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 2-і этап.
01.45 Веласпорт. Джыро д’Італія. 9-ы этап.

07.00 Тыдзень у «Аб’ектыве».
07.30, 12.05 Фільматэка майстроў: «Гра-
мадзянін Гавэл», 2008 г., Чэхія.
09.30, 14.05 Дакументальная гадзіна: «CIA: 
таемныя войны», 2008 г., Францыя: фільм 
2, «Страчаныя ілюзіі».
10.25 ПраСвет.
10.50 Моўнік (лінгвістычная праграма).
11.00, 16.00 МакраФон: «Рок-карона–
2010», ч. 1.
11.30 Эксперт.
12.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
14.55 ПраСвет.
15.20 Басанож па свеце.
15.50 Моўнік (лінгвістычная праграма).
16.30 Эксперт.
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 9 серыя.
17.30 «Час гонару», серыял: 29 серыя.
18.20 Хто ёсць кім?: «Вольга Іпатава».
18.35 Прэс-экспрэс (агляд медыяў).
18.55 «ГМА. Прагрэс ці катастрофа?», дак. 
фільм, 2009 г., Беларусь.
19.30 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
19.35 Гарачы каментар.
19.45 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 Еўропа сёння.
20.25 Гісторыя пад знакам Пагоні.
20.30 «Чорны палітык у Расіі», дак. фільм, 
2010 г., Польшча.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.25 Рэмарка (культурніцкая праграма).
21.50 Фільматэка майстроў: «Грамадзянін 
Гавэл», 2008 г., Чэхія.
23.50 Аб’ектыў.
00.10 Гарачы каментар.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.45 Навіны.
06.05, 07.10, 08.15 «Добрай раніцы, Бела-
русь!».
07.05, 08.05 Зона Х. Дарожныя навіны.
07.30, 11.55 Дзелавое жыццё.
08.35 «Сфера інтэрасаў». 
09.10 Камедыйная меладрама «Маргоша».
10.05 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
10.50 Серыял «Маруся. Вяртанне».
11.40 Актуальнае інтэрв’ю.
12.10 «Арфа для каханай». Меладрама.
13.45 Відэафільм АТН «Бяроза - дрэва 
гаючасці» цыклу «Зямля беларуская».
14.05 «Акно ў Еўропу». 
14.25 «Праверка чутак».
15.20, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 «Ведай нашых».
15.50 Серыял « Дыхай са мной». 2-я серыя.
16.50 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
17.50 Серыял «Маруся. Вяртанне».
18.50, 00.50 «Зона Х». Крымінальная хроніка.
19.30 Зямельнае пытанне.
19.50 Камедыйная меладрама «Маргоша».
21.00 «Панарама». Інфармацыйны канал.
21.45 «Разумны сумнеў». Трылер (ЗША).
23.55 «Доктар Хаўс-4». Серыял (ЗША).
00.55 Дзень спорту.

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Жыць здорава!».
10.20 «Смак».
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Аматарка прыватнага вышуку Даша 
Васільева». Шматсерыйны фільм.
12.10 «Дэтэктывы».
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Кантрольны закуп».
13.45 «Модны прысуд».
14.50 «Зразумець. Прабачыць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Заручальны пярсцёнак». Шматсе-
рыйны фільм.

18.15 Навіны спорту.
18.20 «Шчаслівыя разам». Серыял.
18.55 «Хай кажуць».
20.00 Час.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. Шматсерыйны фільм 
«Выходжу цябе шукаць».
22.15 Фільм «Анёл-А».
00.00 «Несакрэтныя матэрыялы».
00.30 «Крэм». Шматсерыйны фільм.
01.25 Начныя навіны.

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 «СТБ-спорт».
08.30 «Даішнікі». Серыял.
09.30 «Аўтапанарама».
10.00 «Сапраўдная гісторыя».
10.40 «Нашы суседзі». Серыял.
11.30 «Далёкія сваякі».
11.40 «Званая вячэра».
12.35 «Агонь кахання». Серыял.
13.50 «Турысты». Серыял.
14.40 «Рэдакцыя». Серыял.
15.30 «Забойная сіла». Серыял.
16.50 «Новыя падарожжы дылетанта».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Агонь кахання». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.25 «Даішнікі». Серыял.
21.30 «Мінск і мінчане».
22.05 «Дабро пажаліцца».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Забойная сіла». Серыял.
00.00 «Меч». Серыял.

06.35 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
07.00 ЛАДная раніца.
08.00 Тэлебарометр.
08.05 Камедыйны серыял «Інтэрны».
08.40 Серыял «Ты маё жыццё».
09.40 Серыял «Дзяржаўная мяжа».

11.05 Авертайм.
11.30 Спорт-кадр.
12.00 Медычныя таямніцы.
12.35 Медычныя таямніцы +.
12.50 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
13.50 Серыял «Вясковы раманс» (Украіна). 
3-я серыя.
14.50 Музычны фільм «Туфлі з залатымі 
спражкамі» (СССР). 1-я серыя.
16.00 Пазакласная гадзіна.
16.15 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). 3-я серыя.
17.20 Серыял «Ты маё жыццё».
18.25 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
19.50 Калыханка.
20.05 Тэлебарометр.
20.10 Беларуская часіна.
21.20 «Спортлато 5 з 36». Забаўляльнае шоў.
21.25 КЕНО.
21.35 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Фінал. 
Прамая трансляцыя.
23.55 Рэальны свет.
00.25 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). 3-я серыя.

07.00 «Раніца Расіі».
09.15 «Прамы эфір».
10.10 «Зорнае каханне Віталя Саломіна». 
Дакументальны фільм.
11.00, 17.00 Весткі.
11.30 «Кулагін і партнёры».
12.00 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
13.50, 16.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Прэс-канферэнцыя Прэзідэнта 
Расійскай Федэрацыі.
16.20 «Кулагін і партнёры».
17.45 Тэлесерыял «Пяць хвілін да метро».
18.50 «Ефрасіння». Тэлесерыял. 
19.50 Навіны - Беларусь.
20.00 Весткі.
20.30 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
22.20 Тэлесерыял «Аператыўнікі. Хронікі 
забойнага аддзела. Новая версія».
23.20 Навіны - Беларусь.
23.30 «Весткі.ru».
23.50 Прэм’ера. «Маналог у 4-х частках. 
Станіслаў Гаварухін». Фільм 2-і.

06.05 Інфармацыйны канал «НТБ раніцай».
08.35 «Гісторыя ўсерасійскага зману!».
09.30, 15.40, 18.35 «Агляд. Надзвычай-
нае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.25 «Дачны адказ».
11.25 «Жаночы погляд».
12.05 «Да суду».
13.25 «Пракурорская праверка».
14.25 «Давайце мірыцца!».
15.15 «Справа густу».
16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара».
19.35 Прэм’ера. Серыял «Бамбіла».
22.25 Драма «Халоднае лета 53-га».
00.10 «Асабліва небяспечны!».

09.30 Аўтагонкі. Сусветная серыя Рэно. 
Монца (Іспанія). Агляд.
10.00 Вось дык так!!!
10.15 Футбол. Чэмпіянат Еўропы. Юніёры. 
Групавы этап. Фінал. Сербія.
11.30 Футбол. Клуб чэмпіёнаў.
12.30 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). Дзень 2-і.
14.00 Тэніс. Часопіс.
14.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 10-ы этап.
15.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 11-ы этап.
18.30 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). Дзень 3-і.
20.45 Еўрагалы. Часопіс.
21.05 Конны спорт. Суперліга Кубка нацый. 
Ля Боль (Францыя).
22.05 Конны спорт. Сусветная серыя па 
трохбор’і. Кентукі (ЗША).
23.05 Riders сlub. Часопіс.
23.10 Гольф. US PGA. The Players.
00.10 Гольф. Iberdrola open.
00.40 Гольф. Еўрапейскі жаночы турнір.
00.50 Гольф клуб. Часопіс.
00.55 Яхт-клуб. Навіны ветразевага спорту.
01.00 Абранае па серадах.
01.10 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 4-ы этап.
02.00 Алімпійскі часопіс.

07.00 Аб’ектыў.

07.20 Гарачы каментар.
07.30 «Фальшываманетнікі. Вяртанне 
«Зграі», серыял: 6 серыя.
08.20 «Кансультацыя ў ружовым садзе», 
серыял: 37 серыя.
09.10 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 10 серыя.
09.35 Праект «Будучыня».
10.05 Рэпартэр.
10.30 Навігатар.
10.45 Беларусы ў Польшчы.
11.00 Два на два (тэледыскусія).
11.25 Сальда (эканамічная праграма).
11.45 Вагон.
11.50 Гісторыя пад знакам Пагоні.
12.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
12.05 «Фальшываманетнікі. Вяртанне 
«Зграі», серыял: 6 серыя.
12.50 «Кансультацыя ў ружовым садзе», 
серыял: 37 серыя.
13.45 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 10 серыя.
14.10 Праект «Будучыня».
14.35 Рэпартэр.
15.05 Навігатар.
15.20 Беларусы ў Польшчы.
15.35 Два на два (тэледыскусія).
16.00 Сальда (эканамічная праграма).
16.15 Вагон.
16.20 Гісторыя пад знакам Пагоні.
16.30 Басанож па свеце.
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 11 серыя.
17.30 «Каханне, здрада, жарсць», серыял: 
6 серыя.
18.20 «Над Нёмнам» (тэлечасопіс).
18.35 Эксперт.
19.00 Моўнік (лінгвістычная праграма).
19.10 Асабісты капітал.
19.30 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
19.35 Гарачы каментар.
19.45 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 На колах.
20.25 Навігатар.
20.40 Госць «Белсату».
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.25 Маю права (прававая праграма).
21.45 «Euromaxx» (тэлечасопіс каналу 
«Нямецкая хваля»).
22.10 «Дэкалог, пяць», маст. фільм, 1990 г., 
Польшча.
23.10 Аб’ектыў.
23.30 Гарачы каментар.

18 МАЯ, 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, 00.20 
Навіны.
06.05, 07.10, 08.15 «Добрай раніцы, Бела-
русь!».
07.05, 08.05 Зона Х. Дарожныя навіны.
07.30, 08.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.35 Зямельнае пытанне.
09.10 Камедыйная меладрама «Маргоша».
10.10 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
11.00 Серыял «Маруся. Вяртанне».
12.10 «Карасі». Меладрама (Украіна).
14.05 Шэф-кухар.
15.20, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 «Зброя». Цыкл дак. фільмаў.
15.50 Меладраматычны серыял « Дыхай 
са мной « (Расія). 3-я серыя.
16.50 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
17.45 Серыял «Маруся. Вяртанне».
18.50, 01.20 «Зона Х». Крымінальная хроніка.
19.30 Сфера інтэрасаў.
19.55 Камедыйная меладрама «Маргоша».
21.00 Панарама.
21.45 «Клуб рэдактараў».
22.30 «Усё дзеля яе». Драма (Францыя).
00.30 «Доктар Хаўс-4». Серыял (ЗША).
01.25 Дзень спорту.

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Жыць здорава!».
10.20 «Смак».
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Аматарка прыватнага вышуку Даша 
Васільева». Шматсерыйны фільм.
12.10 «Дэтэктывы».
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Кантрольны закуп».
13.45 «Модны прысуд».
14.50 «Зразумець. Прабачыць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Заручальны пярсцёнак». Шматсе-
рыйны фільм.
18.15 Навіны спорту.
18.20 «Шчаслівыя разам». Серыял.

18.55 «Хай кажуць».
20.00 Час.
21.00 Навіны спорту.
21.05 Прэм’ера. Шматсерыйны фільм 
«Выходжу цябе шукаць».
22.15 Фільм «Дрэнная кампанія».
00.20 «Крэм». Шматсерыйны фільм.
01.15 Начныя навіны.

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 «СТБ-спорт».
07.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Даішнікі». Серыял.
09.30 «Дабро пажаліцца».
09.50 «Вялікі горад».
10.40 «Нашы суседзі». Серыял.
11.30 «Далёкія сваякі».
11.45 «Званая вячэра».
12.35 «Агонь кахання». Серыял.
13.50 «Турысты». Серыял. Закл. серыя.
14.40 «Рэдакцыя». Серыял.
15.30 «Забойная сіла». Серыял.
16.50 «Добры дзень, доктар!».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Агонь кахання». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, маляня».
20.25 Прэм’ера! «Даішнікі 2». Серыял.
21.30 «Праўда».
22.05 «Аўтапанарама».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Забойная сіла». Серыял.
00.00 «Меч». Серыял.

06.35 Моладзевы серыял «Універ» (Расія).
07.00 ЛАДная раніца.
08.00 Тэлебарометр.
08.05 Серыял «Ты маё жыццё».
09.05 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
10.20 Авантурная камедыя «Кароль каме-
дыі» (ЗША).
12.20 Дача здароўя.
12.55 Жансавет.

13.25 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
14.30 Серыял «Вясковы раманс» (Украіна). 
4-я, заключная, серыя.
15.30 Музычны фільм «Туфлі з залатымі 
спражкамі» (СССР). 2-я серыя.
16.40 Пазакласная гадзіна.
16.55 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). Заключная серыя.
18.00 Серыял «Ты маё жыццё».
19.05 «Халі-галі». Скетч-шоў.
19.30 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
21.00 Калыханка.
21.15 Тэлебарометр.
21.20 КЕНО.
21.25 Беларуская часіна.
22.35 Камедыйны серыял «Інтэрны» 
(Расія).
23.10 Моладзевы камедыйны серыял 
«Універ» (Расія).
23.45 Час футболу.
00.15 Баявік «Паршывыя авечкі» (Расія-
Украіна). Заключная серыя.

07.00 «Раніца Расіі».
09.15 «Прамы эфір».
10.10 «Драма Івана Броўкіна». Дакумен-
тальны фільм.
11.00 Весткі.
11.30 «Кулагін і партнёры».
12.00 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.30 «Аб самым галоўным». Ток-шоў.
15.25 «З новай хатай!». Ток-шоў.
16.20 «Кулагін і партнёры».
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.45 Тэлесерыял «Пяць хвілін да метро».
18.50 «Ефрасіння». Тэлесерыял. Расія, 
2010 г.
19.50 Навіны - Беларусь.
20.00 Весткі.
20.30 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
22.20 Тэлесерыял «Аператыўнікі. Хронікі 
забойнага аддзела. Новая версія».
23.20 Навіны - Беларусь.
23.30 «Весткі.ru».
23.50 «Паядынак».

06.05 Інфармацыйны канал «НТБ раніцай».
08.40 «Следства вялі…».
09.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00 Сёння.
10.20 «Баль на ўвесь свет».
11.20 «Сапраўдны італьянец». Дакумен-
тальны праект.
12.05 «Да суду».
13.00 Сёння.
13.25 «Пракурорская праверка».
14.25 «Давайце мірыцца!».
15.15 «Справа густу».
15.40 Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.00 Сёння.
16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара».
18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.35 Прэм’ера. Серыял «Бамбіла».
00.00 «Справа цёмная». Гістарычны дэтэк-
тыў.
00.50 «Асабліва небяспечны!».

09.30 Конны спорт. Суперліга Кубка нацый. 
Ля Боль (Францыя).
10.30 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 4-ы этап.
11.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 11-ы этап.
12.30 Тэніс. Часопіс.
13.00 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). Дзень 
3-і.
14.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 11-ы 
этап.
15.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 12-ы этап.
18.30 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). 1/4 
фіналу.
20.45 Футбол. Еўрагалы. Часопіс.
21.00 Адзінаборствы. Байцоўскі клуб.
00.05 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 5-ы этап.
02.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 12-ы этап.

07.00 Аб’ектыў.
07.20 Гарачы каментар.
07.30 «Дэкалог, пяць», маст. фільм, 1990 г., 
Польшча.

