
БОМБА ПАД ЛОЖКАМ
Па вонкавых паказчыках студзеньскае падвышэнне Расіяй коштаў на нафту і газ не 
толькі не падарвала, але нават не запаволіла тэмпаў росту беларускай эканомікі. 
Растуць валавы прадукт, экспарт, даходы насельніцтва і нават прафіцыт бюджэту. 
Але гэта толькі павярхоўнае ўражанне... 

АЛЬПІЙСКІ РЭЙХ 
21 кастрычніка на выбарах у Швейцарыі перамагла праварадыкальная Швейцарская 
народная партыя (SVP) Крыстафа Блашэра.
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Партрэт Міхала Валіцкага, мецэната і гульца
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ЁСЦЬ У РЭВАЛЮЦЫІ 
ПАЧАТАК…

Аляксей КАРОЛЬ

Сышліся, перакрыжаваліся 
дзве даты. Адна — чырвоная, 
другая — чорная. 90-годдзе 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і 70-
годдзе кульмінацыі масавых 
сталінскіх рэпрэсій. 7 лістапада 
і 29 кастрычніка. Год 1917 і год 
1937. Дзень Кастрычніцкай 
рэвалюцыі і Дзень памяці. 
Афіцыйны і неафіцыйны.

Скрыжаванне, сутыкненне 
гэтых дзвюх дат абвастрыла пы-
танне пра іх сувязь, пераемнасць. 
Ёсць? Няма? І два адказы. 

Ёсць. Сувязь трагічная і палі-
тычна страшная. Такі адказ рэпрэ-
саваных, што цудам выжылі. Ёсць 
— адказ дэмакратычнай грамадс-
касці, аргументавана пацверджа-
ны аб’ектыўнамі даследаваннямі. 
Дзве гэтыя даты злучаныя паміж 
сабой плынню крыві, не заціха-
ючым рэхам стрэлаў, стогнаў, 
праклёнаў і плачу соцень тысяч 
«врагов народа», «членов семей 

изменников родины». Нацдэмаў і 
антысаветчыкаў, правых і левых 
«уклонистов», кулакоў і шкодні-
каў… Задачы пастаўлены, планы 
даведзены, загад адданы. Абві-
навачванні заменены на ярлыкі. 
Проста і хутка. А падвесці пад 
«дзесяць лет без права переписки», 
лагер і расстрэл можна за любое 
слова (антысавецкае, нацдэмаўс-
кае, брыдкае), ці за яго адсутнасць 
(ва ўхвалу правадыра). 

Няма. У адназначна сцвярд-
жальным варыянце, з адмаўлен-
нем факта саміх масавых рэпрэсій 
— такі адказ нешматлікага слоя пе-
ракананых адэптаў Сталіна і такі 
ж — адэптаў неабальшавізму. 

Няма. У сарамлівай, але з прэ-
тэнзіяй на аб’ектыўнасць, версіі: 
дэфармацыя, скажэнне першас-
нага сэнсу, каштоўнасцей і мэтаў 
рэвалюцыі.

Ва ўмовах беларускай рэчаіс-
насці гэтыя даты ў іх перакрыжа-
ванні адгукнуліся парадаксальнай 
рэакцыяй як з боку афіцыйных 
структур, так і апазіцыйных. У 
прынцыпе, зразумела рэакцыя 
маўчання афіцыёзу на 1937 год. 
Хаця яно і не на карысць іх іміджу. 

Асабліва на фоне, з аднаго боку, 
«Лініі Сталіна», з другога — су-
седзяў. Як бы хто не ставіўся да 
Пуціна, але ён прыехаў на месца 
расстрэлаў сталінскіх часоў, у Расіі 
афіцыйна адзначаецца Дзень па-
мяці ахвяраў палітычных рэпрэс-
ій. Як і ва Украіне. Як і ў многіх 
іншых краінах былога СССР.

