
СПІКЕР УЛАДЗІМІР КАНАПЛЁЎ
У адрозненне ад Віктара Ганчара прозвішча Канаплёва ёсць у энцыклапедыі 
«Рэспубліка Беларусь», якая зараз выходзіць з друку. На мой погляд, з часам гэта 
выданне будзе вельмі папулярным сярод букіністаў 
як найбольш яскравы прыклад палітычнай цэнзуры...

МОБІНГ
Модная назва старой з’явы

 
РАМАН СЕМАШКЕВІЧ. МАРА КАЛЕКЦЫЯНЕРАЎ
Жывапісныя і графічныя творы мастака-беларуса Рамана Мацвеевіча Семашкевіча 
ў асяродку знаўцаў і музейшчыкаў называюць 
«марай калекцыянера»...
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ЁСЦЬ У РЭВАЛЮЦЫІ 
ПАЧАТАК...

Алег ПЯТРОЎ

За некалькі дзён да выбараў 
на Украіне, здавалася, усё 
было гатова да перазагрузкі 
палітычнага крызісу, які 
цягнецца ўжо трэці год. 

На вечар 30 верасня палітыч-
ныя апаненты былі гатовыя. 
Давялі свайму электарату, што 
праціўнік рыхтуецца да масавых 
фальсіфікацый, у паветры стаяў 
пах правакацый, у цэнтра зманта-
валі сцэны пад два — «аранжавы» 
і «бела-сіні» — Майданы. Паліто-
лагі актыўна спрачаліся наконт 
«комплексу Майдану» — калі вя-
дучыя палітычныя сілы разгля-
даюць Майдан як паслявыбарчую 
тэхналогію, як інсцэніроўку, якая 
павінна перацягнуць на іх бок 
грамадскі настрой. 

Майданы былі патрэбныя 
таму, што выбары, як сведчылі 
апытанні сацыёлагаў, мелі быць 
рэмэйкам выбараў 2006-га. Архі-
тэктура сімпатый у значнай сту-
пені за апошні год не змянілася. 

Такая канфігурацыя палітыч-
ных раскладаў пратрымалася 
да 20.00, калі былі абвешчаныя 
вынікі экзіт-полаў. Яны і пры-
неслі сенсацыю, якая разбурыла 
ўсе планы піяршчыкаў наконт 
новых Майданаў. БЮТ атрымаў 
30 працэнтаў — на восем пунктаў 
больш, чым год таму. Такім чы-
нам, «аранжавыя» гарантавана 
атрымалі ў Радзе большасць. 
«Рэгіёнам» заставалася толькі 
трымаць фасон і падколваць 
Юшчанку. Яго партыя «Наша Ук-
раіна — Народная самаабарона» 
ўзяла ўдвая менш за БЮТ — 15 
працэнтаў. Гэта значыць, што 
на прэзідэнцкіх выбарах 2009-га 

галоўным кандыдатам ад «аран-
жавых» дакладна будзе Юля. 

Адкуль такія лічбы?
Гэтае пытанне задаюць адзін 

аднаму ўсе палітолагі Украіны. 
Ніводны аналітык не мог прагна-
заваць, што БЮТ атрымае трэцюю 
частку галасоў і так наблізіцца да 
Партыі рэгіёнаў (34 працэнты). 
Аднак самае дзіўнае іншае: раней 
лічылася, што ў БЮТ і НУ—НС 
адзін электарат. Аказалася, што 
пры росце на дзесяць працэнтаў 
паказальніку Цімашэнка, вынікі 
ў НУ—НС фактычна не змяніліся 
(у 2006-м яны атрымалі 14 працэн-
таў). Значыць, за БЮТ галасавалі 
нейкія новыя людзі? Хто яны? 

Палітолагі перасварыліся: 
нехта кажа, што БЮТ прыцягнуў 
пратэстныя галасы, прычым 
упершыню жыхароў Усходу і 
Поўдня. Мясцовы электарат тут 
таксама, як і на Захадзе, не зада-
волены сацыяльнай палітыкай 
«Рэгіёнаў». Ёсць думка, што да 
Юлі перайшоў электарат малых 

партый, які на выбарах міну-
лага года складаў прыблізна 15 
працэнтаў. 

Самі «Рэгіёны» звязваюць 
катастрофу з фактарам слабай 
яўкі. Агульна па краіне яна 
была ніжэй за мінулы год на 4 
працэнты. Аднак на Захадзе яна 
засталася стабільна высокай. 
Галоўным чынам выконваць 
грамадзянскі доўг паленаваліся 
жыхары Усходу. 

Цікавую версію на гэты конт 
прапануе «Сегодня» — флагман 
«бела-сіняй» прэсы: «Партыя і 
ўрад Януковіча на працягу апош-
няга года дэзарыентавалі свайго 
выбаршчыка згодай з Юшчан-
кам, адсутнасцю рэальнай працы 
супраць украінізацыі Поўдня і 
Усходу. Не рэагавалі на сацы-
яльныя выклікі... а пра рэальна 
мабілізуючыя рэчы (руская мова, 
антыНАТА) згадалі толькі пад 
канец».

Дарэчы, «Сегодня» належыць 
Ахметаву. Так што газетную ата-
ку на Януковіча можна лічыць 

знакам таго, што з адзінствам у 
шэрагах «Рэгіёнаў» пасля 30 ве-
расня ўзніклі праблемы. 

Трэцім будзеш?
У прынцыпе, у «Рэгіёнаў» яшчэ 

ёсць шанец застацца на Грушэўс-
кага (вуліца, дзе знаходзіцца 
рэзідэнцыя ўраду). У Радзе, калі 
нічога не зменіцца, у іх будзе 173 
мандаты. У саюзнікаў-камуністаў 
— 27. Каб сфармаваць праўра-
давую большасць, патрэбна 226 
(усяго ў парламенце Украіны 450 
дэпутатаў). Дэфіцыт у 26 галасоў 
можна часткова вырашыць за 
кошт фракцыі Блоку Літвіна, 
якая мае дваццаць месцаў. Заста-
ецца яшчэ шэсць. У мінулыя часы 
ў падобных выпадках «Рэгіёны» 
проста ішлі на банальны подкуп. 
Таму зараз вельмі шмат будзе 
залежыць ад адданасці «аранжа-
вых» сваім прынцыпам. Аднак, 
у любым выпадку, «Рэгіёнам» 
патрэбны Літвін. 

Уладзімір Літвін наўрад ці 
добра знаёмы беларускім чыта-
чам. Яны, напэўна, памятаюць 
яго па часах «аранжавай» рэвалю-
цыі, калі ён быў спікерам у Радзе. 
Гэтаму папярэднічала кар’ера 
выкладчыка гісторыі ў Кіеўскім 
універсітэце, праца ў апараце 
Кампартыі, адміністрацыі Куч-
мы, дзе ён быў нават главой ад-
міністрацыі. З санкцыі ж Кучмы 
ён стаў спікерам Рады. Аднак 
адданым кучмістам Літвін не 
стаў, памятаючы, што кадравая 
палітыка Кучмы заснавана на 
ратацыі акружэння. Не чакаючы 
«вылету», ён пачаў сваю гульню і 
адыграў важную ролю ў перамозе 
«аранжавых» у 2004-м. Эксплуату-
ючы імідж цэнтрыста, ён стварыў 
свой блок, аднак на выбарах 2006-
га прайграў. Цяпер трыумфальна 
вярнуўся на палітычны алімп, а 
ў рэкламных роліках прадставіў 
сябе як асобу, здольную пак-
ласці канец падзелу краіны на 
«аранжавых» і «бела-блакітных». 
Аднак хто сапраўды стаіць за ім і 
якое яго ідэйнае крэда, застаецца 
загадкай. 

Па ацэнках газеты «Дело», 
выбарчая кампанія каштавала 
Літвіну 20 мільёнаў долараў. 
Галоўным спонсарам называ-
юць прадпрымальніка Васіля 
Хмельніцкага з «Рэгіёнаў». У 

спісе блоку ёсць асобы, звязаныя 
з групай Пінчука (зяць Кучмы). 
Самі прадстаўнікі штабу Літвіна 
ўсе спекуляцыі наконт таго, каму 
вінаваты Літвін, адкідваюць. Па-
чакаем, што будзе далей. 

Пірава перамога 
Кожны з лідэраў гонкі — БЮТ 

і «Рэгіёны» — ужо абвясціў пра 
пачатак фармавання кааліцыі. 
Праўда, з каго будуць фармава-
ць ўрад Януковіча, пакуль не 
вядома. Па працэнтах большасць 
у «аранжавага» картэлю. Такім 
чынам, аранжавыя перамаглі. 
Ура! 

Аднак ці можна лічыць падзеі 
30 верасня канчатковым трыум-
фам «аранжавай» рэвалюцыі? 

З гэтым трэба быць вельмі 
асцярожным. Фактычна, выба-
ры сталі трэцім актам п’есы, 
якая пачалася восенню 2004-га. 
Яны зноў давялі, што краіна 
падзелена на два лагеры. І зноў 
мінімальная перавага ў «аран-
жавых». Аднак ёсць цікавая і 
вельмі небяспечная тэндэнцыя. 
На выбарах 2004 года ў атмасферы 
рэвалюцыйнай эйфарыі розніца 
паміж Юшчанкам і Януковічам 
складала 7 працэнтаў. У 2006-м 
годзе за «аранжавыя» партыі (НУ, 
БЮТ, Сацпартыя) прагаласавала 
на 6 працэнтаў больш, чым за 
апазіцыю (Кампартыя + Рэгіёны). 
На гэты раз адрыў «аранжавых» 
ад канкурэнтаў склаў 2,5 працэн-
та. Больш таго, калі б яўка на 
Усходзе была, як на Захадзе, то 
партыя Януковіча атрымала б 38 
працэнтаў. За мінулыя тры гады 
дэмакраты не толькі не здолелі 
павялічыць свой палітычны 
капітал, аднак амаль згубілі яго. 
Ёсць над чым падумаць. 

Праўда, у гэтай невясёлай 
статыстыцы прысутнічаюць і 
светлыя моманты. Насуперак уся-
му, у сталіцы дамінуе выключна 
аранжавы колер. Амаль палова 
жыхароў Кіеву галасавала 30 ве-
расня за БЮТ, яшчэ 15 працэнтаў 
за партыю Юшчанкі. У Партыі 
рэгіёнаў усяго 14 працэнтаў, і гэта 
пры тым, што ў горадзе пануе 
галоўным чынам руская мова, 
інтарэсы якой быццам абараня-
юць «Рэгіёны». Так што пакуль 
стаіць горад Кіеў, «аранжавая» 
рэвалюцыя працягваецца. 
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ПАГРАЖАЎ СЯБЕ ЎЗАРВАЦЬ

Артылерыйскі снарад знайшлі днямі міліцыянты ў жыхара вёскі Калектыў-
ная, што на Полаччыне. Яны прыехалі па выкліку на сямейны скандал. 

40-гадовы непрацуючы вясковец, захоўваў боепрыпасы ў хляве. 
Міліцыянтам ён распавёў, што збіраўся папужаць жонку самазабойствам. 
Маўляў, будзеш сварыцца — узарвуся! Дарэчы, падчас службы ў войску 
гэты мужчына быў сапёрам, так што ведаў, чым пагражаць.

Высветлілася, што раней мужчына неаднаразова знаходзіў у лесе 
снарады ды міны і здаваў іх у міліцыю. А вось гэты 45-міліметровы снарад 
чамусьці вырашыў забраць сабе. У адносінах да былога сапёра распачата 
крымінальная справа.

КАНФІСКАВАЛІ ЕЎРА

Буйную партыю валюты канфіскавалі брэсцкія мытнікі ў грамадзяніна 
Расіі падчас агляду цягніка «Масква — Берлін».

Як паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта, пры пера-
сячэнні мяжы ў мытнай дэкларацыі грамадзянін Расіі пазначыў, што мае 4 
тысячы еўра, тысячу долараў, 41 грыўну і 6,5 тысяч расійскіх рублёў. 

Аднак у торбе расіяніна мытнікі знайшлі яшчэ 150 тысяч незадэклара-
ваных еўра. У дачыненні да парушальніка распачата крымінальная справа 
за кантрабанду валюты ў буйным памеры. 

Усе грошы канфіскаваныя. Матэрыялы справы перададзеныя ў следчы ад-
дзел упраўлення КДБ па Брэсцкай вобласці для папярэдняга расследавання.

ЗЛАВІЛІ КІРОЎЦУ

У Магілёўскім раёне затрымалі кіроўцу легкавіка, які падазраецца ў 
наездзе на чатырох школьнікаў. 

Хлопцы і дзяўчаты вярталіся з дыскатэкі па дарозе Магілёў — аэрапорт. 
Каля вёскі Нікіцінічы Магілёўскага раёна іх збіў легкавы аўтамабіль, які з 
месца здарэння з’ехаў. 

На месцы загінула 16-гадовая школьніца, двое юнакоў 15-ці і 17-ці гадоў і 16-га-
довая дзяўчына атрымалі цяжкія траўмы і знаходзяцца ў бальніцы ў Магілёве. 

Аўтамабіль «Форд-Сьера» быў знойдзены яшчэ ўначы — у падворку СВК 
«Авангард». Яго ўладальнік, 37-гадовы ахоўнік гэтай сельгасарганізацыі, 
затрыманы. Паведамляецца, што напярэдадні ДАІ затрымлівала мужчыну 
за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане.

�АКЦЫЯ

�МАРШ

�СУД

«КЛОПАТ» 
1 кастрычніка ва ўсіх 
рэгіёнах краіны стартавала 
дабрачынная акцыя 
Беларускага таварыства 
Чырвонага Крыжа 
(БТЧК) «Клопат», якая 
прымеркавана да Дня 
пажылых людзей.

Як паведаміла БелаПАН 
галоўны спецыяліст па сувя-
зях са СМІ і грамадскасцю 
БТЧК Ірына Каранчук, мэта 
акцыі — аказанне дапамогі 
адзінокім пажылым людзям 
і састарэлым, якія жывуць 
адзінока, інвалідам састар-
элага ўзросту, грамадзянам, 
прыкаваным да ложка, мала-
забяспечаным пенсіянерам і 
бяздомным. Паводле яе слоў, 
арганізатары паставілі зада-

УЛАДЫ НЕРВУЮЦЦА

РАЗАНАЎ 
СПРАЦЬ «МТС»

1 кастрычніка ў судовай 
калегіі па справах 
інтэлектуальнай уласнасці 
Вярхоўнага суда пачаўся 
разгляд грамадзянскай 
справы аб абароне аўтарскіх 
правоў вядомых дзеячаў 
беларускай культуры — паэта 
Алеся Разанава і мастака 
Віктара Маркаўца. 

Адказчыкам па справе, рас-
пачатай 16 жніўня 2007 года, 
з’яўляецца сумеснае таварыства 
з абмежаванай адказнасцю «Ма-
більныя ТэлеСістэмы» (МТС). 

«Будучы разам з Разанавым 
аўтарамі вядомага ў краіне мас-
тацкага праекта «Яйкаквадра-
ты», створанага намі ў 1992 годзе 
і ўпершыню выкананага ў жы-
вапісных творах, мы патрабуем 
прызнання факта парушэння 
аўтарскіх правоў у дачыненні да 
нашай творчай работы, што вы-
явілася ў незаконных пераробках 
арыгінальных твораў і далей-
шым шырокім іх выкарыстанні», 
— паведаміў БелаПАН Віктар 
Маркавец. 

Паводле яго слоў, з вясны 2006 
года іх «яйкаквадрат» выкарыс-
тоўваецца ў выяве таварнага 
знака «МТС». «Нягледзячы на па-
пярэджанні пра адказнасць, кам-
панія працягвае карыстацца на-
шай інтэлектуальнай уласнасцю, 
афіцыйна зарэгістраваўшы свой 
брэнд на тэрыторыі Беларусі толь-
кі 10 ліпеня гэтага года», — сказаў 
Маркавец. Ён лічыць, што разбор 
пакажа, як айчынная судовая сіс-
тэма абараняе аўтарскія інтарэсы. 
«Разам з тым, ёсць прэцэдэнты 
станоўчага разгляду падобных 
да гэтай спраў па ісках вядомых 
беларускіх мастакоў Міколы Ку-
павы і Уладзіміра Крукоўскага», 
— падкрэсліў Маркавец.

Паводле яго слоў, рашэнне 
пра пачатак слухання справы 
было прынята па выніках трох 
гутарак з істцамі і адказчыкамі, 
якія адбыліся 27 жніўня, 11 і 21 
верасня. 

СКАРГУ КЛІМАВА АДХІЛІЛІ

ПОШЛІНА ПАВЫШАЕЦЦА

Аляксандр ТАМКОВІЧ

На прэс-канферэнцыю, якую 
праводзіў аргкамітэт па 
падрыхтоўцы Сацыяльнага 
маршу, я прыйшоў пад уплывам 
размовы некалькіх пенсіянераў, 
дзе яны ненарматыўнай 
лексікай каментавалі 
апошні рост цэн. І яшчэ раз 
пераканаўся, што падставы для 
хваляванняў ёсць. 

Як вядома, на апошні тыдзень 
верасня апазіцыя рыхтавала пра-
вядзенне па ўсёй краіне пікетаў 
супраць значнага пагаршэння 
эканамічнага становішча. Ар-
ганізатары падалі заяўкі на 458 пі-

кетаў, але ўлады дазволілі толькі 
тры. Факт, які відавочна сведчы-
ць пра боязь уладаў рэзкага па-
вялічэння пратэстных настрояў, 
якія ў апошні час зафіксаваны ў 
беларускім грамадстве. 

Да многіх апазіцыянераў пры-
ходзілі прадстаўнікі ўладаў (у 
міліцэйскай форме і ў цывіль-
ным) і прапаноўвалі пісьмова ад-
мовіцца ад удзелу ў якіх-небудзь 
мерапрыемствах. Былі канфіска-
ваны некаторыя інфармацыйныя 
матэрыялы. Напрыклад, палова 
накладу афіцыйна зарэгістрава-
най газеты «Товарищ». Нямала 
выпадкаў тэлефонных пагроз, так 
званых прэвентыўных затрыман-
няў, несанкцыянаваных вобыскаў 
і г.д. Пра ўсё гэта распавёў стар-
шыня аргкамітэта Сацыяльнага 
маршу Валер Ухналёў. На яго 
думку, мэтай улад была спроба 

2 кастрычніка калегія 
Мінскага гарадскога суда 
адхіліла касацыйную скаргу па 
справе апазіцыйнага палітыка 
Андрэя Клімава. 

1 жніўня 2007 года суд Цэнт-
ральнага раёна Мінска прызнаў 
Клімава вінаватым ва ўчыненні 
злачынства, прадугледжанага ч. 
3 арт. 361 (публічныя заклікі да 
захопу дзяржаўнай улады або 
насільнага змянення канстыту-
цыйнага ладу з выкарыстаннем 
СМІ) Крымінальнага кодэкса. 
Падставай для абвінавачання 
стала публікацыя на сайце 
Аб’яднанай грамадзянскай пар-
тыі. Палітык быў асуджаны на 
два гады пазбаўлення волі ў 
калоніі строгага рэжыму. 

Сённяшняе пасяджэнне кале-
гіі гарадскога суда праходзіла за 
зачыненымі дзвярыма без пры-

сутнасці Андрэя Клімава. Яго 
інтарэсы прадстаўлялі адвакат 
Валянціна Лятун і жонка Тацця-
на Леановіч. Як паведаміла адва-
кат, пасля адхілення скаргі пры-
гавор уступае ў сілу, але Клімаў 
можа абскардзіць яго старшыні 
Мінскага гарадскога суда. 

Клімаў быў арыштаваны 3 кра-
савіка 2007 года, праз два месяцы 
пасля публікацыі свайго артыку-
ла «Revolution, або Як правільна 
разбіраць цыганскага кабана 
ў год свінні», у якім асуджаўся 
існуючы рэжым. «Няма іншага 
сродку пры дыктатуры прыйсці 
да ўлады, як насільнае супра-
ціўленне існуючаму рэжыму…» 
— гаварылася ў публікацыі. 

У чаканні прыгавору Клімаў 
амаль два месяцы правёў у след-
чым ізалятары. Арганізацыя 
«Міжнародная амністыя» прызна-
ла Клімава вязнем сумлення. 

БелаПАН

перашкодзіць правядзенню ак-
цыяў пратэсту, але эфект быў 
супрацьлеглым. Так, усе бацькі 
дзяцей, якія вучацца ў сталічных 
школах, ведаюць, калі адбудуцца 
апазіцыйныя мерапрыемствы. 
Справа ў тым, што школьнікам 
даваліся паперы, дзе быў спіс 
датаў, калі іх не трэба выпускаць 
з хаты.

Паводле дадзеных Ухналёва 
(які і сам быў затрыманы), у 
акцыях па ўсёй краіне прымалі 
ўдзел каля 1100 апазіцыйных 
актывістаў больш чым у 50 га-
радах. 

З пэўнай доляй іроніі старшы-
ня Аб’яднанай грамадзянскай 
партыі Анатоль Лябедзька прапа-
наваў на бліжэйшым паседжанні 
Прэзідыума палітрады абмерка-
ваць пытанне пра вынясенне пад-
зякі міністру ўнутраных спраў У. 
Навумаву і міністру адукацыі А. 
Радзькову за дапамогу апазіцыі 
ў інфармаванні насельніцтва 
пра маючыя адбыцца акцыі. Але 
значна важней іншае — большас-
ць людзей апазіцыйныя лозунгі 
падтрымлівае. 

�ІСКчу аказаць як матэрыяльную 
дапамогу, так і псіхалагічную 
падтрымку адзінокім састарэ-
лым і хворым людзям, якія не 
маюць магчымасці самастой-
на падрыхтавацца да зімы, а 
таксама прыцягнуць увагу гра-
мадскасці да праблем людзей 
састарэлага ўзросту. 

Узяць удзел у рэспубліканскай 
акцыі БТЧК, якая праходзіць з 1 
па 31 кастрычніка, запрашаюцца 
дзяржаўныя і недзяржаўныя 
арганізацыі, фірмы і прадпры-
емствы, сялянскія гаспадаркі, 
грамадскія аб’яднанні і пры-
ватныя асобы. Супрацоўнікамі 
і валанцёрамі БТЧК будуць ар-
ганізаваны збор і раздача пра-
дуктаў харчавання, цёплага ад-
зення, сродкаў асабістай гігіены 
і догляду, правядзенне дробнага 
рамонту і ўцяплення жылых па-
мяшканняў. 

Усе, хто жадае ўзяць удзел у 
акцыі, могуць звярнуцца ў аб-
ласныя, раённыя і гарадскія ар-
ганізацыі, а таксама сакратарыят 
БТЧК па тэлефонах у Мінску: 
(017) 227-66-82, 227-14-17. 

�ЭКСПАРТ

З 1 кастрычніка ў Беларусі на 
26,4 долара павялічваецца 
экспартная пошліна на нафту 
— цяпер яна складзе 250,3 
долара за тону. 

Адпаведнае рашэнне ўтрым-
ліваецца ў пастанове Савета 
міністраў № 1208, апублікаванай 
на Нацыянальным прававым 
інтэрнэт-партале. Дакумент 
уносіць змяненні ў пастанову 
ўрада № 366 ад 24 сакавіка 2007 
года і прыняты ў адпаведнас-
ці з указам прэзідэнта № 60 
«Аб стаўках вывазных мытных 
пошлін». Яны зраўноўваюцца з 
расійскімі. 

Да ўзроўню расійскіх павя-
лічаны таксама 1 кастрычніка 
экспартныя пошліны на нафта-
прадукты. Пошліна на лёгкія і 
сярэднія дыстыляты, газойлі, 
прапан, бутаны, этылен, прапі-
лен, бутылен і бутадыен, іншыя 
звадкаваныя газы, бензол, талу-

ол, ксілолы павялічана з 163,2 
да 181 долара за тону. На вадкае 
паліва, масла, адпрацаваныя на-
фтапрадукты, нафтавы вазелін, 
мінеральныя воскі і аналагіч-
ныя прадукты, кокс нафтавы, 
бітум нафтавы і іншыя рэшткі 
ад перапрацоўкі нафты або 
нафтапрадуктаў, атрыманых з 
бітумінозных парод, — з 87,9 да 
97,5 долара. 

1 кастрычніка такія ж памеры 
пошлін устаноўлены ў Расійскай 
Федэрацыі. У адпаведнасці з мі-
журадавым беларуска-расійскім 
пагадненнем ад 12 студзеня 2007 
года, стаўкі экспартных пошлін 
на нафту і нафтапрадукты ў 
Беларусі ўстанаўліваюцца ў 
памеры, роўным стаўкам, што 
прымяняюцца ў Расіі. Уводзіцца 
ў дзеянне яны павінны ў тыя 
ж тэрміны, што і стаўкі, што 
ўстанаўліваюцца адпаведнымі 
нарматыўнымі прававымі акта-
мі Расійскай Федэрацыі. 

БелаПАН

ЛАКМУСАВАЯ ПАПЕРКА
Аляксандр ТАМКОВІЧ

Сапраўды, Еўрапейскі марш, 
які пройдзе 14 кастрычніка, будзе 
ў некаторым сэнсе выпрабаван-
нем «шматвектарнай» палітыкі, 
што так часта дэкларуецца. І тут я 
цалкам згодны са старшынёй арг-
камітэту гэтага мерапрыемства 
Віктарам Івашкевічам. Як і пагад-
жаюся з тым тэзісам, што ўлады 
вымушаны будуць даць дазвол, 
але зробяць гэта ў дэд-лайн для 
таго, каб ажыццявіць хоць якія-
небудзь брыдасці. Дарэчы, без іх 
было б вельмі сумна, бо мы ўжо 
прызвычаіліся, што брыдасці 
абавязкова павінны быць.