08.30 Навігатар (інфармацыйна-публіцыс-
тычны тэлечасопіс).
08.50 «Каханне, здрада, жарсць», серыял: 
6 серыя.
09.35 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 11 серыя.
10.00 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс 
каналу «Нямецкая хваля»).
10.25 «Над Нёмнам» (тэлечасопіс).
10.40 Асабісты капітал (эканамічная праг-
рама).
10.55 Маю права (прававая праграма).
11.15 Госць «Белсату».
11.30 «Euromaxx» (тэлечасопіс каналу 
«Нямецкая хваля»).
12.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
12.05 «Дэкалог, пяць», маст. фільм, 1990 г., 
Польшча.
13.00 Навігатар (інфармацыйна-публіцыс-
тычны тэлечасопіс).
13.20 «Каханне, здрада, жарсць», серыял: 
6 серыя.
14.05 «Эміль з Лёнэбэр’і», серыял: 11 серыя.
14.30 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс 
каналу «Нямецкая хваля»).
14.55 Эксперт.
15.20 «Над Нёмнам» (тэлечасопіс).
15.35 Асабісты капітал.
15.55 Маю права (прававая праграма).
16.15 Госць «Белсату».
16.30 «Euromaxx» (тэлечасопіс каналу 
«Нямецкая хваля»).
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Школа на санцапёку», серыял: 24 
серыя.
17.35 «Начныя здані», маст. фільм, 1999 г., 
Германія.
19.15 Моўнік (лінгвістычная праграма).
19.30 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
19.35 Гарачы каментар.
19.45 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 Праект «Будучыня».
20.20 Мультклуб (сатырычная праграма).
20.25 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь, ч. 1.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.25 Рэпартэр.
21.50 Форум (ток-шоу): Адзін за аднаго.
22.30 «Пўаро Агаты Крысці», дэтэктыўны 
серыял: 6 серыя.
23.20 Аб’ектыў.
23.45 Гарачы каментар (публіцыстычная 
праграма).

19 МАЯ, ЧАЦВЕР

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
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9 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 00.05 
Навіны.
06.05, 07.10, 08.15 «Добрай раніцы, Бела-
русь!».
07.05, 08.05 Зона Х. Дарожныя навіны.
07.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
08.35 Сфера інтэрасаў.
09.10 Камедыйная меладрама «Маргоша».
10.05 Серыял «Маршрут літасці» (Расія).
11.00 Серыял «Маруся. Вяртанне» (Украіна).
12.10 «Ніколі не забуду цябе!». Меладрама 
(Расія).
14.05 Відэафільм «Докшыцы. Паміж Бярэзі-
най і Віліяй» цыклу «Зямля беларуская».
14.15 «Клуб рэдактараў».
15.20, 19.15 Навіны рэгіёна.
15.35 «Прэм’ера. «Зямля і неба». Дакумен-
тальны фільм («Беларусьфільм»).
16.05 Жаночае ток-шоў «Жыццё як жыццё».
17.05 «Кадэт». Драма («Беларусьфільм»).
19.25 «Зона Х». Вынікі тыдня.
19.50 Міжнародны фэст Юрыя Башмета.
21.00 Панарама.
21.45 «Усход - Захад». Драма (Францыя-
Расія).
00.15 Інфармацыйна-забаўляльная праг-
рама «Праверка чутак».
00.50 Дзень спорту.

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Нашы навіны.
06.05 АНТ прадстаўляе: «Наша раніца».
09.05 «Жыць здорава!».
10.20 «Смак».
11.05 Навіны спорту.
11.10 «Аматарка прыватнага вышуку Даша 
Васільева». Шматсерыйны фільм.
12.10 «Дэтэктывы».
13.05 Навіны спорту.
13.10 «Кантрольны закуп».
13.45 «Модны прысуд».
14.50 «Зразумець. Прабачыць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.10 Навіны спорту.
16.15 «Заручальны пярсцёнак». Шматсе-
рыйны фільм.
18.15 Навіны спорту.
18.20 «Чакай мяне». Беларусь.

18.55 «Поле цудаў».
20.00 Час.
21.00 Навіны спорту.
21.05 «Што? Дзе? Калі? у Беларусі». Летняя 
серыя гульняў.
22.30 АНТ прадстаўляе: «Зоркі дыскатэк 
90-х».
00.20 «Наша Белараша».
00.50 Фільм «Кава і цыгарэты».
02.30 Начныя навіны.

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 «СТБ-спорт».
07.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
08.30 «Даішнікі 2». Серыял.
09.30 «Аўтапанарама».
10.00 «Пяць гісторый».
10.40 «Нашы суседзі». Серыял.
11.30 «Далёкія сваякі».
11.45 «Званая вячэра».
12.35 «Агонь кахання». Серыял.
13.50 «Фірмовая гісторыя». Серыял.
14.40 «Рэдакцыя». Серыял.
15.30 «Забойная сіла». Серыял.
16.50 «Рэпарцёрскія гісторыі».
17.20 «Міншчына».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 Ток-шоў «Лёс».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.20 «Добры вечар, маляня».
20.40 «КВЗ. Першая ліга. 1/8 фіналу».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Гарачы лёд».
23.30 «Відзьмо-невідзьмо». Агляд міжна-
роднага шоў-бізнэсу.
00.15 Фільм «Горад гвалту». Карэя Паўднё-
вая, 2006 г.

07.00 ЛАДная раніца.
08.00 Тэлебарометр.
08.05 Камедыйны серыял «Інтэрны».
08.40 Серыял «Ты маё жыццё».
09.45 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
11.05 Час футболу.
11.35 Кінаспробы.
11.55 Жывы гук.

12.40 Гадзіна суду. Справы сямейныя.
13.45 Дэтэктыў «Блакітны карбункул» 
(«Беларусьфільм»).
15.10 Мультсерыял «Сямейка піратаў».
15.35 Пазакласная гадзіна.
15.50 «Кулінарыя для дзяцей». Мульт-
фільм.
16.00 Дакументальна-пазнавальны фільм 
«Сурыкаты» (Вялікабрытанія).
17.30 Усё аб бяспецы.
18.00 Меладраматычны серыял «Ты маё 
жыццё» (Аргентына).
19.00 «Душэўныя боепрыпасы». Храні-
кальна-дакументальны фільм (БТРК).
19.25 Серыял «Дзяржаўная мяжа».
21.00 Калыханка.
21.15 Тэлебарометр.
21.20 КЕНО.
21.25 «Рэпарцёр «Беларускай часіны».
22.25 «Пра мастацтва».
22.50 Дыялогі аб рыбалцы.
23.20 Крымінальная меладрама «У Міні 
гэта ў першы раз» (ЗША).

07.00 «Раніца Расіі».
09.15 «Прамы эфір».
10.10 «Мой срэбны шар».
11.00 Весткі.
11.30 «Кулагін і партнёры».
12.00 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
13.50 Навіны - Беларусь.
14.00 Весткі.
14.30 «Аб самым галоўным». Ток-шоў.
15.25 «З новай хатай!». Ток-шоў.
16.20 «Кулагін і партнёры».
16.50 Навіны - Беларусь.
17.00 Весткі.
17.45 Тэлесерыял «Пяць хвілін да метро».
18.50 «Ефрасіння». Тэлесерыял. 
19.50 Навіны - Беларусь.
20.00 Весткі.
20.30 Тэлесерыял «Учора скончылася 
вайна».
22.20 Фільм «Палюбоўнік».
00.15 Навіны - Беларусь.
00.25 Фільм «Карусель».

06.05 Інфармацыйны канал «НТБ раніцай».
08.35 «Вочная стаўка».

09.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00 Сёння.
10.20 «І зноў добры дзень!».
11.15 «Развод па-руску».
12.05 «Да суду».
13.00 Сёння.
13.35 «Суд прысяжных: галоўная справа».
15.05 «Прафесія-рэпарцёр».
15.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.00 Сёння.
16.30 Прэм’ера. Дэтэктыўны серыял «Вяр-
танне Мухтара».
18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.35 «Следства вялі…».
20.35 «Надзвычайнае здарэнне. Расследа-
ванне».
21.00 «Нтвшнікі».
22.10 Прэм’ера. Вострасюжэтны фільм 
«Беглякі».
23.55 Трылер «Гнеў».
00.10 Фантастыка «Гандляр сном».

09.30 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету сярод 
легкавых аўтамабіляў. Агляд.
10.00 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 5-ы этап.
11.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 12-ы этап.
12.15 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). 1/4 
фіналу.
13.30 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 5-ы этап.
14.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 12-ы этап.
15.30 Веласпорт. Джыро д’Італія. 13-ы этап.
18.30 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). 1/2 
фіналу.
20.20 Самае цікавае кіно. Часопіс.
20.30 Тэніс. Часопіс.
21.00 Самыя моцныя людзі планеты. Аг-
ляд.
22.00 Бокс.
00.05 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 6-ы этап.
02.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 13-ы 
этап.

07.00 Аб’ектыў.
07.20 Гарачы каментар (публіцыстычная 
праграма).
07.30 «Начныя здані», маст. фільм, 1999 г., 
Германія.

09.15 «Пўаро Агаты Крысці», дэтэктыўны 
серыял: 6 серыя.
10.05 Праект «Будучыня» (навукова-па-
пулярны тэлечасопіс каналу «Нямецкая 
хваля»).
10.30 «Школа на санцапёку», серыял: 24 
серыя.
11.00 Мультклуб (сатырычная праграма).
11.15 Форум (ток-шоу): Адзін за аднаго.
12.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
12.05 «Сальвадор Аллендэ», дак. фільм, 
2004 г., Чылі.
13.40 МакраФон: XIV Фестываль песен-
най паэзіі і аўтарскай песні «Бардаўская 
восень–2007»: выступ Лявона Вольскага, 
ч. 1.
14.10 Праект «Будучыня» (навукова-па-
пулярны тэлечасопіс каналу «Нямецкая 
хваля»).
14.40 «Школа на санцапёку», серыял: 24 
серыя.
15.05 Мультклуб (сатырычная праграма).
15.20 Форум (ток-шоу): Адзін за аднаго.
16.00 Рэпартэр (інфармацыйна-публіцыс-
тычная праграма).
16.25 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь: ч. 1.
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Таямніца Сагалі», серыял: 12 се-
рыя.
17.30 «Пўаро Агаты Крысці», дэтэктыўны 
серыял: 6 серыя.
18.20 Форум (ток-шоу): Адзін за аднаго.
19.05 Без рэтушы: «Алкаш», дак. фільм, 
2009 г., Польшча.
19.30 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
19.35 Гарачы каментар (публіцыстычная 
праграма).
19.40 Калыханка для самых маленькіх.
19.50 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс 
каналу «Нямецкая хваля»).
20.20 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь: ч. 2.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.25 Госць «Белсату».
21.40 Невядомая Беларусь: «Уладзімір 
Караткевіч. Калі сканаю, душа застанецца», 
дак. фільм, 2010 г., Беларусь.
22.30 «Пітбуль», серыял: 11 серыя.
23.20 «Euromaxx» (тэлечасопіс каналу 
«Нямецкая хваля»).
23.45 Аб’ектыў.
00.05 Гарачы каментар (публіцыстычная 
праграма).

20 МАЯ, ПЯТНІЦА

07.00 Мультфільм.
07.25 Існасць.
07.55 «Добрай раніцы, Беларусь!».
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
09.10 Здароўе.
09.45 «Шэф-кухар».
10.50 Камедыйны серыял «Сіндром Фенік-
са» (Расія). 1-я серыя.
12.10 «Беражыся аўтамабіля». Камедыя 
(СССР).
13.55 «Зона Х». Вынікі тыдня.
14.20 «Час Саюза». Грамадска-палітычнае 
ток-шоў.
15.15 Навіны рэгіёна.
15.35 Вакол планеты.
16.20 Nota Bene.
16.50 Дакументальны цыкл «Атлас «Дыс-
каверы» (ЗША).
17.40 Відэафільм АТН «Бяроза - дрэва 
гаючасці» цыклу «Зямля беларуская».
17.55 «Ваша лато».
18.45 Латарэя «Пяцёрачка».
19.30 «Месца сустрэчы». Музычна-забаў-
ляльная праграма.
21.00 Панарама.
21.40 Фільм тыдня. «Фрыда». Біяграфічная 
драма (ЗША-Канада).
00.00 Дакументальны цыкл «Зорнае жыц-
цё» (Украіна).
00.55 Дзень спорту.

07.00 «Суботняя раніца».
08.00, 09.00 Нашы навіны.
09.05 Серыял «Мая выдатная няня».
09.45 «Здароўе».
10.35 «Смак».
11.15 «Смак жыцця».
12.15 «Разумніцы і разумнікі».
13.00 Мультфільм «Кот, які шпацыраваў 
сам па сабе».
13.20 Камедыя «Ты - мне, я - табе».
15.00 Асяроддзе пасялення.
16.00 Нашы навіны (з субтытрамі).
16.15 Навіны спорту.

16.20 «Давай ажэнімся!».
17.20 Прэм’ера. «Мой бацька - акадэмік 
Сахараў».
18.20 Фільм «Джэйн Осцін».
20.30 Нашы навіны.
21.00 Навіны спорту.
21.05 «Фабрыка зорак. Вяртанне».
23.20 «Пражэктарпэрысхілтан».
00.00 Фільм «99 франкаў».

06.55 Фільм «У маёй смерці прашу вінава-
ціць Клаву К.». СССР, 1979 г.
08.10 Фільм «Замарожаны». Францыя 
- Італія, 1969 г.
09.35 «Давай паспрабуем?».
10.30 «Мінск і мінчане».
11.05 СТБ прадстаўляе: «КультУРА!».
11.40 «Салдаты. Дзембель непазбежны!» 
Серыял.
12.45 «Новыя падарожжы дылетанта».
13.20 «Відзьмо-невідзьмо». Агляд міжна-
роднага шоў-бізнэсу.
14.05 Фільм «Пастка для самотнага муж-
чыны». СССР, 1990 г.
15.50 «Вялікі горад».
16.30 «24 гадзіны».
16.45 «Наша справа».
16.55 Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па 
футболе: ФК «Тарпеда» (Жодзіна) - ФК 
«Нёман» (Гродна). Прамая трансляцыя.
19.00 «Рэпарцёр СТБ».
19.30 «24 гадзіны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Зорны рынг».
21.30 Фільм «Рэкрут». ЗША, 2002 г.
23.35 Фільм «Тут паляць». ЗША, 2005 г.

07.05 Нашы тэсты.
07.35 Усё аб бяспецы.
08.00 Рэальны свет.
08.35 Дыялогі аб рыбалцы.
09.05 Жансавет.
09.45 Дача здароўя.
10.25 Тэлебарометр.
10.30 Серыял «Дзяржаўная мяжа».

12.00 «Ты і Я-2». Забаўляльнае ток-шоў.
13.05 «Страсці па культуры».
13.50 «Лабірынты мастацкай культуры 
Заходняй Беларусі». Частка першая.
14.20 « Ты д з е н ь  м о д ы  ў  Б е л а р у с і » 
(«Belorussian Fashion Week»). 1-я частка.
16.15 Тэлебарометр.
16.20 Камедыя «Макасіны Маніту» (Гер-
манія).
18.00 Містычны дэтэктыў «Бельфегор 
- здань Луўра» (Францыя).
19.55 Конкурс-віктарына «Дзеці новага 
пакалення».
21.00 КЕНО.
21.05 Гістарычная драма «Цар» (Расія).
23.25 Жывы гук.
00.10 Канцэрт «Pet Shop Boys» (ЗША).

07.00 Мультфільм.
07.10 Фільм «Карусель».
08.30 Фільм «Палюбоўнік».
10.25 «Ранішняя пошта».
11.00 Весткі.
11.10 «Суботнік».
11.50 Фільм «Шукай ветру…».
13.20 Мультфільмы.
13.45 «Уся Расія».
14.00 Весткі.
14.15 «Выключна навука. Ніякай палітыкі. 
Андрэй Сахараў».
15.15 «Сумленны дэтэктыў».
15.50 «Улада факту».
16.40 «Так, я царыца!». Дак. фільм.
17.30 «Гарадок». Дайджэст. Забаўляльная 
праграма.
17.55 «Суботні вечар».
19.00 «Карціна свету».
19.55 Надвор’е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.45 Фільм «Зойкіна каханне». 2011 г.
22.50 Канцэрт.
00.45 «Дзяўчаты».

07.35 «Агляд».
08.00 Сёння.

08.20 «Выратавальнікі».
08.50 Прэм’ера «Медыцынскія таямніцы».
09.20 «Жывуць жа людзі!».
10.00 Сёння.
10.20 «Галоўная дарога».
10.50 «Кулінарны паядынак».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.00 Сёння.
13.20 «Увага: вышук!».
14.05 Прэм’ера. Дэтэктыўны серыял «Знакі 
лёсу».
16.00 Сёння.
16.20 «Развод па-руску».
17.20 «Вочная стаўка».
18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
19.00 Сёння.
19.30 «Прафесія-рэпарцёр».
20.00 «Праграма Максімум».
21.10 «Рускія сенсацыі». Інфармацыйны 
дэтэктыў.
22.15 «Ты не паверыш!».
23.15 Трылер «Фатальны выбар».
00.50 Парадыйная камедыя «Вельмі эпіч-
нае кіно».