У прынцыпе, зразумела і пара-
даксальная абыякавасць уладаў да 
юбілейнай 90-й гадавіны Кастрыч-
ніка. Дату пакінулі ў календары як 

знак, сімвал пераемнасці з савец-
кім мінулым. Дату адсунулі ў глу-
хую зону маўчання, бо яе прывід 
міжволі праступае ў рознакаляро-
вых рэвалюцыях найноўшага часу. 
І палохае магчымасцю вяртання ў 
— праз час і праз межы. 

Хаця рэцэпт прафілактычных 
мер супраць сацыяльных выбухаў 
і рэвалюцый дастаткова просты і, 
здавалася б, яскрава засведчаны 
гісторыяй і нядрэнна засвоены 
заходнімі краінамі менавіта на 
падзеях 1917 года: трэба дзяліцца 
з працоўнымі часткай даходаў, 
трэба забяспечыць людзям пэўныя 
сацыяльныя гарантыі, трэба даць 
свабоду слова, сходаў, мітынгаў і 
дэманстрацый, стварыць магчы-
масці для свабоднага фармавання 
і дзейнасці партый, забяспечыць 
вяршэнства закона, падзел уладаў. 
Карацей — правесці рэформы і ўс-
таляваць дэмакратычны лад.

Але ж, цікавая рэч, для ўсіх 
уладальнікаў абсалютнай улады 
характэрна адна хвароба — гіста-
рычны і сацыяльны дальтанізм. 
Той жа Кастрычнік пацвердзіў 
урокі ўсіх папярэдніх вялікіх і ма-
лых рэвалюцый: любы сацыяльны 
выбух, любая рэвалюцыя — вынік 
ігнаравання, правалу даўно наспе-
лых і пераспелых рэформ. Віна за 
рэвалюцыі заўсёды ляжыць на 
кіруючых класах. 

Рэвалюцыі саспяваюць вельмі 
марудна — дзесяцігоддзямі. Зда-
ровы жыццёвы народны інстынкт 
сцеражэцца бунту да апошняга, 
да мяжы адчаю. Рэвалюцыю не 
падрыхтуеш штучна. Ніякай пар-
тыі, ніякай арганізацыі гэта не па 
сілах. І таму ў кожнай з вядомых 
гісторыі рэвалюцый напачатку 
пераважваў стыхійны складнік. А 
ўжо потым у авангард прабівалася 
тая ці іншая палітычная сіла. І 
менавіта ўжо ад яе палітычнага 
розуму залежаў далейшы лёс рэва-
люцыі — да міру ці грамадзянскай 
вайны. Да свабоды і дэмакратыі ці 
да таталітарызму. Гэта разумелі і 
ў бальшавіцкай партыі. Пасля гра-
мадзянскай вайны ўнутры партый-
нага кіраўніцтва дыскутавалася 
пытанне: дапусціць ці не дзей-
насць іншых партый. Жорсткую 
рысу падвёў Ленін — не. Далейшае 
— вядома. Запасу трываласці ўлад-
зе бальшавікоў хапіла на 70 гадоў. 
Цаной мільёнаў жыццяў.

Не было трыумфальнага шэсця 
Савецкай улады. Была трыум-
фальная параза Часовага ўрада. І 
палітычнай блізарукасці заходніх 
саюзнікаў, якія патрабавалі праця-
гу вайны — вялікага рэжысёра, па 
прызнанню Леніна, рэвалюцыі. І 
тады на авансцэну гісторыі выйшаў 
чалавек са стрэльбай і самая рады-
кальная партыя. Кастрычніцкая 
рэвалюцыя ў Беларусі гэта наогул 
— рэвалюцыя на Заходнім фронце. 
А стотысячнае войска, створанае 
беларусамі на Румынскім фронце, 
з Адэсы да Мінска дайсці не змагло. 
Беларускі палітычны цэнтр аказаў-
ся без ваеннай падтрымкі. 