Але на прэс-канферэнцыі, у 
якой акрамя Віктара Івашкевіча 
ўдзельнічалі кіраўнікі партый 
БНФ і АГП Вінцук Вячорка і 
Анатоль Лябедзька, а таксама 
намеснік старшыні БСДП (Г) 
Ігар Рынкевіч, галоўным было не 
толькі гэта. Партыйныя лідэры 
расказалі пра шырокую падтрым-
ку гэтай акцыі за межамі нашай 
краіны. Каб нікога не пакрыўд-
зіць, канкрэтных персаналіяў 
агучваць не буду. Дазволю толькі 
выказаць усім удзячнасць.

Замежная падтрымка, ка-
нешне, вельмі добра, але, на мой 
погляд, значна важней тое, што 
будзе адбывацца ўнутры краіны.
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3 ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

�ЖКГ

�ТЫДНЁВЫ АГЛЯД

Сяргей САЛАЎЁЎ

Мінулы тыдзень сапраўды 
стаў днямі задавальнення 
для ўсіх «ньюсмейкераў» 
— улады, апазіцыі і бізнесу.

Адной з самых буйных падзеяў 
стаў страйк прадпрымальнікаў, які 
насамрэч страйкам не быў. Раней 
было абвешчана, што гэта будзе 
«Дзень прадпрымальніка», і ўсіх, 
хто не згодны з палітыкаў улады ў 
дачыненні да дробных бізнесоўцаў, 
заклікалі да самастойнага «выход-
нага дня».

У выніку, па меркаваннях прад-
прымальнікаў, «выходны дзень» 
усталявалі для сабе больш як 30 
тысяч ІП у розных рэгіёнах Беларусі. 
Акцыю падтрымалі прадпрымальнікі 
Слуцка, Светлагорска, Баранавічаў, 
Рэчыцы, Салігорска, Слоніма, Пінска, 
Бабруйска, Віцебска, Пружан, Узды, 
Барысава. «Людзі выйшлі на свае 
працоўныя месцы і не працуюць», 
— сказаў Гарбачоў. Адметнай ры-
сай акцыі, зазначыў ён, стала тое, 
што ўпершыню сваю салідарнасць 
выказалі прадпрымальнікі буйных 
выставачных цэнтраў сталіцы.

У Мінску ў забастоўцы ўзялі ўдзел 
рынак «Ждановічы» (каля 70 працэн-
таў прадпрымальнікаў закрылі там 
свае гандлёвыя пункты), будаўнічы 
рынак, гандлёвыя цэнтры «Паркінг», 
«Атлантык», «Еўропа», «Купалаўскі», 
«Свелта».

Прычынай да правядзення «вы-
ходнага дня» стаў указ прэзідэнта № 
760, згодна з якім з 1 студзеня 2008 

года індывідуальныя прадпрымаль-
нікі (ІП) не могуць прыцягваць наём-
ных работнікаў, за выключэннем 
членаў сям’і і блізкіх сваякоў. Пры 
гэтым застаецца ў сіле абмежаванне 
колькасці работнікаў у ІП да трох ча-
лавек. Апошняй кропляй у цярпенні 
ІП сталі летнія масавыя праверкі на 
рынках, неабгрунтаваныя штрафныя 
санкцыі і арышты тавараў. 

Як вынік — мінскіх прадпры-
мальнікаў запрасілі на перамовы з 
прадстаўнікамі Мінгарвыканкаму. 
Але... Прадпрымальнікі і Мінгар-
выканкам паглядзелі адзін аднаму 
ў вочы і разышліся — кожны пры 
сваім. Бо Мінгарвыканкам не можа 
вырашыць праблему, якая створа-
ная ўказамі прэзідэнта. А прадпры-
мальнікі менавіта такога рашэння і 
патрабуюць.

Дарэчы, варта прыслухацца да 
меркавання скептыкаў: аднадзён-
ным страйкам гэтая праблема не 
можа быць вырашана. Вось каб усе 
прадпрымальнікі абвясцілі бестэр-
міновы страйк без выплаты падаткаў 
— тады б улада і зварухнулася. А тое 
аднадзённа страйкуюць 30 тысяч... 
Гэта добра, але насамрэч прадпры-
мальнікаў у краіне — 200 тысяч!

Чарговы раз лапухнуліся ўлады, 
калі забаранялі сацыяльныя пікеты, 
якія, нягледзячы ні на што, прайшлі 
30 верасня. Прычым прайшлі на-
столькі ўдала, што іх арганізатары 
нават вынеслі падзяку двум мініс-
трам.

Палітсавет Аб’яднаных дэмак-
ратычных сіл выказаў удзячнасць 
міністру ўнутраных спраў Уладзімі-
ру Навумаву і міністру адукацыі 
Аляксандру Радзькову за дапамогу 

ў інфармаванні насельніцтва пра 
Сацыяльны і Еўрапейскі маршы. 

Як паведаміў Анатоль Лябедзька, 
супрацоўнікі міліцыі наведвалі не 
толькі заяўнікаў сацыяльных пікетаў, 
але і іх суседзяў, расказвалі пра акцыі 
і не рэкамендавалі ў іх браць удзел. 
«У выніку такога націску нават тыя, 
хто не збіраўся прыходзіць на пікеты, 
на іх прыйшлі, і нават спецыяльна іх 
шукалі. Больш за тое, пікеты правод-
зілі нават тыя, хто іх праводзіць не 
збіраўся. Як вядома, было заяўлена 
458 пікетаў. А правялі іх больш за 
1100 чалавек. У гэтым немалая заслу-
га супрацоўнікаў міліцыі», — заявіў 
Лябедзька. 

Паводле яго слоў, аналагічную 
акцыю правялі і работнікі сістэмы 
адукацыі. «Наколькі нам вядома, у 
многіх школах вучням былі выдад-
зеныя лісты да бацькоў з папярэд-
жаннем пра тое, што 30 верасня, 

2 кастрычніка, 14 кастрычніка і 4 
лістапада ў Мінску павінны адбыцца 
акцыі апазіцыі. У гэтых лістах закліка-
лася не дапусціць дзяцей да ўдзелу ў 
акцыях і самім на іх не хадзіць. У вы-
ніку нават тыя бацькі, якія нічога пра 
акцыі не ведалі, — ужо даведаліся», 
— сказаў Анатоль Лябедзька. 

Сапраўды, з аднаго боку — уд-
зячнасць, з іншага — глабальная 
падстава!

Не менш паспяхова прайшла і 
іншая акцыя апазіцыі — перадача 
подпісаў грамадзян супраць адме-
ны льгот дэпутатам Палаты прад-
стаўнікоў. Задавальненне атрымалі 
ўсе. Актывісты апазіцыі —  бо яны 
здолелі зарэгістраваць у Палаце 
прадстаўнікоў для перадачы дэпу-
татам прыкладна 40 тысяч подпісаў. 
Задаволеныя і журналісты, якім 
атрымалася «зрабіць карцінку» 
менавіта дзякуючы дзеянням суп-

рацоўнікаў праваахоўных органаў 
— Лябедзьку не пускалі ў будынак, 
і ён змог увайсці ў парламент толькі 
пасля невялічкага сутыкнення з суп-
рацоўнікамі міліцыі. Думаю, нечым 
задаволеныя і супрацоўнікі міліцыі, 
але не ведаю, чым.

Асабліва задаволеныя дэпутаты 
Палаты прадстаўнікоў, якія падчас 
адкрыцця восеньскай сесіі парла-
мента здолелі, дзякуючы апазіцыі, 
не толькі даведацца пра меркаванне 
пра іх дзеянні сваіх выбаршчыкаў. 
Яны адначасова паглядзелі выдат-
ную «клаунаду», па выказванні саміх 
дэпутатаў, у выкананні свайго калегі 
Сяргея Гайдукевіча.

Сяргей Гайдукевіч, выступаючы 
перад дэпутатамі Палаты прад-
стаўнікоў Нацыянальнага сходу ў 
якасці аднаго з кандыдатаў на пасаду 
старшыні ніжняй палаты парламента 
(дарэчы, сваю кандыдатуру ён высу-
нуў сам), заявіў шмат чаго цікавага. У 
адказе на пытанні дэпутатаў пра тое, 
чаму ён не паведаміў пра сваё бачан-
не працы ў якасці старшыні палаты, 
Гайдукевіч сказаў: «Я не ставіў перад 
сабой мэту расказаць, як павінна 
працаваць Палата прадстаўнікоў. 
Тут сядзяць людзі, якія працуюць 
ужо трэці тэрмін, таму я расказваў 
пра сваю пазіцыю». «Я ведаю аднаго 
вельмі паважанага чалавека, які за 
мяне прагаласуе. Гэта — Гайдукевіч. 
Мне гэтага дастаткова», — заявіў 
лідэр ЛДП. 

Дэпутат Васіль Хрол раскрыты-
каваў выступленне свайго калегі і 
заявіў, што Гайдукевіч «наладзіў у 
парламенце клаунаду». Ён запат-
рабаваў прабачэння за словы, што 
дэпутаты «сядзяць у парламенце тры 
тэрміны». «Мы не сядзім, а працуем», 
— заявіў Хрол.

І гэта зноў дае мажлівасць пагляд-
зець, як дэпутаты адрэагуюць на под-
пісы сваіх выбаршчыкаў. «Сядзяць» 
дэпутаты ці «працуюць»?

ДНІ ЗАДАВАЛЬНЕННЯ
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ПАД БЕЛАРУСКІМ ПРЭСАМ
З 15 кастрычніка плануюць 
уключыць ацяпленне, 
а гэта значыць, што за 
кватэру давядзецца плаціць 
болей. Журналісты пачалі 
хвалявацца загадзя. На прэс-
канферэнцыі яны запыталі 
намесніка міністра жыллёва-
камунальнай гаспадаркі, ці не 
адбудзецца разам з планавым 
павелічэннем плацяжоў і 
падвышэнне тарыфаў.

Намеснік міністра ЖКГ Сяр-
гей Сушко сказаў, што пытанне 
разглядаецца, але штосьці канк-
рэтнае сказаць цяжка, бо рашэнне 
яшчэ не прынятае.

У прынцыпе, стандартная 
сітуацыя і класічны адказ. Але 
тут цікава тое, што журналіс-
ты, задаючы пытанне, назвалі 
канкрэтную лічбу — нібыта пра-
тачылася інфармацыя пра тое, 
што ўжо з першага кастрычніка 
тарыфы павялічвацца ажно на 25 
працэнтаў. Адкуль узялася такая 
лічба — невядома, але цікава тое, 
як да яе паставіліся дзяржаўныя 
і недзяржаўныя СМІ.

Дзяржаўныя СМІ замоўчвалі 
абмеркаванне пра 25 працэнтаў 
і зрабілі акцэнт на тым, што 
жыхары вяртаюць усяго 34 пра-
цэнты сабекошту паслуг, хаця 
падлічаны ўзровень пакрыцця 
насельніцтвам затрат складае 
41 працэнт, піша «Советская Бе-

лоруссия»: «Удзел насельніцтва 
ў фінансаванні ЖКГ знізіўся да 
34 працэнтаў. Хаця ў бюджэце 
на 2007 год была іншая лічба. 41 
працэнт кошту вады, газа, энергіі 
і тэхабслугоўвання камунальнікі 

прапаноўвалі ўскласці на спа-
жыўцоў». 

Пакуль дзяржаўныя СМІ за-
пэўнівалі чытачоў, што апошнія 
недаплочваюць за паслугі, а не-
залежныя выданні падлічвалі, 
наколькі павялічыцца квартпла-
та, калі 25 працэнтаў — праўда, 
кіраўніцтва моўчкі вывучала рэак-
цыю і ў канцы тыдня абвясціла, 
што павышаць тарыфы на паслугі 
ЖКГ да канца года не будзе.

Вось тут і з’явілася прастора 
для дзяржаўных СМІ. «У Бела-

русі тарыфы на паслугі ЖКГ не 
павысяцца», — піша «Звязда». 
Галоўнай прычынай такога ра-
шэння яна называе «выбраныя 
рэзервы». Яшчэ раней Лукашэнка 
запэўніў, што больш чым на 5 
долараў за год тарыфы на ЖКГ 
павялічвацца не будуць. На па-
чатку гэтага года тарыфы на газ 
і электраэнергію ўзраслі на 20 
працэнтаў, такім чынам ліміт 
быў вычарпаны ўжо даўно.

«Па росце тарыфаў гэты год 
закрыты, і мы да гэтай тэмы да 
канца года не вяртаемся, паколь-
кі ўсе рэзервы ўжо выбраны», 
— цытуе словы начальніка ўпраў-
лення камунальнай гаспадаркі 
і энергетыкі Міністэрства жыл-
лёва-камунальнай гаспадаркі 
Беларусі Аляксандра Літвіна 
газета «Звязда».

Яна таксама дадае, што паслугі 
ЖКГ складаюць 9 працэнтаў у 
агульным аб’ёме расходаў на-
сельніцтва Беларусі, пры тым 
што яшчэ ў 2003 годзе гэты па-
казчык складаў 11 працэнтаў. «А 
ў Германіі, напрыклад, ён дася-
гае 35 працэнтаў», — працягвае 
«Звязда».

Пры гэтым журналісты вы-
дання ніяк не ўлічваюць пакуп-
ніцкую здольнасць насельніцтва 

Беларусі. А між іншым, паводле 
разлікаў эканамістаў «ПРАЙМ-
ТАСС», калі супаставіць заробак 
з ростам цэн на ЖКГ, то беларус 
цяпер павінен атрымоўваць 
больш за 2000 долараў у месяц: 
«Напрыклад, пяць год таму вы 
зараблялі 500 долараў, але зразу-
мела, што паводле пакупніцкай 
здольнасці 500 долараў у той 
час і сёння — не адно і тое ж. У 
Беларусі за перыяд з 2002 года 
тарыфы ЖКГ узраслі прыклад-
на ў 6 разоў, адпаведна, долар 
патаннеў у адносінах да тары-
фаў на жыллёва-камунальныя 
паслугі ў 4,5 раза. Такім чынам 
атрымоўваецца, што заробак у 
памеры 500 долараў у тыя гады, 
каб захаваць сваю пакупную 
здольнасць у адносінах да та-
рыфаў ЖКГ, павінен складаць 
цяпер не менш за 2300 долараў 
ЗША».

Што ж нам рыхтуе 2008 год? 
Адказу пакуль няма. Па разліках 
Міністэрства жыллёва-камуналь-
най гаспадаркі, за зімовы перыяд 
2007 года беларусы павінны пла-
ціць за аднапакаёвую кватэру 
81500 рублёў, 122000 — за двухпа-
каёвую, і 170000 — за трох.

Паводле «Еўрарадыё»
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СПІКЕР УЛАДЗІМІР КАНАПЛЁЎ
Аляксандр ТАМКОВІЧ

У адрозненне ад Віктара 
Ганчара прозвішча Канаплёва 
ёсць у энцыклапедыі 
«Рэспубліка Беларусь», якая 
зараз выходзіць з друку. 
На мой погляд, з часам 
гэта выданне будзе вельмі 
папулярным сярод букіністаў 
як найбольш яскравы 
прыклад палітычнай цэнзуры. 
Дарэчы, пра Канаплёва там 
сказана вельмі не шмат, 
літаральна адзін абзац. 
Па сутнасці, ідзе толькі 
пералічэнне біяграфічных 
звестак, і не больш. Пачатак 
біяграфіі — звычайны 
для тысяч і тысяч савецкіх 
людзей. І незвычайны 
ўзлёт, характэрны для эпохі 
кардынальных перамен.

Нарадзіўся Уладзімір Міка-
лаевіч у вёсцы Акуліцы (так у 
афіцыйнай біяграфіі) Магілёўс-
кага раёна Магілёўскай вобласці. 
Уся яго вышэйшая адукацыя 
складаецца з аднаго Магілёўс-
кага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута (універсітэтам ён стаў 
значна пазней, і гэта зразумела 
— кузня кадраў) імя Аркадзя 
Куляшова. Не ўсе ведаюць, што 
па прафесіі Канаплёў географ. 
Больш вядомая яго пасада ў 
міліцыі — інспектар па справах 
непаўналетніх аддзела ўнутра-
ных спраў Шклоўскага райвы-
канкама. Кажуць, што адтуль 
яму давялося сысці і зноў заняцца 
педагогікай.

Першае працоўнае месца — вы-
хавальнік у Шклоўскай спецыяль-
най школе-інтэрнаце для сляпых 
дзяцей і дзяцей са слабым зрокам. 
Далей «правільныя» крыніцы 
пішуць, што ў 1994 годзе ён стаў 
галоўным памочнікам прэзідэнта 
РБ. Але мы прапануем вярнуцца 
на чатыры гады раней. У 1990 дэ-
путатам ад Шклоўскай выбарчай 
акругі стаў Аляксандр Лукашэн-
ка, які зрабіў сваім дэпутацкім па-
мочнікам Уладзіміра Канаплёва. 
З гэтага часу той і пачаў займацца 
палітыкай. Тут пачатак яго ўзы-
ходжання па прыступках улады, 
аж да верхняй пляцоўкі.

У 1994 годзе адбыліся першыя 
прэзідэнцкія выбары. Калі здалі 
так званыя падпісныя лісты, 
высветлілася, што Лукашэнка 
толькі чацвёрты па колькасці 
сабраных подпісаў. Больш было 
ў Кебіча, Пазьняка і Новікава. 
Лукашэнка здаў 176 тысяч. Больш 
за 75 тысяч сабраў Канаплёў са 
сваёй жонкай Алай. Яны аб’ехалі 
ўсю Магілёўскую вобласць і 
некаторыя раёны Віцебскай і Го-
мельскай. Потым Ала Канаплёва 
скажа: «Мы ў 1994 годзе зрабілі 
памылку. Трэба было адразу Ва-
лодзю раскручваць». 

У 1995 годзе Канаплёў сам вы-
рашыў стаць дэпутатам і выбраў 
менавіта тую акругу, дзе быў 
памочнікам дэпутата Вярхоўнага 
Савета 12 склікання Аляксандра 
Лукашэнкі. Без якіх-небудзь праб-

лем ён трапіў у склад наступнага 
склікання і быў адным з тых, хто 
гэты парламент пахаваў. Даклад-
ней, вельмі дапамог пахаваць.

Першапачаткова прапрэзі-
дэнцкую фракцыю «Згода» ўзна-
чаліў Уладзімір Грыгор’еў, але ён 
вельмі хутка вызваліў пасаду для 
Канаплёва. Потым была начная 
сустрэча ў Мінску, куды з Мас-
квы прыляцелі прэм’ер-міністр 
Віктар Чарнамырдзін і кіраўнікі 
дзвюх палат Федэральнага сходу 
Расіі Генадзь Селязнёў і Ягор 
Строеў. Лукашэнка падпісаўся 
пад абяцаннем не рабіць вынікі 
лістападаўскага рэферэндуму 
абавязковым, калі будзе пры-
пынена працэдура імпічменту. 
Больш за тое, прапанавалася зра-
біць канстытуцыйную камісію, у 
склад якой увайшлі б 50 чалавек 
ад прэзідэнта і 50 — ад Вярхоўнага 
Савета, дзе таксама былі прыхіль-
нікі Лукашэнкі. 

Параза Вярхоўнага Савета 
была настолькі відавочнай, што 
на наступны дзень на тагачаснага 
спікера Сямёна Шарэцкага было 
шкада глядзець. Адчувалася, 
што яму вельмі сорамна за сваю 
мяккацеласць. Тым больш, што 
яго паводзіны былі ў многім вы-
нікам учынку старшыні Кансты-
туцыйнага суда Валерыя Ціхіні, 
пра што падрабязней наступным 
разам.

Але той канстытуцыйнай ка-
місіі так і не адбылося. Перш за 
ўсё, па той прычыне, што не стала 
самога Вярхоўнага Савета.

Адбылося гэта так. Падпісанае 
Шарэцкім пагадненне павінен 
быў зацвердзіць Вярхоўны Савет, 
але тут нечакана супраць вы-
ступіла фракцыя «Згода». Добра 

памятаю, як Канаплёў выйшаў 
тады ў сярэдзіну залы і падняў 
над галавой свой чорнага колеру 
мабільнік, наглядна дэманстру-
ючы, ад каго ідуць такія інструк-
цыі: усе ведалі, чый ён памочнік 
і бліжэйшы паплечнік. Чорны 
колер мабільніка Канаплёва стаў 
чорным колерам лёсу ўсёй краі-
ны. Прапрэзідэнцкая фракцыя 
заваліла пагадненне.

Праз гадзіну мне давялося 
сустрэцца з вядомым дэпутатам 
В. Кучынскім. Убачыўшы мяне, 
ён сам адказаў на пытанне, яко-
га не было: «Надакучыў бардак, 
патрэбны парадак».

Пасля лістападаўскага рэферэн-
думу 1996 года (гэта было чаканым) 
Канаплёў трапіў у першы склад 
Палаты прадстаўнікоў і стаў там 
намеснікам спікера. Першая сесія 
адбылася 17 снежня. Праіснавала 
ПП амаль чатыры гады. 15 каст-
рычніка 2000 года адбыліся выба-
ры ў палату другога склікання. У 
Канаплёва тады былі выключныя 
шанцы стаць старшынёй. У склад 
«кампактнага» парламенту ўва-
ходзілі 110 дэпутатаў. Уладзіміра 
Мікалаевіча «выдвигали» 60 чала-
век і перамога была па сутнасці 
ў кішэні. Але прэзідэнт палічыў 
інакш. Спікерам стаў Папоў, а 
Канаплёў, які нечакана для ўсіх 
адмовіўся ад барацьбы, толькі яго 
намеснікам.

Ці было гэта праявай магчы-
мага прэзідэнцкага недаверу? 
Сам Канаплёў падобныя чуткі 
абвяргае, але яму мала хто ве-
рыць, асабліва ў свеце апошніх 
падзей.

Першы «свісток» прагучаў 
яшчэ ў 1994 годзе, калі нечакана 
высветлілася, што пасля перамо-

гі на прэзідэнцкіх выбарах для 
Канаплёва не знайшлося рабо-
чага кабінета. Тады гэты «казус» 
хутка вырашылі, але нічога ў 
нашым жыцці не адбываецца 
выпадкова.

16 лістапада 2004 года Улад-
зімір Канаплёў абраны стар-
шынёй Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь трэцяга склікання. 
11 верасня 2007 года ён напісаў 
заяву пра адстаўку, якая і была 
задаволена Палатай прадстаўні-
коў на сесіі 2 кастрычніка: са 107 
дэпутатаў 88 прагаласавалі «за», 
але ж і 19 — «супраць». Апошняя 
лічба выклікае здзіўленне. Пры 
тым аднадушшы, якое па ўсіх 
пытаннях дэманструюць дэпу-
таты, 19 — гэта многа. Уладзімір 
Канаплёў можа быць усцешаны: 
у яго ёсць сапраўдныя, адданыя, 
калі не сябры, то прыхільнікі. А 
мо маналіт даў расколіну, і на 
зломе пэўных эканамічных цяж-
касцей, выкліканых зменай цэ-
навай палітыкі Расіі, праявіліся 
пэўныя супярэчнасці ў кіруючай 
беларускай эліце? 

Афіцыйны матыў адстаўкі 
Уладзіміра Канаплёва — «стан 
здароўя і немагчымасць у сувязі з 
гэтым выконваць службовыя аба-
вязкі на ранейшым узроўні». У гэта 
мала хто паверыў. І, відаць, невы-
падкова ў некаторых дзяржаўных 
СМІ з’явіліся падрабязнасці пра 
тое, што Канаплёва чакае вельмі 
цяжкая аперацыя. Але і гэта выклі-
кае шмат пытанняў. Хаця б таму, 
што адразу ж пасля нечаканага 
кроку мужа напісала заяву пра 
звальненне з працы ў Міністэрстве 
адукацыі Ала Канаплёва.

Ці не ўпершыню адстаўка 
высокапастаўленага чыноўніка 

выклікала абмеркаванні, чуткі на 
побытавым узроўні. У электрыч-
цы давялося чуць энергічны аб-
мен думкамі наконт сапраўднага 
месцазнаходжання Канаплёва, у 
краме — пра сапраўдныя прычы-
ны адстаўкі. 

Што казаць — імя гэта вядо-
мае ў Беларусі. Не дзякуючы 
высокай пасадзе главы закана-
даўчай улады, якая па сутнасці 
нічога сама не вырашае, пра 
дзейнасць якой няшмат паведам-
ляюць СМІ. А дзякуючы статусу 
дэпутата Вярхоўнага Савета, які 
меў і сапраўдныя ўладныя паў-
намоцтвы і шырокую публічную 
трыбуну, аж да непасрэднага 
тэле- і радыёэфіра. Дзякуючы 
публічнай дзейнасці ў сапраўды 
публічнай кампаніі па выбарах 
першага прэзідэнта ў камандзе 
Аляксандра Лукашэнкі. Дзяку-
ючы шматгадоваму знаходжан-
ню ў яго бліжэйшым атачэнні. 
А тут нечаканы добраахвотны 
сыход з гэтай каманды яе пера-
дапошняга (калі не лічыць Вік-
тара Шэймана) ветэрана, сябра і 
паплечніка.

Дзякуючы менавіта гэтай пазі-
цыі, а не публічнай пасадзе, 
Уладзімір Канаплёў меў, трэба 
меркаваць, значны ўплыў на 
палітыку. Але нябачны, прыха-
ваны ва ўнутраных інтрыгах ба-
рацьбы. Там крыецца тайна і яго 
адстаўкі. Тайнае, як вядома, калі-
небудзь, але ж усплывае. Пакуль 
ясна адно: ратацыя кадраў і змена 
каманды, уласцівыя ўсім аўтары-
тарным рэжымам, у яе сучаснай 
беларускай мадэлі з адстаўкай 
Канаплёва набылі дастаткова 
завершаны выгляд, вызначылі 
пэўны этап у яе развіцці. Які і што 
далей — пакажа час.