09.30 Еўраспорт для планеты. Часопіс.
10.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 13-ы этап.
11.30 Веславанне. Кубак свету. Спрынт. 
Чэшская рэспубліка.
13.00 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). 1/2 
фіналу.
14.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 13-ы 
этап.
15.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 14-ы 
этап.
18.30 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). Фі-
нал.
20.00 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 6-ы этап.
20.55 Самае цікавае кіно. Часопіс.
21.00 Адзінаборствы. Сombat games. 
Румынія.
23.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 13-ы 
этап.
00.00 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 7-ы этап.
01.45 Тэніс. WTA. Брусэль (Бельгія). Фінал.

07.00 Аб’ектыў.
07.20 Гарачы каментар.
07.30 На колах.
08.00, 11.50 «Пўаро Агаты Крысці», дэтэк-
тыўны серыял: 6 серыя.
08.50 «Таямніца Сагалі», серыял: 12 серыя.
09.15 Калыханка для самых маленькіх.
10.00 Гісторыя пад знакам Пагоні.
10.10 Басанож па свеце.
10.35 «Euromaxx».
11.00 Рэпартэр.
11.30 «Хай будзе святло», дак. фільм, 2008 
г., Сербія–Чарнагорыя.
12.45 «Таямніца Сагалі», серыял: 12 серыя.
13.10 Калыханка для самых маленькіх.
13.50 Невядомая Беларусь: «Уладзімір 
Караткевіч. Калі сканаю, душа застанецца», 
дак. фільм, 2010 г., Беларусь.
14.50 Госць «Белсату».
15.05 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь: ч. 2.
15.50 Без рэтушы: «Алкаш», дак. фільм, 
2009 г., Польшча.
16.10 «Таямніца крэпасці шыфраў», тэле-
серыял: 5 серыя.
17.00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня).
17.05 «Загадкі Мэрдака», дэтэктыўны 
серыял: 12 серыя.
17.50 «Яны хацелі забіць Гітлера», дак. 
фільм: 2 серыя, «Змарнаваныя шанцы».
18.35 Хто ёсць кім?: «Сяржук Вітушка».
18.55 Блізкая гісторыя. Іншы погляд: «Піка-
со ў Варшаве, або Як пачалося шаленства 
сацрэалізму», дак. фільм, Польшча.
19.30 Гісторыя пад знакам Пагоні.
19.40 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 Еўропа сёння.
20.20 Вагон.
20.25 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь: ч. 3.
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне).
21.15 Два на два (тэледыскусія).
21.40 Суботні сеанс: «Шчырая праўда», 
маст. фільм, 2004 г., ЗША–Канада.
23.10 Рэмарка (культурніцкая праграма).
23.35 Аб’ектыў.

21 МАЯ, СУБОТА
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07.35 Мультфільм «Канёк-Гарбунок».
08.45 «Зброя». Цыкл дакументальных 
фільмаў (Беларусь).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
09.10 «Арсенал».
09.40 У свеце матораў.
10.15 «Культурныя людзі».
10.50 Камедыйны серыял «Сіндром Фенік-
са» (Расія). 2-я серыя.
12.10 «Падкідыш». Камедыя (СССР).
13.35 Сінематэка.
14.20 Прэм’ера. «Давеку». Дакументальны 
фільм («Беларусьфільм»).
14.35 Зямельнае пытанне.
15.15 Навіны рэгіёна.
15.35 «Ведай нашых».
15.50 «Прышэльцы». Фантастычная каме-
дыя (Францыя).
17.45 «OFF STAGE LIFE».
18.05 Суперлато.
19.15 «Мымра». Камедыя (Расія).
21.00 У цэнтры ўвагі.
21.55 «Выпадковыя сувязі». Забаўляльна-
гумарыстычная праграма.
22.55 «Шпік». Псіхалагічная драма (ЗША).

07.00 «Нядзельная раніца».
08.00, 09.00 Нашы навіны.
09.05 Нядзельная пропаведзь (з субтытра-
мі).
09.20 Камедыйны серыял «Мая выдатная 
няня».
09.55 «Шалапутныя нататкі».
10.15 Пакуль усе дома.
11.15 Фазэнда.
11.50 АНТ прадстаўляе: «Ранішняя пош-
та».
12.20 Фільм «Яшчэ раз пра каханне».
14.05 АНТ прадстаўляе: «Брэйн рынг».
15.00 Прэм’ера. «Галоўная роля для любі-
май акторкі».
16.00 Нашы навіны (з субтытрамі).
16.15 Навіны спорту.

16.20 «Геніі і злыдні».
16.50 Прэм’ера. Камедыя «Дарослая дач-
ка, або Тэст на …».
18.40 «Эстрадны кактэйль».
20.00 Контуры.
21.05 Фільм «Міс Пецігру жыве сённяшнім 
днём».
22.55 АНТ прадстаўляе: ток-шоў «Кухня».
23.30 Вынікі Канскага кінафэсту.
00.00 Прэм’ера. Фільм «Растуленыя аб-
дымкі».

07.05 Фільм «Рэкрут». ЗША, 2002 г.
09.00 СТБ прадстаўляе: «Гаворыць і паказ-
вае Мінск».
09.30 «Аўтапанарама».
10.00 «Відавочнік прадстаўляе: самае 
смешнае».
10.55 «Вялікі сняданак».
11.35 «Салдаты. Дзембель непазбежны!» 
Серыял.
13.25 «Добры дзень, доктар!».
14.00 Фільм «Мой муж - іншапланецянін». 
СССР, 1989 г.
15.30 Ток-шоў «Лёс».
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Праўда».
17.25 Канцэрт М. Задорнава.
19.00 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень». Інфармацыйна-аналітыч-
ная праграма.
20.40 Фільм «Ватэль». Францыя - Вя-
лікабрытанія - Бельгія, 2000 г.
22.45 «Прафесійны бокс».
23.40 Фільм «Бразілія». Вялікабрытанія, 
1985 г.

07.25 Дабравест.
07.55 Мір вашай хаце.
08.10 Камедыя «Макасіны Маніту» (Гер-
манія).
09.40 Медычныя таямніцы.
10.20 Медычныя таямніцы +.
10.40 Школа рамонту.

11.50 Тэлебарометр.
11.55 Нашы тэсты.
12.30 Кінаспробы.
12.50 «Правы чалавека».
13.05 Гаспадар.
13.40 Бухта капітанаў.
14.15 « Ты д з е н ь  м о д ы  ў  Б е л а р у с і » 
(«Belorussian Fashion Week»). 2-я частка.
16.15 Меладрама «Раніца» (Расія).
17.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм’ер-
ліга. Матч заключнага тура. Прамая транс-
ляцыя.
19.55 Конкурс-віктарына «Дзеці новага 
пакалення».
21.00 «Спортлато 5 з 36». Забаўляльнае 
шоў.
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.45 Смешная часіна.
22.20 «Вайна сусветаў». Баявік (ЗША).
00.30 Культасвет.

07.00 «Уся Расія».
07.15 Фільм «Зойкіна каханне». 2011 г.
09.10 Канцэрт.
11.00 Весткі.
11.15 «Сам сабе рэжысёр».
12.10 «З новай хатай!».
12.25 Фільм «Казачая быль».
14.00 Весткі.
14.15 «Смехапанарама Яўгенія Петрася-
на».
14.50 «Рамантыка раманса».
15.40 «Гарады і Весі».
16.35 Фільм «Жэня, Женечка і «Кацюша».
18.10 Прэм’ера. «Смяяцца дазваляецца». 
Гумарыстычная праграма.
20.00 Весткі тыдня.
21.05 Прэм’ера. Фільм «Каханне прыход-
зіць не адно». 2011 г.
23.00 «Адмысловы карэспандэнт».

07.35 «Авіятары».
08.00 Сёння.

08.20 «У зоне асаблівай рызыкі».
08.45 «Іх норавы».
09.20 «Ямо дома!».
10.00 Сёння.
10.20 «Першая перадача». Аўтамабільная 
праграма.
10.50 «Баль на ўвесь свет».
11.55 «Дачны адказ».
13.00 Сёння.
13.20 «Апошняе слова».
14.20 Прэм’ера. Дэтэктыўны серыял «Знакі 
лёсу».
16.00 Сёння.
16.20 «Гісторыя ўсерасійскага зману».
17.20 «І зноў добры дзень!».
18.25 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за 
тыдзень».
19.00 «Сёння. Выніковая праграма».
20.00 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.50 «Цэнтральнае тэлебачанне».
22.05 Дэтэктыўны серыял «Глушэц».
23.55 Прэм’ера. «Гульня».
00.50 «Нерэальная палітыка».
01.20 «Футбольная ноч».

09.30 Тэніс. Часопіс.
10.00 GP3. Барселона (Іспанія). 1-я гонка.
10.30 GP3. Барселона (Іспанія). 2-я гонка.
11.00 Веславанне. Кубак свету. Спрынт. 
Чэшская рэспубліка.
12.00 Тэніс. Адкрыты чэмпіянат Францыі. 
Дзень 1-ы.
15.00 Веласпорт. Джыро д’Італія. 15-ы 
этап.
18.30 Тэніс. Адкрыты чэмпіянат Францыі. 
Дзень 1-ы.
21.30 Гейм. Сэт. Матс.
22.00 Мотаспорт. Часопіс.
22.15 Веславанне. Кубак свету. Спрынт. 
Чэшская рэспубліка.
23.15 Веласпорт. Джыро д’Італія. 15-ы 
этап.
00.00 Веласпорт. Шаша. Чэмпіянат Калі-
форніі. 8-ы этап.
01.45 Гейм. Сэт. Матс.
02.15 Мотаспорт. Часопіс.

07.00 Аб’ектыў.
07.15 Еўропа сёння.
07.40 «Загадкі Мэрдака», дэтэктыўны 
серыял: 12 серыя.
08.30 «Машына зменаў», тэлесерыял: 10 
серыя.
09.00 Калыханка для самых маленькіх.
09.40 Рэмарка (культурніцкая праграма).
10.00 Рамантычны канцэрт.
11.15 Два на два (тэледыскусія).
11.45 «Яны хацелі забіць Гітлера», дак. 
фільм: 2 серыя, «Змарнаваныя шанцы».
12.30 Еўропа сёння.
12.55 «Машына зменаў», тэлесерыял: 10 
серыя.
13.25 Калыханка для самых маленькіх.
14.10 «Лобатамія», дак. фільм, 2010 г., 
Беларусь, ч. 3.
14.45 «Шчырая праўда», маст. фільм, 2004 
г., ЗША–Канада.
16.10 «Таямніца крэпасці шыфраў», тэле-
серыял: 6 серыя.
17.00 Прэс-экспрэс (агляд медыяў).
17.15 «Час гонару», серыял: 30 серыя.
18.05 МакраФон: «Рок-карона–2010»: ч. 
2.
18.35 Дакументальная гадзіна: «CIA: та-
емныя войны», 2008 г., Францыя: фільм 3, 
«Вайна спараджае вайну (1990–2001)».
19.30 Моўнік (лінгвістычная праграма).
19.45 Калыханка для самых маленькіх.
19.55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазна-
ваўчая праграма).
20.05 ПраСвет (інфармацыйна-публіцыс-
тычная праграма).
20.30 Басанож па свеце (спазнаваўчая 
праграма).
21.00 Тыдзень у «Аб’ектыве».
21.30 Эксперт (інфармацыйна-аналітыч-
ная праграма).
22.00 Фільматэка майстроў: «Ясмін», маст. 
фільм, 2006 г., Польшча.
23.30 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы (са-
тырычная праграма):.
23.35 Тыдзень у «Аб’ектыве».

Для тых, хто прымае рашэнні!

www.novychas.org

Шаноўныя чытачы!
На жаль, газету «Новы час» немагчыма 
набыць у шапіках або крамах. Няма нас 
і ў дзяржаўнай сістэме распаўсюду 
Белпошты. Але можна падпісацца 
на «Новы час» і кожны тыдзень 
атрымліваць газету.

Падпісацца магчыма на любую колькасць ме-
сяцаў, аформіўшы банкаўскі ці паштовы перавод і 
накіраваўшы копію плацёжнага дакументу на адрас 
рэдакцыі. (Глядзіце ўзоры квітанцый). Нашы рэквізі-
ты: рахунак 3012741108019 у аддзяленні №539  
ОАО «Белінвестбанка», код банка 153100739. 
Адрас банка: 220004, Мінск, вул. Калектарная, 
11. Адрас рэдакцыі: 220113, Мінск, вул. Мележа, 
1, офіс 1234. 

Акрамя таго падпісацца можна ў нашых рэгіяналь-
ных прадстаўнікоў:

Магілёў: (8 029) 604 34 57, Юрый;
Мінск: (8 029) 968 79 73, Аляксей;
 (8 029) 178 31 68, Вольга.

Паважаныя чытачы! 
Падпісны кошт аднаго нумара газеты 750 руб. аднаго 

месяца — 3000 руб.
«Новы час» запрашае да супрацоўніцтва распаўсю-

джвальнікаў газеты ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.
Даведка па тэл: (8 029) 651 21 12.
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Акрамя тэракту Міністэрства інфармацыі 
турбуе і фінансавы крызіс. Службоўцы 

правялі адмысловы семінар для дзяржаў-
ных журналістаў, каб навучыць іх пісаць пра 
эканамічныя праблемы краіны, пазбягаючы 
слоў «валютны крызіс», «дэвальвацыя рубля» 
і «абвал». Адкрыеш афіцыйныя газеты — там 
рост эканомікі па ўсіх франтах, пасяўная ў 
разгары. Паглядзіш навокал — цісканіна ля 
абменных пунктаў, якая пераходзіць часамі 
ў бойкі. Нацыянальны банк на некалькі дзён 
забараніў прадаваць валюту імпарцёрам лекаў. 
Ад імпартнай кілбасы беларусаў ужо адвучылі, 
цяпер хочуць адвучыць ад імпартнай тэхнікі 
і лекаў. Галоўнае — растлумачыць людзям, 
якія добрыя беларускія тавары і як замінаюць 
знешнія і ўнутраныя ворагі.

«Огонек» (Расія)

Цяпер, нават пры самым аптымістычным 
варыянце выйсця з крызісу, давядзецца 

лічыць велізарныя эканамічныя і палітычныя 

страты, якія панясе як эканоміка Беларусі, так і 
яе кіраўніцтва. Да палітычных страт неабходна 
будзе аднесці разуменне таго, што кіраўніцтва 
краіны цалкам не здольнае забяспечыць эка-
намічную незалежнасць Беларусі і такім чынам 
захаваць жыццёвы ўзровень яго насельніцтва. 
А. Лукашэнка і яго ўрад цалкам залежаць ад 
знешняй дапамогі. Гэта значыць, што іх улада 
шмат у чым віртуальная і трымаецца толькі на 
звычцы і традыцыях электарату. Пры з’яўленні 
любой рэальнай альтэрнатывы яна не мае 
перспектыў.

Delfi (Літва)

Лепшае, на што мы можам разлічваць, 
— гэта тое, што нашы доўгачасовыя вы-

сілкі, з актыўным эканамічным і чалавечым 
узаемадзеяннем і разам з мэтанакіраванымі 
абмежавальнымі мерамі ў адносінах да асобаў, 
якія стаяць ля вяршыні ўлады і якія павінны 
быць пакараны за збіццё, зняволенні і знікненні 
людзей, прывядуць да рэальнай змены жыцця ў 

Беларусі. Пакуль самы вялікі поспех за мінулае 
дзесяцігоддзе ўдалося дасягнуць без усякага 
ўдзелу заходніх палітычных дзеячаў: гэта пера-
арыентацыя знешняга гандлю Беларусі з Усходу 
на Захад. Зараз самым буйным рынкам экспарту 
для Беларусі з’яўляецца не Расія, а Еўрасаюз.

«Center for European Policy Analysis» 
(ЗША)

Дзіўныя справы адбываюцца сёння ў Бела-
русі. У краіне востры фінансава-эканамічны 

крызіс, які пагражае перарасці ў сацыяльна-
палітычны, а кіраўніцтва рэспублікі працягвае 
паўтараць, што растуць ВУП і дабрабыт насель-
ніцтва. У такой сітуацыі Беларусь усё больш па-
чынае быць падобнай да безнадзейна хворага 
чалавека, які ведае, што памрэ ў найбліжэйшыя 
гадзіны, але паверыць у гэта не можа. Таму ён 
просіць даць яму то адны лекі, то іншыя, будуе 
планы на будучыню, быццам ад гэтага штосьці 
зменіцца, і не перастае верыць у тое, што ўсё 
абыдзецца. Такое імкненне жыць, напэўна, ча-

сам прыносіць свой плён, і тады адбываецца цуд 
— смерць адыходзіць, а жыццё працягваецца. 
Аднак краіна, асабліва тая, у якой лячэнне ніколі 
не праводзілася, наўрад ці можа разлічваць на 
тое, што сілай самаўнушэння здолее пазбегнуць 
катастрофы.