Забароны, ціск, рэпрэсіі — ні 
кропкавыя прэвентыўныя, ні ла-
бавыя масавыя — ніколі і нідзе 
не змаглі выратаваць ні адзін з 
рэжымаў самаўладдзя, ні адзін з 
аўтарытарных рэжымаў. Калі не 
рэвалюцыя, то змова, пераварот. 
Раней ці пазней. Пазбаўленая 
магчымасці легальнай дзейнасці 
апазіцыя вымушана сыходзіць у 
падполле. На змену старой пры-
ходзіць новая маладая, якая зноў 
жа вымушана бярэ ўжо з вопыту 
рэвалюцый не ідэалы, а тактыку, 
спосабы і метады дасягнення ідэа-
лаў. Менавіта па-за сістэмай і фар-
міруюцца партыі новага тыпу. 

У дэмакратычных сістэмах дэ-
манстрацыі і мітынгі — законны 
індыкатар сацыяльных захворван-
няў, сігнал на іх лячэнне. У аўта-
рытарных — спроба сіл, замер гра-
мадскіх настрояў. Ад чэрвеньскіх 
да ліпеньскіх дэманстрацый, ад іх 
— да лютаўскай і кастрычніцкай 
рэвалюцый 1917. 

Урок Кастрычніка засвоены: ніх-
то не хоча рэвалюцыі. Беларуская 
апазіцыя ўпіраецца з усіх сіл, каб 
утрымацца ў легальным полі. Пра-
пануе на выклік часу — наспелым 
пераменам — свае парадаксальныя 
рашэнні. Адны — моладзевыя 
структуры — легальныя адкрытыя 
вулічныя акцыі, нягледзячы на 
пераслед. Другія — сталыя, што 
ўзніклі як сістэмная апазіцыя, — 
дыялог у спалучэнні з дазволенымі 
вулічнымі. Аднак пакуль улады не 
чуюць ні тых, ні другіх. Тактыка на 
абмежаванне Еўрапейскага маршу 
быццам бы прынесла пажаданы 
вынік. Хутчэй за ўсё, нешматлікім 
будзе і Сацыяльны марш. Але ж 
рэформы грукаюць у дзверы. 

Агітацыйная паштоўка 1917 г.



2 � № 31 (76) � 5 – 11 лістапада  2007 г. «Новы Час»

2ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

�ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ

�СУСТРЭЧА

�СУВЯЗЬ

�ПАДРАБЯЗНАСЦІ

�МЫТНЯ

«ДЗЕЯСЛОЎ» — СПРАВА ЖЫЦЦЯ

УШАНАВАННЕ 
ПАМЯЦІ

Язэп ПАЛУБЯТКА

У райцэнтры Свіслач, 
што на Гродзеншчыне, 
адбылося ўшанаванне 
памяці Віктара Каліноўскага 
— роднага брата кіраўніка 
паўстання 1863 года Кастуся 
Каліноўскага, ідэолага 
гэтага збройнага чыну, які 
за некалькі месяцаў да яго 
пачатку памер ад сухотаў. 

У мерапрыемстве прынялі 
ўдзел прадстаўнікі з усёй Бе-
ларусі, сярод іх былі вядомыя 
палітычныя дзеячы — Вінцук 
Вячорка, Станіслаў Шушкевіч 
і іншыя. Усяго больш за сто асо-
баў, яшчэ трыццаць не змаглі 
патрапіць у Свіслач. Іх аўтобус 
затрымала міліцыя непадалё-
ку ад Баранавіч.

Ушанаванне стала традыцый-
ным. Праводзіцца яно штогод ад 
сярэдзіны 90-х гадоў мінулага 
стагоддзя. Імпрэза, як і кожны 
год, адчынілася ўскладаннем 
кветак і запальваннем свечак на 
магіле змагара, якую адшукалі 
мясцовыя краязнаўцы пятнацца-
ць гадоў таму. Затым удзельнікі 
накіраваліся ў Якушоўку — рад-
зінны прытулак Каліноўскіх, які 
даследаваў знакаміты гісторык 
Міхась Ткачоў. Ён разам са 
студэнтамі адкапаў фундамент 
дома, але аднавіць яго пераш-
кодзіла заўчасная смерць ар-
хеолага. Побач з тым месцам 
усталяваны крыж. Тут і адбыўся 
мітынг. Пасля яго гаспадары 
і госці зноў наведалі Свіслач і 
склалі кветкі ля помнікаў Касту-
сю Каліноўскаму і яшчэ аднаму 
з кіраўнікоў паўстання Рамуаль-
ду Траўгуту, а таксама наведалі 
рэшткі гімназіі, дзе навучаліся 
браты Каліноўскія.