�ДАВЕДКА

НОВЫ СПІКЕР — ВАДЗІМ ПАПОЎ
Старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі 

абраны Вадзім Папоў. У ходзе тайнага галасавання 2 кастрычніка за яго 
кандыдатуру прагаласавалі 94 дэпутаты, супраць — 13. Кандыдатуру Сяргея 
Гайдукевіча падтрымала 5 дэпутатаў, супраць яго абрання прагаласавала 
102 парламентарыі. 

Папоў Вадзім Аляксандравіч нарадзіўся 5 ліпеня 1940 года ў вёсцы Дзя-
мідаў Смаленскай вобласці Расіі. Скончыў Беларускі інстытут механізацыі 
сельскай гаспадаркі (1971) і Мінскую вышэйшую партыйную школу (1984). У 
1961–1964 гадах служыў у Савецкай Арміі, працаваў у сельскіх гаспадарках 
Смаленскай вобласці і Алтайскага краю Расіі. 

У 1964 годзе прыехаў у Беларусь, дзе ўладкаваўся працаваць выклад-
чыкам СПТВ–38 у Крычаве. У 1965–1968 гадах — на розных пасадах у 
Крычаўскім райкаме камсамола, у 1968-м — інструктар Магілёўскага аб-
кама камсамола, у 1968–1972 гадах — першы сакратар Краснапольскага 
райкама камсамола. З 1972 па 1976 гады — дырэктар саўгаса імя Калініна 
Краснапольскага раёна. 

З 1976 па 1992 гады В. Папоў працуе на розных пасадах у Асіповіцкім 
гаркаме і Магілёўскім абкаме КПБ. У 1992–1993 гадах — намеснік старшыні 
калгаса «Камінтэрн» Магілёўскага раёна. У 1993–1995 гадах — намеснік 
генеральнага дырэктара ВА «Аблагразабеспячэнне». У 1995–1998-м — ген-
дырэктар аб’яднання «Магілёўаблаграпрамтэхзабеспячэнне». У 1998–1999 
гадах — генеральны дырэктар аб’яднання «Аграмашсервіс» Магілёўскай 
вобласці.

З 1999 па 2000 гады Папоў займаў пасаду першага намесніка міністра 
сельскай гаспадаркі і харчавання. 14 ліпеня 2000 года ўказам прэзідэнта ён 
прызначаецца міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання, а ў лістападзе 
гэтага ж года — вызваляецца з гэтай пасады ў сувязі з абраннем у Палату 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікан-
ня, дзе выбіраецца старшынёй ніжняй палаты. У той жа перыяд В. Папоў 
з’яўляецца першым намеснікам старшыні Парламенцкага сходу Саюза 
Беларусі і Расіі, членам Вышэйшага савета Саюзнай дзяржавы. 

У 2004 годзе абраны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання, дзе да гэтага часу ўзначальваў 
пастаянную камісію па міжнародных справах і сувязях з СНД. 
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ЗАПЛАЦІ — І ПРАЦУЙ, ДЗЕ ХОЧАШ
�РАЗМЕРКАВАННЕ

Ульяна Кавалёва, выпускніца 
Мазырскага педагагічнага 
універсітэта, заканчвала 
платнае аддзяленне і мае 
чарнобыльскія льготы, якія 
вызваляюць яе, напрыклад, 
ад выплаты сродкаў за 
навучанне. Тым не менш, яе 
размеркавалі ў вёску Слабада. 
Цяпер, калі яна туды не 
паехала, ёй пагражае выплата 
сродкаў.

Ульяна паступала ва універсі-
тэт па мэтавым накіраванні, то 
бок па асобным конкурсе. Па 

заканчэнні вучобы яна мусіла 
паехаць туды, куды накіруе яе 
аддзел адукацыі Мазырскага 
райвыканкаму. Але дзяўчына 
напісала заяву пра адлічэнне на 
пятым курсе і год не вучылася. 
Пасля гэтага яна ўзнавілася ў 
сваім універсітэце на платным. 
З аднаго боку, яна як «платні-
ца» мусіла атрымаць вольнае 
размеркаванне. З другога боку, 
дамова (пра мэтавае навучанне) 
не пераставала дзейнічаць. 

«Усё роўна яна паступала па 
льготах, з ёй кантракт ніхто не 
скасоўваў. А чарнобыльскае 
пасведчанне ў нас ва ўсіх, мы ж 
у зоне жывем. У нас усіх 24 і 25 
артыкулы! Гэта ж не дае падстаў 

для таго, каб ёй далі вольнае 
працаўладкаванне», — лічаць у 
аддзеле кадраў універсітэта.

Калі малады спецыяліст ад-
мовіўся ад размеркавання, ён 
мусіць выплачваць грошы. 
Сярэдні кошт пяці курсаў у 
МПУ — 15 мільёнаў. Ва уні-
версітэт ужо прыйшла папера, 
каб налічвалі Ульяне, колькі 
грошай яна мусіць вярнуць за 
свае чатыры гады бюджэтнага 
навучання.

Чарнобыльскія льготы там 
усур’ёз не ўспрымаюць: кажуць, 
трэба мець яшчэ нейкія пры-
вілеі. Ульяна такога падыходу 
не разумее. У гэтым жа пераліку 
льгот, якія вызваляюць мала-

дых спецыялістаў ад размерка-
вання і кампенсацыі сродкаў, 
затрачаных на навучанне, ёсць 
і чарнобыльскія.

«Там жа ўсё гэта разам напіса-
на. Чаму я мушу адпрацоўваць, 
а нехта, хто выйшаў замуж, не 
мусіць? Я тады не разумею, на-
вошта быў гэты закон. Калі ў нас 
быў прадмет «права», то я пыта-
лася ў выкладчыка (ён адвакат) 
пра гэтую сітуацыю. Ён прынёс 
Палажэнне, вывучыў усё і зра-
біў выснову: усе студэнты, якія 
трапляюць пад артыкул 25, не 
мусяць нічога выплачваць. Ва 
універсітэце мне кажуць: гэта 
не тычыцца тых, хто вучыцца 
ў ВНУ, якія знаходзяцца ў за-
ражанай зоне. Але такога нідзе 
ў законе няма!» — каментуе 
Ульяна.

Калі глядзець Палажэнне пра 
вяртанне сродкаў, то сапраўды 

— з Ульяны іх спагнаць не могу-
ць. Але ў яе дамове дакладна на-
пісана: калі не з’явілася па раз-
меркаванні, абавязаная вярнуць. 
У той жа дамове зазначана, што 
яна мусіць прайсці поўны курс 
навучання на сваім факультэце 
на бюджэтнай аснове, а Ульяна 
заканчвала платнае. 

«Еўрарадыё» звярнулася 
па тлумачэнні да ўпраўлення 
аналітычнай і прававой работы 
Міністэрства адукацыі. Там нам 
паведамілі, што сітуацыя, калі 
студэнт-мэтавік пераводзіцца 
на платнае, ніяк не ўрэгулявана. 
Але льготнікі не пазбаўляюцца 
сваіх правоў, дзе б яны ні вучы-
ліся.

Сітуацыя складаная, і яе, 
хутчэй за ўсё, вырашыць толькі 
суд. У вёсцы Слабада, куды Уль-
яна не прыехала, замест яе ўжо 
працуе іншая настаўніца. 

Вольга ШНЕК

У першабытныя часы 
наймацнейшым пакараннем 
чалавека было выгнанне яго з 
племені. Чалавек, які застаўся 
сам на сам з дзікай прыродай, 
не мог не загінуць. 

У падлеткавым узросце, 
калі псіхолагі канстатуюць 
асаблівую жорсткасць 
сталеючых характараў, 
нярэдкія выпадкі абвяшчэння 
аднакласніку байкоту — 
часцей за ўсё, пераследуюць 
гэткім чынам «не такіх, як усе». 

А ў сучасным жыцці дарослых 
людзей сустракаецца мобінг. 
Новая назва для старой, як 
сусвет, гісторыі. 

Не такі, як усе
Паводле энцыклапедыі працоў-

нага права, «мобінг — ад англійска-
га слова mob (натоўп) — гэта псіха-
лагічны ўціск, найперш групавы, 
на супрацоўніка з боку працадаўцы 
ці іншых супрацоўнікаў, які ўлучае 
ў сябе пастаянныя негатыўныя 
выказванні, крытыку на адрас 
супрацоўніка, яго сацыяльную 
ізаляцыю ўнутры арганізацыі, 
выключэнне з ягоных службовых 
дзеянняў сацыяльных кантактаў, 
распаўсюджванне пра яго ілжывай 
інфармацыі і гэтак далей». 

Шчыльна вывучаць з’яву мо-
бінгу навукоўцы сталі ў 70-х гадах. 
У развітых краінах гэтую з’яву 
называюць прычынай істотнага 
зніжэння эканамічнай эфектыўнас-
ці бізнесу: амаль кожны дваццаты 
супрацоўнік сутыкаецца з мобін-
гам на новым працоўным месцы 
— гэта 5 працэнтаў ад усёй колькас-
ці працоўных. І варта адзначыць, 
што гэтая лічба тычыцца менавіта 
пачатку працоўнай дзейнасці. Па-
за статыстыкай застаюцца тыя, 

хто стаў ахвярамі пераследу ў часе 
далейшай працоўнай дзейнасці. 

Ахвярамі могуць стаць як пад-
началеныя з боку кіраўніцтва, так 
і босы. Апошнія сустракаюцца са 
з’явай мобінгу, калі патрапяць у 
калектыў старой закалкі і супра-
цьпаставяць свае рэвалюцыйна 
новыя падыходы да працы састар-
элым ды звыклым. 

Унікальныя — вы, а не 
ваша працоўнае месца

Псіхолагі вакол тэмы мобінгу 
маюць шмат спрэчак: адны сцвярд-
жаюць, што супраць калектыўнага 
цкавання не папрэш, і лепей нават 
не спрабаваць змагацца, а папросту 
памяняць працу. Іншыя лічаць, 
што ад ахвяры таксама шмат за-
лежыць — мае сэнс папрацаваць 
над уласнымі вартасцямі прафесія-
нала, над уменнямі бесканфліктна-
га вырашэння праблем. У адным 
пагаджаюцца ўсе адмыслоўцы 
— варта памятаць, што працу мож-
на мяняць бясконца, а псіхічнае 
здароўе ў чалавека — адно.

«Гэта з савецкіх часоў, ведаеце, 
ідзе, — кажа Святлана Лазар, псі-
холаг мінскага кадравага агенцтва, 
— у савецкія часы ўхваляўся стэ-
рэатып адной працы на ўсё жыццё. 
Прыйшоў на фабрыку пасля інсты-
тута — і да пенсіі. Калі пашанцуе 
— па кадравай лесвіцы ўверх, не 
— проста папрацуеш дзесяцігод-
дзямі. Потым цябе праводзяць на 
пенсію і адзначаць: «Аддаў фабры-
цы ўсё жыццё». Наша постсавецкая 
псіхіка дагэтуль разглядае змену 
працоўнага месца як вельмі важную 
падзею, хутчэй за ўсё падзею неп-
рыемную. Але трэба працаваць над 
сабой і ставіцца да гэтага спакайней 
— думаць пра ўласную індывідуаль-
насць і унікальнасць, якую можна 
прадаць іншаму працадаўцы». 

Але што рабіць, калі пераслед у 
прафесіі адбываецца па вельмі кан-
крэтных прычынах — прычынах 
палітнекарэктнасці супрацоўніка? 
Менавіта палітызаваны мобінг 
апошнім часам набывае ў Беларусі 
ўсё большую папулярнасць. 

«Вы крычалі гучней 
за ўсіх» 

Як гэта можа выглядаць, рас-
павядае Наталля Бордак. Сёння — 
жыхарка Нясвіжу, карэспандэнтка 
газеты «Нясвіжскі час». Раней яна 
працавала ў Доме культуры Свет-
лагорску мастачкай. Пераслед на 
працы пачаўся з таго, што Наталля 
ўдзельнічала ў акцыях пратэсту 
супраць закрыцця гуманітарнага 
ліцэю, дзе навучалася яе дачка: 
«Мы амаль тыдзень пікетавалі ля 
будынку гарвыканкаму. Там былі 
шматлікія журналісты, якія асвят-
лялі гэтую падзею. І ўрэшце, калі я 
прыйшла на працу, высветлілася, 
што мяне бачылі па тэлевізіі. І мой 
тагачасны шэф, дырэктар Дому 
культуры энергетыкаў спадар 
Ярашэнка, сказаў, што я крычала 
гучней за ўсіх. З таго часу пачаліся 
праблемы. Татальны кантроль 
— колькі часу я затрымалася на 
абед, з кім я гавару, пра што — усё 
гэта дакладалася дырэктару. Кан-
тралявалі мой працоўны дзень 
па хвілінах — дзе затрымалася 
з абеду, чаму не зрабіла болей, 
чым магла. Працоўны час даход-
зіў да 12 гадзін, але ўсё адно я не 
выконвала норму, таму што мне 
давалі невыканальныя аб’ёмы 
працы. А дагэтуль я была досыць 
знакамітай мастачкай у Светла-
горску, час ад часу адбываліся мае 
выставы». 

Урэшце Наталлю звольнілі, бо 
так і не дачакаліся ад яе заявы пра 
звальненне па ўласным жаданні. 
Але за ўпартасць палітычных пог-
лядаў спадарыня Наталля распла-
цілася здароўем — ад псіхічных 

зрываў узніклі сур’ёзныя прабле-
мы ўнутраных органаў. 

Калектыў тым часам, паводле 
Наталлі, збольшага маўчаў. Хто 
маўчаў «за яе», хто маўчаў «супра-
ць», хто маўчаў проста так — каб 
чаго не здарылася.

 «Мы ўсе страцім працу 
з-за вас»...

Іншы ахвяра палітычнага мо-
бінгу, Віктар Сырыца, страціў 
працу выкладчыка ў Баранавіцкім 
эканоміка-юрыдычным каледжы 
пасля арганізацыі сустрэчы сту-
дэнтаў з кандыдатам у прэзідэнты 
Аляксандрам Мілінкевічам. Раней 
ён выкладаў гісторыю Беларусі, 
паліталогію, асновы дзяржавы 
і права. «Майго кіраўніка пап-
росту прымусілі. Стала вядома, 
што я быў ініцыятарам сустрэчы 
студэнтаў і Мілінкевіча. Пачаўся 
страшэнны ўціск — і на мяне, і на 
студэнтаў. Урэшце наш каледж 
павінен быў прайсці працэдуру 
атэстацыі, кіраўніка каледжу 
выклікаў намеснік міністра аду-
кацыі Жук  — і сказаў: калі ты не 
звольніш гэтага выкладчыка, вы 
атэстацыю не пройдзеце. Пасля 
гэтага мой кіраўнік сабраў агуль-
ны сход калектыву, дзе абвясціў 
— маўляў, Віктар, калі вы не напі-
шаце заяву па ўласным жаданні, 
мы ўсе страцім працу. Усе мы. Мне 
не заставалася нічога, як напісаць 
тое, што мяне прасілі. Цяпер я 
аформіў ІП, займаюся з моладдзю 
перад паступленнямі, пішу кант-
рольныя завочнікам і гэтак далей. 
Пішу артыкулы ў незалежную 
прэсу. Прыстасаваўся». 

Калегі Віктара тым часам 
падзяліліся на два лагеры. Адны 
казалі — не здавайся, не зваль-
няйся, мы падтрымаем. Іншыя 
— проста маўчалі. 

Каментуючы гэтую гісторыю, 
Святлана Лазар адзначае, што 
Віктар паддаўся на звычайную 
маніпуляцыю з боку кіраўніцтва. 
«Тым больш, што яму пашанцава-
ла на пэўную падтрымку з боку 
калегаў, можна было б спраба-
ваць змагацца за свае правы», 
— канстатуе псіхолаг. 

Постсавецкі лад 
мыслення

А палітолаг Уладзімір Мац-
кевіч лічыць, што псіхалагічныя 
нюансы ў сітуацыі палітычнага 
мобінгу сэнсу не маюць. Бо 
сапраўдная сутнасць праблемы 
глыбока ў іншым: «Да сённяш-
няга часу людзі на постсавецкай 
прасторы не ўсвядомілі, што 
савецкі лад жыцця і канцлагер-
скі — вельмі падобныя. Адных 
людзей прымушаюць рабіць 
нешта супраць іншых і выка-
рыстоўваюць як інструмент 
страх. І справа не ў тым, каб 
толькі законы змяніць. Трэба, 
каб людзі змяніліся. Каб яны 
разумелі, што толькі чалавек 
— асабіста — нясе адказнасць за 
ўласныя ўчынкі. А савецкі лад 
жыцця прадугледжваў калек-
тыўную адказнасць. На гэтым 
базуецца цкаванне адных люд-
зей — іншымі. Выйсце тут пат-
рабуе высілкаў. Павінна быць 
адмысловае выхаванне іншых 
каштоўнасцяў».
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СЯДЗЕЛА, ЯК ЖЫВАЯ

ЗАПАЛОХАЛІ СУДОМ

Мікола КАНАНОВІЧ

— І што ж гэта робіцца з 
цяперашнім светам, што 
адбываецца з намі, мая ты 
даражэнькая! Даўней, чула 
я, быў на нашай зямлі такі 
звычай: у галодны год, калі не 
хапала хлеба, каб да новага 
ўраджаю пракармілася ўся 
сям’я, гаспадар звозіў сваіх 
састарэлых бацькоў у лес і 
там пакідаў іх на волю лёсу. 
Лічы — ваўкам на вячэру. А 
цяпер што робіцца? Памерлую 
маці сын хаваць не хоча! 
— дзялілася сваімі думкамі з 
суседкай старая Аўдоцця.

Другую яе суседку, Акуліну, 
нядаўна пахавалі. Хаваў калгас. 
Але не гэтая акалічнасць турба-
вала адзінокую Аўдоццю, будзіла 
невясёлыя думкі пра непазбеж-
ную і недалёкую ўжо, адчувала 
старая, смерць. Аўдоццю, як і 
ўсю вёску, уразіла незвычайная 
гісторыя Акулінінай смерці. 

Жывучы па-суседску, Аўдоцця 
і Акуліна неўпрыкмет зблізіліся, 
толькі калі выйшлі на пенсію. 
У абедзвюх хутка паўміралі 
гаспадары, і ўдовіна доля на 
старасці гадоў збліжала мацней, 
чым даўняе суседства. Як былі 
маладымі, працавалі і гадавалі 
дзяцей, то і пагутарыць добра не 
было асабліва часу. На працы ў 
калгасе таксама не сутыкаліся, 
бо адна гнула спіну ў паляводс-
тве, а другая — на ферме.

Аўдоцціны дзеці — сын і дачка 
— выраслі, вывучыліся. Як ка-
залі вяскоўцы, выйшлі ў людзі. А 
як пажаніліся, то ў роднай вёсцы 
паказваліся гадкі ў радкі. Унукі 
часцей прыязджалі, калі былі 
меншыя, а павырасталі — прыяз-
джаць перасталі, як і іх бацькі. 

Акуліне лёс выпаў яшчэ больш 
незайздросны. Даў ёй Бог аднаго 
толькі сына ды рана забраў мужа. 
Усю сваю вялікую мацярынскую 
любоў і пяшчоту ўклала яна ў 
адзінага сынка. Змалку ніколі 

ні ў чым не адмаўляла хлопчы-
ку, пылінкі з яго здымала. Рос 
сынок, мужнеў і мацярынскі 
клопат пра сябе ўспрымаў як на-
лежнае. Вырас, што называецца, 
матчыным сынком ды… такім і 
застаўся.

Не склалася ў Акулінінага 
сына жыццё. Вучыўся — неда-
вучыўся. Ажаніўся — з жонкай 
не ўжыўся. Жонка ж не маці, каб 
трываць дзівацтвы дармаеда, які 
памяняў столькі месцаў працы, 
што і сам збіўся з ліку… Урэшце 
памыкаўся па свеце ды вяр-
нуўся 40-гадовы недаростак да 
маці ў вёску. У калгасе вольных 
«няпыльных» месцаў не было. 
Круціць на мехдвары гайкі ці на 
той жа ферме ўвіхацца з віламі 

Акулінін хлопец не хацеў. Апош-
нія некалькі гадоў нават і не 
спрабаваў уладкавацца на працу 
— жылі з маці на яе пенсію. 

З часам у Акуліны пачалі моц-
на балець ногі і сэрца. Фельчарка 
раіла легчы ў бальніцу пад-
лячыцца, але старая не пагаджа-
лася. Калі Аўдоцця заходзіла да 
суседкі, тая ўсё часцей дзялілася 
з ёю сваімі турботамі пра сына: 
«Як жа ён будзе жыць, калі я 
памру?.. Пенсіі ж яму не дадуць, 
а нідзе не робіць!..» І яшчэ адна 
думка не давала спакою Акулі-
не. Хоць і была ў яе немалая па 
тутэйшых мерках пенсія, але 
сабраць сабе на смерць старая 
ніяк не магла — сын, як казала, 
пускаў грошы на вецер. 

Апошні раз, калі Аўдоцця 
была ў хаце Акуліны, тая скар-
дзілася: «Гэта ж кажу я ўчора 
сыну: не жлукці ты ўжо гэтае 
віно, памру хутка — за што 
ты мяне пахаваеш?.. А ён мне 
адказвае: «Нічога, маці, ніхто 
яшчэ наверсе не застаўся, і цябе 
закапаюць. А мне, жывому, пра 
сябе жывога трэба думаць…» Ды 
яшчэ, ведаеш, так нядобра за-
смяяўся… А я ж сапраўды хутка 
памру. Ніякага здароўя, ніякіх 
сіл ужо не засталося…»

Больш пасля той размовы 
Аўдоцця Акуліну жывой не ба-
чыла. А праз тыдзень даведалася 
ад паштальёнкі, што суседка 
памерла. 

Паштальёнка шмат разоў 
потым і шмат каму пераказвала 
гэтую гісторыю: 

«Нясу я ёй пенсію і бачу з 
надворка, што Акуліна сядзіць 
у акне, на мяне глядзіць. Ды так 
неяк дзіўна, быццам глядзіць і 
не бачыць. І твар хусткай праз 
галаву перавязаны, як пры зуб-
ным болю. А ў яе ж, ведаю, і зубоў 
няма сваіх даўно ўжо, чаму там 
балець?.. Зайшла ў хату, сын яе 
на парозе сустракае. Кажу, пак-
ліч маці, хай пенсію атрымае. 
А ён мне адказвае, што маці не 
выйдзе з пакоя, бо яны пасва-
рыліся і старая не хоча ні з кім 
размаўляць. Ну, не хоча, дык не 
хоча. Мне таксама не да размоў 
— да цямна трэба было паспець 
пенсіі і пошту людзям разнесці. 
Карацей, выдала сынку грошы, 
ён распісаўся ў ведамасці, і 
пайшла я з хаты. А калі выход-
зіла з надворка, зноў глянула 
ў акно — сядзіць Акуліна, як 
сядзела. Падалося, што нават і 
не зварухнулася. І ў тую хвілі-
ну, ведаеце, нейкае падазрэнне 
мне ў душу закралася, штосьці 
тут не так са старой, падумала. 
А тут якраз на вуліцы сустрэла 
нашу доктарку з участковым, то 
і сказала ім, што Акуліна, можа, 
надта хворая, што сама пенсію 
атрымаць з пакоя не выйшла. Ды 
з сынам, кажу, яшчэ пасварыла-
ся… Пасля гэтых маіх слоў за-
вярнулі доктарка з участковым 
да Акуліны ў хату. Добра, што 
ім якраз па дарозе было і зайшлі 
яны тады да бабкі Акуліны. А 

то і мне прыйшлося б яшчэ ад-
каз трымаць. Ведама — выдала 
грошы мёртваму чалавеку. Ды 
ўжо надарылася, як надарыла-
ся… І толькі, значыць, доктарка 
з участковым на парог, як сы-
нок Акуліны апрануты з хаты 
сабраўся выходзіць, ішоў ужо 
матчыну пенсію траціць. Але не 
паспеў, дзякуй богу. Участковы 
яго назад завярнуў: «Ідзі, кажа, 
правядзі доктара да маці, хай 
паглядзіць яе, паслухае». Таму 
што ўжо заставалася рабіць? 
— павёў доктарку ў пакой. Гляну-
ла маладзічка на Акуліну, узяла 
яе за руку дый чуць не самлела 
— старая даўно акарчанела ды 
і пах ад яе ўжо нядобры ішоў… 
Участковы пачаў дапытвацца ў 
сынка, калі маці памерла. Той 
спачатку: «Не ведаю! Не знаю! 
Раніцай яшчэ жывая была…» 
А потым прызнаўся, мярзотнік 
(куды ж яму было падзецца!), 
што старая ўжо тры дні таму 
памерла. Сынок, каб людзі ба-
чылі і думалі, што маці жывая, 
пасадзіў яе мёртвую каля акна. 
Хусткай за бараду падвязаў, каб 
рот не раскрываўся, а вочы пасля 
смерці адкрытымі заставаліся. 
Так трое сутак бабка Акуліна і 
прасядзела, як жывая… І ўсё з-за 
пенсіі. Тры дні не дажыла старая 
да пенсіі, то сынок і ўтварыў з ёй 
такое… А ўсё роўна не скарыстаў 
грошай — участковы тады адразу 
і забраў... Не прывядзі гасподзь 
такога сына мець!» — кожны раз 
жагналася напрыканцы свайго 
аповеду паштальёнка…

— Вось і кажу я табе, суседка, 
што не толькі мы, старыя, да-
жыліся да ручкі. Свет увесь наш 
ужо да ручкі даходзіць. Нічога 
святога ў ім не застаецца. Але 
ж не хочацца, каб пасля смер-
ці мышы ў роднай хаце вушы 
паад’ядалі. Акуліна, бач, тры дні 
пасля смерці ў акно глядзела, як 
жывая. А як я памру — ніхто і не 
ўбачыць. То ты, суседка, пакуль 
яшчэ дужэйшая за мяне, заходзь 
у маю хату паглядзець, калі доў-
га бачыць не будзеш...