Regnum (Расія)

Знешнюю палітыку Беларусі цяжка змяніць. 
Нават ва ўмовах жорсткага эканамічнага 

крызісу А. Лукашэнка заявіў, што ўмовай канс-
труктыўнага палітычнага і эканамічнага дыялогу 
з Расіяй з’яўляецца гатоўнасць апошняй раз-
глядаць Беларусь як раўнапраўнага партнёра. 
Такая пазіцыя пацвярджае, што Лукашэнка 
жыве сённяшнім днём, а там як Бог дасць. Таму 
сяброўства з Расіяй можа скончыцца, як толькі 
Беларусь пачне выбірацца з эканамічнай ямы. 
У гэтым выпадку працэс стварэння Саюзнай 
дзяржавы пры іншых роўных умовах зноў 
страціць дынаміку.

«Geopolitika» (Літва)

� ЯНЫ ПРА НАС: ЗАМЕЖНАЯ ПРЭСА ПРА БЕЛАРУСЬ

�ЭКАЛОГІЯ

ПАЛЯКІ СУПРАЦЬ АЭС
Алег НОВІКАЎ

Аварыя на Фукусіме ўнесла 
значныя карэктывы ў дэбаты 
наконт развіцця польскай 
атамнай праграмы.

У Польшчы няма АЭС, хаця 
рэактар у краіне ёсць. Маецца 
на ўвазе рэактар «Maria», які 
дзейнічае на базе Інстытута 
атамнай энергетыкі. «Maria» 
выкарыстоўваецца выключна 
ў мэтах навуковых даследа-
ваннях.

У тым, што ў Польшчы няма 
атамнай станцыі,  вінаваты 
наш Чарнобыль. Яшчэ ў 1970-я 
гады ў Варшавы ўзніклі планы 
будаўніцтва польскай АЭС. 
Флагманам галіны павінна 
была стаць АЭС каля Жарнаўца, 
што на Памор’і. Спачатку ніякіх 
грамадскіх пратэстаў супраць 
ідэі станцыі, якую пачалі буда-
ваць у 1982-м, не было. Настроі 
цалкам змяніліся пасля 26 кра-
савіка 1986 года. У краіне адразу 
ўзніклі моцныя экалагічныя 
ініцыятывы.

Антыатамныя актывісты 
рэкрутаваліся галоўным чынам 
з асяроддзя навукоўцаў, моладзі 
і каталікоў. Хаця супраць праек-
ту выступілі таксама вядомыя 
апазіцыянеры, напрыклад, Лех 
Валенса. Як і ў СССР, у Польшчы 
існавалі афіцыйныя экалагіч-
ныя арганізацыі, якія выкарыс-
тоўваліся антыатамшчыкамі як 
«дах» для антыатамных акцый. 
Такой арганізацыяй была група 
«Гданьскі экалагічны форум», 
якая ўзяла на сябе ролю каарды-
натара кампаніі мірных акцый, 
кшталту напісання лістоў пра-
тэсту да ўраду.

На радыкальным флангу 
дзейнічаў рух «Wolnosc i Pokуj» 
(«Свабода і спакой»). Гэта быў 
дзіўны альянс анархістаў, пан-
каў, усіх маладых праціўнікаў 
сістэмы, якія лічылі «Салідар-
насць» з яе каталіцкім этасам 
занадта архаічнай. Актывісты 
руху блакавалі трасы да бу-
даўнічай пляцоўкі, прыкоўвалі 
сябе кайданкамі, ладзілі іншыя 
радыкальныя акцыі.

Значная інтэнсіўнасць пра-
тэстаў прымусіла ўлады ўжо ў 
1987 годзе абяцаць правядзен-
не мясцовага рэферэндуму па 
АЭС. Відавочны вынік буду-
чага плебісцыту прымусіў іх 
адкладаць колькі можна дзень 
усенароднага апытання. Толькі 
ў 1990-м галасаванне адбылося. 
Яго вынікі кажуць самі за сябе: 
за АЭС галасавала толькі 14 
працэнтаў. Супраць — 81. Са спа-
сылкай на нізкую яўку, рэферэн-
дум прызналі несапраўдным, 
будаўніцтва працягнулі, што 
выклікала яшчэ большую хвалю 
пратэстаў. Блакада пад’ездаў да 
станцыі ўсімі магчымымі срод-
камі стала любімай забаўкай 
тубыльцаў.

Першы дэмакратычны ўрад 
Тадэвуша Мазавецкага паста-
навіў зачыніць атамны праект. 
Навіна была радасна ўспрынятая 
мясцовым насельніцтвам. Бяс-
печнасць праекту была вельмі 

спрэчнай. У выніку прыпынення 
будаўніцтва ўсё абсталяванне на 
аб’еце было банальна скрадзенае. 
Грошы ад яго рэалізацыі былі ня-
кепскай дапамогай для людзей 
ва ўмовах трансфармацыі.

Пасля эпапеі ў Жарнаўцы пра 
польскі мірны атам на нейкі час 
забыліся. Рэнесанс сімпатый 
на карысць АЭС пачаўся прыб-
лізна пяць гадоў таму. Атамнае 
лобі скарысталася спрыяльнай 
атмасферай, якую стварыў шан-
таж «Газпраму» на адрас краін, 
якія залежалі ад яго газавых 
паставак. 4 студзеня 2005 года 
ўрад прыняў дакумент «Энер-
гетычная палітыка Польшчы 
да 2025 года». Яго аўтары са 
спасылкай на «неабходнасць ды-
версіфікацыі носьбітаў энергіі» 
заклікалі да пачатку дэбатаў 
наконт праекту АЭС.

9 лістапада 2008-га прэм’ер 
Дональд Туск паведаміў пра 
план будаўніцтва ў краіне як 

мінімум дзвюх станцый. Першая 
павінна была з’явіцца ў суседс-
тве з усё тым жа Жарнаўцом. 
Другая — недзе ў Падляшскім 
ваяводстве.

На той час, паводле вынікаў 
сацыялагічных даследаван-
няў, 42 працэнта насельніцтва 
выступала супраць пабудовы 
станцыі. Прычым сярод жанчын 
працэнт праціўнікаў быў аж 65 
працэнтаў. Адначасова ў краіне 
сфармаваўся лагер праціўнікаў 
мірнага атаму. Галоўную скрып-
ку тут гуляла партыя «Зялё-
ныя–2004» і «Грынпіс».

Тым не менш, працэс па-
вольна, аднак рухаўся. У 2009-м 
Дэпартамент дыверсіфікацыі 
паставак носьбітаў энергіі пры 
Міністэрстве гаспадаркі атры-
маў новую назву — Дэпартамент 
ядзернай энергетыкі. У студзені 
мінула года быў апублікаваны 
спіс 28 мясцовасяў, дзе, на думку 
ўсё ж таго міністэрства, можна 

будаваць станцыю. У сакавіку 
2011 года ў Брусэлі Ганна Трая-
новска — прадстаўнік кабінету 
Туска — заявіла пра тое, што 
ўрад прыняў канцэптуальнае 
рашэнне пра пабудову станцыі. 
Адпаведна агучанай схеме, да 
2013 года будзе выбранае месца 
для АЭС, пабудова якой павінна 
была пачацца ў 2016-м. У 2020 
годзе блок запланавалі ўвесці ў 
эксплуатацыю.

Кале меркаваць па вялай 
рэакцыі ў прэсе, грамадству, 
па вялікім рахунку, было ўсё 
роўна. Аднак атмасфера цалкам 
змянілася пасля паведамленняў 
з Японіі. Інтарэс да тэмы АЭС у 
Польшчы апошнім часам заў-
важна вырас.

Дональд Туск заявіў пра га-
тоўнасць правесці рэферэндум 
па пытанню пабудовы АЭС у 
Польшчы. Адпаведна вынікам 
апытанням, якія 24 красавіка 
правяло агенцтва CBOS, доля па-
лякаў — праціўнікаў будаўніц-
тва ў краіне АЭС зараз складае 
53 працэнты. З улікам агучанай 
статыстыкі і прызначаных на 
восень выбараў у Сейм (парла-
менцкі клуб апазіцыйнай партыі 
«Саюз левых дэмакратаў» ужо 
зрабіў тэму АЭС зброяй супраць 
кабінета Туска), думаецца, тэма 
будаўніцтва АЭС усплыве толькі 
праз пару гадоў. Прынамсі вя-
дучы «праатамны» польскі сайт 
http://www.elektrownia-jadrowa.
pl прызнае, што бліжэйшым 
часам інтэнсіўнага развіцця сек-
тару не будзе. Як мінімум трэба 
пачакаць развязкі сітуацыі ў 
Фукусіме і вынікаў дыскусіі па 
прычынах аварыі.

Таму беларускі прэзідэнт 
цалкам памыляецца, калі кажа, 
што беларускі антыатамны рух 
фінансуецца палякамі, якія, 
быццам, баяцца канкурэнцыі 
сваёй станцыі з БелАЭС. Па-
куль не зразумела, хто з кім 
будзе канкураваць. Баяцца па 
той бок Бугу іншага. На днях 
віцэ-прэм’ер польскага ўраду 
Вальдэмар Павляк заклікаў ЕС 
правесці праверку схемаў тэхна-
логіі працы АЭС, якія плануюць 
пабудаваць Беларусь у Астраў-
цы і Расія ў Калінінградзе, на 
прадмет іх сістэм бяспекі.
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УКРАІНА. АДЭСА СУПРАЦЬ ЛЬВОВА 

Украінскія палітолагі адзначаюць цікавы феномен. Старое супраць-
стаянне Захад–Усход становіцца не вельмі актуальным. На першы 

план выходзяць канфлікт паўднёвага і заходняга рэгіёнаў. Менавіта 
Адэса аказалася ў авангардзе кампаніі ў падтрымкі маршу ветэранаў 
у Львове 9 мая. Нагадаем, што 9 мая ў Львове, адпаведна рашэнню 
мясцовых уладаў, было абвешчана днём смутку. У знак пратэсту мяс-
цовыя ветэраны і дабравольцы з прамаскоўскіх арганізацый з іншых 
гарадоў Украіны вырашылі правесці свой марш. Пры гэтым эксперты 
адзначаюць, што Данецк (сталіца антыбандэраўскага руху) на гэты раз 
паводзіў сябе больш асцярожна. Магчыма, гэта звязаныя з тым, што 
«данецкім» зараз даводзіцца выглядаць унутранымі інтэгратарамі, а 
ўсю «няўдзячную» працу яны вырашылі ўскласці на плечы «братоў 
меншых» з Поўдня Украіны. Праўда, не выключаны і іншы варыянт. Лі-
дараў партыі «Родина» (галоўны спонсар дэсанту рускіх нацыяналістаў 
у Львоў) неаднаразова падазравалі ў кантактах з расійскімі ўладамі, 
якія зацікаўленыя ў дэстабілізацыі сітуацыі ў суседняй краіне. 

Па матэрыялах украінскай прэсы

ІСПАНІЯ. ВЫБАЧЭННЕ ЗА СЯРЭДНЯВЕЧНЫ 

ПАГРОМ

Прэзідэнт садружнасці Балеарскіх астравоў (адміністратыўная част-
ка Іспаніі) публічна папрасіў прабачэння ў яўрэйскай грамадскасці 

Іспаніі за пагром, які меў месца на Балеарах у далёкім 1691 годзе. У 
выніку пагрому было забіта 36 чалавек. Цікава, што забітыя фармаль-
на былі каталікамі. Яны належалі да той фракцыі яўрэйскай камуны 
Іспаніі, якая вырашала не пакідаць краіну, як патрабаваў ад усіх яўрэяў 
каралеўскі ўказ 1491 года. Замест гэтага яны перайшлі ў хрысціянства, 
аднак самі тайна працягвалі практыкаваць іудаізм. Пасля таго, як іх 
сакрэт раскрылі, пачаўся пагром. Праз амаль трыста гадоў балеарцы 
зразумелі, што паступілі кепска. Цікава, што на мерапрыемстве, на 
якім прэзідэнт папрасіў прабачэння ў забітых, прысутнічалі іх далёкія 
нашчадкі. Частцы яўрэяў удалося ў 1691 годзе збегчы з Балеараў ад 
пагромшчыкаў і схавацца. 

Па матэрыялах іспанскай прэсы

ЗША. НАБЛІЖАЕЦЦА КАНЕЦ СВЕТУ

У той час, як боль-
шасць людзей 

на планеце дума-
юць, як выжыць ва 
ўмовах эканамічнай 
рэцэсіі, ёсць такія, 
якія жывуць праб-
лемай, як выжыць 
ва ўмовах канцу све-
ту. Гэта, напрыклад, 
прыхільнікі Героль-
да К эмпінга,  аме-
рыканскага радыё-
вядучага, які абвяс-
ціў сябе прарокам. 
Было гэта ў далёкім 
1958 годзе.  З  тых 
часоў створаная Геральдам станцыя «Family Radio» стала сапраўднай 
імперыяй. Яна вядзе свае праграмы на 42 мовах, мае канал тэлебачан-
ня. Пакуль «Family Radio» набірала абароты, яе заснавальнік вылічваў 
дату канцу свету і нарэшце ў 1994 годзе нейкім дзіўным спосабам яе 
вынайшаў. Кэмпінг прагназуе армагедон ужо 21 мая гэтага года. У гэты 
дзень, па яго словах, Зямлю пачне бамбіць каменны град, пачнуцца вы-
вяржэнні вулканаў і г. д. Катаклізмы будуць цягнуцца аж да кастрычніка, 
калі ўся зямля паглыбіцца ў акіян. А вось людзі, па Кэмпінгу, загінуць 
не ўсе. Выбраных возьмуць у рай. Дзякуючы вялікім сродкам, Кэмпінг 
змог данесці свой прагноз да публікі. Так, па ўсёй краіне стаяць дзве 
тысячы білбордаў з інфармацыяй пра набліжэнне канца. Да масавай 
панікі справа не дайшла, аднак шмат амерыканцаў ужо адклалі важныя 
справы і прынялі рашэнне перачакаць 21 мая.

Па матэрыялах польскай прэсы

РАСІЯ. ЧАРНАСКУРЫЯ БЯГУЦЬ

Валгаградскія адзінаросы не захавалі адзінага чарнаскурага сябра 
партыі ўлады. 4 мая вядомы мясцовы прадпрымальнік, выхадзец з 

Гвінеі-Бісаў Жаакім Рыту Кабі Крыма, больш вядомы як Васіль Іванавіч, 
заявіў пра выхад з шэрагаў «Адзінай Расіі» і ўступіў у «Справядлівую 
Расію». Скандальнасць сітуацыі складаецца ў тым, што Жаакім Кры-
ма (або, як яго называюць у прэсе, «валгаградскі Абама») лічыўся 
ўлюбёнцам Уладзіміра Пуціна. Падчас візіту ў Валгаград улетку 2010 
года Пуцін запрасіў адзінароса Крыму, які жыве ў Расіі больш за 15 
гадоў, на нараду ў абласную адміністрацыю, дзе абмяркоўваліся 
праблемы ў будаўнічай сферы. Там прэм’ер паставіў усім у прыклад 
чарнаскурага актывіста партыі ўлады, які самастойна адраманта-
ваў дарогу ў сваім мястэчку Сярэдняя Ахтуба. Прайшоў толькі год 
— і Крыма абвясціў пра выхад з шэрагаў пуцінскай партыі. Пераход 
Крымы ў СР, безумоўна, з’яўляецца сур’ёзным іміджавым ударам 
па адзінаросах: Крыма паклаў партбілет літаральна напярэдадні 
прыезду ў Валгаград Пуціна, які прыме ўдзел у працы акруговай 
партканферэнцыі «Адзінай Расіі».

Па матэрыялах расійскай прэсы

�ІНТРЫГА

ПРЭЗІДЭНТ СЯБРУЕ 
З ДЖЫНАМІ

Алег НОВІКАЎ

У іранскім кіраўніцтве 
адбываецца раскол на 
самай незвычайнай глебе 
— адна фракцыя ўлады 
абвінавачвае другую ў тым, 
што тая выклікала джынаў. 
Скандал разгараецца зусім не 
жартоўны. Ён можа каштаваць 
адстаўкі цяперашняму 
прэзідэнту Махмуду 
Ахмадзінежаду.