Усё мерапрыемства фільма-
валі людзі ў цывільным, супра-
ваджала міліцэйская машына, 
а за аўтобусам з удзельнікамі 
мерапрыемства, што прыехалі 
з Гродна, ДАІ назірала, пакуль 
яны не вярнуліся дамоў. Ціка-
вая пераемнасць: няўжо і праз 
150 год пасля смерці ўлады ба-
яцца Кастуся Каліноўскага? 

«БЕЛТЭЛЕКАМ» 
ЗДАЕ ПАЗІЦЫІ

Язэп ПАЛУБЯТКА

Адзін з самых буйных 
аператараў сувязі на Беларусі 
рэспубліканскае аб’яднанне 
«Белтэлекам» змяншае 
колькасць кліентаў, якіх 
абслугоўвае, і аб’ёмы паслуг. 

Як прыклад таму — рэаргані-
зацыя працы аддзяленняў у Грод-
зенскай вобласці. Ва ўсіх раённых 
цэнтрах, акрамя Мастоў, і самім 
Гродна ліквідавана начная змена. 
Адбылося скарачэння штату больш 
як на 200 адзінак. Акрамя таго, у гэты 
час аказаліся незапатрабаванымі не 
толькі перагаворныя пункты, але 
і кампутарныя кабіны, якія карыс-
таліся попытам у моладзі. Практыч-
на з дзесяці гадзін вечара да сямі 
раніцы, калі не маеш сотавага тэле-
фона, патэлефанаваць не магчыма, 
бо вулічныя тэлефоны практычна 
адсутнічаюць, а калі і ёсць, то ў 
большасці сваё сапсаваныя. 

ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ

ЛЁС КАЗУЛІНА ПАД КАНТРОЛЕМ

У мінулыя выходныя 
дэмакратычная Беларусь 
адзначала Дзень памяці 
ахвяр сталінскіх рэпрэсій. 
Каля дзвюх тысяч чалавек 
прыйшлі ўшанаваць памяць 
сталінскіх ахвяр ва ўрочышча 
Курапаты пад Мінскам. 
Жалобныя мітынгі і шэсці 
адбыліся не толькі ў сталіцы, 
але і ў дзесятках іншых гарадоў 
краіны.

У Мазыры на адным з месцаў 
масавых расстрэлаў людзей сяб-
ры аргкамітэта па стварэнні пар-
тыі «Беларуская хрысціянская 
дэмакратыя» і актывісты Партыі 
БНФ правялі малітву аб пакаянні 
за грахі камунізму. Наогул, у 
Мазырскім раёне — сем месцаў 
масавых расстрэлаў людзей, але 
толькі ў адным месцы стаіць пом-
нік. Тут нават паводле афіцый-
ных звестак былі забітыя больш 
за 500 чалавек. Хто ведае, колькі 
іх было на самай справе? Мазыр-
скія дэмакратычныя актывісты 
працуюць над тым, каб усе месцы 
рэпрэсій былі ўвекавечаныя. 

У Гомелі актывісты Аб’яднанай 
грамадзянскай партыі, Партыі 
БНФ, Партыі камуністаў Бела-
рускай, аргкамітэта па стварэнні 
партыі «Беларуская хрысціянс-

кая дэмакратыя» (БХД), а таксама 
прадстаўнікі праваабарончых і 
грамадскіх арганізацый правя-
лі акцыю памінання ў месцах 
масавых расстрэлаў людзей і 
ўстанавілі там памятны камень 
з надпісам «Пакутнікам тваім, 
Беларусь».