Аўдоцця ўстала з лавы і па-
несла дамоў сваю пацяжэлую 
пасля смерці Акуліны крыўду на 
жыццё, на дзяцей, на ўнукаў і на 
ўвесь белы свет. 

� З НАГОДЫ�ФЕМІДА

Мікола КАНАНОВІЧ

20 верасня суд Зэльвенскага 
раёна прызнаў пенсіянерку 
Ганну Якаўлеўну Казак (1938 
года нараджэння) вінаватай 
у самагонаварэнні і збыце 
самагонкі ды аштрафаваў яе 
на 150 тысяч рублёў.

Я к  р а с к а з а ў  с ы н  Г а н н ы 
Якаўлеўны жыхар пасёлка Кас-
трычніцкі Зэльвенскага раёна 
Анатоль Казак: «Маці маю вы-
рашылі прыцягнуць да адказ-

насці за збыт і самагонаварэнне. 
Участковы Сяргей Бекіш разам 
са старшынёй Галынкаўскага 
сельсавета Генадзем Жукоўскім 
знайшлі сведку, якая ў матчынай 
хаце ніколі не была. Жанчына 
тая жыве ў вёсцы Клімавічы — за 
пяць кіламетраў ад пасёлка Кас-
трычніцкі. Яна засведчыла, што 
быццам бы ў маёй маці купіла 
бутэльку гарэлкі. У папярэдніх 
паказаннях сведчыла, што купіла 
за чатыры тысячы, а на судзе ска-
зала ўжо, што за пяць тысяч руб-
лёў купіла. На судзе я спытаў у 
сведкі: «Апішы, дзе ты што купля-
ла?» «А што, я буду глядзець на га-
нак?» — адказала тая. Участковы 

тым часам падказваў ёй: «Скажы 
яшчэ, што муж прыходзіў, браў...» 
Старшыня сельсавета заявіў са 
свайго боку, што яму «яшчэ ўчо-
ра паступіў ананімны званок». 
На што суддзя сказала, што ёй 
дастаткова і ананімнага званка. 
Усе былі настроены супраць маці. 
Так і ўляпілі 150 тысяч рублёў 
штрафу. На першы раз. Дык што, 
заўтра яны знойдуць яшчэ аднаго 
«левага» сведку і зноў маці ў суд 
пацягнуць?.. Прыйшлі ў хату. Аб-
шукалі без санкцыі пракурора. З 
двух ці трох пустых бутэлек злілі 
грамаў 100 — на вока — вадкасці, 
і вызначылі, што гэта самагонка. 
Па паху. Што гэта — лабараторыя, 
каб так, па паху, вызначаць? У 
мяне ацэтон там стаяў у бутэль-
ках. А ўчастковы вызначыў, што 
там самагонка знаходзілася. 
Суддзі гэтага было дастаткова. 
Маці мая не гоніць самагонку. 

Яна стары чалавек, ад таблетак 
свеціцца».

Я звязаўся па тэлефоне са стар-
шынёў Зэльвенскага раённага 
суда Наталляй Сцяпанавай, якая 
прымала рашэнне па адмініст-
рацыйнай справе Ганны Казак, і 
папрасіў пракаменціраваць рас-
каз сына аштрафаванай пенсія-
неркі. Тут падаецца цікавым, пра-
водзілася экспертыза знойдзенай 
у бутэльках вадкасці ці не? Дый 
наогул, якія яшчэ доказы віны ба-
булі былі ў правасуддзя, акрамя 
паказанняў сведак?

Атрымаць адказы на гэтыя пы-
танні, на жаль, не атрымалася.

«Я вам пра гэтую сітуацыю 
ніколі не раскажу. Гэта ўсё ж 
такі адміністрацыйная справа», 
— сказала Наталля Віктараўна і 
паклала трубку.

Пасля леташніх і шматлікіх 
ужо сёлетніх атручванняў сура-

гатным спіртам ахоўнікі правапа-
радку досыць актыўна змагаюцца 
з незаконным абаротам алкаголю. 
Падчас рэйдаў па выяўленню са-
магоншчыкаў работнікі міліцыі 
часта знаходзяць самагонныя апа-
раты, брагу ці гатовы ўжо прадукт 
— прамыя доказы парушэння за-
канадаўства з боку ўладальнікаў 
такога дабра. Паводле Анатоля 
Казака, у выпадку з яго маці такіх 
доказаў здабыта не было.

«Я хацеў абскардзіць рашэнне 
суда ў пракуратуры, але маці 
баіцца кудысьці звяртацца са 
скаргай. Кажа, што тады яшчэ 
большы штраф дадуць. Так запа-
лохалі гэтым судом...» — сказаў 
на развітанне Анатоль Казак і 
папрасіў нумар тэлефона даверу 
УУС аблвыканкама. 

Што ж, кожны сам выбірае, 
куды яму скардзіцца і як адстой-
ваць законныя правы і інтарэсы. 
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Колькi iх, нашых дарагiх старых, застылi ў чаканнi?
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7 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
TV

05.35 Сериал «Право на счастье».
06.20, 07.05, 08.10 Доброе утро, Беларусь!.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 00.50 Новости.
07.30, 08.25 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.30 В мире моторов.
09.05 Мелодрама «Старая подруга». 
10.55 Телевизионная сага «Любовь как 
любовь-2».
12.15 О.Даль в киноповести И.Добролю-
бова «Расписание на послезавтра».
13.55 Здоровье.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.25 Новости региона.
15.30 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
15.40 Культурные люди.
16.10 Фигуры.
16.40 Сериал «Право на счастье».
17.40 Телевизионная сага «Любовь как 
любовь-2».
18.50, 00.45 Зона Х.
19.35 Время спорта.
20.00 Видеофильм АТН «Карл Маркс 
Штрассе».
21.00 Панорама.
21.40, 02.05 Сериал «Медиум».
22.40 Р.Лиота и Дж.Стэтем в криминальном 
триллере Г.Ричи «Револьвер».
01.10 Сериал «Тайны забытых побед». 
Фильм 3-й «Проект Х».
01.40 Сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Пока все дома».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Наши ново-
сти.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание плане-
ты».

10.40, 11.10 Премьера ОНТ: «Великолепная 
пятерка».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сериал «Моя прекрасная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Реалити-шоу «Три холостяка».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Очарованный». Сериал. 
18.55 Жди меня.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 «След».
23.00 Наши новости.
23.15 Новости спорта.
23.20 ОНТ представляет: «Документаль-
ный детектив». «Обыкновенный подвиг».
23.55 Теория невероятности. «Тайная 
жизнь зеркал».
00.40 «Фабрика звезд «дома».
01.10 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм.
02.05 ОНТ представляет: «Коварство гор». 
Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта до 03.25.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.50 «Проснись и пой» с Ларисой Гриба-
левой.

08.25 «Большой завтрак».
09.00 «Неделя». Информационно-анали-
тическая программа.
10.00 «Спортивная неделя».
10.30 «24 часа».
10.40 «Культурная жизнь» с Александром 
Ефремовым.
11.05 «Ребека». Телесериал.
12.00 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
13.00 «Есть контакт».
13.30 «24 часа».
13.50 «Фантастические истории».
14.50 «Инопланетяне». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Сериал.
15.50 «Рожденные в СССР».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин со Звездами».
18.25 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ. фильм «Питер FM». Россия,
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 «Столичный футбол».
23.40 Чемпионат мира по ралли-2007. 
00.40 «Громкое дело».

06.45, 14.20 Мультсериал «Доброе утро, 
Микки Маус!».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10 Хорошие новости.
08.40 Док. фильм «Париж - романтический 
город».
09.40 В этот день.
09.45, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Свет далекой звезды. Иван Дмухайло.
11.00, 17.30 Сериал «Белинда».
12.05 Гаспадар.
12.30 Слово писателя.
13.00 Школа ремонта.
14.00 Телебарометр.
14.50 Внеклассный час.

15.05 Няня спешит на помощь.
15.55 Едим дома.
18.35 Новости культуры.
18.50 Сериал «Расплата за грехи».
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 22.30 
Хоккей. Формула игры.
23.00 Комедия «Маленькие пальчики».

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Премьера. «Чингисхан».
10.00 «Ревизор».
10.30 «Специальный корреспондент».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Фитиль».
12.50 Сериал «Петербургские тайны».
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 Комедия «Граф Монтенегро».2006г.
15.55 Сериале «Украденные поцелуи».
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериал «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
21.00 Сериал «Телохранитель». 
22.00 Сериал «Закон и порядок».
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 «Дежурный по стране».
00.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
01.00 «Синемания».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Сегодня.
09.05 «Смотр».

09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарный поединок».
11.15 «Квартирный вопрос».
12.15 «Следствие вели...».
13.00 Сегодня.
13.25 Комедия «Девушка с характером».
15.05 «Особо опасен!».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
16.00 Сегодня.
16.25 Худ. фильм «Человек в футляре, 
Человек в пальто и Человек во фраке».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела.»
20.50 Сериал «Защита Красина».
22.00 Сегодня.
22.30 Мистический сериал «Лабиринты 
разума»,
23.45 «Маски-шоу».
00.15 «Криминальная Россия».

09.30 Мотоспорт по выходным.
10.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Испании». 3-й день.
10.30 Автоспорт. Чемпионат ФИА Гранд Ту-
ризм. Открытый Международный турнир. 
2-я гонка.
11.30 Фехтование. Чемпионат мира в 
России. Финалы.
12.30 Настольный теннис. Кубок мира в 
Германии. Команды. 3-й день.
14.00 Теннис. Турнир WTA в России. 1-й 
день. Прямая трансляция.
17.30 Снукер. Зал славы.
18.30 Вот это да!!!
19.00 Футбол. Евроголы.
20.00 Снукер. Кубок Pot Blaсk.
22.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб.
01.00 Футбол. Евроголы.
02.00 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
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05.35 Сериал «Право на счастье».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе у тро,  Бела-
русь!.
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 00.45 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Время спорта.
09.05 Боевик «Группа Zета». 
09.55 Мелодрама «Близнецы».
10.55 Телевизионная сага «Любовь как 
любовь-2».
12.10 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
12.30 Лирическая комедия «Одиноким 
предоставляется общежитие».
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.25 Новости региона.
15.30 Сериал «Клава, давай!».
15.50 Мелодрама «Близнецы».
16.45 Сериал «Право на счастье».
17.45 Телевизионная сага «Любовь как 
любовь-2».
18.55, 00.40 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Боевик «Охота на пиранью».
21.00 Панорама.
21.40, 02.10 Сериал «Медиум».
22.45 Триллер «Охотники за разумом».
01.10 День спорта.
01.20 Сериал «Тайны забытых побед». 
Фильм 4-й «Трагедия русского чуда».
01.50 Сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Наши ново-
сти.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 Жди меня.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.

11.05 Новости спорта.
11.10 «Женщины в безвоздушном про-
странстве».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сериал «Моя прекрасная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал  «Дочь садовника». 
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Очарованный». Сериал.
18.55 Сериал  «Татьянин день». 
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Не родись красивой». 
22.10 «След».
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 «Побочный бизнес звезд».
00.35 «Фабрика звезд «дома».
01.10 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм.
02.05 Сериал «Коварство гор». 
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Боевик «Смерти вопреки». 
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «Крутые ребята». Дневник.
07.50 «С чего начинается утро».
08.40 «Тайны Бермудского треугольника». 
Док. фильм.
09.05 «Очевидец представляет: самое 
смешное».

10.00 «Столичный футбол».
10.30 «24 часа».
10.40 «Анфас». Военно-патриотическая 
программа.
10.55 «Наше дело».
11.05 «Ребека». Телесериал.
12.00 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
13.00 Журнал искателей «Сталкер».
13.30 «24 часа».
13.50 «Профессиональный бокс». Бои 
чемпионов.
14.45 «Инопланетяне». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Сериал.
15.50 «Крутые ребята». Дневник.
16.00 «Рекламный облом».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин со Звездами».
18.25 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Репортер СТВ».
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 «Горячий лед».
23.30 «Чрезвычайные истории».
00.20 «Редакция». Сериал.

06.45, 14.20 Мультсериал «Доброе утро, 
Микки Маус!».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 15.55 Едим дома.
08.45 Сериал «Расплата за грехи».
09.35 В этот день.
09.40, 16.30 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Хоккей. Формула игры.
11.05, 17.30 Сериал «Белинда».
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор 
тура.
13.05 Школа ремонта.
14.05 ПРОдвижение +.
14.50 Внеклассный час.
15.05 Необъяснимо, но факт.

18.35 Новости культуры.
18.50 Сериал «Расплата за грехи».
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.30 «Спорт-кадр». Информационно-
аналитическая программа.
22.00 «Другие». Игры мужского мира.
22.30 Мелодрама «Анатомия Грэй».
23.30 Детектив «Полицейский».

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач».
10.00 Сериале «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Сериал «Телохранитель». 
12.50 Сериал «Петербургские тайны».
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет
15.55 Сериал «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериале «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
21.00 Сериал «Телохранитель». 
22.00 Сериал «Закон и порядок».
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна».
00.30 Премьера. Элизабет Шу в триллере 
«Перворожденный».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Сегодня.
09.05 «Наше все!».

10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «Маски-шоу».
11.15 Сериал «Таксистка-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 
отдела».
14.25 Сериал «Защита Красина».
15.20 «Ассорти».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела».
20.50 Сериал «Защита Красина».
22.00 Сегодня.
22.30 Сериал «Лабиринты разума»,
23.45 «Маски-шоу».
00.15 «Криминальная Россия».

09.30 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
10.00 Снукер. Кубок Pot Black).
11.00 Футбол. Евроголы.
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи.
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьевка. 
13.30 Вот это да!!!
14.00 Теннис. Турнир WTA в России. 2-й 
день. Прямая трансляция.
17.30 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеффилд, 
Великобритания).
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Вот это да!!!
19.45 Футбол. Евроголы.
20.45 Бокс. Международный поединок в 
США. Супертяжелая весовая категория. 
Д.Туа - С. Монтана.
22.00 Бокс.
00.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
«Туринг». Журнал.
00.30 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Испании». Обзор.
01.30 Футбол. Евроголы.

9 КАСТРЫЧНIKА, АЎТОРАК
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05.35 Сериал «Право на счастье».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе у тро,  Бела-
русь!.
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 00.50 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Земельный вопрос.
09.05 Боевик «Охота на пиранью».
09.55 Мелодрама «Близнецы».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Драма «Змеелов».
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.25 Новости региона.
15.30 Сериал «Клава, давай!».
15.50 Мелодрама «Близнецы».
16.50 Сериал «Право на счастье».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.55, 00.45 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Боевик «Охота на пиранью».
21.00 Панорама.
21.40, 02.20 Сериал «Медиум».
22.45 Боевик «Обратный отсчет».
01.15 День спорта.
01.25 Сериал «Тайны забытых побед». 
Фильм 6-й «Засекреченный рекорд».
01.55 Сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Наши ново-
сти.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Сериал «Не родись красивой». 
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сериал «Моя прекрасная няня». 

13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 ОНТ представляет: «Дочь садовни-
ка». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 ОНТ представляет: «Очарованный». 
Многосерийный фильм. 
18.55 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. 
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Не родись красивой». 
22.10 «След».
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 «Отцы и дети. Необъявленная вой-
на».
00.35 «Фабрика звезд «дома».
01.10 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм.
02.05 «Танкер «Танго». Многосерийный 
фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта до 03.25.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «Крутые ребята». Дневник.
07.50 «С чего начинается утро».
08.40 «Добро пожаловаться».
09.05 «Солдаты 13». Сериал.
10.00 «Реактивный бокс».
10.30 «24 часа».
10.40 «Рекламный облом».
11.05 «Ребека». Телесериал.
12.00 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
13.00 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».

13.30 «24 часа».
13.50 «Детективные истории».
14.45 «Инопланетяне». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Сериал.
15.50 «Крутые ребята». Дневник.
16.00 «Новые путешествия дилетанта».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин со Звездами».
18.25 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Личный интерес» с Павлом Коре-
невским.
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 Журнал искателей «Сталкер».
23.40 «Секретные истории».
00.20 «Редакция». Сериал.

06.45, 14.20 Мультсериал «Доброе утро, 
Микки Маус!».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 15.55 Едим дома.
08.45 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «Украденный сон». 1-я серия
09.40 В этот день.
09.45, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Киноновелла «Сержант».
11.10, 17.30 Сериал «Белинда».
12.10 Сериал «Анатомия Грэй».
13.00 «Другие». Грех прелести.
13.30 «Спорт, спорт, спорт...» Станислав 
Леута.
14.00 Анекдот. LAD.
14.50 Внеклассный час.
15.05 Другая жизнь.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «Украденный сон». 2-я серия
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.30 Необъяснимо, но факт.
22.25 Сериал «Анатомия Грэй».
23.25 Просто программа.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Отряд космических дворняг».
10.00 Сериал «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Эдуард Трухменев, Ольга Погодина, 
Борис Миронов и Наталья Бочкарева в 
остросюжетном сериале «Телохранитель». 
Фильм 3. «Красный дед». 3 серия.
12.50 Сериал «Петербургские тайны».
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет
15.55 Хуан Карлос Гарсия, Стефани Кайо 
и Вероника Шнайдер в в молодежном 
сериале «Украденные поцелуи».
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Марина Александрова, Дмитрий 
Харатьян, Владимир Толоконников и Дани-
ил Спиваковский в детективном сериале 
«Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей».
21.00 Эдуард Трухменев, Ольга Погодина, 
Борис Миронов и Наталья Бочкарева в 
остросюжетном сериале «Телохранитель». 
Фильм 3. «Красный дед». 4 серия.
22.00 Сериал «Закон и порядок».
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Спутник вместо бомбы».
00.30 Премьера. Анастасия Хилл в трил-
лере «Заброшенный дом».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Сегодня.
09.05 «Наше все!».
10.00 Сегодня.

10.20 «Главная дорога».
10.50 «Маски-шоу».
11.15 Сериал «Таксистка-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела».
14.25 Премьера. Криминальный сериал 
«Защита Красина»,
15.20 «Ассорти».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела»,
20.50 Премьера. Криминальный сериал 
«Защита Красина»,
22.00 Сегодня.
22.30 Мистический сериал «Лабиринты 
разума»,
23.45 «К Барьеру!».
00.50 «Маски-шоу».

09.30 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Испании». Обзор.
10.30 Конный спорт. Суперлига.
11.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция - Дания.
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Португалия - Польша.
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Уэльс - Германия.
14.00 Теннис. Турнир WTA в России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
17.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Теннис. Турнир ATP в Австрии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
21.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония.
22.00 Бокс. Международный поединок в 
США. Супертяжелая весовая категория. Д. 
Туа - С. Монтана.
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб.
02.00 «Побег». Тележурнал.

05.30 Сериал «Право на счастье».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!.
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 00.55 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05 Боевик «Охота на пиранью».
09.55 Мелодрама «Близнецы».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Трагикомедия «Бешеные деньги».
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.25 Новости региона.
15.30 Сериал «Клава, давай!».
15.50 Мелодрама «Близнецы».
16.50 Сериал «Право на счастье».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.55, 00.50 Зона Х.
19.35 Земельный вопрос.
19.55 Боевик «Охота на пиранью».
21.00 Панорама.
21.40, 02.25 Сериал «Медиум».
22.40 Триллер «Бессонница».
01.20 День спорта.
01.30 Сериал «Тайны забытых побед». 
Фильм 5-й «Устремленный в будущее».
02.00 Сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Наши ново-
сти.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Сериал «Не родись красивой».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сериале «Моя прекрасная няня». 

13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 ОНТ представляет: «Дочь садовни-
ка». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Очарованный». 
18.55 Сериал «Татьянин день». 
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Не родись красивой». 
22.10 «След».
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 «Георгий Юматов. Последние 24 
часа».
00.35 «Фабрика звезд «дома».
01.10 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм.
02.05 «Танкер «Танго». Многосерийный 
фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Худ. фильм «Агнесса Божья».
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «Крутые ребята». Дневник.
07.50 «С чего начинается утро».
08.40 «Автопанорама».
09.00 «Солдаты 13». Сериал.
10.00 «Горячий лед».
10.30 «24 часа».
10.40 «Дальние родственники».
11.05 «Ребека». Телесериал.
12.00 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
13.00 «Репортер СТВ».
13.30 «24 часа».

13.50 «Слухи. Скандалы. Сенсации. Рассле-
дования.».
14.45 «Инопланетяне». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Сериал.
16.00 «Ессе homo».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин со Звездами».
18.25 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Минск и минчане».
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 «Реактивный бокс».
23.40 «Детективные истории».
00.30 «Редакция». Сериал.

06.45, 14.20 Мультсериал «Доброе утро, 
Микки Маус!».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 15.55 Едим дома.
08.45 Сериал «Расплата за грехи». 
09.35 В этот день.
09.40, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.30 «Театр. Избранное». Композитор 
Алексей Ереньков.
11.00, 17.30 Сериал «Белинда».
12.05 Сериал «Анатомия Грэй».
12.55 «Спорт-кадр». Информационно-
аналитическая программа.
13.25 Док. фильм «Внутри Бермудского 
треугольника».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Битва экстрасенсов.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «Украденный сон». 1-я серия
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.30 Няня спешит на помощь.
22.30 Сериал «Анатомия Грэй».
23.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. «Го-
мель» - «Керамин».

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Елисеевский. Казнить. Нельзя 
помиловать».
10.00 Сериал «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Сериал «Телохранитель». Фильм 3. 
«Красный дед». 2 серия.
12.50 Сериал «Петербургские тайны».
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет
15.55 Сериал «Украденные поцелуи».
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериал «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
21.00 Сериал «Телохранитель». Фильм 3. 
«Красный дед».3 серия.
22.00 Сериал «Закон и порядок».
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Судмедэкспертиза. Без 
права на ошибку».
00.30 Детектив «Убийство в Саншайн-Ме-
нор».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Сегодня.
09.05 «Наше все!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Комната отдыха».
10.50 «Маски-шоу».
11.15 Сериал «Таксистка-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела».

14.25 Премьера. Криминальный сериал 
«Защита Красина».
15.20 «Ассорти».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.50 Сериал «Защита Красина».
22.00 Сегодня.
22.30 Сериал «Лабиринты разума»,
23.45 «Профессия-репортер».
01.05 «Маски-шоу».

09.30 Экстремальный спорт. 
10.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
«Туринг». Журнал.
10.30 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Испании». Обзор.
11.30 Футбол. Евроголы.
12.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция - Дания.
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Португалия - Польша.
14.00 Теннис. Турнир WTA в России. 3-й 
день. Прямая трансляция.
17.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии. 3-й 
день. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Теннис. Турнир ATP в Австрии. 3-й 
день. Прямая трансляция.
21.00 Избранное по средам.
21.05 Конный спорт. Суперлига.
22.05 Конный спорт. Конкур.
23.05 Новости конного спорта.
23.10 Избранное по средам.
23.15 Гольф. Европейский тур.
23.45 Гольф-клуб.
23.50 Парусный спорт. Регата «Maxi Yaсht 
Rolex Сup».
00.20 Парусный спорт. Яхт-клуб.
00.25 Избранное по средам.
00.30 «Побег». Тележурнал.
01.00 «Олимпийские игры». Тележурнал.
01.30 Снукер. Зал славы.

10 КАСТРЫЧНIKА, СЕРАДА

11 КАСТРЫЧНIKА, ЧАЦВЕР
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05.35 Сериал «Право на счастье».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!.
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 01.20 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05 Боевик «Охота на пиранью».
09.55 Мелодрама «Близнецы».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Мелодрама «Милый друг давно 
забытых лет...».
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.25 Новости региона.
15.30 Сериал «Клава, давай!».
15.50 Мелодрама «Близнецы».
16.45 Сериал «Право на счастье».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
19.35 Зона Х.
19.55 Боевик «Охота на пиранью». 
21.00 Панорама.
21.40 Сериал «Медиум».
22.40 «Жесткий разговор». Аналитическая 
программа.
23.05 Комедия «Она - мужчина».
01.45 День спорта.
01.55 Вот так шоу!.

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Наши ново-
сти.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Сериал «Не родись красивой».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сериал «Моя прекрасная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.

16.10 Новости спорта.
16.15 ОНТ представляет: «Дочь садовни-
ка». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Премьера ОНТ: «Преступления 
века».
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера ОНТ: «Великолепная 
пятерка.
22.25 Премьера ОНТ: «Наша Russia».
23.00 Наши новости.
23.15 Новости спорта.
23.20 Что? Где? Когда?.
00.40 ОНТ представляет: Чарли Шин в 
триллере «Разоблачение». 
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 ОНТ представляет: Элизабет Тейлор 
в драме «Кто боится Вирджинии Вульф?»
05.50 Худ. фильм «Тактика бега на длинную 
дистанцию».

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «Крутые ребята». Дневник.
07.50 «С чего начинается утро».
08.40 «Автопанорама».
09.00 «Солдаты 13». Сериал.
10.00 «Наш дом».
10.30 «24 часа».
10.40 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
11.05 «Ребека». Телесериал.
12.00 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
13.00 «Личный интерес» с Павлом Коре-
невским.
13.30 «24 часа».
13.50 «Смех в большом городе».
14.45 «Инопланетяне». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сери-
ал.
15.50 «Крутые ребята». Дневник.
16.00 «Есть контакт».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.

17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин со Звездами».
18.25 «За все тебя благодарю 2». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ. фильм «Экс-любовник». США,
22.30 «24 часа».
22.55 Концерты нового сезона: группа 
«БезБилета».
00.30 «Видимо-невидимо». Обзор между-
народного шоу-бизнеса.
01.10 «Для тех, кто не спит»: Каспер Ван 
Дьен в фильме «Дракула 3000». 
02.30 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».