Акрамя таго, што іранскі прэзі-
дэнт актыўна развівае атамную 
праграму, ён, аказваецца, вельмі 
захапляецца рэлігійнай мета-
фізікай. Гэтая рыса прэзідэнта 
мала вядомая публіцы, хаця ён 
сам рэгулярна інфармуе медыя 
пра тое, што на днях меў кантакт 
з рознымі духамі або яму было 
адкрыццё звыш. Гэта на першы 
погляд бясшкоднае хобі стварыла 
яму багата праціўнікаў у асярод-
дзі іранскага ісламскага духа-
венства, лідарам якога з’яўляецца 
аятала Алі Хаменэі.

Так ці інакш, мулы выкарыс-
талі пракол, што дапусціў Ахма-
дзінежад, які не так даўно выпус-
ціў супярэчлівы дакументальны 
фільм «Набліжаецца прышэсце». 
Ягоныя аўтары робяць у фінале 
адназначную выснову: з дня на 
дзень трэба чакаць з’яўлення 12-га 
імама. Для тых, хто не ведае асно-
вы шыіцкага ісламу, гаворка пра 
Алі — сына 11-га імама. Як кажуць 
шыіцкія тэолагі, Алі, яшчэ калі 
быў малым хлопцам, знік, каб ста-
ць Махдзі — схаваным імамам.

Лічыцца, што калісьці Махдзі 
вернецца. Тады ўсе людзі стануць 
мусульманамі, надыдзе святло і 
росквіт. Аднак дакладная дата 
гэтай падзеі, зразумела, нікому 
са смяротных не вядомая.

Тэма Алі вельмі папулярная ся-
род шыітаў, і ў тым, што лідар Іс-
ламскай Рэспублікі Іран звярнуўся 
да яе, няма нічога дзіўнага. Аднак, 
ствараючы фільм, Ахмадзінежад 
нарабіў сам на сябе кампрамату, 
якім адразу скарысталіся ягоныя 
апаненты. Сярод стваральнікаў 

стужкі фігуруе персона Абаса 
Гафары — чалавека, па словах му-
лаў, здольнага кіраваць джынамі 
і «падтрымліваць сувязі з невядо-
мымі светамі». Самога Абаса, а 
таксама яго сяброў, ужо адправілі 
за краты да высвятлення ўсіх 
акалічнасцяў іх дзейнасці.

Каб зразумець усю ступень 
злачынства Абаса, трэба згадаць, 
хто такія джыны і чаму іх так 
баяцца ў Іране.

Гэта толькі ў нас слова «джын» 
(акрамя назвы напою) выклікае 
асацыяцыю са старым Хатабы-
чам або рабом лямпы Аладзіна. 
На Усходзе джын — гэта вельмі 
небяспечная пачвара. Джыны ў 
ісламе і старажытнай арабскай 
міфалогіі — нябачныя для люд-
зей разумныя істоты, створаныя 
Богам нароўні з людзьмі і анёла-
мі. Яны існуюць паралельна з 
людзьмі — нараджаюцца, жэняц-
ца, множацца, паміраюць. Сярод 
іх ёсць веруючыя і няверуючыя 
ў Алаха. Апошнія з’яўляюцца 
прыслужнікамі сатаны.

У Каране сказана, што людзям 
варта сцерагчыся джынаў і ні ў 
якім разе не ўшаноўваць іх. Аднак 
ісламскія містыкі сотні гадоў шу-
калі шляхі да падпарадкавання 
джынаў. Увогуле, лічыцца, што 
занятак гэты вельмі небяспечны. 
Але падпарадкаваць сабе джына 
ўсё ж цалкам рэальна. Ёсць для 
гэтага дзясяткі спецыялізава-
ных дапаможнікаў і курсаў — ад 
сярэднявечных ды сучасных. Але 
ў некаторых краінах падобнага 
кшталту дзейнасць заканадаўча 
караецца, у тым ліку ў Іране.

Менавіта за кантакты з джы-
намі збіраюцца пакараць сяброў 
Ахмадзінежада, а магчыма, 
нават і яго самога. У згаданым 
фільме ставіцца пад сумнеў 
прынцып «вярхоўнага духоўнага 
лідарства».

Між тым, справе пра джынаў 
далі ход. У адміністрацыі прэзі-
дэнта ўжо знайшлі цэлую групу 
магаў. Усе яны, калі верыць аята-
ле, былі звязаныя з кіраўніком 
прэзідэнцкай адміністрацыі Іс-
фандзіярам Рахімам Машаі. А гэта 
ўжо адзін крок да таго, каб падаз-
раваць у чорнай магіі самога іран-
скага прэзідэнта. Праўда, ён на 
чараўніка, па словах аяталы Алі 

Хаменэі, не цягне. Проста трапіў 
пад чары Абаса і яго кампаніі.

Тут важна згадаць пра тое, што 
менавіта кіраўнік адміністрацыі 
іранскага прэзідэнта, на думку 
Ахмадзінежада, павінен стаць 
наступным прэзідэнтам Ірану. 
Сам Ахмадзінежад пакіне паса-
ду ў 2013 годзе. Апошнім часам 
прэзідэнт ахвотна з’яўляецца 
на публіцы з Машаі, робіць яму 
рознага кшталту рэкламу.

У гэтым плане варта зга даць, 
што справа з джынамі стала 
працягам вайны за кантроль над 
міністэрствам разведкі і нацы-
янальнай бяспекі. Лічыцца, што 
гэты орган можа паўплываць на 
рашэнне савету ахоўнікаў іслам-
скай рэвалюцыі, які прызначае 
кандыдатаў у прэзідэнты. Увесь 
красавік Ахмадзінежад і Хаменэі 
змагаліся за кантроль над мініс-
тэрствам. Скончылася ўсё незвы-
чайным дэмаршам з боку прэзідэ-
нта. Ён некаторы час адмаўляўся 
з’яўляцца на публіцы. Праціўнікі 
Махмуда ў адказ пачалі збіраць 
подпісы за яго імпічмент.

Такім чынам, Іран уступае ў 
фазу ўрадавага крызісу. Пакуль 
большасць экспертаў схіляецца 
да таго, што перамогу атрымае 
аятала. У гісторыі Ірана быў вы-
падак імпічменту прэзідэнта, які 
пасварыўся з духавенствам.

Адзін з аналітыкаў адзна-
чае: «Вядома, проста так узяць і 
арыштаваць кіраўніка прэзідэнц-
кай адміністрацыі цяжка. Для 
гэтага патрабуюцца нейкія доказы 
інфернальнага характару яго нату-
ры. Але ў іранскіх турмах, куды 
ўжо патрапілі ведзьмакі рангам 
драбней, умеюць разгаварыць лю-
бога — ніякія джыны не дапамо-
гуць. Сведчанняў супраць Машаі 
доўга чакаць не давядзецца. Тым 
больш, ён і сам раней казаў нейма-
верныя рэчы, накшталт «іранцы 
— сябры ўсіх народаў святла, на-
ват ізраільцян». Ну відавочна ж, 
што ў яго ўсяліўся шайтан.

У падобнай сітуацыі афіцый-
наму Мінску, для якога Тэгеран 
адзін з апошніх саюзнікаў, ёсць 
сэнс аператыўна адрэагаваць 
— даць сігнал, што мы з джынамі 
не водзімся. Напрыклад, унесці 
ў чорны спіс Мінкультуры кнігу 
пра Хатабыча.
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�ПАЛІТЫКІ ТЫДНЯ�БАРАЦЬБА

РУСТАМ МІНІХАНАЎ

Прэзідэнт Татарстана на самай справе фармальна цяпер такім не 
з’яўляецца, паколькі прэзідэнцкую прысягу не прымаў. Дакладней, ён яе 

прыняў, аднак Вярхоўны суд Расіі прызнаў прысягу несапраўднай. Усё таму, 
што Рустам падчас інагурацыі прычытаў тэкст, які быў напісаны ў 1991 годзе. 
На той час Расія перажывала парад суверэнітэтаў, у якім ахвотна ўдзельнічалі 
і татары. Тагачасны татарскі лідар Шайміеў сур’ёзна верыў у ператварэнне 
Татарстану ў асацыяваную з Расіяй дзяржаву. Адпаведным духу часу былі і 
тагачасныя законы, у тым ліку тэкст прэзідэнцкай прысягі: прэзідэнт кляўся 
ў вернасці выключна народу Татарстана. Толькі зараз Масква ўбачыла гэтую 
сепаратысцкую ўстаноўку. Як вынік — скасаванне прысягі Мініханава. Цяпер 
юрысты ў Казані і Маскве думаюць, што рабіць далей. Па ідэі, кіраўнік Татарста-
на павінен прыняць новую прысягу. Аднак ягоная адміністрацыя катэгарычна 
супраць такой саступкі. Варта адзначыць, што Татарстан — адзіны рэгіён Расіі, 
кіраўнік якога пакінуў сабе тытул «прэзідэнт». Усе іншыя лідары нацыяналь-
ных аўтаномных рэспублік называюцца цяпер «кіраўнік рэгіёну».

РАУЛЬ КАСТРА

Кубінскі лідар вырашыў пе-
рагледзіць закон пра выезд 

грамадзян Кубы за мяжу. Зараз, каб 
адправіцца за кардон, мала папро-
сту мець адпаведны пашпарт. Трэ-
ба атрымаць дазвол на выезд, які 
на Кубе называюць «белая картка». 
Працэдура гэта доўгая і складаная. 
Як вядома, Куба — адзіная краіна 
ў Лацінскай Амерыцы, грамадзяне 
якой аўтаматычна атрымліваюць 
права на прытулак у ЗША, чым 
яны ахвотна карыстаюцца. З улікам 
гэтай акалічнасці, за мяжу намага-
юцца адпускаюць выключна тых, 
хто абавязкова вернецца. Таксама 
амаль немагчыма пакінуць востраў Свабоды медыкам і інжынерам. Цяпер 
у гэтай галіне чакаюцца перамены. «Партыя дапускае, што неабходна вы-
вучыць прапановы, накіраваныя на тое, каб спрасціць магчымасць кубінцаў 
падарожнічаць у замежжа». Як разумець гэтую складаную цытату Рауля, ніхто 
ў Гаване дакладна не ведае. Прынамсі таму, што сярэдні заробак на Кубе 
складае 18 долараў ЗША, а далёка з такім капіталам не паедзеш. Выключэнне 
— тыя, хто мае родных у ЗША. Таму, калі лібералізацыя закону аб выездзе і 
будзе, то яна закране выключна гэту катэгорыю кубінцаў. 

ФРАНСУА МІТЭРАН

Як вядома, былы прэзідэнт 
Францыі Франсуа Мітэран 

памёр яшчэ ў 1996 годзе. Аднак 
дух яго вітае над краінай. Гэтымі 
днямі краіна адзначае 30 гадоў яго 
прыходу да ўлады. Гэта была знака-
вая падзея ў гісторыі V рэспублікі, 
якая была створаная генералам 
дэ Голем у тым ліку для таго, каб 
не пусціць левых да ўлады. У 1981 
годзе сацыялісты, аднак, здолелі 
перамагчы. На выбары Мітэран 
ішоў з вельмі радыкальнай праг-
рамай, што прывяла ў яго лагер 
шмат маладых людзей з амбіцыямі. 
Дзень перамогі кандыдата ад сацыялістаў стаў святам простага люду. Увесь 
рабочы Парыж танчыў на вуліцах. Хаця рэвалюцыйны імпэт у сацыялістыч-
най адміністрацыі хутка скончыўся, нешта ўсё ж было зроблена. Так, была 
скасавана смяротная кара, працоўныя атрымалі 5-ы тыдзень адпачынку, 
на пенсію пачалі выходзіць у 60 гадоў, нарэшце, дзякуючы асабістаму 
сяброўству Мітэрана з Гельмутам Колем Францыя і Германія канчаткова 
памірыліся. Ніводны з наступных прэзідэнтаў не змог рашыцца на нешта 
падобнае. Адсюль шмат дэбатаў наконт Мітэрана і яго спадчыны. Некаторыя 
разглядаюць яго апошнім палітыкам буйнога фармату. Іншыя сцвярджаюць, 
што ён быў проста хітрым лісам (ужо пасля смерці стала вядома, што ён меў 
каханку і дачку ад яе). У любым выпадку, істэрыка вакол дзядзькі Франсуа 
(так называлі экс-прэзідэнта ў апошнія гады) выклікала сярод левага элек-
тарату надзеі на тое, што сацыялісты здольныя перамагчы на прэзідэнцкіх 
выбарах 2012 года і сапраўды нешта радыкальна змяніць. 

БАСКІ ІДУЦЬ 
НА ВЫБАРЫ 

Алег НОВІКАЎ

Вярхоўны суд Іспаніі 
ўпершыню за 8 гадоў 
дазволіў баскскім левым 
нацыяналістам удзельнічаць у 
выбарах. 

Такім чынам большасцю ў 
адзін голас (6 — за, 5 — супраць) 
іспанскі канстытуцыйны суд 
дазволіў міжпартыйнай кааліцыі 
«Bildu» (у перакладзе з баскскай 
«Разам») узяць удзел у мясцовых 
выбарах, прызначаных на 22 
мая.

Падзея сапраўды гістарычная. 
Справа ў тым, што ў выбарчых спі-
сах ад згаданага блоку прысутніча-
юць сябры забароненай у 2003 годзе 
партыі «Batasuna» — палітычнага 
крыла арганізацыі ЕТА, якая 
змагаецца за незалежнасць Краі-
ны Баскаў вайсковымі сродкамі. 
Пасля забароны «батасунаўцы» не-
аднаразова спрабавалі зарэгістра-
вацца і вярнуцца на выбары. Аднак 
заўсёды на іх шляху стаялі іспанс-
кія пракуратура і суд. 

І вось доўгачаканы пералом. 
Прычым усё было як вострасюжэ-
тным фільме, дзе фінал нікому не 
вядомы. Спачатку суд першай ін-
станцыі адмовіў кааліцыі «Bildu» 
ў праве быць зарэгістраванай 
на выбарах. Была пададзеная 
касацыйная скарга, якую зада-
волілі, дзякуючы перавазе ў адзін 
голас. 

Іспанія — дэмакратычная 
дзяржава, судовая ўлада якой 
не залежыць ад выканаўчай ці 
заканадаўчай. Аднак мала хто 
верыць, што суддзі кіраваліся 
выключна параграфамі закону 
і былі адарваныя ад працэсаў у 
грамадстве. 

Безумоўна, на рашэнне Феміды 
паўплывалі апошнія крокі ЕТА. 
Яшчэ восенню тэрарысты заявілі 
пра намер паўтарыць шлях Ір-
ландскай рэспубліканскай арміі 
(IRA) — скласці зброю на пэўных 
умовах. А як доказ абвясцілі пра 
перманентнае спыненне тэрак-
таў. Міжнародная грамадскасць 
вітала мараторый і заклікала 
Мадрыд выкарыстаць шанец 
для таго, каб пакласці канец 
апошняму вайсковаму канфлікту 
ў Еўропе. 

Урад Сапатэры, сябра Іспан-
скай рабочай сацыялістычнай 
партыі (PSOE), спачатку быў 
супраць легалізацыі левых на-
цыяналістаў. Дзяжурную спробу 
партыі «Batasuna» адрадзіцца 
напрыканцы мінулага года пад 
шыльдай партыі «Sortu» чакаў 
лёс папярэдніх ініцыятыў тако-
га кшталту: «Sortu» забаранілі 
як партыю былых прыхільнікаў 
тэрарыстаў. 

Менавіта тады да свет божы 
з’явіўся «Bildu», у які запісаўся 
актыў «Sortu». «Bildu» быў больш 
шырокім праектам. Гэта, як 
было адзначана вышэй, картэль 
партый, прычым далёка не ста-
тыстаў у іспанскай палітыкі. У 
спісе «Bildu» прысутнічалі такія 
салідныя акторы, як партыя 

ЕА і Alternatiba. Запісаць ЕА 
і Alternatiba ў тэрарысты пап-
росту немагчыма (для даведкі: 
заснавальнік ЕА — былы кіраўнік 
баскскай аўтаноміі). 