06.45, 14.20 Мультсериал «Доброе утро, 
Микки Маус!».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10 Едим дома.
08.40 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «Украденный сон». 2-я серия
09.40 В этот день.
09.45, 16.30 Час суда с Павлом Астаховым.
10.40 «Школьная страна». Музыкальная 
программа.
11.05, 17.30 Сериал «Белинда».
12.05 Сериал «Анатомия Грэй».
12.55 Сезон у дачи.
13.30 Сериал для детей «Вот так мы жи-
вем». Заключительная серия
14.00 Анекдот. LAD.
14.50 Внеклассный час.
15.05, 18.50 Клуб бывших жен.
16.00 Все о безопасности.
18.35 Новости культуры.
19.45 Другая жизнь.
20.40 Калыханка.
20.55 «Великолепная семерка».Эпизод 
второй.
21.35 Битва экстрасенсов.
22.35 Шок-О-ЛАД.
23.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. «Ме-
таллург» - «Керамин2.
01.25 Казанова.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Праздник Ураза - Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной 
мечети.

10.00 Русская серия. Марина Алексан-
дрова, Дмитрий Харатьян, Владимир 
Толоконников и Даниил Спиваковский в 
детективном сериале «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Эдуард Трухменев, Ольга Погодина, 
Борис Миронов и Наталья Бочкарева в 
остросюжетном сериале «Телохранитель 
Фильм 3. «Красный дед».4 серия.
12.50 Сериал «Петербургские тайны», 
Россия,
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет
15.55 Премьера. Хуан Карлос Гарсия, 
Стефани Кайо и Вероника Шнайдер в в 
молодежном сериале «Украденные поце-
луи».
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.15 «Пятая студия» с Сергеем Бриле-
вым».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Премьера. «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
21.05 Кифер Сазерленд и Милора Уолтерс 
в боевике «Шаманы пустыни».
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Худ. фильм Майкла Майера «Дом на 
краю света».

06.00 Информационный канал «Сегодня 
утром».
08.00 Сегодня.
09.05 «Наше все!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.50 «Маски-шоу».
11.15 Сериал «Таксистка-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела»,
14.25 Премьера. Криминальный сериал 
«Защита Красина»,

15.20 «Ассорти».
15.30 «Обзор.Спасатели».
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.45 «Следствие вели...».
20.45 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.15 Премьера. «Ты - суперстар». Телеви-
зионный музыкальный конкурс.
23.05 Шарон Стоун, Руперт Эверетт в 
мелодраме «Двойной агент».

06.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. «Королевский» класс. Прямая 
трансляция.
08.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 250 куб. см. Прямая трансляция.
08.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 125 куб. см.
09.30 «Побег». Тележурнал.
10.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция - Шот-
ландия.
11.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Португалия - Сербия.
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Греция.
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия.
14.00 Теннис. Турнир WTA в России. Чет-
вертьфинал. Прямая трансляция.
17.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии. Чет-
вертьфинал. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евро-2008.
19.15 Теннис. Турнир ATP в Австрии. Чет-
вертьфинал. Прямая трансляция.
21.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония.
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии.
23.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация.
00.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 1-й день.
00.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона.
01.00 Футбол. Евро-2008.
01.15 Рестлинг. США.
02.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 1-й день.

06.30 Документально-познавательный 
сериал «Выдающиеся исторические лич-
ности». Фильм «Александр Великий».
06.55 Равновесие: среда обитания.
07.20 ?снасць.
07.50 Доброе утро, Беларусь!.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 Здоровье.
09.40 Комедийный сериал «Дедушка моей 
мечты».
10.10 Шпилька.
10.50 Тайный вкус.
11.20 Утренняя волна.
12.10 Комедия «Любовь и голуби».
14.05 «Цена жизни». Видеофильм АТН.
15.10 Новости региона.
15.30 Мужики.
16.00 Nota Bene.
16.25 В мире моторов.
16.55 Вокруг планеты.
17.40 Зона Х.
18.20 Телеклуб «Ваше лото».
19.20 «Новая волна-2007. Рок-концерт».
21.00 Панорама.
21.40 Ф и л ь м  н е д е л и .  П р е м ь е р а . 
Дж.Тимберлейк, Ш.Стоун, Б.Уиллис в кри-
минально-психологическом триллере 
«Альфа Дог».
00.00 Музыкальный плей-офф.
00.55 Легенды мирового рока.
01.55 Ночной киносеанс. Д.Харрингтон, 
М.Сэйджмиллер в комедийном триллере 
«Объект любви»..

07.00 ОНТ представляет: «Субботнее 
утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 ОНТ представляет: Дженнифер 
Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу в мно-
госерийном фильме «Друзья». 
09.40 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.05 ОНТ представляет: Мультсериал 
«Фред - пещерный человек».

11.15 ОНТ представляет: «Очарование 
домашних питомцев». Документальный 
сериал. 
11.50 Худ. фильм «Ход конем».
13.10 ОНТ представляет: «Тележурнал 
«Союз».
13.40 «Клуб веселых и находчивых». Вы-
сшая лига. Летний кубок.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Комедия «Берегись автомобиля».
17.50 ОНТ представляет: Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата Европы. Бела-
русь-Люксембург. 
20.00 Большая политика.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера сезона. «Ледниковый 
период».
00.10 Фильм Альфреда Хичкока «В случае 
убийства набирайте «М». 
02.05 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи».
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Эдвард Радзинский. «Загадки Стали-
на». 1-я часть.
04.05 Худ. фильм «Мой нежно любимый 
детектив».
05.30 Худ. фильм «Блистающий мир».

06.45 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
07.30 «Приключения кенгурят». Мультсе-
риал.
08.00 «Афромосквич». Сериал.
09.00 «Наш дом».
09.30 «Большие мозголомы».
10.30 «Проснись и пой» с Ларисой Гриба-
левой.
11.05 «Минск и минчане».
11.35 «Колобков. Настоящий полковник!». 
Сериал.
12.35 Вера Глаголева и Виктор Проскурин 
в мелодраме «Выйти замуж за капитана». 
14.10 «Космические ковбои». Мультсери-
ал.

14.35 «Новые путешествия дилетанта».
15.05 «Рожденные в СССР».
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор между-
народного шоу-бизнеса.
16.30 «24 часа».
16.40 «Фантастические истории».
17.30 «Наше дело».
17.40 «Частные истории».
18.30 Премьера: «Успеть всё». Телеигра.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Комедия «Мишу из Обера». 
22.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
00.00 «Арт-хаус»: Месяц Педро Альмадо-
вара. Драма «Дурное воспитание». 
01.50 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль: 
волшебство». США,

08.00 Документально-познавательный 
сериал «Миллион вопросов о природе».
08.15 Сказочная история «Вероника».
09.40 «Нежной, ласковой самой...» Кон-
церт.
10.00 Хорошие новости.
10.40 Школа ремонта.
11.50 Врачебные тайны.
12.30 «Театр. Избранное». Народный 
артист СССР Регимантас Адомайтис.
13.05 Мелодрама «Благословите женщи-
ну». 1-я - 4-я серии.
17.10 «Спорт, спорт, спорт...» Евгений 
Гавриленко.
17.45 «Олимпийская история». Женщины 
на Олимпийских играх.
18.45 Триллер «Контракт со смертью».
21.10 Анекдот. LAD.
21.30 Хоккей. НХЛ. Обзор недели.
22.40 Необъяснимо, но факт.
23.30 Коллекция триллеров. «Женщина-
призрак».

07.00 Доброе утро, Россия
08.30 Детский сеанс. «Бэтмен». Мультсе-
риал.

09.00 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.55 Утренняя почта.
10.30 Городок. Дайджест. Развлекательная 
программа.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Субботник».
12.00 «Ступени». Телеигра для всей се-
мьи.
13.00 «Вокруг света».
14.00 Вести.
14.20 Василий Шлыков, Татьяна Скоро-
ходова и Евгений Дворжецкий в боевике 
«Риск без контракта».
15.50 «Национальный интерес». Ток-шоу 
Дмитрия Киселева.
16.45 Премьера. «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна».
18.30 «Ревизор».
19.00 Вести.
19.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
19.45 «Субботний вечер».
21.40 Худ. фильм «Все, что ты любишь...».
23.30 Комедия «Любовь по случаю».

08.00 Сегодня.
08.15 Приключенческо-фантастический 
сериал «Легенда о черном рыцаре»,
09.00 «Смотр».
09.30 «Без рецепта».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.25 «Особо опасен!».
13.55 Регимантас Адомайтис, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков в комедийной 
мелодраме «Из жизни отдыхающих».
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд». Людмила Резни-
кова.
16.55 Кристиан Клавье, Жерар Депардье 
в фантастической комедии Клода Зиди 
«Астерикс и Обелиск против Цезаря».

19.00 Сегодня.
19.40 «Профессия - репортер».
20.20 «Программа Максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования.
21.35 «Русские сенсации».
22.30 «Ты не поверишь!».
23.25 Билли Боб Торнтон, Холли Берри в 
психологической драме «Бал монстров».
01.25 «Реальная политика» с Глебом Пав-
ловским.
02.00 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».

06.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. «Королевский» класс. 
08.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 250 куб. см.
08.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 125 куб. см. Прямая транс-
ляция.
09.45 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 1-й день.
10.15 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
10.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация.
11.45 Футбол. Евро-2008.
12.00 Теннис. Турнир WTA в России. Полу-
финал. Прямая трансляция.
14.00 Снукер. Гран-при Великобритании. 
1-й день. Прямая трансляция.
17.45 Футбол. Евро-2008.
18.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
20.30 Снукер. Гран-при Великобритании. 
1-й день. Прямая трансляция.
23.00 Снукер. Гран-при Великобритании. 
1-й день.
00.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Обзор.
01.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 2-й день.
01.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии. Полу-
финал.
02.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Warm up. Прямая трансляция.

12 КАСТРЫЧНIKА, ПЯТНІЦА

13 КАСТРЫЧНIKА, СУБОТА
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Падпіска на «Новы час» праз банк
1. Выразаем купон.
2. Пішам прозвішча, імя, імя па бацьку і адрас.
3. Указваем суму аплаты.
4. Ідзем у адзяленне банка і здзяйсняем пералік грошай.
5. Ксеракопію плацёжнага дакумента, атрыманага вамі, з указаннем тэрміну падпіскі 
і адрасам дастаўкі накіроўваем у рэдакцыю.
6. Кошт падпіскі за адзін нумар — 500 рублёў (на адзін месяц — 2000 рублёў).

Падпіска на «Новы час» праз пошту
1. Выразаем купон.
2. На ПАШТОВЫМ ПЕРАВОДЗЕ пішам суму грашовага пераводу ў лічбах і пропісам.
3. У графе «Ад каго» пішам: прозвішча, імя, імя па бацьку.
4. Ніжэй указваем адрас.
5. Ідзем на бліжэйшае паштовае аддзяленне і здзяйсняем паштовы перавод.
6. Ксеракопію плацёжнага дакумента, атрыманага вамі, з указаннем тэрміну падпіскі 
і адрасам дастаўкі накіроўваем ў рэдакцыю.
7. Кошт падпіскі за адзін нумар — 500 рублёў (на адзін месяц — 2000 рублёў).

14 КАСТРЫЧНIKА, НЯДЗЕЛЯ

06.05 Индийское кино. М.Чакраборти в 
боевике «Коммандос».
08.30 Альманах путешествий.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Комедийный сериал «Дедушка моей 
мечты».
10.15 Культурные люди.
10.50 Научно-познавательный сериал 
«Маленький человек». Фильм «Речь».
11.45 Слово Митрополита Филарета на 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
12.10 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
12.25  Т.Доронина и Л.Неведомский в 
мелодраме «Мачеха».
14.05 Премьера цикла АТН «Родные 
люди». Видеофильм «Семейное танго».
14.30 Футбол. Лига чемпионов. Видеожур-
нал.
15.10 Новости региона.
15.30 Олимпийская виза. На пути к Пеки-
ну-2008.
15.55 Время кино.
16.25 Комедия «Факир».
18.10 Суперлото.
19.10 Драма «Инди».
21.00 Панорама недели с Юрием Гроеро-
вым.
22.25 М.Райли, К.Уиддоуз в психологичес-
кой драме «Уровень Зеро».
00.25 Все стихии.

07.00 ОНТ представляет: «Воскресное 
утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь.
09.20 Сериал «Друзья». 
10.00 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым.
10.20 Пока все дома.
11.15 Фазенда.

11.50 ОНТ представляет: «Утренняя почта».
12.40 ОНТ представляет: «Страсти по 
насекомым». Док. фильм.
13.10 «Умницы и умники».
13.50 Премьера сезона. «Минута славы».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Международная 
панорама».
16.40 Бенефис Юрия Гальцева и Елены 
Воробей.
18.40 Реалити-шоу «Три холостяка».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание плане-
ты».
21.35 Премьера сезона. «Фабрика звезд».
23.25 ОНТ представляет: «Комеди Клаб».
00.05 ОНТ представляет: Мэл Гибсон в 
боевике «Смертельное оружие».
02.00 «Скальпель для Аполлона».
03.00 Наши новости.
03.10 Новости спорта.
03.15 Н.В.Гоголь «Мертвые души».
05.00 Наши новости.
05.05 «Мертвые души». Продолжение.

06.45 «Детский сеанс»: фильм-сказка 
«Марья-искусница». 
08.00 «Афромосквич». Сериал.
09.00 «Автопанорама».
09.30 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
10.30 «Большой завтрак».
11.05 «Дальние родственники».
11.35 «Колобков. Настоящий полковник!». 
Сериал.
12.35 Любовь Соколова и Анатолий Папа-
нов в мелодраме «Мать и мачеха». 
14.00 «Космические ковбои». Мультсери-
ал.
14.25 «Город детства».
14.35 Премьера. Валентин Елизарьев. 
«Сотворение танца».
15.35 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».

16.30 «24 часа».
16.50 «Культурная жизнь» с Александром 
Ефремовым.
17.20 «Слухи. Скандалы. Сенсации. Рассле-
дования.».
18.10 «Смех в большом городе».
19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30 Концерты нового сезона: «Песни для 
мамы».
22.30 «Спортивная неделя».
22.55 Мэгги Гилленхаал, Дэрил Ханна, 
Сюзан Линч в драме «Приемные матери».
00.45 «По полной программе».
01.25 «Побег». Сериал.

07.00 Благовест.
07.25 Мир вашему дому.
07.40 Сказочная история «Вероника воз-
вращается».
09.00 Наша пятерочка.
10.05 Не вовремя.
10.35 Школа ремонта.
11.40 Сезон у дачи.
12.20 Сериал «Неизвестная планета». 
Фильм «Бали: остров огненных духов». 
13.05 «Полоцкие лабиринты: миф или 
реальность?» Фильм 1-й.
13.35 Продвижение +.
13.55 Гаспадар.
14.25 Свет далекой звезды. Валерий Мас-
люк.
15.00 Сериал «Две звезды». 
16.25 Гандбол. Лига чемпионов ЕГФ. Муж-
чины. БГК им. Мешкова - ПИК. 
18.00 Комедия «Рожденная вчера, или 
Уроки любви».
20.00 Анекдот. LAD.
20.25 Телебарометр.
20.45 Права человека.
21.00 Фильмы Такеши Китано. Премьера. 
Трагикомедия «Такешиз».
23.05 «Продвижение +».
23.40 Хоккей. НХЛ. Вашингтон - Баффало.

07.00 Вести.
07.10 Драма «Самый медленный поезд».
08.30 «Бэтмен». Мультсериал.
09.00 «Диалоги о животных».
09.30 К юбилею Юрия Любимова. Премье-
ра. «Прогулки с мастером».
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 «Игра воображения». Телеигра.
12.40 «Властелин ума». Телеигра
13.10 «Комната смеха» .
14.00 Вести.
14.20 Худ. фильм «Только вдвоем».
15.55 Вести. Дежурная часть.
16.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
17.05 Премьера. «Танцы на льду».
19.00 Вести недели.
20.00 «Специальный корреспондент».
20.30 Худ. фильм «На старт, пошли».
22.25 Стивен Сигал, Курт Расселл, Хэлли 
Берри, Дэвид Суше и Джон Легуизамо в 
боевике «Приказано уничтожить».
00.20 «Горячая десятка».

08.00 «Сегодня».
08.15 Сериал «Легенда о черном рыца-
ре».
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 Сегодня.
10.20 «Едим дома!».
11.00 «Все сразу!».
11.35 «Их нравы».
12.10 «Авиаторы».
12.40 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
13.00 Сегодня.
13.25 «Лихие 90-е».
13.55 Комедия Аллы Суриковой «Искрен-
не Ваш...».
15.45 «Ассорти».

16.00 Сегодня.
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Комедия «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное признание».
20.35 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
21.20 «Главный герой» с Антоном Хреко-
вым.
22.25 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым.
23.40 Дженни МакКарти, Кармен Электра 
«Грязная любовь».

04.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 125 куб. см. 
06.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 250 куб. см. 
07.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в «Королевском» классе. 
09.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 2-й день.
09.30 Настольный теннис. Кубок мира в 
Испании. 2-й день.
11.30 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в «Королевском» классе.
12.30 Теннис. Турнир WTA в России. Финал. 
14.15 Снукер. Гран-при Великобритании. 
2-й день. Прямая трансляция.
17.00 Велоспорт. Велогонка «Тур Парижа».
18.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Ирландия - Германия.
18.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Дания - Испания.
19.45 Футбол. Евро-2008.
20.00 Теннис. Турнир ATP в Австрии. Фи-
нал.
21.00 Мотоспорт по выходным.
21.30 Снукер. Гран-при Великобритании.
00.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли 
Корсики». 3-й день.
00.30 Настольный теннис. Кубок мира в 
Испании. 3-й день.
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�ПРЭМ’ЕРА

ПОПЕЛ І ПАМЯЦЬ: 
АПОШНІ ФІЛЬМ ВАЙДЫ

Ева ВАЙТОЎСКАЯ

Мяне заўсёды цікавіла: што 
адбываецца на вуліцах 
шматлікіх заходнебеларускіх 
вёсак у дзень 17 верасня? 
Свята! На гэтых вуліцах 
абавязкова павінна быць 
свята! Кветкі (астры), 
чырвона-зялёныя сцягі і 
сяляне, што ўзасмок цалуюць 
чырвонаармейцаў. Усё, 
як і тады. Але не, гэтым 
ціхім, сонным вуліцам 
даўно абыякава, чаму яны 
так называюцца. І нават 
сёлета няіснага свята на іх 
не папсавала навіна, што 
невыпадкова менавіта 17 
верасня, у знакавы і сумны 
для польскага народа дзень, 
у Варшаве адбылася прэм’ера 
новага фільма Анджэя Вайды 
«Post mortem. Катынская 
аповесць». Для пракату 
— проста «Катынь». 

Гісторыя
Катынь — вёска ў 18 кіламетрах 

ад Смаленску, блізу якой знаход-
зіцца ўрочышча Казіныя горы. З 
1920-х гадоў урочышча служыла 
НКВД месцам масавых расстрэлаў 
савецкіх грамадзян. Вясной 1940 
года тут былі расстраляны 4,5 ты-
сячы палонных польскіх афіцэраў 
з лагераў «Казельск», «Старабель-
ск», «Асташкава». Знойдзеныя 
таксама буйныя пахаванні ля 
вёскі Меднае Цвярской вобласці, 
пад Харкавам. Усяго, па розных 
дадзеных, былі забіты каля 15 
тысяч афіцэраў Войска Польска-
га (збольшага — элітныя палкі 
і вышэйшы камандны састаў) 
з 230 тысяч, інтэрніраваных у 
СССР пасля 17 верасня 1939 года. 
Частцы палонных удалося ў 1941 
годзе ўцячы на ўсход і далучыцца 
да арміі Андэрса, частка была 
вернутая Саветамі ў Польшчу як 
адзінка Арміі Людовай. Лёсы мно-
гіх тысяч не вядомыя. Катынскія 
магілы былі знойдзеныя першымі 
(1942–1943 год) і, дзякуючы на-
цысцкай прапагандзе, што спра-

бавала маніпуляваць палякамі, 
сталі вядомыя на ўвесь свет. 

Паводле гісторыкаў, Сталін 
меў тры асноўныя прычыны для 
расстрэлу палякаў: знішчыць 
польскую інтэлігенцыю — эліту 
нацыі, падмурак наступных 
пакаленняў; адпомсціць за «Цуд 
над Віслай» — бітву за Варшаву 
1920 года, калі войска Пілсудскага 
разбіла бальшавіцкае войска Ту-
хачэўскага, і тым самым спыніла 
заходні кірунак «сусветнай рэ-
валюцыі»; пасварыць на доўгія 
гады рускіх і палякаў. Прынамсі, 
апошняе яму ўдалося. Любая 
згадка назвы «Катынь» азначае 
эскалацыю напружання ў поль-
ска-рускіх стасунках. Апошнім 
датычным тэмы скандалам у 
Польшчы сталася тое, што ў маі 
2007 года Маскоўскі гарадскі суд у 
чарговы раз не прызнаў забойства 
польскіх афіцэраў злачынствам 
супраць чалавецтва, ці нават 
вайсковым злачынствам (якія не 
маюць тэрміну даўнасці). Такім 
чынам, у Расіі расстраляныя па-
лякі ахвярамі рэпрэсій афіцыйна 
не прызнаныя.

Жыццё
Але для тысяч палякаў Катынь 

— асабістая трагедыя, што змяні-
ла лёсы і светапогляды многіх 
нашчадкаў тых, хто загінуў. Якуб 
Вайда, бацька рэжысёра Анджэя 
Вайды, таксама быў растраляны, 
але не ў Катыні, а верагодна пад 
Харкавам. У так званых «катын-
скіх спісах» яго імя было падад-
зена недакладна, і таму маці 
рэжысёра, якая перажыла мужа 
на 10 гадоў, да апошняга верыла, 
што ён вернецца. Зняць першую 
мастацкую карціну, прысвеча-
ную найбуйнейшай катастрофе 
польскай нацыі, 81-гадовы Вайда 
планаваў яшчэ 15 гадоў таму. 
Але ўсё чакаў моманту і добрага 
сцэнару. Ён мог абраць «версію 
бацькі» і разгарнуць перад намі 
гісторыю супраціву і мужнасці, 
але спыніўся на «версіі маці» — 
гісторыі любові, болю і памяці. 

Кіно
Насуперак любым спекуля-

цыям на тэму Катыні, Вайда 
паліткарэктны да жудасці. І гэта 
не на карысць мастацкай част-
цы — дзеянне рассыпаецца на 
асобныя кавалкі, падзеі здаюцца 
вырванымі з кантэксту, вобразы 
— плоскімі. Героі Вайды — гэта 
не людзі, а іконы — носьбіты тых 
ці іншых ідэяў, увасабленне най-
больш тыповых лёсаў тагачаснай 
Польшчы. Нават іх прозвішчы 
ў фільме, у мэтах нейкага гіста-
рычнага абагульнення, амаль не 
фігуруюць. Тут і ўгон нацыстамі 
кракаўскай прафесуры ў Захсэ-
нхаўзэн (сярод вязняў — бацька 
забітага ў Катыні афіцэра), і са-
вецкі капітан, будучы ўдзельнік 
руска-фінскай вайны, які ратуе на 
памежжы польку з дзіцём, і актор 
Анджэй Хыра (спачатку — ваен-
напалонны, пасля — афіцэр Арміі 
Людовай) у сваім каронным амп-
луа чалавека, які сумняваецца, 
пакутуе і ўрэшце пускае сабе 

кулю ў скронь, і паўвар’ятка 
— ахвяра Асвенцыму, якая чакае, 
пакуль удзельніца Варшаўскага 
паўстання абрэжа свае валасы 
ёй на парык — бо ў яе не растуць 
пасля катаванняў. Тут і сястра 
расстралянага пілота-паручніка, 
арыштаваная за спробу пазначы-
ць на магільнай пліце 1940 год як 
год смерці брата, і палякі, што 
атрымалі чыны пры савецкай 
Польшчы, і жонка забітага афіцэ-
ра, якая (як і маці самога Вайды) 
да апошняга верыць, што муж 
вернецца. Пачынаецца фільм 
панікай на памежным мосце: 17 
верасня. Адны палякі бягуць у 
адзін бок, ад немцаў, іншыя — у 
супрацьлеглы, ад Саветаў. Сцэну 
расстрэлу рэжысёр пакідае на ас-
тачу. Кінакрытыкі ў адзін голас 
прызнаюць яе самым моцным 
момантам фільму. Поўны эфект 
прысутнасці ля краю ямы. 

Дакументы
Вайда скарыстаў у карціне 

дзённік маёра Адама Сольскага, 
знойдзены ў катынскай магіле. 
Запіс ад 9 красавіка 1940 года: 
«4.45 — пад’ём у арыштанцкіх 
вагонах, рыхтуемся на выхад. 
Кудысьці павязуць машынамі. 
Што далей?..

 Пятая ранку (...) Выезд на 
арыштанцкай машыне ў клетках 
(страшна!). Прывезлі кудысьці 
ў лес; нешта накшталт дому 
адпачынку. Тут — строгі агляд. 
Забралі гадзіннік, на якім было 
6.30 (польскі час — 8.30). Пыталіся 
пра пярсцёнак, як і (...) Забралі 
рублі, пояс, сцізорык (...)» Запіс 
абрываецца.

Рэзананс
Польская прэм’ера прайшла 

вельмі спакойна. Тое, як людзі 
прызначалі дзень тыдня, калі 
яны пойдуць у кіно, нагадва-
ла маўклівую чаргу да труны, 
калі развітваюцца з памерлым. 
Напрыканцы фільма гледачы 
проста сядзяць і маўчаць пад 
фінальныя цітры. Для многіх 
палякаў, выхаваных на фільмах 
культавага рэжысёра, такіх, як 
«Попел і дыямент» ці «Панны з 
Вілька» — гэта далёка не най-
лепшы фільм пафаснага на схіле 
гадоў Вайды і — адначасова 
— найлепшы. «Гэта проста іншы 
Вайда», — кажуць яны.

У Расіі прэм’еры яшчэ не было, 
але грамадская думка заўважна 

да яе рыхтуецца. Сітуацыя ўс-
кладняецца тым, што расійскі 
абывацель у сваёй масе дагэтуль 
цвёрда перакананы: Катынь 
— справа рук гітлераўцаў. Так 
абвяшчала савецкая прапаганда 
да самага 1989 года, калі ўрад 
СССР прызнаў дачыненне НКВД 
да масавага знішчэння палякаў. 
Некаторыя расіяне без усялякіх 
жартаў мяркуюць, што палякі 
не маюць права прад’яўляць прэ-
тэнзіі Расіі, бо яшчэ не пакаяліся 
перад рускім народам за смерць 
Івана Сусаніна ў XVII стагоддзі. 
Моднай з’яўляецца і тэндэнцыя 
пераводзіць стрэлкі на, скажам, 
бандэраўцаў, якія таксама зніш-
чалі польскае насельніцтва. А 
адзін з шавіністычна настроеных 
аратараў лічыць асноўным дока-
зам недалучанасці НКВД да зла-
чынства тое, што афіцэры былі 
пахаваныя ў новых мундзірах і 
ботах. Маўляў, толькі педантыч-
ныя немцы маглі пакінуць такі 
скарб на трупах. Усе сакрэтныя 
дакументы і дакументы, знойдзе-
ныя ў магілах, паводле расійскіх 
інтэрпрэтатараў, былі падробле-
ныя самімі палякамі. 

Ці гэтыя адыёзныя аратары 
вінаватыя ў тым, што з’яўляюцца 
адным з галоўных няшчасцяў 
Расіі — дурнямі? Бо нельга ка-
заць за ўсіх расіян: многія з іх 
перакананыя, што Катынь — гэта 
агульная трагедыя людзей, што 
трапілі пад кола таталітарнай ма-
шыны. І нельга адмаўляць былыя 
злачынствы, бо інакш яны вельмі 
лёгка будуць паўтораныя. 

Праўда
Вайда імкнуўся паказаць свай-

го роду «гісторыю фальсіфікацыі 
гісторыі». Жонку польскага ге-
нерала (магчыма, адзін з прата-
тыпаў — генерал дывізіі Генрык 
Мінкевіч) нацысты, пагражаючы 
ёй Асвенцымам, прымушаю-
ць агучыць па радыё заклік да 
помсты бальшавікам. Савецкі 
прапагандысцкі фільм 1945 года 
слова ў слова паўтарае нацысцкі 
прапагандысцкі фільм 1943 года. 
«Гэта няпраўда!» — крычаць 
жонкі забітых. Сваякі афіцэраў 
нематывавана, як на постсавец-
кага гледача, спрабуюць адкрыта 
казаць праўду пра сваіх мёртвых. 
Найбольш блізкая простаму 
беларусу пазіцыя дырэктаркі 
гімназіі, якая просіць сына за-
бітага ў Катыні афіцэра змяніць 

анкетныя дадзеныя і давучыцца 
да атэстату, бо «трэба падымаць 
на ногі Польшчу», якая «ніколі не 
будзе вольнай». 

«Катынь» нясе ў сабе шмат 
сімвалаў, характэрных як для 
карцінаў на дакументальную 
тэматыку, так і для глыбока 
рэлігійнай Польшчы. Драўляны 
Хрыстос, прыкрыты афіцэрскім 
шынялём, імша на Каляды ў 
лагеры ваеннапалонных, калі 
тысячы мужчынскіх галасоў 
спяваюць калядку, ружанец, 
якім драпаюць надпіс на сцяне 
вагону... Найбольш эфектнай 
падаецца наступная сцэна: капе-
лан спавядае афіцэраў у бараку 
лагера «Казельск». Уваходзіць 
савецкі ахоўнік: святар і вернік 
прыкрываюцца нумарам газеты 
«Праўда». Праўда — ключавое 
слова для палякаў, калі вядзецца 
пра Катынскую трагедыю. 

Памяць
«Катынь» Вайды — мастацкі 

фільм. Але для нас, выдатнікаў 
урокаў гісторыі ў савецкіх (і, што 
яшчэ брутальней) постсавецкіх 
школах, карціна можа стаць доб-
рым урокам — у простым, акадэ-
мічным сэнсе гэтага слова. Мы не 
вучылі ў школе пра Катынь, але 
ведаем усё пра Хатынь — даўняе 
месца паломніцтва школьных 
ды дзяржустаноўчых экскурсій 
і афіцыйных дэлегацый. Існуе 
гіпотэза, што Хатынь была абра-
ная савецкімі ўладамі з больш 
чым 2000 спаленых беларускіх 
вёсак на ролю мемарыялу, бо яе 
назва вельмі добра рыфмуецца з 
Катынню.

Між тым, розніца паміж Ха-
тынню і Катынню такая ж, як 
між Хатынню і Курапатамі. Ку-
рапаты (дзе таксама, як мяркуе 
гісторык Ігар Кузняцоў, знаход-
зяцца парэшткі польскіх афіцэ-
раў) — народны мемарыял. Гэта 
значыць, звесткі пра яго дайшлі 
да нас не праз падручнікі ці 
афіцыйную дакументацыю, а на 
вуха, шэптам. «У часы сацыяліз-
му было забаронена ўздымаць 
тэму Катыні, але ў мяне быў 
нелегальны падручнік гісторыі, 
выдадзены польскай дыяспарай 
за мяжой. Адтуль я і даведаўся 
пра гэтыя расстрэлы», — кажа 
30-гадовы паляк, адзін з першых 
гледачоў фільму Вайды. Да 90-х 
гадоў, калі праз адчыненую мяжу 
пад Смаленск паехалі сваякі рас-
страляных, памятнік Катынскім 
ахвярам існаваў у іх сэрцах.

«Ніколі не даруем Катынь 
і Асвенцым», — рэпрадукцыя 
патрыятычнай паштоўкі з такім 
надпісам завяршае польскую 
нацыянальную выставу ў адным 
з карпусоў Асвенцыма. «Каб ле-
пей зразумець польскую душу, 
трэба паглядзець фільмы Анд-
жэя Вайды», — кажуць аматары 
польскага кіно. Цяпер да доўгага 
спісу, абавязковага для прагляду, 
дадалася і стужка пра Катынь 
— тое, пра што пакаленню Вай-
ды балюча маўчаць і няпроста 
гаварыць.



12 � № 27 (72) � 8 – 14 кастрычнiка  2007 г. «Новы Час»

12ЗАМЕЖЖА

�ВЫБАРЫ

Побач ёсць яшчэ Беларусь, што фактычны 
ператварылася ва ўдзельнае княства прэзі-

дэнта Аляксандра Лукашэнка, які быў абраны ў 
мінулым годзе вялікай колькасцю галасоў, аднак 
вынікі галасавання не прызналі міжнародныя 
назіральнікі. 

Christian Science Monitor (ЗША)

А Мінск пакліча беларусаў на парламенцкія 
выбары толькі ў наступным годзе. Таму 

каментаваць тут пакуль няма чаго. Тым не 
менш, у кантэксце перадвыбарчай тэматыкі 
стаіць нядаўняе інтэрв’ю прэзідэнта Беларусі 
французскай газеце Le Monde. У ім Аляксандр 
Лукашэнка, перакананы дзяржаўнік, нечакана 
выступіў з рэзкай крытыкай дзяржаўнага ўдзелу 

ў працэсе партыйнага будаўніцтва, і заявіў у 
прыватнасці, што нельга «стварыць палітычную 
партыю… Яна мае нарадзіцца з волі народу». 

Цікава, што прымусіла Лукашэнку зрабіць 
такую заяву: толькі факты палітычнай рэаль-
насці ў сваёй краіне або таксама грамадскія 
працэсы ў суседніх краінах. Здаецца, што эле-
менты дзяржаўнага апарату за народнай шыр-
май Аляксандр Рыгоравіч аказаўся здольным 
разглядзець у дзейнасці некаторых расійскіх 
партый. 

Газета.ру (Расія) 

На думку экспертаў, у Душанбе Уладзімі-
ру Пуціну ўсё гэта (незадавальненне) 

абавязкова прадэманструюць Аляксандр 

Лукашэнка і Міхаіл Саакашвілі. У апошні час 
на глебе прэтэнзій да Крамлю паміж імі на-
зіраецца дзіўны альянс. На пачатку верасня 
глава МУС Грузіі Вано Мерабішвілі нечакана 
з’явіўся ў Беларусі. Лукашэнка паведаміў 
госцю пра «цудоўныя» асабістыя адносіны 
з сп. Саакашвілі, даў згоду на адкрыццё ў 
Мінску амбасады Грузіі, пра абмен дыпмісіямі 
паміж Беларуссю і краінамі ГУАМ. Сяброўства 
Беларусі ў АДКБ гэтаму не замінае, паколькі 
не дае Мінску льготаў на расійскую нафту. 
11 кастрычніка ў Вільнюсе адбудзецца саміт 
краін Балта-Чарнаморскага рэгіёну, дзе ў 
прыватнасці будуць абмяркоўваць пракладку 
адной з галінаў нафтаправоду Адэса—Броды 
праз Беларусь. Цаною ўдзелу ў праекце для 

Мінску стане далейшая карэкцыя яе знешняй 
палітыкі.

РБК (Украіна) 

Заявы Лукашэнкі жорсткай антырасійскай 
рыторыкі не ўключалі. Мясцовыя назі-

ральнікі мяркуюць, што ён зразумеў беспер-
спектыўнасць сваіх заяў пра энергетычную 
бяспеку на бліжэйшыя гады. Нават калі ўсё 
будзе адбывацца згодна з планамі, канкрэтныя 
вынікі новая энергетычная палітыка будзе 
мець толькі праз гадоў дзесяць. Канцэпцыя 
энергетычнай бяспекі, якую падтрымаў прэзі-
дэнт тыдзень таму, — першы дакумент, які 
прызнае рэаліі. 

«Независимая газета» (Расія)

� ЯНЫ ПРА НАС: ЗАМЕЖНАЯ ПРЭСА ПРА БЕЛАРУСЬ

АПЕРАЦЫЯ «ПЕРАЕМНІК». 
УЗБЕКСКІ ВАРЫЯНТ 

22 верасня ва Узбекістане 
афіцыйна пачалася кампанія 
па выбарах прэзідэнта краіны, 
прызначаных на 23 снежня. 
Пра тое, як вырашаецца 
праблема пераемніка ва 
Узбекістане, журналіст «Новага 
часу» гутарыў з украінскім 
палітолагам Віталем Куліком.

— Ці можна ўжо зараз каза-

ць, што Карымаў пераможа? 

— У прынцыпе, вынікі га-
ласавання вядомыя ўжо зараз. 
Нават эксперты не ўяўляюць, хто 
можа ўзначаліць краіну, акрамя 
цяперашняга прэзідэнта Іслама 
Карымава. Што ўжо казаць пра 
большасць простых грамадзян, 
якія атрымліваюць інфармацыю 
выключна з афіцыйных СМІ, дзе 
фігуруе толькі адзін палітык 
— Карымаў. Аднак інтрыга ў гэ-
тых выбарах ёсць. Карымаў можа 
адмовіцца ад удзелу і пачаць 
аперацыю «пераемнік». Праблема 
перадачы ўлады і захавання пры 
гэтым палітычнага і эканаміч-
нага курсу вельмі актуальная 
для Узбекістана. На сённяшні 
момант, трэба прызнаць, рэаль-
най альтэрнатывы Карымаву, 
які кіруе краінай ужо 17 гадоў, 
няма.

— Няўжо нельга назваць 

імя хоць аднаго маладога 

палітыка, які здольны кіра-

ваць краінай? 

— За час Карымава вырасла 
новая генерацыя маладых перс-
пектыўных палітыкаў, аднак усе 
яны працуюць у сваіх галінах. 
Палітычная эліта мае рэгіяналь-
ную спецыфіку і заснавана на 
кансенсусе інтарэсаў розных рэгія-
нальных груповак. Гэты кансенсус 
непасрэдна завязаны на фігуры 
Карымава. Узвышэнне аднаго з 
гэтых кланаў шляхам захопу прэзі-
дэнцкай пасады можа прывесці да 
парушэння балансу інтарэсаў.

— Як наконт дзяцей Кары-

мава?

— Глава Узбекістану тэарэ-
тычна можа рыхтаваць сваю 
дачку Гульнару ў пераемнікі. 
Аднак спадкаемцу трэба доўга 
падрыхтоўваць. Між тым, вопы-

ту кіраўніка ў Гульнары няма. 
Па-першае, яе неабходна будзе 
прызначыць на нейкую салідную 
пасаду, як гэта зрабіў у свой час 
Гейдар Аліеў з сынам. А часу 
вельмі мала…

— Як жа Ташкент у такім 

выпадку збіраецца вырашаць 

праблему пераемніка?

— Здаецца, што стаўка будзе 
зроблена на тое, каб прадстаўнікі 
кожнага клану былі дапушчаны 
да ўдзелу ў кіраванні краінай. 
Па прапанове Іслама Карымава, 
у канстытуцыю краіны былі 
ўнесены папраўкі. Іх сэнс — павы-
шэнне ролі палітычных партый. 
У закон уводзяцца новыя тэрміны 
«апазіцыя» і «фракцыя». Цікавы 
пункт, які дазваляе палітычным 
партыям і дэпутатам патрабава-

ць адстаўкі кіраўнікоў адмініст-
рацыі ў сталіцы і на месцах. Пры 
гэтым, праўда, за прэзідэнтам 
захоўваецца права прызначаць 
і здымаць з пасады кіраўніка 
кабінету. У выпадку, калі пар-
ламент двойчы не пагадзіўся на 

прапанаваную ім кандыдатуру 
прэм’ера, парламент распуска-
ецца. Прэзідэнт у такім выпадку 
прызначае прэм’ера сам. Гэта 
датычыцца кіраўнікоў мясцовых 
адміністрацый. Аднак нават 
такія змены не дазваляюць каза-
ць пра ўстойлівасць усёй сістэмы 
на этапе перадачы ўлады. 

— Ці прыме ўдзел у выбарах 

апазіцыя?

— Удзел эмігранцкіх і неле-
гальных апазіцыйных арганіза-
цый, кшталту «Эрке», «Бірлык», 
у прынцыпе немагчымы. Перш за 
ўсё таму, што лідэры апазіцыі ма-
юць праблемы з карымаўскім за-
конам. Ужо таму такія палітыкі, 
як Санжар Умараў або Мухамад 
Саліх, не прыедуць на радзіму, 
нягледзячы на ўсе спакусы пра-
піярыцца. Пакуль пра амбіцыі 
стаць прэзідэнтам заявілі толькі 
«незалежныя» — сацыёлаг-паэт 
Акбар Аліеў, эканаміст-праваа-
баронца Джахангір Шасалімаў, 
эколаг Актам Шаймандараў. Не 
выключана, што ў выбарах буду-
ць прымаць удзел прадстаўнікі 
пяці легальных палітычных 
партый, напрыклад, старшыня 
Народна-дэмакратычнай партыі 
Асілідзін Рустамаў або іншыя. 
Аднак для гэтага ім давядзецца 
сабраць 5 працэнтаў подпісаў 
ад агульнай колькасці выбарш-
чыкаў. З улікам таго, што ва Уз-
бекістане 16 мільёнаў грамадзян 
з правам голасу, трэба збіраць 
800 000 подпісаў. Калі не будзе 
задзейнічаны адмінрэсурс, апазі-
цыянерам сапраўдным і ліпа-
вым, вырашыць гэтую праблему 
тэхнічна вельмі цяжка. Аднак, 
хутчэй за ўсё, нехта подпісы 
збярэ. Карымаву будзе патрэбны 
спарынг-партнёр, як гэта было на 
выбарах 1991 і 2000 гадоў. 

— Якой можа быць рэакцыя 

Захаду і Расіі на не вельмі праз-

рыстыя і дэмакратычныя 

выбары?

— Узбекістан традыцыйна 
знаходзіцца ў фокусе інтарэсаў 
вялікіх геапалітычных гульцоў 
— ЗША, Расіі, Кітая. ЗША разгля-

даюць краіну як частку праекту, 
мэта якога — ператварыць Сярэд-
нюю Азію ў зону свецкіх дзяржаў 
з адкрытай сістэмай дзяржаўнага 
кіравання, што падтрымліваюць 
добрыя стасункі з Вашынгтонам. 
Пасля таго, як падчас вайны з 
талібамі ва Узбекістане з’явілася 
база ЗША, здавалася, што Ка-

рымаў гуляе па амерыканскіх 
правілах. Аднак пасля падзей у 
Андзіжане Ташкент зрабіў дрэйф 
у бок Крамлю. У 2005 годзе прэзі-
дэнты Пуцін і Карымаў падпісалі 
дамову пра сяброўскія адносіны 
паміж сваімі краінамі. Фактычна 
мова ішла таксама пра вайско-
ва-палітычную кааперацыю. У 
дакуменце адкрыта гаворыцца, 
што Масква можа ўмяшацца ў 
сітуацыю на тэрыторыі краіны, 
калі рэжым будзе ў небяспецы. 
Потым Узбекістан уступіў у склад 
Шанхайскай групы. Паралельна 
назіраецца пранікненне расейс-
кага капіталу. У 2007 годзе тава-
раабарот паміж РФ і Узбекістанам 
вырас у два разы ў параўнанні з 
папярэднім — з трох мільярдаў 
долараў да пяці мільярдаў. Трэцім 
важным геапалітычным акцёрам 
у Цэнтральнай Азіі з’яўляецца 
Кітай. Пекін робіць стаўку на 
эканамічную экспансію. Зараз 
памер кітайскага тавараабароту 
з Узбекістанам складае 1,3 міль-
ярда долараў. 

— Ці існуе пагроза ісламізму? 

— Узбекістан знаходзіцца пад 
пагрозай ісламскай экспансіі. 
Нядаўна кіраўніцтва Таджы-
кістану і Кіргізіі заявілі пра 
пасяленне актыўнай групоўкі 
«Ісламскі рух Узбекістана» ў Фер-
ганскай даліне. Беручы пад увагу 
знешнюю пагрозу ісламізму і не 
вырашаную праблемы перадачы 
ўлады, забеспячэнне стабільнасці 
напярэдадні выбараў з’яўляецца 
галоўнай задачай узбекскага 
кіраўніцтва. 

— Якім можа быць сцэнар 

падзей?

— Не праводзіць рэформы 
больш не магчыма. Згодна з 
Канстытуцыяў, адзін і той жа 
чалавек не можа займаць больш 
за два тэрміны пасаду прэзідэнта. 
Таму верагодна, што парламент 
адменіць пункт пра гэта абме-
жаванне. Другі сцэнар — пост 
прэзідэнта ўжо хутка будзе вы-
ключна прадстаўнічым, пры 
адначасовым павышэнні ролі 
кіраўніка Верхняй палаты, якую 
можа заняць Іслам Карымаў. У 
такім варыянце стаўка на гэтых 
выбарах прэзідэнта будзе не та-
кой вялікай. У любым выпадку, 
апошняе слова за Карымавым. 

Глава Узбекістану тэарэтычна можа рыхтаваць сваю дачку 

Гульнару ў пераемнікі
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ХУАН ХАСЭ ІБАРЭТСЕ

Прэм’ер-міністр Краіны Баскаў 
прадставіў свой новы план 

пра адносіны паміж баскскай аў-
таноміяй і Мадрыдам. Згодна з ім, 
у 2008 годзе ў рэгіёне мае адбыцца 
рэферэндум пра формы адносінаў 
з цэнтрам. Яму будуць папярэд-
нічаць кансультацыі з іспанскім 
кабінетам і парламентам. Праект 
быў прадстаўлены на паседжанні 
парламенту аўтаноміі і адразу выклікаў негатыўную рэакцыю сярод мадрыд-
скіх чыноўнікаў, нават не зважаючы на тое, што пытанне незалежнасці краю 
адкрыта не ставіцца. На думку прадстаўнікоў ураду, які, дарэчы, фармуецца з 
сацыялістаў, Ібарэтсе, які на словах адмаўляецца ад ідэі незалежнай баскскай 
краіны, на самай справе намагаецца падмануць Мадрыд. Калі іспанскі ўрад 
пагодзіцца на план Ібарэтсе, то фактычны ён прызнае права баскаў самім 
вызначаць свой лёс. Цяперашняй канстытуцыяй рэферэндумы ў аўтаноміях 
не маюць статусу вярхоўнага праяўлення волі народу без санкцыі сталічных 
картэсаў. Ужо зараз Мадрыд даў зразумець, што забароніць правядзенне 
рэферэндуму праз канстытуцыйны суд. Праўда, магчыма, разгляду ў кансты-
туцыйным судзе і не спатрэбіцца. У Ібарэтсе шмат унутраных праціўнікаў, 
галоўным чынам сярод баскскіх левых. Яны ўжо заявілі, што вызначаць лёс 
радзімы павінны ўсе баскі, у тым ліку тыя, што жывуць па-за адміністратыўны-
мі межамі аўтаноміі — у Францыі або іспанскай правінцыі Навара. Па-другое, 
яны разглядаюць ідэю плебісцыту як піяр-ход Нацыянальнай партыі Баскаў 
(PNV), лідэрам якой з’яўляецца Хуан Хасэ Ібарэтсе. У 2009 годзе ў аўтаноміі 
пройдуць выбары і, згодна з прагнозамі, PNV на іх можа прайграць. Таму 
партыі трэба тэрмінова шукаць, як прыцягнуць выбаршчыкаў. Адсюль і ідэя 
рэферэндуму, за якой нічога не стаіць. 

МАНМОГАН СІНГХ

Кіраўнік індыйскага ўраду абвясціў 
пра тое, што ХХІ стагоддзе будзе 

індыйскім. Гэтую заяву ён зрабіў, калі 
адкрываў манеўры індыйскага флоту 
і войска ў Бенгальскім заліве. Гэта былі 
самыя вялікія рэгіянальныя манеўры, у 
якіх акрамя індыйцаў прынялі ўдзел 20 
000 жаўнераў ЗША, Аўстраліі, Японіі. 
Манеўры сталі сімвалічным адказам 
на нядаўнія вучэнні войскаў краіны 
Шанхайскай групы на Урале (Расія). 
Не дзіўна, што МЗС Кітаю выступіла з 
пратэстам супраць вучэнняў, паколькі яны ад-
бываліся ўздоўж шляху, па якому ў КНР пастаўляюць 
з Малакі нафту. Праз гэты маршрут кітайцы атрымліваю-
ць 80 працэнтаў імпарту нафты. Дэлі афіцыйна не кажа, што манеўры накіра-
ваныя супраць пагрозы рэгіянальнай гегемоніі Кітая. Па словах індыйскіх 
чыноўнікаў, яны адбываюцца згодна з пактам пра вайсковую кааперацыю 
паміж ЗША і Індыяй, які быў падпісаны яшчэ ў 2005 годзе. Дарэчы, згаданая 
дамова дазваляе перадаваць Індыі ядзерныя тэхналогіі. Факт манеўраў, на 
думку экспертаў, з’яўляецца адзнакай таго, што ЗША будуць рабіць стаўку 
на Індыю ў барацьбе супраць Кітаю. Індыйскі прарыў можа быць запісаны ў 
дасягненні адміністрацыі Буша-юніёра, бо напрыканцы 80-х Індыя лічылася 
стратэгічным праціўнікам з-за добрых кантактаў Дэлі і Масквы. Яшчэ адна 
выснова назіральнікаў: Пакістан выключаны з катэгорыі лепшых сяброў 
Вашынгтону. Рэжым генерала Мушарафа вельмі не стабільны, каб буда-
ваць з ім доўгатэрміновыя планы. Што да Дэлі, то нягледзячы на пратэсты 
камуністаў, якія правялі ў дзень пачатку манеўраў вялікую акцыю пратэсту, 
кіраўніцтва заявіла, што з бюджэту наступнага года Мінабароны атрымае 
22 мільярды долараў. Такім чынам, краіна стала восьмай краінай у свеце 
па колькасці асігнаванняў на ВПК. Пры гэтым, згодна з Індэксам чалавечага 
развіцця, Індыя займае 126-е месца сярод 177 дзяржаў свету. 

РОБЕРТ МУГАБЭ

Нейкая муха ўкусіла дыктатара 
Зімбабве, які больш за 25 гадоў 

кіруе гэтай афрыканскай краінай. У 
Зімбабве даўно ўжо няма вольнай 
прэсы, апазіцыя дзейнічае фактыч-
на ў падпольных умовах, нават на 
перапіску ў інтэрнэце існуе цэнзура. 
Пасля таго, як у 2000 годзе Мугабэ за-
клікаў суайчыннікаў да захопу ўлас-
насці белых фермераў, краіна трапі-
ла ў міжнародную ізаляцыю. Мугабэ і 
прадстаўнікам ягонай адміністрацыі 
даўно забаронены ўезд у ЕС. І раптам 
на мінулым тыдні нечакана для ўсіх 
лаяльны парламент краіны прыняў 

рашэнне пра дазвол для апазіцыйных партый прымаць удзел у выбарах у 
наступным годзе. Больш таго, будзе дазволена незалежная выбарчая камісія. 
Відавочна, рашэнне з’яўляецца вынікам нейкага кампрамісу, які быў заключаны 
ў тайне ад грамадства. Не выпадкова, як толькі парламент прыняў закон пра 
новыя правілы правядзення выбараў, апазіцыйны Рух за дэмакратычныя змены 
(MDC) пагадзіўся з праектам новай канстытуцыі, якая зараз праходзіць слуханні 
ў Сенаце. Хутчэй за ўсё, медыятарам перамоваў паміж рэжымам і апазіцыяй 
выступіў кіраўнік Паўднёвай Афрыканскай Рэспубліцы (ПАР) Табо Мбэкі, які 
занепакоены эканамічным крызісам у Зімбабве. З-за голаду тысячы грамадзян 
Зімбабве бягуць у ПАР і выклікаюць галаўны боль у Прэторыі.