Аднак самыя важныя «пяць 
капеек» уставіла Партыя баскскіх 
нацыяналістаў (PNV) — першая ў 
гісторыі баскская палітычная ар-
ганізацыя, якая ў свой час згуляла 
для адраджэння нацыянальнай 
свядомасці баскаў тую ж ролю, 
што для беларусаў Беларуская 
сацыялістычная грамада.

Раней PNV дастаткова пасіў-
на назірала за сумнымі прыго-
дамі актывістаў забароненай 
«Batasuna». Часам нават прых-
ільна ставілася да іх пераследу. 
У гэтым быў свой рэзон — за спіс 
«Batasuna» на выбарах стабіль-
на галасавалі 16–20 працэнтаў 
баскскіх выбаршчыкаў. Гэта быў 
нацыяналістычны электарат, які 
тэарэтычна мог галасаваць за ін-
шую нацыянальную партыю. 

І раптам нечакана для ўсіх 
PNV запатрабавала легальнага 
статусу для «Bildu». Пры гэтым 
сацыялістам быў выстаўлены 
ўльтыматум — адмова «Bildu» 
ў рэгістрацыі значыць канец 
кааперацыі PSOE і PNV на на-
цыянальным узроўні. Баскскія 
нацыяналісты знайшлі, якім 
чынам зачапіць сацыялістаў. 
Урад апошніх і так залежыць ад 
галасоў іхніх дэпутатаў у іспанс-
кім парламенце. А праз год — чар-
говыя парламенцкія выбары, на 
якіх (прынамсі, калі меркаваць 
па дадзеных апошніх сацыяла-
гічных апытанняў) сацыялісты 
могуць прайграць.

Большасць у новым парла-
менце складуць праціўнікі PSOE 
з кансерватыўнай Народнай 
партыі (РР). Аднак яны будуць 
не ў абсалютнай большасці. І РР 
не будзе мець права сфармаваць 
кабінет. Аднак пры ўмове пад-
трымкі малых партый (кшталту 
той жа PNV, каталонскіх нацы-
яналістаў, прадстаўнікоў крайніх 
левых) сацыялісты захоўваюць 
шанец не страціць у рэзідэнцыі 
іспанскага ўраду. 

Чаму PNV пайшла на такі ра-
дыкальны крок, відавочна. Раней 
на працягу амаль 40 гадоў гэтая 
партыя была кіруючай у Краіне 
Баскаў, прычым у апошнія разы 
кіравала выключна дзякуючы ка-
аліцыі з ЕА. Забарона ЕА ставіць 
крыж на амбіцыях PNV вярнуцца 
ва ўладу. 

Нарэшце, намеры абвінаваціць 
«Bildu» ў сімпатыях да ЕТА шмат 
каму падаліся супярэчлівымі. 
Напрыклад, «Bildu» дэманстра-
тыўна патрабавала ад кожнага 
кандыдата са свайго спісу публіч-
на асудзіць тэрарыстычныя мета-
ды ЕТА. З другога боку, дыктат 
і парадаксальная трактоўка дэ-
макратыі з боку ўраду выклікалі 
неразуменне нават сярод саміх 
сацыялістаў. Падобную пазіцыю 
падзяляе большасць прафсаюзаў 
краю, якія звычайна негалосна 
падтрымліваюць сацыялістаў. 

Прысутнічае яшчэ трэці, самы 
экзатычны фактар. Гэта патавая 
сітуацыя, якая склалася ў баск-
скай правінцыі, дзе шмат выбар-
шчыкаў традыцыйна галасава-
ла за izquierda abertzale — так 
яшчэ называюць левых баскскіх 
нацыяналістаў. Пасля таго, як 
«Batasuna» была забароненая, 
сельскія выбаршчыкі на знак 
пратэсу масава псуюць бюлетэні. 
Шмат дзе колькасць сапсаваных 
бюлетэняў складае больш за 50 
працэнтаў ад колькасці тых, якія 
былі кінутыя ў выбарчыя скрыні. 
Найбольш абсурдная сітуацыя 
назіраецца ў мястэчку Лізартза. 
Тут апошнімі гадамі на выбарах 
больш за 90 працэнтаў бюлетэняў 
прызнаюцца сапсаванымі. 

Так ці інакш, зараз 3600 кан-
дыдатаў ад «Bildu» зарэгістра-
ваныя. Усё сведчыць пра тое, 
што нацыяналісты вернуцца ў 
муніцыпалітэты, а на наступ-
ных выбарах, магчыма, прой-
дуць нават у больш значныя 
прадстаўнічыя органы (да сваёй 
забароны «Batasuna» мела пару 
дэпутатаў нават у Еўрапарламен-
це). З іншага боку, стратэгія руху 
за незалежнасць Краіны Баскаў 
цяпер выглядае незразумелай. 
Раней панавала ілюзія, што ЕТА 
складзе зброю на ўмове як міні-
мум правядзення рэферэндуму аб 
незалежнасці краю. Аднак цяпер 
гэтага дакладна не будзе. Лідары 
«Bildu» ў сваю чаргу кажуць пра 
новы этап баскскага нацыяналіз-
му, які мае выкарыстаць усе 
перавагі дэмакратыі. 

Праўда, пакуль шматлікім 
баскам-нацыяналістам, здаецца, 
не да такіх высокіх матэрыяў. 
Яны цешацца ўжо з таго факта, 
што нарэшце могуць галасаваць 
за кандыдатаў, праграма якіх 
утрымлівае пункт: «Стварэнне 
незалежнай, сацыялістычнай 
Краіны Баскаў». 
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�ПАЭТА СУДЗЯЦЬ

Уладзімір Някляеў: «ЛЁС БЕЛАРУСІ ДЛЯ     
�Працяг. 

Пачатак на стар. 1.

 
Толькі таму, што для абвінава-

чвання па 342-м артыкуле зброя 
ўжо без патрэбы. А каб мяне абві-
навацілі па тым артыкуле, якім 
палохалі, дык наўрад ці я прадстаў 
бы на гэтым судзе бяззбройным.

Усе крымінальныя справы па 
падзеях 19 снежня следствам злеп-
леныя так, як дзеці з пяску піражкі 
лепяць. Толькі гульня гэтая — не 
дзіцячая. За ёй — турма, краты, 
зламаныя чалавечыя лёсы.

Прычым лёсы пераважна ма-
ладых людзей. Следчыя самі ра-
зумелі гэта, таму і дамагаліся, каб 
падсудныя абавязкова прызналі 
сваю віну. Нібыта тым самым 
можна зняць цяжар з сумлення. 
Нельга. Калі, канешне, сумленне 
ёсць, калі яно не лішняе.

Але вернемся да эпізоду з 
аўтамабілем ДАІ. Паўтараю: 
гэтаксама мяне спынялі і по-
тым затрымлівалі 21 раз! Дык 
па якой прычыне я павінен быў 
думаць, што 22-гі раз на вуліцы 
Калектарнай у Мінску — не гэткі 
самы? Таму што ён 22-гі — і гэта 
перабор?.. «Ды ўсё тое самае, 
— падумаў я. — Зараз з’явяцца та-
варышы ў цывільным, і я апыну-
ся ў пастарунку, дзе мяне будуць 
трымаць, пакуль не разыдзецца 
Плошча». І я не памыліўся. Толькі 
гэтым разам выйшла горш, чым 
я думаў: апынуўся я не ў паста-
рунку, а ў рэанімацыі бальніцы 
хуткай дапамогі.

19 снежня 2010 года ў 19 гадзін 
10 хвілін, што зафіксавана ў ма-
тэрыялах следства, я выйшаў з 
офісу кампаніі «Гавары праўду!», 
а ў 19 гадзін 17 хвілін, што таксама 
зафіксавана ў тых жа матэрыялах, 
атрымаў ЧПМ. Чэрапна-мазгавую 
траўму. І не ў выніку, як напіса-
на ў абвінавачванні, «попытки 
сдвинуть в сторону служебный 
автомобиль», да якога я пальцам 
не дакранаўся, а ў выніку нападу 
групы невядомых людзей у чор-
най форме, пасля чаго ачуняў ужо 
толькі ў рэанімацыі. Дык як і каму 
мог я дэлегаваць свае, як напісана 
ў абвінавачванні, паўнамоцтвы? 
Хіба толькі хітрай «бабулі», якая 
наняла хлопцаў у чорным.

Калі нават гэты эпізод, у часе 
якога быў здзейснены замах на 
маё жыццё, перакручаны ў абвіна-
вачванні так, нібы гэта я напаў на 
тых, хто ледзь не забіў мяне, дык 
што ўжо казаць пра ўсе астатнія 
эпізоды гэтага, так бы мовіць, 
«юрыдычнага дакумента»?.. Ну 
вось самы пачатак яго: «Так он 
(гэта значыць, я) в ноябре 2009 
года принял участие в кампании 
«Говори правду!» в качестве ее 
лидера, достоверно зная о том, 
что данная кампания будет прово-
диться как фоновая кампания для 
выдвижения его на политическую 
сцену в качестве кандидата в пре-
зиденты Республики Беларусь».

У кастрычніку 2009 года я не 
ведаў ні толькі пра тое, што буду 
кандыдатам у прэзідэнты, а нават 
пра тое, што ёсць такая кампанія 
«Гавары праўду», бо ляжаў з гі-
пертанічным крызам у шпіталі.

Мой удзел у падзеях 19 снежня 
заняў 7 хвілін часу. Не расцягну-
тага касмічнага, а звычайнага 
зямнога. Так што я не разумею, 
што я раблю ў гэтым судзе, калі 
толькі ў бяспамяцтве не ўчыніў за 

тыя 7 хвілін нешта такое, за што 
мяне можна судзіць.

Тым не менш трэба бараніц-
ца…

Усіх нас, хто знаходзіцца і ў гэ-
тым судзе, і ў іншых судах на лаве 
падсудных па так званай справе 
19 снежня, абвінавачваюць па 
сутнасці ў адным: у тым, што мы 
дамагаліся свабодных, справяд-
лівых, дэмакратычных выбараў 
і іх праўдзівых вынікаў.

Але паколькі артыкула, па 
якім наўпрост за гэта можна было 
б судзіць і караць, у Крыміналь-
ным кодэксе няма, нас судзяць і 
караюць за Плошчу. Адных — як 
яе арганізатараў, іншых — як 
удзельнікаў, але ўсіх — за адно. 
Таму, выступаючы ў сваю абаро-
ну, я выступаю і ў абарону маіх 
сяброў. Якіх люблю і паважаю.

Мне прад’яўлена абвінавачван-
не, якое цалкам сканструяванае на 
вельмі хісткім падмурку. На тым, 
што прычына, па якой арганіза-
тары заклікалі на Плошчу яе ўд-
зельнікаў, нібыта НАДУМАНАЯ. 
Цытую: «В период с 18 ноября по 
18 декабря 2010 г. Некляев В. П., 
являясь кандидатом на должность 
Президента Республики Бела-
русь… через средства массовой 
информации, а также в ходе вы-
ступлений перед избирателями 
призывал их прибыть 19.12.2010 
года в 20.00 на Октябрьскую пло-
щадь г. Минска… Для активиза-
ции сбора граждан Некляев В.П. 
использовал НАДУМАННЫЙ 
предлог о недемократичности 
выборов Президента Республики 
Беларусь и возможной фальсифи-
кации их результатов Централь-
ной избирательной комиссией 
Республики Беларусь».

 Надуманай прычынай называ-
ецца ў абвінавачванні «недэмак-
ратычнасць выбараў і магчымая 
фальсіфікацыя іх вынікаў». Зусім 
не складана давесці, што наса-
мрэч яно не так, што прычына не 
надуманая, бо недэмакратычнае 
правядзенне прэзідэнцкіх выба-
раў 2010 года і фальсіфікацыя іх 
вынікаў былі цалкам верагодныя. 
Прагназаваныя.

Высокі суд лепш за мяне ведае, 
што такое юрыдычны прэцэдэнт, 
няхай сабе ў нашай юрыдычнай 
практыцы ім амаль не карыста-
юцца. Але ў свой час ён быў асноў-
ным у судовай практыцы ва ўсёй 
Еўропе, сёння выконвае вядучую 
ролю ў Англіі ды іншых краінах з 
англасаксонскім правам.

Прэцэдэнт з’яўляецца тады, 
калі патрабуецца юрыдычнае 
рашэнне, а неабходнай нормы ў 
заканадаўстве няма. Ён — прэцэ-
дэнт — вынік логікі і здаровага 
сэнсу. У прыватнасці, з яго вы-
нікае: тое, што было аднойчы, 
можа быць і двойчы, і паўтарацца 
незлічоную колькасць разоў.

Гэта так?.. Так.
Прэзідэнцкія выбары 2010 года 

— не першыя выбары ў Рэспублі-
цы Беларусь. Былі прэзідэнцкія 
выбары 1994, 2001 і 2006 гадоў. 
Толькі адны з іх, выбары 1994 
года, на якія не магла ўплываць 
сённяшняя выканаўчая ўлада, 
былі праведзеныя па стандартах, 
набліжаных да дэмакратычных, 
— і былі прызнаныя міжнароднай 
дэмакратычнай супольнасцю. Вы-
бары 2001 і 2006 гадоў праводзіліся 
ўжо пры цяперашнім палітычным 
рэжыме, яны не былі свабоднымі, 

не былі справядлівымі, вынікі 
іх былі сфальсіфікаваныя. Факт 
іх фальсіфікацыі засведчаны не 
толькі ў дакладах міжнародных 
арганізацый, якія назіралі за 
выбарамі, — ён прызнаны самой 
беларускай уладай.

Вось факт.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 

года, 23 лістапада на прэс-канферэн-
цыі для ўкраінскіх журналістаў 
новаабраны прэзідэнт Аляксандр 
Лукашэнка заявіў (цытую па арыгі-
нале): «Последние выборы мы 
сфальсифицировали, я уже запад-
никам это говорил. За президента 
Лукашенко проголосовало 93,5 
процента. Мы сделали 86. Это 
правда было. И если сейчас начать 
пересчитывать бюллетени, то я не 
знаю, что с ними делать вообще».

Падкрэсліваю: факт фаль-
сіфікацыі прызнаны. Тады на 
якой падставе гэты юрыдычна 
бясспрэчны прэцэдэнт кваліфіку-
ецца ў абвінавачванні, у юрыдыч-
ным дакуменце, як надуманы? 
Хіба таму, што лічбы сфальсіфі-
каваныя ў бок змяншэння, а не 
павелічэння?

Перад прэзідэнцкімі выбара-
мі 2010 года, 1 кастрычніка, на 
прэс-канферэнцыі для расійскіх 
рэгіянальных СМІ Аляксандр 
Лукашэнка пацвердзіў фальсіфі-
кацыю вынікаў выбараў 2006 года 
і вызначыў, колькі працэнтаў 
набярэ на выбарах 2010 года апазі-
цыя і колькі набярэ ён, заявіўшы 
(цытую па арыгінале): «У них 
знаете сколько сторонников? 
Чистых сторонников нашей оппо-
зиции? У нас есть списки их всех. 
400 человек — это боевой отряд. 
А самое массовое — сторонники, 
которые могут в открытую про-
тивостоять властям на митингах, 
демонстрациях — 800 человек. Ну, 
может, еще 100–150 тысяч могут 
поддержать их на выборах».

Тут лічу не лішнім нагадаць, 
што ў час збору подпісаў толькі за 
Уладзіміра Някляева падпісалася 
230 тысяч чалавек, 160 тысяч — за 
Саннікава, а ўсяго за вылучэнне 
кандыдатаў ад апазіцыі прагала-
савалі сваімі подпісамі больш як 
мільён грамадзян Беларусі! Дзе 
гэтыя людзі, куды іхнія галасы 
падзеліся на выбарах? Быў нейкі 
мор, чума, яны вымерлі? З’ехалі 
за мяжу?..

Але цытую далей: «Мне бы 
хотелось, чтобы проголосовали 
две трети за меня — это консти-
туционное большинство и вы-
ражение высочайшего доверия, 
где-то 70–75 процентов. Не надо 
как в прошлый раз, больше 90 
процентов».

У прэзідэнцкіх выбарах 2010 
года брала ўдзел каля шасці з 
паловай мільёнаў выбарцаў. 150 
тысяч з іх, якія, як «прагназаваў» 
Лукашэнка, маглі прагаласаваць 
за апазіцыю — гэта прыблізна 
2,4%. Цяпер глядзім афіцыйныя 
вынікі галасавання і на выбарах, 
пададзеныя Цэнтральнай выбар-
чай камісіяй. Вы не паверыце: за 
кандыдата ад апазіцыі, які па афі-
цыйных выніках заняў другое мес-
ца ўслед за дзейным прэзідэнтам, 
аддадзена роўна столькі галасоў, 
колькі «спрагназаваў» Лукашэн-
ка. 156 тысяч, або 2,43%! Усяго на 
0,03% памыліўся дзейны прэзі-
дэнт. Экстрасэнс… А вось за яго 
самога прагаласавала выбарцаў 
куды болей ад ягонага «прагнозу». 
Не 75%, а 79,65%. Тут ЦВК палічы-
ла большае не лішнім.