ВАЙНА І МІР 
У ДОМЕ ХРЫСТА

Алег ПЯТРОЎ

Ватыкан правёў кадравую 
перастаноўку ў Расіі. Яе мэта, 
як лічаць аналітыкі, — больш 
актыўны дыялог паміж 
праваслаўнымі і каталікамі.

«Ваша святасць, пасля 16 гадоў 
пастырскай турботы за расій-
скіх каталікоў я вяртаюся на 
бацькаўшчыну, але пакідаю ў 
Маскве частку свайго сэрца і 
памятаю пра радасныя моманты 
супрацоўніцтва з Рускай пра-
васлаўнай царквою і Вамі», — з 
гэтымі дыпламатычнымі словамі 
звярнуўся ў лісце архіепіскап Та-
дэвуш Кандрусевіч да патрыярха 
Маскоўскага Аляксія ІІ. Ліст быў 
напісаны з нагоды пераводу Кан-
друсевіча з Масквы пасля 16 гадоў 
службы ў Расіі.

16 гадоў працы ў Расіі ар-
хіепіскапа Тадэвуша Кандру-
севіча ў якасці кіраўніка ка-
таліцкай мітраполіі ў Маскве 
сталі сапраўднай эпохаю ў жыцці 
расійскіх каталікоў. І гэта эпоха, 
паводле слоў заступніка кіраўні-
ка аддзелу знешніх царкоўных 
адносін Рускай праваслаўнай 
царквы епіскапа Ягорьеўскага 
Марка (Галаўкова), адзначылася 
«шэрагам праблемаў». 

Напрыклад, у Маскоўскай 
патрыярхіі былі вельмі незада-
воленыя крытычнымі заўвагамі 
Кандрусевіча з нагоды пачатку 
выкладання ў расійскіх школах 
прадмету «Асновы праваслаўнай 
культуры».

Той факт, што 21 верасня ка-
таліцкую архіепархію ў Маскве 
ўзначаліў епіскап Паола Пецці, 
італьянец па паходжанню, можа 
быць адзнакаю некаторых змен 
у адносінах Ватыкану і Расіі, 
мяркуе епіскап Марк. «Кадравыя 
змены — гэта працоўны момант, 
аднак мы маем надзею, што за 
гэтым крокам пачнецца змена 
палітыкі Рыма-каталіцкай цар-
квы». 

За апошнія гады ў адносінах 
паміж праваслаўнымі і каталі-
камі ўзнікла шмат праблемаў. 
Сярод іх — падвышэнне статусу 
каталіцкіх прадстаўніцтваў у 
Расіі і стварэнне новых без атры-
мання на гэта згоды Расійскай 
праваслаўнай царквы. Таксама 
РПЦ не падабаецца стварэнне 
грамад грэка-каталікоў у тра-
дыцыйна праваслаўных раёнах 
усходняй Украіны.

Апагеем канфлікту паміж 
канфесіямі стала стварэнне яшчэ 
Папам Янам Паўлам ІІ у 2003 
годзе епархіі ў Расіі. Кантакты 
паміж РПЦ і Ватыканам у той 
час прыпыніліся. Архіепіскапа 
Кандрусевіча байкатавалі лідэры 
праваслаўнай царквы. Некато-
рым каталіцкім святарам увогуле 
адмовілі ў расійскіх візах. Пера-
ломным момантам стаў прыезд 
у Маскву ў тым жа годзе нунцыя 
Антоніа Менніні. Ён пачаў курс 
на пошук згоды паміж каталікамі 
і праваслаўнымі. Вынікам гэтай 

палітыкі, на яго думку, мала 
быць гістарычная сустрэча паміж 
Папаю Рымскім і Патрыярхам 
Маскоўскім. Праўда, па словах 
галоўнага рэдактара часопіса 
«Святло евангелля» Віктара Кру-
ля, «у рэальнасці да гэтай суст-
рэчы было вельмі далёка». Аднак, 
як ён кажа, «ніколі мы не былі да 
яе настолькі блізка».

Перавод Кандрусевіча з Расіі ў 
Беларусь польская прэса лічыць 
саступкай Ватыкану. «Для пра-
васлаўных Кандрусевіч — сімвал 
ваяўнічага каталіцызму», — піша 
выданне «Wprost». Паводле па-
ходжання паляк з Беларусі, Кан-
друсевіч заўсёды падкрэсліваў, 
што каталіцызм — частка расій-
скай традыцыі. 

Цяжка казаць, ці гэта праўда. 
Да рэвалюцыі 1917-га ў Расійскай 
імперыі было пяць каталіцкіх 
епархіяў, і ўсе на тэрыторыі 
былой Рэчы Паспалітай — у 
Беларусі, Літве, Польшчы, Украі-
не. У самой Расіі існавала два 
каталіцкіх прыходы — у Санкт-
Пецярбургу і Маскве. Яны былі 
заснаваныя яшчэ пры Кацярыне 
ІІ «для французаў, якія жывуць 
у Расіі». Цяжка казаць пра тое, 
што каталіцызм быў папулярны 
пры Саветах. 

Магчыма таму, праваслаўныя 
не падзялялі пазіцыі Кандрусеві-
ча. Яны лічылі, што яго палітыка 
— гэта праява празелітызму, 
намаганне перавесці вернікаў 
у іншую веру. Цяпер адносіны 
будуць больш мяккімі. Як кажа 
Жан-Франсуа Ціры, дырэктар 
культурнага цэнтру «Духоўная 
бібліятэка», прызначэнне епіска-
па Пецці не ёсць нечым экстра-
ардынарным. Аднак ён прызнае, 
што прыход Пецці стане пазітыў-
ным момантам. Італьянец — ад-

носна новы чалавек, на паводзіны 
якога будзе менш уплываць гіста-
рычная памяць. 

У чаканні сустрэчы
Пра сустрэчу Папы Рымскага і 

Патрыярха Маскоўскага размова 
цягнецца аж з 1991 года. У Расію 
Папу Яна Паўла ІІ запрашалі 
яшчэ прэзідэнт СССР Міхаіл 
Гарбачоў і першы прэзідэнт Расіі 
Барыс Ельцын. Пантыфік у той 
час настойваў, каб яго візіт пра-
ходзіў у фармаце пастырскага, 
а не палітычнага візіту. Аднак 
пасля кансультацый з Аляксіем 
ІІ Ельцын адмовіў Папе ў такім 
фармаце паездкі ў Маскву. 

Расійская праваслаўная царк-
ва разглядала і разглядае Расію 
сваёй кананічнай тэрыторыяй. У 
каталікоў такога тэрміну няма. 
На іх думку, каталіцкая (або ўся-
ленская) царква мае права на пра-
вядзенне місіянерскай дзейнасці 
або пастарскай працы ў любым 
кутку планеты.

Доктар тэалагічных навук Іза-
бель дэ Андрыа кажа, што пасля 
перапынку ў 6 гадоў ў кастрыч-
ніку 2006 года дыялог удалося 
аднавіць. Праўда, з іншага боку, 
яна ўказвае на пытанне уніятаў, 
або грэка-каталікоў. Якраз гэтае 
пытанне спрычынілася да зрыву 
дыялогу ў 2000 годзе. 

З іншага боку, цяпер, здаец-
ца, у Ватыкана і Масквы больш 
агульных праблемаў, на фоне 
якіх старыя канфлікты проста 
дробязь. Абедзве царквы, няглед-
зячы на ўсё праблемы, могуць, 
напрыклад, аб’яднаць свае сілы 
для барацьбы супраць масавай се-
кулярызацыі (адмены ад рэлігій-
ных каштоўнасцей) у грамадстве. 
Аднак тут патрэбны прарыў на 
ўзроўні сустрэчы лідэраў. 
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РАМАН СЕМАШКЕВІЧ. МАРА  
Сяргей ГВАЗДЗЁЎ

Жывапісныя і графічныя 
творы мастака-беларуса 
Рамана Мацвеевіча 
Семашкевіча ў асяродку 
знаўцаў і музейшчыкаў 
называюць «марай 
калекцыянера». Не дарма! 
Яшчэ падчас навучання ў 
Маскве асобныя з іх былі 
набытыя ленінградскім 
Рускім музеем і Траццякоўскай 
галерэяй.

З успамінаў пра суполку «13» 
Таццяны Маўрынай — маста-
ка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
СССР, прэміі Г.-Х. Андэрсена. «Ён 
удзельнічаў толькі ў адной выста-
ве суполкі «13». Любая тэма — па-
раход, цягнік, агітатар, сустрэча 
— усё адно: жар душы і дужыя рукі 
рабілі сваю справу. Атрымоўвала-
ся палатно, якое хацелася мець у 
сябе дома, і не мне адной. Ён неяк 
адразу стаў марай калекцыянераў, 
дагэтуль жыве яго выраз: «Можна 
выстаўляць, а можна і не выстаў-
ляць», — казаў ён і таямніча-доб-
разычліва ўсміхаўся».

Раман Семашкевіч апантана 
любіў жыццё. Прагна наталяўся 
рэчаіснасцю. Цаніў час. Адчуваў, 
час — каштоўны, хуткаплынны.

«Дзе б я ні ішоў, я ў ёй, у пры-
родзе.

Яна мяне акаляе і кажа: ты па-
куль у нас, і я — прырода.

Мы ж мастакі — рыцары.
Рассякаю рэчку папалам. Дрэ-

вы звязваю ў пучкі, сонца таплю 
ў зямлю. І выціскаю хмары. Я ўсё 
мушу рабіць, каб жыць, але не 
філасофстваваць». (З ліста Р.М. 
Семашкевіча да Н.М. Васільевай 
— жонкі мастака.14 ліпеня 1937 
года. Лепель)

Лёс творчай спадчыны мастака 
такі ж цмяна-трагічны, як і самога 
творцы. У 1937 годзе, напярэдадні 
арышту, ён рыхтаваўся да пер-
санальнай выставы. Палотны і 
графічныя аркушы былі сабраны 
ад прыватных уладальнікаў у 
майстэрні мастака — у адной з 
вежаў Новадзявочавага манас-
тыра. Знаўцы з НКУСу зрабілі 
«экспрапрыяцыю». Як сцвярджае 
мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі: 
«У даведцы з КГБ пра рэабіліта-
цыю гаворыцца дакладна, што на 

карціны існуе вопіс, і іх у НКВД 
трымалі да 1940 года. Ад мастака 
засталіся: рамень ад эцюдніка, 
бутэлечка з фіксатывам для ма-
люнкаў і раскладное палатнянае 
крэсла. А яшчэ 150 малюнкаў ту-
шам, што перахаваліся ў сяброў ды 
знаёмых, і яшчэ дзесяткі карцін, 
раскіданых ад Пензы да Тбілісі». 
Пасля рэабілітацыі ў 1958 годзе, 
што адбылася дзякуючы высілкам 
жонкі — Васільевай Надзеі Міро-
наўны, асобныя з твораў у 1964-м 
паступілі з архіваў-сховішчаў 
КДБ у архіў Мінкульта СССР, а ў 
1970 годзе патрапілі ў сховішчы 
дзяржаўных музеяў. Блізкі той 
час, калі творы мастака, якія заха-
валіся, пабачаць гледачы. 

Лебедзева — Вільня
Нарадзіўся Раман Семашкевіч 

у 1900 годзе ў мястэчку Лебедзева 
Вілейскага павета Віленскай 
губерні (цяпер Маладзечанскага 
раёна). Адзін з шаснаццаці дзя-
цей вясковага садавода Мацвея. 
Здольнасці Рамана да мастацтва 
выявіліся вельмі рана і былі за-
ўважаны. Інакш бы яму ніяк не 
трапіць у Прытулак для дзетак 
з маламаёмасных (зусім галеч-
ных) сем’яў і дзяцей-сіротаў, які 
існаваў (з 1920 года) пры Вілен-
скай беларускай гімназіі (ВБГ). 
Прытулкам апекаваўся вядомы 
беларускі дзеяч — ксёндз Адам 
Станкевіч. 

Дзятва ў прытулку і падлеткі 
разнастаілі свой побыт шмат-
лікімі творчымі працамі. Раман 
«маляваў вельмі ўдала, меў да 
гэтага вялікія здольнасці. Вось 
аднойчы ён намаляваў на сцяне 
нашае спальні некалькі абразоў, а 
маляваў вуглём «Распяцце Хрыста 
на крыжы». Да гэтага абраза мы 
заўсёды раніцай і вечарам малілі-
ся. Раман Семашкевіч быў вельмі 
працавіты, ніколі часу не марна-
ваў, як толькі прыйдзе з гімназіі, 
адразу браўся за сваю працу: маля-
ваў, ляпіў, а нават меў мандаліну, 
выводзіў розныя салаўіныя трэлі 
— гэта музыка ўсіх зачароўва-
ла, дзеці забываліся пра голад і 
холад», — успамінаў пазней, па 
вяртанню з варкуцінскай высылкі, 
стары беларускі адраджэнец Янка 
Багдановіч.

З прытулку Раман Семашкевіч 
і паступіў у ВБГ— «кузню нацы-
янальных кадраў». Афармляў 
рукапісны, гімназічны часопіс 
«Рунь» (1923 год), у якім сустрака-
юцца вельмі трапныя партрэцікі 
выкладчыкаў, побытавыя сцэнкі 
з жыцця гімназіі. Мастацкай гра-
матай авалодваў пад кіраўніцтвам 
неардынарнага мастака і фанта-
зёра Язэпа Драздовіча ў яго майс-
тэрні-студыі, што існавала пры 
ВБГ. Як і большасць старэйшых 
навучэнцаў гімназіі, быў сябрам 
КСМЗБ. 

Напачатку 20-х гадоў у Вілен-
скай беларускай гімназіі выкла-
даюць М. Гарэцкі, А. Смоліч, С. 
Рак-Міхайлоўскі, А. Грыневіч. У 
гімназіі і ва універсітэце ладзяцца 
літаратурныя вечарыны, працуе 
лекторый, ставяцца спектаклі. З 
Раманам Семашкевічам вучацца 
будучыя мастакі М. Васілеўскі, 
В. Сідаровіч (абодва зніклі на не-
абсяжных прасторах СССР у 30-я), 
будучыя паэты Алесь Салагуб ды 
Хведар Ільяшэвіч. 

Але юнак марыць патрапіць у 
Савецкі Саюз, дзе зараз, а не калі-
небудзь, будуецца новае жыццё. 
Дзе ў Савецкай Беларусі набірае 
рух беларусізацыя, нацыянальна-
культурнае будаўніцтва. 

Віцебск — Масква
У 1924 годзе Раман ляснымі 

сцежкамі, праз «зялёную мяжу» 
перабіраецца ў СССР.

Віцебскі мастацкі тэхнікум, 
куды ён патрапіў, трывала ста-
новіцца на нацыянальныя рэйкі. 
Пад кіраўніцтвам камісіі Інбел-
культа студэнты і выкладчыкі 
ладзяць этнаграфічныя ды краяз-
наўчыя экспедыцыі па Беларусі. У 
1925–1926 гадах у тэхнікуме пачалі 
чытаць гісторыю беларускага мас-
тацтва. Навучанне на прыкладах 
народнай мастацкай культуры 
практыкаваў настаўнік — Драз-
довіч. А чаго вартае адно суквецце 
імёнаў — выкладчыкаў тэхнікума? 
Скульптурнае аддзяленне, на якім 
ён пачаў навучацца, ачольваў мэтр 
М. Керзін. 

Семашкевіч, як адзін з лепшых 
студэнтаў, разам з М. Філіпові-
чам, накіроўваецца ў Маскву. На 
навучанне ў Вышэйшы мастац-
ка-тэхнічны інстытут (ВХУТЕІн) 
на факультэт жывапісу. Масква 
віравала. Мастацкія маніфесты 
і дэкларацыі. Суполак і згурта-
ванняў на любы густ: ад трады-
цыяналістаў, індустрыялістаў, 
мастакоў рэвалюцыі (АХР), да 
«аналітычнага мастацтва» вучняў 
П. Філонава. Было ад чаго прыйсці 
ў роспач! Але не… Раман Семаш-
кевіч быў не з такіх.

Знешнасцю, па вопратцы і трохі 
нязграбных рухах, ён нагадваў 
рабочага. У яго невысокай, кар-
жакаватай, атлетычна складзенай 
фігуры адчувалася моц і ўпэўнена-
сць. Рашучая, буйная лепка твару, 
пакручастыя надброўныя дугі, 
уважлівыя карыя вочы і неўтай-
моўная, цёмна-русявая чупрына 
злёгку кучаравых валасоў. Ён 
трывала стаяў на зямлі, абапіраўся 
на яе. Дзіўнымі былі ягоныя рукі 

— спрытныя, гнуткія, дужыя. Яны 
тварылі цуды — такім запомніла 
яго ў 1930 годзе пешчаная мас-
коўская барышня — літаратарка, 
якая сябравала з Ул. Маякоўскім, 
А. Кручоных, мастаком Кір. Зда-
невічам. 

Мастакі 20–30-х стваралі свет 
новых формаў. Яны пазачыняліся 
ў майстэрнях ды пэўны час не ба-
чылі, не ўсведамлялі, не надавалі 
асаблівай увагі такой, здавала-
ся б, прахадной акалічнасці, як 
«цвёрдая рука», зацвярджэнне но-
вага парадку. Ім было не да гэтых 
«дробязяў», яны былі ў творчым 
пошуку. Усе, ці амаль усе, былі 
рэвалюцыянерамі ў мастацтве. 

Антысусветы мастака
Рэвалюцыйнасць яго твораў 

«зыходзіла з абсалютна новай ідэі 
ўздзеяння колеру. Калі я ўпершы-
ню ўбачыў творы Семашкевіча, 
то зразумеў, што «антысусвет» 
можа быць не менш гарманіч-
ным, чым наш звыклы, ён узяў 
усё самае каштоўнае, што было ў 
яго настаўніка, ён здолеў зрабіць 
жывапіснае адкрыццё — стварыць 
новае ўяўленне пра гармонію ко-
леру. Палітра Дрэвіна будавалася 
на сумоўі падобных колераў, якія 
набліжаліся да манахромнасці. Се-
машкевіч пераадольвае здавалася 
б непераадольнае — пры дапамозе 
дысанансаў, дысгармоній стварае 
свой новы «антысусвет» з новым 
гарманічным строем. Асабліва 
дзейсным з’яўляецца яго сугучча 
жоўтага і сіняга, якое ў сваёй куль-
мінацыі дасягае моцы гучання 
сімфанічнага аркестра. Адкрыццё 
ў жывапісе — кшталту адкрыццю 
новай мелодыкі Вагнера… Пей-
зажы Семашкевіча, дзякуючы 
іх нечаканай манументальнасці 
і ярка-індывідуальнаму строю, 
успрымаюцца як новае ў гэтым 
жанры, падмуркам пейзажа Се-
машкевіча з’яўляецца замкнёны ў 
сабе вобраз. Гэта надае яго краяві-
дам пластычную важкасць: купы 
дрэваў набываюць скульптурную 
манументальнасць, а глыбіня 

прасторы — трохмерную канс-
труктыўнасць. Мастацтва Рамана 
Семашкевіча — творчы подзвіг… 
Ён быў на дзіва плённым маста-
ком, выстаўляўся, іншым часам, 
па два-тры разы на год. Гэта быў 
смелы барацьбіт за праўду і сва-
боду ў мастацтве» (Віцінг Мікалай 
— жывапісец, графік, 1910 года 
нараджэння). 

Між тым, новаўтвораную імпе-
рыю — Савецкі Саюз — спакваля 
ахутваў ліпка-брунатны саван 
таталітарызму.

Да года заканчэння ВХУТЭІна, 
апрача Пушкінскага музея і Трац-
цякоўкі, творы Рамана Семашкеві-
ча ўжо былі набытыя Нікалаеўскім 
музеем імя Верашчагіна, музеямі 
Фрунзе і Таганрога, Рэспубліканс-
кімі музеямі Чабаксараў і Мінска, 
прыватнымі калекцыянерамі.

У 1931-м яго запрашаюць узяць 
удзел у выставе суполкі «13». Безу-
моўна, ён згаджаецца! Ён гатовы 
выстаўляцца хоць штодня. (Выста-
ва прайшла ў актавай зале МГУ). 
Самай жа значнай падзеяй гэтага 
года (пасля шлюбу з Н.М. Васілье-
вай) сталася адкрытая напрыкан-
цы года (30.10.1931) персанальная 
выстава на Вялікай Дзмітраўцы. 
На ёй было прадстаўлена 200 па-
лотнаў, напісаных алеем, і каля 
сотні малюнкаў. Водгук на яе быў 
у газеце «Савецкае мастацтва», 
а знаны маскоўскі бібліяфіл, біб-
ліёграф і гісторык мастацтва 
Павел Этынген у лісце да мастака 
Мітрохіна з Масквы адзначаў: 
«Малады і таленавіты жывапісец 
Семашкевіч меў смеласць налад-
зіць уласную выставу, на якой 
зусім няма тэматычных карцін. 
Гэта пакуль адзіная станоўчая 
з’ява на мастацкім даляглядзе». 

Колеры Беларусі
У 1932 годзе Раман Семашкевіч 

здзейсніў творчую паездку па 
Беларусі. Тут ён адчуваў сябе 
дома. (Зрэшты, да бацькоўскага 
дому ў Лебедзева яшчэ каля сотні 
кіламетраў). Але ж у Мінску паба-
чыўся з сябрам юнацтва — паэтам 
Алесем Салагубам, які трохі паз-
ней за яго, у 1927 годзе, перайшоў 
з Заходняй Беларусі ў СССР. 

10.8.1933 года паэт Алесь Сала-
губ будзе арыштаваны па інспіра-
ванай НКУСам справе «Беларускі 
нацыянальны цэнтр» (БНЦ), пры-
гавораны 9.01.1934 года да расстрэ-
лу. Рэабілітаваны ў 1956 годзе.

Сустрэўся з Янкам Купалам, 
Якубам Коласам, што таксама 
зафіксавала рука майстра. Зрабіў 
групавы партрэт М. Галадзеда, М. 
Гікалы і А. Александровіча.

Тут жа, у Мінску, ён зрабіў, як 
заўжды, хуткі і трапны партрэцік 
свайго гімназічнага настаўніка, 
«адраджэнца», дзядзькі Антона 
— Грыневіча. 

Грыневіч Антон Антонавіч (1878–
1937) — грамадска-палітычны і 
грамадска-культурны дзеяч, выда-
вец-друкар твораў беларускай лі-
таратуры, фалькларыст-збіральнік, 
даследчык і выдавец беларускіх 
песень, тэарэтык музыкі, музычны 
асветнік, настаўнік спеваў, аўтар 
музычных падручнікаў, хрэстаматый, 
спеўнікаў для дзяцей, школьнікаў, 
дарослых, актывіст культурных ус-
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15 ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

  КАЛЕКЦЫЯНЕРАЎ
таноў БНР, потым — і БССР, вучоны 
сакратар Цэнтральнага кіраўніцтва 
Таварыства беларускай школы, кам-
пазітар, музыказнаўца. Рэпрэсаваны 
ў 1937 годзе.

Заспеў Семашкевіч у Мінску і 
маладзейшага за сябе гадаванца 
ВБГ, тады ўжо спелага паэта 
— Валянціна Таўлая. Пасля вы-
ключэння з гімназіі за арганіза-
цыю вучнёўскай забастоўкі ён 
накіраваўся ў СССР. Праз пэўны 
час, напрыканцы 1932 года, па 
рашэнні ЦК КПЗБ, В. Таўлай быў 
адкліканы ў Заходнюю Беларусь 
для падпольнай камуністычнай 
прапаганды. 

Таўлай Валянцін Паўлавіч (1914–
1947). У 1927 годзе паступіў у ВБГ, 
выключаны ў 1927 годзе. Сябра 
цэнтральнай рэдакцыі КПЗБ (Варша-
ва). Супрацоўнік легальнага органа 
КПЗБ «Беларуская газета» — Вільня, 
прадстаўнік ЦК КПЗБ у Цэнтры нацы-
янальна-вызваленчага руху Заходняй 
Беларусі. Арыштоўваўся польскімі 
ўладамі восенню 1930 года, а ў 1934 
годзе па прысудзе атрымаў 8 гадоў, 
быў вызвалены Чырвонай Арміяй у 
1939 годзе.

Зразумела, што такую выбіт-
ную мадэль не мог абмінуць сваёй 
увагай прагны на ўражанні Се-
машкевіч. Дарэчы, «Партрэт В.П. 
Таўлая» (алей, 89,5х90) — адзін з 
нешматлікіх твораў мастака, які 
захоўваецца ў Нацыянальным мас-
тацкім музеі (у Мінску). Будучы 
вывезеным акупантамі са збору 
Беларускай карціннай галерэі 
падчас вайны, партрэт вярнуўся 
на Беларусь, і ў 1948-м зноў стала 
ўладкаваўся ў сховішчы мастац-
кага музея. 

Бадай, немажліва палічыць за-
раз, колькі было зроблена імгнен-
ных партрэтаў алоўкам і пяром за 
гэтую вандроўку, за час правядзен-
ня персанальных выставаў у Пет-
рыкаве і Мазыры. Запамінальны 
быў год — 1932-і. У гэтым жа годзе 
Семашкевіч уступае МОССХ. Па 
ўспамінах жонкі мастака, Надзеі 
Міронаўны, на адной з выставаў 
да Семашкевіча звярнуўся С. Ге-
расімаў — «Раман, я цябе ў МОССХ 
запісаў!» — «Запісаў, ну і добра», 
— быў адказ мастака.