Цяпер пытанне: як у маіх дзе-
яннях і ў дзеяннях маіх тавары-
шаў можна ўбачыць «надуман-
ный предлог», калі на выбары 
загадзя даваліся ўстаноўкі, калі 
фальсіфікацыя вынікаў выбараў 
прагназавалася? І на выкананне 
гэтых установак працавала не 
толькі Цэнтральныя выбарчая 
камісія, а ўся выканаўчая ўлада. 
У тым ліку і праваахоўныя орга-
ны, пракуратура, судовая сістэма 
— як падраздзяленні так званай 
«вертыкалі». Гэта не так? Так. 
Я сам разам з прысутнымі тут 
Андрэем Дзмітрыевым і Сяргеем 
Вазняком без ніякіх тлумачэнняў 
і прабачэнняў быў арыштаваны і 
гэтаксама без ніякіх тлумачэнняў 
і прабачэнняў праз трое сутак вы-
звалены з-пад варты. Вось пасля 
гэтага, дарэчы, а не ў «кастрычні-
ку 2009 года», я і прыняў рашэнне 
ісці на прэзідэнцкія выбары! Каб 
перамагчы на іх і змяніць сістэму 
самаўпраўства і беззаконня.

Пра тое, што выбары былі 
сфальсіфікаваныя, а гэта значы-
ць, што мы ў прагнозах сваіх, на 
жаль, не памыліліся, сведчаць 
нават дзяржаўныя СМІ.

«Советская Белоруссия», газе-
та прэзідэнцкай адміністрацыі, 
праз месяц пасля выбараў (21 
студзеня) друкуе матэрыял пад 
назвай «НИСЭПИ: уверенная и од-
нозначная победа». У матэрыяле 
падаюцца вынікі выбараў згодна 
з нацыянальным апытаннем 
незалежнага інстытута сацыяль-
на-эканамічных і палітычных 
даследаванняў, які (цытую ў 
арыгінале) «пришел к выводу, 
что А. Лукашенко вновь с колос-
сальным отрывом от соперников 
выиграл президентские выборы 
и это не подлежит никакому 
сомнению. Соперники получили 

незначительное по сравнению с 
А.Лукашенко количество голо-
сов (В.Некляев — 8,3 процента, 
А.Санников — 6,1 процента)». 
Далей НІСЭПД рэкамендуецца 
як вельмі паважная ўстанова, з 
чаго вынікае, што даследаванням 
ягоным цалкам можна давяраць. 
«Можно смело утверждать, что 
НИСЭПИ никогда не был замечен 
в скрытых симпатиях к сегодняш-
ней белорусской власти, поэтому, 
опубликовав результаты своего 
опроса, НИСЭПИ нанес нокау-
тирующий удар по бесчестным 
попыткам фальсификаторов 
итогов выборов», — катэгарычна 
сцвярджае газета прэзідэнцкай 
адміністрацыі.

Яно і сапраўды так: «нокаути-
рующий удар». 51,1% набраў на 
выбарах Лукашэнка па дадзеных 
інстытута, якому цалкам можна 
давяраць! Тады як быць з дадзены-
мі ЦВК? Ім давяраць не цалкам? 
Што болей заслугоўвае даверу?.. А 
ўсё! І тое, і гэтае! І напляваць, што 
яно адно з адным не сыходзіцца. 
Стукнем з двух бакоў — амапам і 
спецназам — і сыдзецца!

Чаму газета прэзідэнцкай 
адміністрацыі змушаная была 
шукаць доказы чарговай «элеган-
тнай перамогі» дзейнага прэзідэ-
нта хоць у якой-небудзь незалеж-
най крыніцы? Таму што ў жаданні 
ўслужыць гаспадару ЦВК перас-
таралася, выклікаўшы недавер 
да вынікаў галасавання нават у 
адэптаў улады, якімі з’яўляецца 
пераважная колькасць чытачоў 
газеты «Советская Белоруссия».

У дакументах, якія я прашу 
суд далучыць да матэрыялаў 
справы, зафіксаваныя парушэнні 
Выбарчага кодэксу на ўсіх этапах 
прэзідэнцкіх выбараў. Апроч 
сотняў асобных парушэнняў, у 
дакументах выяўлена агульнае 
нежаданне ўлады правесці выба-
ры свабодна і справядліва. Скаргі 
на гэта падаваліся і ў час выбар-
най кампаніі, і адразу пасля вы-
бараў, але Цэнтральная выбарчая 
камісія факты парушэнняў, абы-
ходзячыся адпіскамі, ігнаравала, 
бо сама за гэтымі парушэннямі 
і стаяла. «Я птица подневоль-
ная, член команды президента», 
— прызналася ў інтэрв’ю «Еўра-
радыё» старшыня ЦВК.

Скарга на незаконную пастано-
ву Цэнтральнай выбарчай камісіі 
ад 24 снежня 2010 года № 174 была 
пададзеная ў Вярхоўны суд, які 
згодна з 60-м артыкулам Кансты-
туцыі Рэспублікі Беларусь быў 
АБАВЯЗАНЫ вынесці рашэнне па 
скарзе, але нават не прыняў яе да 
разгляду. Аднак гэта не азначае, 
што дакументаў з фактамі, дока-
замі таго, што выбары праведзены 
несвабодна і несправядліва, што 
яны сфальсіфікаваныя, няма. Яны 
ёсць! І яны стануць падставай для 
будучага суда над тымі, хто пай-
шоў на дзяржаўнае злачынства, 
хто з парушэннямі Закона правёў 
прэзідэнцкія выбары. Прычым з 
парушэннямі не толькі Выбарчага 
кодэкса, але і Канстытуцыі.

Прагназуючы недэмакратыч-
ныя выбары 2010 года, мы сыхо-
дзілі не толькі з бягучых парушэн-
няў, зафіксаваных на іх. Хацеў бы 
звярнуць увагу на тое, што, апроч 
прэзідэнцкіх выбараў, не атры-
малі прызнання міжнародных 
дэмакратычных назіральнікаў і 
парламенцкія выбары, а таксама 
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ніводны з праведзеных у Беларусі 
рэферэндумаў, ініцыятарам якіх 
быў кіраўнік дзяржавы. Вынікі 
гэтых рэферэндумаў, таксама 
сфальсіфікаваныя, нанеслі віда-
вочную шкоду краіне і народу.

Рэферэндум 1995 года пазбавіў 
Беларусь нацыянальных сімва-
лаў, разбурыў нашу гістарычную 
памяць і па-сутнасці вывеў з 
дзяржаўнага ўжытку нацыяналь-
ную мову. Вораг не прыдумаў бы 
такога, што зрабіў з Беларуссю 
першым сваім рэферэндумам 
першы беларускі прэзідэнт. Гэта і 
стала прычынай майго канфлікту 
з Лукашэнкам, з уладай, якая вы-
явіла сваю антынацыянальную 
сутнасць. Для мяне, беларускага 
паэта, дый проста для беларуса, 
які мае нацыянальны гонар, адчу-
вае нацыянальную годнасць, гэта 
была знявага. Гэта, канешне, не 
мае дачынення да 1-й часткі 342-га 
артыкула, па якім мяне абвінавач-
ваюць і будуць судзіць, але я хачу, 
каб і высокі суд, і не нізкі праку-
рор зразумелі прычыну, па якой я, 
паэт, апынуўся ў палітыцы.

Менавіта па гэтай прычыне 
і ў 2001, і ў 2006 годзе я стаяў на 
Плошчы, а ў 2010 пайшоў на 
яе праз прэзідэнцкія выбары. 
І я буду заклікаць на яе, і буду 
стаяць на ёй, на Плошчы нашай 
будучыні, да той пары, пакуль не 
збяруцца на ёй усе беларусы і не 
выдыхнуць адным дыхам: «Жыве 
Беларусь!»

Я хачу папярэдзіць пытанне 
шаноўнага пракурора, якое ён 
задае ўсім падсудным: чаму я за-
клікаў людзей прыйсці менавіта 
на Кастрычніцкую плошчу? Мог 
жа заклікаць у іншае месца. І, 
маўляў, не меў бы праблем.

Ёсць рэчы куды вышэйшыя і за 
юрыспрудэнцыю, і за палітыку. 
Сакральныя рэчы. Праз якія ча-
лавек і ёсць чалавек, а не проста 
юрыст альбо палітык. У 50-гадах у 
Смаргоні, дзе я жыў у дзяцінстве, 
зруйнавалі царкву. І мая маці, і 
я з ёй маліліся пад яблыняй. Мы 
яе называлі Яблыня-царква. Мая 
маці памерла, а царкву ў Смар-
гоні збудавалі новую. Але малюся 
я, калі туды прыязджаю, пад яб-
лыняй. Там, дзе стаяла маці.

На Плошчы, якая будзе некалі 
Плошчай Каліноўскага, стаялі 
ўсе мае сябры. І тыя, якіх дыкта-
тура кінула і эміграцыю, і тыя, 
якіх яна знішчыла. Я стаю на 
гэтай Плошчы разам з імі.

Я паэт. У мяне не «судова-
працэсуальнае» мысленне. І з 
гэтым ніхто і нічога ўжо не можа 
зрабіць. Ні я сам, ні хто-небудзь 
іншы. У абвінавачванні сцвярд-
жаецца, нібыта тое, што адбылося 
на Плошчы, планавалася загадзя. 
Можа быць, і планавалася, але не 
мной, і ўвогуле не апазіцыяй.

Няпраўда, што мы ад пачатку 
бачылі Плошчу 2010 года толькі 
як акцыю супраціву. У першым 
сваім выступе па Беларускім 
тэлебачанні я заклікаў людзей 
святкаваць, а не пратэставаць. 
Пратэстная Плошча разглядала-
ся толькі як адзін з варыянтаў 
— толькі пры ўмове несвабодна 
праведзеных выбараў. На жаль, 
з улікам таго, як праводзіліся 
ўладай папярэднія выбары, з улі-
кам прэцэдэнтаў, гэта варыянт, 
паўтараю, падаваўся нам зусім 
верагодным. І чым бліжэй было 
да дня выбараў, тым больш фік-

савалася парушэнняў, тым больш 
цынічна папіраўся закон.

4 студзеня 2010 года ў Выбарчы 
кодэкс быў унесены шэраг зменаў 
і дапаўненняў, у тым ліку некато-
рыя з рэкамендацый АБСЕ. Пры 
гэтым улады адхілілі большасць 
прапановаў аб зменах выбарчага 
заканадаўства, якія былі ўнесе-
ныя прадстаўнікамі апазіцый-
ных палітычных партый. Таму 
змены не прывялі да вырашэння 
сістэмных праблемаў выбарчага 
заканадаўства Беларусі: адсутнас-
ці незалежных і збалансаваных 
выбарчых камісій; адсутнасці 
заканадаўча замацаванай дэ-
талізацыі працэдураў падліку 
галасоў; адсутнасці гарантыяў 
роўнасці ўсіх кандыдатаў, якія 
прымаюць удзел у выбарах. Па-
водле меркавання АБСЕ і Вене-
цыянскай камісіі Савета Еўропы, 
«унесеныя змены не вырашаюць 
фундаментальную праблему, 
якая заключаецца ў тым, што 
прававыя рамкі для правядзення 
выбараў у Беларусі па-ранейшаму 
не дазваляюць стварыць аснову 
для сапраўды дэмакратычных 
выбараў».

15 верасня ЦВК прыняла пакет 
пастановаў і іншых дакументаў 
па арганізацыі і падрыхтоўцы 
выбараў, якія не ўтрымлівалі 
істотных адрозненняў ад анала-
гічнага пакета, зацверджанага на-
пярэдадні выбараў 2006 года. ЦВК 
не прыняла прапановаў, рэаліза-
цыя якіх спрыяла б транспарэнт-
насці і справядлівасці выбарчага 
працэсу, такіх, як фарміраванне 
ўчастковых выбарчых камісій у 
першую чаргу з прадстаўнікоў 
палітычных партый, абарона 
бюлетэня для галасавання ад 
падробак ды інш. Акрамя таго, 
ЦВК адмовіла ў магчымасці 
кругласутачнай прысутнасці назі-
ральнікаў на выбарчых участках 
падчас датэрміновага галасаван-
ня і некалькі разоў адхіляла пра-
панову аб растлумачэнні парадку 
падліку галасоў, г. зн. ігнаравала 
тыя бакі выбарчага працэсу, якія 

найбольш спрыяльныя для фаль-
сіфікацый.

Усяляк абмяжоўваўся ўдзел 
прадстаўнікоў апазіцыі ў вы-
барчым працэсе. Да прыкладу, у 
склад тэрытарыяльных выбар-
чых камісій былі ўключаны 2 000 
сяброў. Колькасць прадстаўнікоў 
апазіцыйных партыяў, уключа-
ных у склад ТВК, склала 14 чала-
век, ці 0,7% ад агульнай колькасці 
сяброў ТВК.

У склад 6346 участковых вы-
барчых камісій, размешчаных 
на тэрыторыі Беларусі, былі 
ўключаныя 70 815 сяброў. З 1073 
кандыдатаў ад апазіцыйных 
палітычных партый у склад УВК 
увайшлі толькі 183 чалавекі, 
ці 17,1%. Напрыклад, з 69 прад-
стаўнікоў, вылучаных чатырма 
апазіцыйнымі партыямі, у склад 
УВК Мінскай вобласці трапілі 
толькі 7 чалавек (10,1%).

Адміністрацыя Ленінскага 
раёна г. Мінска сфарміравала 
УВК за 5 хвілін (з 1 101 кандыда-
туры — 950 сяброў камісій). Прад-
стаўнікі апазіцыйных партый 
склалі 0,25% ад агульнай колькас-
ці сяброў УВК і былі прадстаўле-
ны менш чым у 3% УВК.

Я як кандыдат у прэзідэнты 
Рэспублікі Беларусь рабіў усё 
дзеля таго, каб мець сваіх прад-
стаўнікоў ва ўсіх выбарчых ка-
місіях. Але ў іх не было ўключана 
ніводнага майго прадстаўніка. І 
гэта справядлівыя выбары?.. 240 
скаргаў былі пададзеныя канды-
датамі і іх давернымі асобамі, 
а таксама іншымі суб’ектамі 
выбарчага працэсу да пачатку 
галасавання, і толькі тры былі 
задаволены.

І гэтак далей, і гэтак далей…
Як зафіксавана ў дакументах, 

якія я прашу суд далучыць да 
матэрыялаў «крымінальнай» 
справы, у заявах альтэрнатыў-
ных кандыдатаў у прэзідэнты, 
у пададзеных у ЦВК і Вярхоўны 
суд скаргах, а таксама ў дакладах 
місіі кароткатэрміновых назі-
ральнікаў АБСЕ і ПА АБСЕ і доў-

гатэрміновай місіі па назіранні за 
выбарамі БДІПЧ АБСЕ, прэзідэнц-
кія выбары ў Беларусі прайшлі 
і не свабодна, і не справядліва. 
Былі сфальсіфікаваныя. Як я 
ўжо казаў, такой верагоднасці 
мы не выключалі, таму і разгля-
далі Плошчу як мірную акцыю 
пратэсту супраць несвабодных і 
несправядлівых выбараў з патра-
баваннем выбараў новых. Новыя 
выбары былі адзінай магчымас-
цю пазбегнуць негатыўных для 
краіны палітыка-эканамічных 
наступстваў, якія маем сёння, 
а Плошча была адзінай маг-
чымасцю папярэдзіць пра гэта 
грамадства. Каб сказаць народу, 
што несправядлівыя і несвабод-
ныя выбары збіраюцца назваць 
справядлівымі і свабоднымі, а іх 
сфальсіфікаваныя вынікі абвяс-
ціць праўдзівымі, а значыць, зд-
зейсніць дзяржаўнае злачынства, 
ніякай іншай магчымасці, апроч 
Плошчы, у мяне не было.