Паспець, паспець…
У тым жа 1932 годзе ў складзе 

навукова-даследчай экспедыцыі 
вандруе па Паўночным Урале. У 
наступным годзе ён зімуе на ме-
тэаралагічнай станцыі Паўднёва-
га Урала на гары Вялікі Таганай. У 
лісце ад 20 сакавіка 1934 года, ужо 
з Масквы, да сябра, мастака Льва 
Карчомкіна, Семашкевіч адзна-
чае, што за час вандроўкі «напісаў 
каля 200 маленькіх эцюдаў». 

Так. Раман Семашкевіч — гэта 
неўтаймоўная і бязмежная стыхія 
творчасці, што вырвалася вонкі. 
Але Семашкевіч — гэта мастак 
думны.

З ліста да Карчомкіна: «Зараз 
у жывапісе назіраецца прыкмет-
ны паварот да старых майс-
троў у сувязі з сацрэалізмам, 
вядома, я гэты паварот не вітаю. 
Натуральна, што ўсе пачынаю-
ць апантана капіяваць старых 
майстроў, не шкадуючы на гэта 
найкаштоўнейшы час, і вельмі 

шмат запазычаюць у іх, чаму і 
ствараецца такі падманны класі-
цызм. Нядобра па-злодзейску 
запазычаць у старых майстроў 
многім мастакам, якія не ўмеюць 
ісці да рэалізму іншым шляхам 
(чым проста наследаваць — С.Г.), 
старыя майстры напсуюць шмат. 
Тут можна выйсці з гэтага ста-
новішча, толькі калі паставіць 
сябе ў межы і дакладна азначыць 
задачу жывапісу, што да чаго і 
навошта. Творчасці ж, наадва-
рот, трэба даць поўную волю. 
Творчасці ж нельга мець ніякіх 
межаў і правілаў, умоваў, і толькі 
тады можна абысціся без старых 
майстроў, а паколькі ў мастакоў 
не будзе накіраванасці, то вельмі 
лагічна, мастак будзе скарыстоў-
ваць эпоху Адраджэння як самы 
праўдзівы жывапіс». 

Але, відаць, думаў Семашкевіч 
не толькі пра жывапіс. У 1933 год-
зе ў Маскве з’явіўся вызвалены з 
польскай турмы лідэр Беларус-
кай Сялянска-Работніцкай Грама-
ды і Старшыня КПЗБ, навуковец, 
публіцыст і перакладчык, аўтар 
Першай беларускай граматыкі 
— Браніслаў Тарашкевіч. Пэўна 
ж, яны кантактавалі! Жонка 
мастака Надзея Міронаўна не 
аднаго разу чула — Тарашкевіч, 
Тарашкевіч. А мо і бачыла. 

У 1935-м Рамана Семашкевіча 
арыштоўваюць першы раз. Але 
«пранесла». Выпусцілі.

Паспець, паспець — пульсава-
ла кроў у скронях. Сам нацягваў 
палотны, сам грунтаваў, сам 
габляваў і збіваў падрамнікі. І 
пісаў. Па ўспамінах жонкі, пісаў 
ён шмат. Хутка і лёгка. Пісаў 
усё. Пісаў заўжды. У любы час. 
Семашкевіч не любіў бялілаў. 

Увесь час галеча і безграшоўе. 
Калі не ставала матэрыялу, а 
яго трэба было шмат, у працу 
ішло ўсё. Не выключаючы прас-
ціны, насоўкі, кардоны і кавалкі 
фанеры. Іншым часам пісаў на 
папярэдніх працах. Здаралася, па 
некалькі прац у дзень. І шчодра 
раздорваў свае творы.

«Яго самабытны геній ішоў 
сваім шляхам. Нагодай для гэ-
тага былі не гонар, не пыха, або 
неталерантнасць. Наадварот, ён 
быў чуллівым, шчырым і нават 
гарэзлівым… Яго агромністае, не-
ўтаймоўнае дараванне не падля-
гала не пад адну з тых праграмаў, 
што прапаноўваў час. Творчасць 
яго была бязмежнай, вольнай і 
непрадказальнай. Школа не ціс-

нула на яго, самабытны, бурны 
тэмперамент выплёскваўся вонкі 
ў самых нечаканых формах і воб-
разах, у той жа час, ён заўсёды 
заставаўся самім сабой. Ён пра-
цаваў запоем, працаваў апантана, 
не ведаў адпачынку, не пакладаў 
рук. Майстэрня яго была запоўне-
на тысячамі палотнаў і кардонаў. 
«Калі мяне пытаюцца, як я пішу, 
я адказваю — як Рафаэль!» — ве-
села смеючыся любіў казаць Се-
машкевіч. Так. Ён пісаў прыгожа, 
лёгка, вольна, з бясконцай заміла-
ванасцю да жыцця». (З успамінаў 
Льва Карчомкіна).

Потым паехаў у камандзіроўку 
на Залатавустаўскі металургічны 
завод, дзе (у Залатавусце) налад-
зіў сваю чарговую персанальную 
выставу. Падчас падрыхтоўкі да 
выставы «Індустрыялізацыя са-
цыялізму» ў 1936-м, вандраваў па 
Алтаю, пісаў панараму г. Рыдзера 
(зараз Ленінагорск) і, зразумела, 
тут жа наладзіў персанальную 
выставу, працаваў у якасці ілюс-
тратара ў часопісе «30 дзён». За 
шэсць гадоў, з 1931 па 1936 (уключ-
на), ён удзельнічаў у дзесяці вы-
ставах, у дадатак наладзіў пяць 
персанальных экспазіцыяў. 

1937 год. Творчая паездка ў 
Лепель. Апошняя камандзіроўка. 
Ён спяшаецца жыць і працаваць. 
Рыхтуецца да новай персаналь-
най выставы. 

…Да расстрэлу
Уначы з 1 на 2 лістапада 1937 

годзе ў дзверы маленькага пакоя 
іх «камуналкі» пагрукалі. Яго 
забралі ад мастацтва, ад жонкі, 
ад яшчэ ненароджанага дзіцяці. 
Чорная «Эмка», якая адвозіла 
мастака, растварылася ў ночы 
і неўзабаве прашмыгнула праз 
браму турмы на Таганцы. Ён знік 
назаўжды.

Не адразу, недзе праз тыдзень, 
пачаліся допыты.

— Я ні ў чым не вінаваты! 
— цвердзіў мастак.

— У камеру!
(Праз ноч яго зноў выклікалі.) 
— На мінулым допыце Вы 

паказалі…
— Хлусня! Я нічога не «паказ-

ваў». Я ўвогуле нічога не казаў… 
Які шпіянаж на карысць Поль-
шчы? 

— У камеру!
(Наступны допыт — праз ноч. 

«Сістэмны падыход».) 
— У мінулы раз Вы казалі, 

што… 

— Хлусня! Я нічога не «паказ-
ваў». Я ўвогуле нічога не казаў. 
Якое шкодніцтва?

— У камеру!
Чарада начных допытаў была 

безвыніковай, тады следчыя 
шчыльна ўзяліся за «сведкаў». 
Галоўным з іх быў любімы пра-
фесар Рамана Семашкевіча — не-
малады ўжо мастак і педагог 
— Аляксандр Дрэвін.

Дрэвін Аляксандар (Рудольф 
Аляксандр Дрэвіньш). Нарадзіўся ў 
1889 годзе ў Венедзе Ліфляндскай 
губерні. Хутка сям’я пераехала ў 
Рыгу. Пачынае вучыцца ў мараходнай 
вучэльні. Неўзабаве кідае яе, бо аддае 
перавагу творчасці, паступае ў рыж-
скую мастацкую школу. З 1911 года 
ўдзельнічаў у гарадскіх выставах. 
Сябра мастацкай суполкі «Зялёная 
кветка». Па юнацтве арыштоўваец-
ца за рэвалюцыйную дзейнасць. У 
Маскве апынуўся разам з бацькамі ў 
час эвакуацыі. З 1920 годзе выкладае 
на Першых свабодных дзяржаўных 
майстэрнях, прафесар. Па закрыцці 
Вхутэіна ён вандруе па Краіне і 
займаецца жывапісам. «Творчая са-
маізаляцыя» будзе інкрымінавацца 
яму ў віну следчымі НКУС. Перад 
расстрэлам…

Ад прафесара Дрэвіна пат-
рабавалі паказанні супраць Се-
машкевіча. Якім чынам яны былі 
атрыманыя, зразумела. «Семаш-
кевіч казаў, — сведчыў прафесар, 
— што ў СССР немажліва свабод-
ная творчасць, усё робіцца па 
сацыяльным заказе, яркія рэчы і 
буйныя мастакі ігнаруюцца і за-
моўчваюцца толькі таму, што яны 
не адлюстроўваюць сучасную рэ-
чаіснасць». Пазней, з 17 па 21 студ-
зеня А. Дрэвін сам прызнаецца, 
што вёў «шкодніцкую працу на 
фронце выяўленчага мастацтва, 
падтрымліваў фармалістычныя 
плыні ў мастацтве і супрацьдзей-
нічаў сацыялістычнаму рэалізму 
замест адлюстравання радаснага 
калгаснага жыцця». «Я пісаў 
цяжкую і сумную калгасную 
рэчаіснасць, збіраў латышскія 
нацыянальныя арнаменты». (ГА 
РФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П-52875). 

20 снежня 1937 года «тройка» 
прыгаварыла мастака да рас-
стрэлу.

На паўднёвым ускрайку Мас-
квы, у раёне станцыі Бутава, 
існаваў стралковы палігон НКУС 
— КДБ. Са жніўня 1937 па каст-
рычнік 1938 года тут было рас-
страляна 20 765 чалавек. Агульная 
ж колькасць знішчаных і паха-
ваных тут невядомая дагэтуль. 
Не чужыя і беларусам гэтыя 
падмаскоўныя Курапаты. (У да-
ведніку «Расстраляныя ў Маскве 
і Ленінградзе», укладзеным і 
выдадзеным мінскім даследчы-
кам Рыгорам Карпілавым у 2002 
годзе, налічваецца 2460 выхадцаў 
з Беларусі.) Сярод расстраляных 
прадстаўнікі розных нацыяналь-
насцяў, розных сацыяльных слаёў 
— рабочыя, сяляне, вайскоўцы, 
тэхнічная інтэлігенцыя, дзяржаў-
ныя і грамадскія дзеячы, святары 
і шараговыя вернікі розных кан-
фесій. З тысячы Пакутнікаў Веры, 
пакараных у Бутаве, 230 асобаў 
далучаны да ліку святых. Разам 
з імі ў брацкай магіле пахавана 
больш за сотню мастакоў.

У агульным рове-магіле на 
Бутаўскім палігоне 22 снежня 
1937 года закончыўся зямны шлях 
беларускага мастака Рамана Ма-
цвеевіча Семашкевіча.

P.S.: Вясновым надвячоркам 
1991 года аўтар гэтых радкоў 
падняў слухаўку і ледзь не сам-
леў. На другім баку дроту быў 
чалавек, чый голас добра знаёмы 
і пазнавальны не толькі ў Беларусі 
і Еўропе. 

— Так, спадар прафесар…
— Ці гаворыць Вам што про-

звішча Семашкевіч? — як заўсёды 
няспешна і паважліва пацікавіўся 
шаноўны прафесар.

— Так! Безумоўна!
— Тады ёсць нагода заўтра 

сустрэцца… Дабранач.
На наступны дзень спадар пра-

фесар прадставіў пані шаноўнага 
ўзросту.

— Знаёмцеся, Надзея Міронаў-
на Васільева, яна ж — Семашкевіч. 
Папрашу Вас апекавацца нашай 
госцяй, мо вам удасца чым дапа-
магчы. Зычу поспеху! 

Справа палягала ў наступным: 
пасля аднадзённай выставы і веча-
рыны памяці, прысвечанай Раману 
Семашкевічу, якая адбылася ў 
Цэнтральным доме мастака (ЦДХ), 
Саюз мастакоў прыняў рашэнне 
выдаць альбом рэпрадукцыяў тво-
раў мастака. Альбом быў пастаў-
лены ў выдавецкі план. Сабраныя 
работы — сфатаграфаваныя. Але 
незадача… На пачатку гахнуўся 
СССР, а з ім СМ СССР і выдавецтва 
«Советский Художник». Фатогра-
фу, натуральна, ніхто плаціць не 
збіраўся. Так жа натуральна, што 
за дарма і фатограф слайды не 
аддаваў. Гатовы быў іх знішчыць, 
але «за так». Не. Надзея Міронаўна, 
як самы зацікаўлены чалавек, усве-
дамляла, што яшчэ раз сабраць та-
кую поўную калекцыю атрымаецца 
хіба што да сотых угодкаў са дня 
пакарання, у 2037 годзе. Ёй будзе 
125. Не. Не варта цягнуць. Трэба 
выкупіць паліграфічныя слайды 
зараз. Але дзе ўзяць грошы? Гэтыя 
250–300 долараў? Мо землякі да-
памогуць. Пакуль блукалі па Мінс-
ку, Надзея Міронаўна распавядала, 
распавядала, распавядала... Пра 
тое, як у маленстве Семашкевіч 
рабіў першыя свае фарбы з раслін 
і кветак, пра тое, як ён любіў купац-
ца, не ўмеў плаваць, але кідаўся ў 
агромністыя хвалі мора. Надзея 
Міронаўна шмат распавядала. Слу-
хаў і ўнутрана разважаў пра дзіўны 
феномен чалавечай памяці.

Ці варта казаць, што некалькі 
дзён блукання па дзяржаўных ка-
бінетах, грамадскіх і камерцыйных 
структурах нічога не далі? Такі быў 
час. Не было грошай, але была над-
зея. Усе, ці амаль усе (пачынаючы 
да Міністэрства Культуры) абяцалі 
(абавязкова!) падумаць, паспры-
яць. Зараз прасцей. Няма ні гро-
шай, ні надзеі, толькі абяцанні.

Альбом усё ж такі быў выдадзе-
ны. На маскоўскую кватэру Надзеі 
Міронаўны прыйшоў малады 
чалавек. Папытаўся, колькі трэба 
заплаціць за слайды. Дастаў з 
партманэ некалькі паперчынаў, 
аддаў іх гаспадыні. Ад Салжаніцы-
наўскага фонду.

Даруйце нам, землякам.
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�ПРАБЛЕМА

�ЮБІЛЕЙ

РОК-ФЭСТЫ НА ЭМІГРАЦЫІ?

УСЕ ДАРОГІ ВЯЛІ Ў СЫНКАВІЧЫ

На беларускай рок-сцэне 
абвастраецца сітуацыя з 
правядзеннем публічных 
выступаў перад шырокай 
аўдыторыяй. Масавыя 
мерапрыемствы магчымы 
толькі з удзелам афіцыйна 
дазволеных выканаўцаў, у 
большасці сваёй папсовых і 
рускамоўных. Але выйсце з 
такой сітуацыі ёсць. 

Каб зразумець новую тактыку 
ціску на беларускіх рок-музы-
каў, Анатоль Мяльгуй сустрэўся 
з адным з арганізатараў фэсту 
«Права быць свабодным» Віта-
лем Супрановічам з просьбай 
расказаць пра акалічнасці, якія 
спадарожнічалі гэтай падзеі, 
і пра тое, чаму ўсё ж фэст стаў 
рэальнасцю.

— Спадар Віталь, што 

стала прычынай арганізацыі 

фэсту «Права быць свабод-

ным»? Хто быў ініцыятарам 

гэтай музычнай акцыі? Ці не 

ставілася за мэту стварыць 

альтэрнатыву «Басовішчу» ?

— Ідэя зрабіць фэст беларус-
кай музыкі ва Украіне, была ў 
мяне даўно. . У сувязі з тым, што 
зараз у Беларусі многія гурты 
не могуць выступаць, ім трэба 
дапамагаць. І правядзенне па-
добных фэстаў трэба разглядаць 
менавіта ў такім кантэксце. 

У нас з «Басовішчам» роз-
ныя канцэпцыі, таму няма і 
канкурэнцыі. «Басовішча» ар-
ганізуецца беларусамі, што 
жывуць у Польшчы. Наш фэст 
арганізоўваюць самі беларусы. 
Таму гэта ні ў якім разе не за-
мена «Басовішчу». Нават думак 
такіх няма!

— Чаму для правядзення 

фэсту быў абраны горад Луцк? 

Хто дапамагаў з украінскага 

боку ў яго арганізацыі?

— Мы шукалі кантактаў ва Ук-
раіне, і менавіта з Луцку адгук-
нуліся некалькі чалавек. Да таго 
ж нам гарантавалася ўсебаковае 
спрыянне ўладаў. Нам аказала 
дапамогу і Усеўкраінская малад-
зёжная грамадская арганізацыя 
«Нацыянальны альянс».

— Па якіх прынцыпах ад-

біраліся ўдзельнікі фэсту «Пра-

ва быць свабодным» з беларус-

кага і ўкраінскага бакоў?

— Мы адразу хацелі зрабіць 
фэст беларускага року. Таму ўд-
зел у ім знакамітага ўкраінскага 
«Тінь Сонца» быў лагічным, бо 
рок-гурт мае беларускамоўныя 
песні, удзельнічаў у такіх бе-
ларускіх праектах, як трыб’ют 
«Gods Tower», складанцы «Чар-
нобыльскі вецер» і іншых. Фэст 
мае аргкамітэт, які і вызначыў 
удзельнікаў. Мы хацелі, каб 
былі прадстаўлены прыкладна 
пароўну вядомыя і маладыя ка-
манды. Адбор адбываўся праз аб-
меркаванне. Мы хацелі паказаць 
лепшае, што ёсць на беларускай 
сцэне, і па рэакцыі ўкраінцаў 
можна сказаць, што ў нас гэта 
атрымалася.

— У інтэрнэце было шмат 

паведамленняў пра тое, што 

музыкі з цяжкасцямі дабралі-

ся да Луцка. Як трымаліся 

беларусы на мяжы, якія пры-

годы ім давялося перажыць, 

каб трапіць на месца?

— Тое, што рабілі ўлады ў гэ-
тым годзе, для мяне было шокам. 
Музыкаў трымалі па 6–7 гадзін. 
Правяралі як небяспечных зла-
чынцаў. Адзінае што не распра-
налі... Арганізаваныя аўтобусы 
з публікай былі спыненыя, як 
толькі выехалі з Мінску. А перад 
гэтым вяліся аператыўныя здым-
кі, як людзі сядалі ў транспарт. 
Людзей трымалі ў мясцовых РА-
УСах, перапісвалі пашпартныя 
дадзеныя, месца працы, вучобы. 
Аўтобусы былі арыштаваныя, а 
людзей у суправаджэнні АМАПу 
вярнулі на вакзал. Частка з іх 
змагла дабрацца аўтаспынам да 
фэсту. І я вельмі ўдзячны гэтым 
людзям, бо гэта — сапраўдны 
ўчынак. У нармальных абставі-
нах нам была б аказаная ўся 
магчымая падтрымка дзяржавы. 
Бо мы ехалі прапагандаваць Бе-
ларусь і яе культуру за мяжу.

— Якая пляцоўка была ад-

ведзена для правядзення фэсту 

ў Луцку? Як забяспечваліся яго 

парадак і ахова? 

— Улады нам прадставілі цэн-
тральнае месца горада — парк 
Лесі Украінкі. Бясплатна была 
прадстаўлена міліцыя, якая 
забяспечыла парадак у час кан-
цэрту. Плюс была нашая ахова. 
Нягледзячы на вялікую колькас-
ць людзей, усе слухачы паводзілі 
сябе прыстойна. Менталітэт 
украінцаў ужо мяняецца, і тако-
га, што адбываецца ў нас на так 
званых «святах гораду», там ужо 
не назіраецца.

— Як прымалі беларускіх 

выканаўцаў украінскія слуха-

чы, хто з выканаўцаў, на ваш 

погляд, найбольш прыйшоўся 

да спадобы мясцовым амата-

рам рок-музыкі? 

— Я акурат знаходзіўся каля 
кропкі, дзе распаўсюджваліся 
праваабарончыя матэрыялы і 
прадаваліся дыскі. Па попыту на 
дыскі можна сказаць, што ўкраін-
цам найбольш спадабаліся гурты 
«Таварыш Маўзер» «Indiga», 
«Крама», ну і, натуральна, «Тінь 
Сонца». Усіх прымалі добра. 
Была шмат беларускіх і ўкраін-
скіх сцягоў.

— Хто з украінскіх паліты-

каў выступіў на сцэне фэсту?

— Наш фэст не быў палітычны, 
мы гэта ўсюды падкрэсліваем. Ён 
меў праваабарончую тэматыку. 
Мы абараняем права музыкаў 
выступаць, права меламанаў 
слухаць сваю любімую музыку, 
камунікаваць паміж сабой. Ся-
род выступоўцаў быў кіраўнік 
«Нацыянальнага альянсу», дэ-
путат Луцкай Рады, кіраўнік па 
справах моладзі пры Радзе Ігар 
Гузь. Быў выступ беларускага 
праваабаронцы Валянціна Стэфа-
новіча. Бралі слова і прадстаўнікі 
беларускай дыяспары.

— Ці мёў нейкі розгалас фэст у 
мясцовай прэсе, як быў ацэнены 

ўзровень беларускіх рок-музы-
кантаў?

— Фэст здымалі некалькі 
ўкраінскіх тэлеканалаў, было 
шмат журналістаў. Скажу шчы-
ра, атрымалася лепш, чым я ча-
каў. Беларускія гурты выступілі 
на найвышэйшым узроўні. Гэта 
быў канцэрт сусветнага ўзроўню. 
Гук, святло — усё было супер! 

— Чаму навучыліся бе-

ларусы ва ўкраінцаў у сэнсе 

падрыхтоўкі фэстаў і кан-

цэртаў? Ці ёсць перспектыва 

працягу фэсту «Права быць 

свабодным»?

— Мы пабачылі, як мусяць 
суіснаваць паміж сабой гра-
мадства і ўлада, як яно павінна 
быць у нас. Там улады не робяць 
перашкоды, а ствараюць умовы. 
За паўтары месяцы мы ведалі, 
калі і дзе ў нас будзе фэст. Мы не 
заплацілі ні капейкі за аказаныя 
нам паслугі. Каб мы задумалі 
такое правесці ў нас, то фэст нам 
бы хутчэй за усё забаранілі. А 
калі б і далі дазвол, то за 5 дзён 
мы б мусілі ўзгадніць і апла-
ціць паслугі не менш як шасці 
службаў, а таксама знайсці апа-
ратуру, зрабіць рэкламу. А каб і 
гэта выканалі, то магла б проста 
знікнуць электрычнасць пасярод 
канцэрту, як тое адбылося на 
«Джынсавым фэсце»... Таму я 
лічу фэст «Права быць свабод-
ным» паспяховым, і, думаю, пра-
цяг будзе. Ад фэсту да фэсту.

Ужо зараз  мы пачынаем 
падрыхтоўку наступнага фэсту. 
Праблемы, што стваралі нам 
беларускія ўлады, толькі загар-
тавалі нашых актывістаў, і мы 
будзем працаваць яшчэ лепш. 
Будзем шукаць больш зручнае 
месца. Плануем двух-, а то і 
трохдзённы фэст! Абмеркаванне 
наступных нашых крокаў будзе 
адбывацца на афіцыйным сайце 
www.festsvabody.org. Хто жадае 
нам дапамагчы, звяртайцеся. 
Будзем працаваць разам! 

Сяргей ЧЫГРЫН

У нядзелю, 30 верасня, усе дарогі на 
Гродзеншчыне вялі ў Сынкавічы, дзе 
праваслаўны беларускі люд адзначаў 
600-годдзе мясцовай царквы-крэпасці. 
На свята прыехала некалькі тысяч 
чалавек з Беларусі і Польшчы.

Юбілейныя ўрачыстасці пачаліся ў 
храме з боскай літургіі. Пасля яны пра-
цягваліся на пляцоўцы каля храма, дзе 
адбыліся афіцыйная частка і канцэрт з 
удзелам калектываў з Мінску, Зэльвы і 
Слоніма. 

Свята адкрыў епіскап Гродзенскі і Ваў-
кавыскі Арцемій. Ён у прыватнасці сказаў: 
«Мы вывучаем гісторыю і сёння імкнемся 
не паўтараць тых цёмных старонак наша-
га жыцця. І з гісторыі мы добра ведаем, 
што калі вораг прыходзіў на нашу зямлю, 
ён у першую чаргу стараўся разбураць 
храмы. А калі знішчаўся храм — у народа 
знішчалася вера, надзея, любоў. А значы-
ць, знішчаліся нацыянальная годнасць, 
культура, мова. Але народ наш знішчыць 
не ўдалося. Бо ён па-ранейшаму будаваў 
храмы. І сёння ў нас адраджаюцца і буду-
юцца новыя святыні. А з іх адраджэннем 
мы адраджаем і дар нашага жыцця».

Павіншаваў усіх з юбілеем і старшыня 
Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір 

Саўчанка, які запэўніў, што з боку Гродзен-
скага аблвыканкама будуць выдаткаваны 
ўсе неабходныя фінансы на рэстаўрацыю 
гэтага унікальнага храма.

На 600-годдзе Сынкавіцкай царквы 
прыйшлі паломнікі з Супрасльскага ма-
настыра з Польшчы. Ад імя гасцей на ўра-
чыстасці выступіў праваслаўны епіскап 
Беластоцкі і Гданьскі Якаў, які адзначыў, 
што «гэты храм і храм у Супраслі — адна 
архітэктурная школа. Храм у Супраслі быў 
пабудаваны 500 гадоў таму як манастырскі 
храм. Яго мы аднавілі, бо ён быў разбура-
ны ў час другой сусветнай вайны. Храм у 
Сынкавічах не быў зруйнаваны, таму ён 
яшчэ раз сведчыць пра высокую культуру 
працы нашых продкаў. 