Магчымасці звярнуцца да люд-
зей праз сродкі масавай інфарма-
цыі я быў пазбаўлены ад 3 снежня 
2010 года. Таму я, як адзін з канды-
датаў у прэзідэнты, заклікаў маіх 
прыхільнікаў на Кастрычніцкую 
плошчу горада Мінска, дзе тра-
дыцыйна, як яно было і ў 2001, і ў 
2006 гадах, збіраюцца грамадзяне 
ў дзень выбараў. Права на свабоду 
мітынгаў, дэманстрацый і шэсцяў 
гарантаванае грамадзянам Рэс-
публікі Беларусь Канстытуцыяй 
— і яго нельга адмяніць паста-
новамі ведамстваў, а тым больш 
нельга забараніць скарыстацца 
гэтым канстытуцыйным правам 
у дні, якія ёсць вызначальныя для 
будучыні дзяржавы і народа.

Плошча — храм, куды мы ідзем 
з малітвай за нашу Беларусь.

Апроч права, якое гарантуе 
мне Канстытуцыя, я абаронены 
ад пераследу за заклік на Плош-
чу артыкулам 36 КК Рэспублікі 
Беларусь. Мае дзеянні цалкам 
падпадаюць пад палажэнні гэтага 
артыкула. Праз меншае парушэн-
не (адміністрацыйнае: удзел у 

несанкцыянаваным мерапры-
емстве) я спрабаваў прадухіліць 
парушэнне большае (крыміналь-
нае: прызнанне справядлівымі 
несправядлівых выбараў). Разам з 
іншымі кандыдатамі ў прэзідэнты 
я збіраўся правесці мітынг, які б 
прыняў рэзалюцыю з непрызнан-
нем несправядлівых выбараў і 
патрабаваннем выбараў новых, 
справядлівых. У крымінальнай 
справе няма ніякіх доказаў, што 
я планаваў нешта іншае.

Каб не было ніякай небяспекі 
для людзей, я публічна і пісьмова 
прасіў садзеяння ў падтрыманні 
парадку на Плошчы ў міністра 
ўнутраных спраў і старшыні 
камітэта дзяржаўнай бяспекі. На 
жаль, не дачакаўся ад іх аніякага 
адказу. За іх мне і астатнім кан-
дыдатам адказаў былы дзейны 
прэзідэнт, які стаў новым дзей-
ным прэзідэнтам: «Мне з банды-
тамі і тэрарыстамі няма пра што 
размаўляць». І было гэта задоўга 
да сённяшняга суда, які пакуль 
не прызнаў мяне ні за бандыта, 
ні за тэрарыста. І, спадзяюся, не 
прызнае. Больш за тое: я спадзя-
юся, што суд прызнае мяне і маіх 
сяброў ні ў чым не вінаватымі 
— і тым самым спыніць канвеер 
рэпрэсій. Прыме на палітычным 
працэсе палітычнае рашэнне.

Мне б хацелася, каб высокі суд 
зразумеў, наколькі гэта важна. 
Асэнсаваў значнасць таго, што ад-
бываецца тут і цяпер, для нашай 
бліжэйшай і далейшай будучыні. 
Усвядоміў, што сёння наша неза-
лежная Беларусь у такой небяспе-
цы, у якой не была яна ад часоў 
абвяшчэння незалежнасці.

Я не надта заклапочаны тым, 
чым скончыцца гэты суд для 
мяне асабіста. Прысудзяць мяне 
да году, да двух, ці трох гадоў 
зняволення. Мяне значна больш 
хвалюе тое, што праз год, праз два 
ці тры гады будзе з Беларуссю. 
Лёс Беларусі для мяне важней 
за мой асабісты лёс — і ў гэтым 
я магу паклясціся перад судом і 
прад Богам.

Напрыканцы хачу сказаць пра 
тое, што насамрэч не мае адносін 
да «крымінальнай» справы, але 
мае адносіны да нас. Да жыцця, 
якое мы пражываем.

Суд нагадвае мне ў нечым та-
кую сямейную сітуацыю… Дзеці 
з бацькам і маці сядзяць у хаце, 
а тут да маці сяброўка заскоквае: 
«У краму нашу нешта такое пры-
везлі, такое!.. Я бягу, ты са мной?» 
Маці, канешне, з ёй. «Ты ж глядзі 
ў мяне, дзяцей глядзі!» — крычы-
ць, выбягаючы, бацьку. А той 
глядзіць тэлевізар. Усё сумна, 
хакею няма. Тут сябрук тэлефа-
нуе: «Мы з Ваванам на піва, ты 
з намі?» Бацька, канешне, з імі, 
але ж трэба нечым дзяцей заняць. 
І ён прыдумляе для іх гульню ў 
суд. «Ты, Жаначка, суддзя, ты, 
Андрэйка, пракурор, а Настачка, 
Сяргейка, Віталік — падсудныя. 
І глядзіце ў мяне: гуляйце, як ба-
цька сказаў. А то прыйду ды дзягі 
дам!» Дзеці хоць і не надта хочуць 
(Жаначка ў мадэльку гуляла б, 
Андрэйка ў хакера), але паслух-
мяна гуляюць у суд, бо раптам 
бацька з дзягай прыйдзе…

Мы не дзеці. Дарослыя людзі ў 
дарослым жыцці павінны прыма-
ць самастойныя рашэнні. Такія, 
за якія нам не было б сорамна 
перад нашымі дзецьмі.
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�АКЦЫЯ

ПІСЬМЕННІКІ НА КНІЖНЫХ БАРЫКАДАХ

ГЕОРГІЕЎСКАЯ СТУЖКА Ў САЛАЦЕ

Алесь ГІНЗБУРГ

5 мая апоўдні шматлікія 
наведнікі Карлава моста 
ў Празе натыкнуліся на 
нечаканую перашкоду. 
Выхад з мосту да Пражскага 
Граду быў перагароджаны 
барыкадай з кніг. 

Такім чынам чэшскія выдаў-
цы і пісьменнікі выказалі сваё 
абурэнне з нагоды падвышэння 
ПДВ. Цягам наступных двух га-
доў чэшскія ўлады маюць намер 
паступова ўзняць гэты паказнік 
з 10 да 17,5%. «Гэта заб’е кнігу!» 
— перакананыя дзеячы чэшскай 
культуры.

Не толькі кнігу — а культуру 
наагул: уздымуцца кошты не 
толькі надрукаваную прадук-
цыю, але і на квіткі ў тэатры і 
ў музеі. Паводле дзеячаў мас-
тацтва, гэта ўдарыць па ўзроўні 
адукаванасці насельніцтва, якім 
Чэхія па праве ганарыцца: вось 
ужо трэцяе стагоддзе ў краіне 
— амаль 100-працэнтная пісьмен-
насць насельніцтва. Апынуўшы-
ся ў ценю гуманітарнай катас-
трофы, прадстаўнікі дзясяткаў 
выдавецтваў звезлі на Карлаў 
мост скрынкі з кнігамі і за ліча-
ныя хвіліны «забарыкадаваліся» 
ад фінансавага гвалту. 

Супрацоўнік выдавецтва 
«Докаран» Марэк Пэчэнка, ар-
ганізатар акцыі, зазначыў, што 

мэта іх негвалтоўнага супраціву 
— устрымаць улады ад хібнага 
кроку. Чэхі ўлічваюць сумны 
досвед славацкіх калег, для якіх 
аналагічнае падвышэнне ПДВ 
прывяло да адчувальнай страты 

чытачоў — і ў выніку славацкі 
ўрад прыняў рашэнне знізіць 
падатак на кніжную прадукцыю 
да ранейшага 10-працэнтнага ўз-
роўню. Але гэта ўжо не ўратавала 
кніжны рынак ад калапсу.

Удзельнікі пратэсту назвалі 
міністра фінансаў Міраслава 
Калаўшка — ініцыятара падвы-
шэння падаткаў на, фактычна, 
100% ад цяперашняга стану — 
варварам. «Смерць калаўшкам, 
а не кнігам!» — было напісана на 
адным з транспарантаў. 

У сакавіку дзеячы культуры 
звярталіся ў Мінфін з просьбай 
уключыць кнігі ў спіс сацыяль-
на значных твараў — як хлеб 
ці малако, на якія падвышэнне 
падатку не распаўсюдзіцца. Але 
адказу не атрымалі. 

Акцыя пратэсту (сімвалічныя 
ўчынкі не чужыя чэхам) адбы-
лася 5 мая — у дзень пачатку 
Пражскага паўстання 1945 года. 
Удзельнікі былі перакананыя, 
што зазнаюць разгон паліцыі, 
але паліцэйскія прыбылі на 
месца акцыі толькі праз паўгад-
зіны, калі ўсё ўжо скончылася. 
Кнігі з барыкады былі раздад-
зеныя ўсім ахвочым. Пратэсты 
супраць падвышэння падатку 
стануць асноўнай тэмай праж-
скага кніжнага кірмашу «Свет 
кнігі», які адбудзецца на гэтых 
выходных.

Аналагічная акцыя мінскіх 
выдаўцоў асуджаная на правал 
нават не таму, што міліцыя 
была б на месцы здарэння ўжо 
праз тры хвіліны. Беларускай 
кніжнай прадукцыі апошніх 
гадоў проста не хопіць на тое, 
каб перакрыць хаця б мінскую 
вуліцу, названую імем філосафа-
матэрыяліста Карла Маркса, не 
кажучы ўжо аб праспекце, які 

колісь насіў імя першадрукара 
Францішка Скарыны.

ПДВ у Беларусі яшчэ ў 2010 
годзе складаў 18%, а ў пачатку 
«пад шумок» 2011 вырас да 20%. 
Ніякіх ільготаў выдаўцам кніж-
най прадукцыі не прадугледжа-
на. Такім чынам, не дзіва тое, 
што кніжнага рынку як такога ў 
Беларусі не існуе, а сама краіна 
разглядаецца адно як сегмент 
вялізнага рускамоўнага арэа-
лу для збыту масавай літара-
туры. Дзіва тое, што аўтары і 
выдаўцы ў гэтых драконаўскіх 
умовах знаходзяць нейкую 
магчымасць прадукаваць кнігі 
па-беларуску. 

У дадатак праз валютны 
крызіс у красавіку гэтага года 
ў краіне рэзка і ўдвая выраслі 
кошты на паперу. Новая кніга ім-
кліва ператварылася ў дарагую 
прыемнасць, а друкарні сталі. 
Мёртвы сезон на кніжныя прэ-
зентацыі, які зазвычай прыпадае 
на ліпень-жнівень, пачаўся ўжо 
ў маі. Трэба думаць, паўза пра-
цягнецца да восені — прыкладна 
да гэтага тэрміну з прымаўкай: 
«Там пабачым», — у Беларусі ад-
кладаюць сёння любы бізнэс.

Новая кніга — тое, чым у 
першую чаргу ахвяруюць люд-
зі, калі няма на што купляць 
харчы. Гэта выдатна разумеюць 
чэшскія выдаўцы і таму б’юць 
у набат. Іх беларускія калегі — 
тыя з іх, хто яшчэ не пазбавіўся 
ліцэнзіі за «палітыку» і іншую 
«парнаграфію», — спраўна пла-
цяць падатак у 20%...

�КУР’ЁЗ

Андрэй РАСІНСКІ

Георгіеўскія стужкі цяпер 
можна есці. У рускамоўным 
сеціве ліхаманкава 
пашыраюцца кулінарна-
патрыятычныя рэцэпты. 
Новыя стравы сваім 
афармленнем і смакам мусяць 
нагадваць пра Дзень Перамогі.

Салата «Георгіеўская стужач-
ка» гатуецца з бульбы, селядца, 
морквы — і палосак імітаванай 
ікры. Выглядае страва як сапраўд-
ная жоўта-чырвоная стужка да 
медаля; але гэтую стужку прапа-
нуюць згатаваць і пасмакаваць.

Салата «Дзень Перамогі» скла-
данейшая. Гэта малюнак з Крам-
лём, салютам, кветкамі і ордэ-
нам. У склад уваходзяць бульба, 
шампіньёны, сыр, яйкі, маянэз, 
соль. Салата абачліва пасыпаец-
ца ікрой, кукурузай, агуркамі і 
памідорамі, дадаюцца гарошак, 
аліўкі, масліны. Як падкрэслівае 
ананімная аўтарка гэтай кулі-
нарнай карціны, «працаваць над 

упрыгожваннем салаты давяд-
зецца доўга».

«9 Мая» трэба не забываць 
саліць! Гэтага патрабуе кулінар-
ка Мілаяна на Бэбі-блогу. «9 Мая» 
складаецца з бульбы, гарошку, 
яек, кукурузы і маянэзу. Але 
самая галоўная частка салаты 
— георгіеўская стужка. Сапраўд-
ная жоўта-чорная стужка клад-
зецца побач з талеркай; а ў самой 
талерцы георгіеўка выкладаецца 
морквай і маслінамі ды абклада-
ецца кропам.

П р о ц ь м у  п а т р ы я т ы ч н ы х 
рэцэптаў прапануе сайт Поварё-
нок.ру. Сайт правёў імпэтны 
конкурс «10 кампанентаў Пера-
могі». Няцяжка здагадацца, што 
гэтымі дзесяццю кампанентамі 
з’яўляюцца: курыца, сыр «Мацар-
эла», яблыкі, памідоры, морква, 
баклажан, ананас, рыс, соевая 
падліва і балгарскі перац. Соль, 
алей і спецыі — на смак.

Хатнія гаспадыні навыперад-
кі кінуліся гатаваць святочныя 
стравы: найлепшым кулінаркам 
была абяцаная японская кухон-
ная тэхніка (тэма перамогі над 
мілітарысцкай Японіяй у ку-
харскіх творах не закраналася). 

Вынікі кашаварных баёў прыму-
шаюць праглынуць язык.

Мясны торт «Баявая каска» 
— «вельмі смачная, апетытная, 
пікантная прэсаваная закуска; 
выдатна пасуе згатаванаму рысу 
і бульбе». Патрыятызм стра-
вы падкрэсліваецца папяровай 
зоркай. А вось на «Помніку тан-
кістам» — зорка ўжо зроблена з 
памідора. Дула танка і ягоны люк 
выразаюцца з баклажанаў. Да 
гарнірнага «Помніку» дадаецца 
«Мясная міна». Рысава-ананасная 
салата «Дарога да Перамогі» тан-
кавую тэму працягвае (у талерцы 
— танк пад ялінкай у коле з пер-
чаных зорачак).

Змаганне не абышлося без пад-
ступных вайсковых аперацый: 
халадзец «Ордэн», згатаваны 
адзіным мужчынам, быў дыс-
кваліфікаваны «за некарэктныя 
паводзіны кухара». Затое страты 
кампенсавала салата «Кацюша 
— машына нашай Перамогі», 
выкладзеная з балгарскага перцу, 
морквы і дзікага рысу (суцяшаль-
ны прыз — вафельніца).

Абарону трымае Фрося Пе-
далькіна з закускай «Бліндаж» 
(баявы рыштунак: баклажаны, 

рыс, курыная печань). Праўда, 
Фрося сумняваецца, што атры-
маўся бліндаж: «Магчыма, я 

бункер пабудавала. А знаўцы 
кажуць, што гэта дот!» Затое 
георгіеўская стужка дадаецца як 
упрыгожанне.

А за «гарачы» шэдэўр «Франта-
выя трохкутнікі» Фрося атрымала 
параварку. Сакрэт смачных фран-
тавых трохкутнікаў — аладкі з 
курынае печані.

Курыныя сэрцы неабходныя 
для «Агню Перамогі». Імі вы-
кладаецца пяціканцовая зорка. 
У цэнтры ўстаўляецца свечка. 
Кампазіцыя ўпрыгожваецца 
кветкамі з памідораў. Свечка 
запальваецца… Як падкрэслівае 
аўтарка, якая і запаліла агонь, 
перад прыгатаваннем трэба аба-
вязкова сабрацца з думкамі, ма-
ральна падрыхтавацца.

Хаця ў конкурсе былі дэсерт-
ныя ордэны «За адвагу», салата да 
Сталінградскай бітвы і ганаровы 
пячоначны торт «Голуб Пера-
могі», што заняў першае месца, 
самае незабыўнае ўражанне на 
аўтара гэтых радкоў пакінула 
«Курачка для Пераможцаў». 
Страва ўяўляе сабой раскірэча-
ную згатаваную курыцу, у якую 
ўваткнутая георгіеўская стужка 
з ружовай папяровай зоркай.

Рэдкія пратэсты асобных на-
веднікаў, што падобныя конкур-
сы — безгустоўнасць, патаналі ў 
воклічах: «Смаката! Колькі фан-
тазіі! Пальчыкі аблізаць!»