Актывісты створанага руху 
«За Свабоду!» і сябры палітычных 
партый сабраліся каля памятных 
крыжоў недалёка ад вёскі Паляі 
Віцебскага раёну. Паводле свед-
чанняў мясцовых жыхароў, тут у 
1937–1941 гадах НКВД масава рас-
стрэльваў людзей. Набажэнства 
па нявінна загінулых адслужыў 
уніяцкі святар айцец Зміцер 
Грышан. Крыж на гэтым месцы 
віцебскія актывісты ўсталявалі 
сёлета 29 ліпеня. 

Адзін з даследчыкаў гісторыі 
сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі 
Леанід Маракоў заяўляе: тое, 
што адбывалася на Беларусі ў 
часы сталінізму (толькі за 1937 
год знішчана 80 тысяч чалавек), 
было адмысловым вынішчэннем 
беларускай эліты. У чарговай кні-
зе гісторыка «Ахвяры і карнікі», 
прэзентацыя якой адбылася 26 
кастрычніка, разам з 6 тысячамі 
імёнаў бязвінна закатаваных у 
гады сталінскага тэрору пры-
ведзеныя і 100 прозвішчаў тых 
супрацоўнікаў НКВД, якія ўд-
зельнічалі ў допытах і катаван-
нях арыштаваных. 

Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў 
чалавека (МФПЧ) Сухайр Белхасэн выказала 
гатоўнасць працягнуць супрацоўніцтва з 
беларускімі праваабаронцамі. 

Пра гэта яна заявіла па выніках сустрэчы ў 
Мінску 31 кастрычніка з групай беларускіх права-
абаронцаў. 

Па словах аднаго з удзельнікаў сустрэчы Ігара 
Рынкевіча, прэзідэнт МФПЧ праявіла асаблівую ці-
кавасць да праблемы палітычна матываванага кры-
мінальнага пераследу ў Беларусі дэмакратычных 
актывістаў, і перш за ўсё Аляксандра Казуліна. 

Рынкевіч расказаў пра абставіны крымінальна-
га працэсу супраць экс-кандыдата ў прэзідэнты і 
перадаў Белхасэн дакументы, якія сведчаць, што 
асуджэнне Казуліна незаконнае і неабгрунтаванае. 
У сваю чаргу, прэзідэнт МФПЧ паабяцала, што яе 
арганізацыя будзе ўважліва сачыць за лёсам Казулі-
на і накіруе зварот з просьбай пра яго вызваленне 
беларускаму ўраду. 

Язэп ПАЛУБЯТКА 

Так выказаўся галоўны 
рэдактар літаратурна-
мастацкага часопіса 
«Дзеяслоў» Барыс Пятровіч 
(Сачанка) на прэзентацыі 
з нагоды пяцігоддзя яго 
выхаду, якая адбылася ў 
мінулую сераду.

Зараз гэта адзінае выданне 
на Беларусі, дзе літаратары 
могуць надрукаваць свае творы 
без цэнзуры.

Акрамя пяцігадовага юбілею 
часопіс можа запісаць на свой 
рахунак і такія набыткі: за 
гэты час выйшла 30 нумароў; 
створана «Бібліятэка «Дзеяс-
лова» і свет пабачыла пяць яго 
выданняў, штогод лепшым 
творцам прысуджаецца прэмія 
часопіса. Нягледзячы на высокі 
мастацкі ўзровень выдання, на 

яго старонках за гэты час дэбю-
тавала 50 маладых пісьменні-
каў і паэтаў.

На імпрэзе прысутнічала 
больш за сто асобаў. Сярод 
іх знакамітасці беларускай 
літаратуры: Вольга Іпатава, 
Сяргей Законнікаў,  Віктар 
Касько, Уладзімір Някляеў і 
іншыя. Выступоўцы высока 
адзначылі як мастацкі ўзро-
вень часопіса, так і працу яго 
выдаўцоў. Сярод іншых запа-
мінальнымі быў выступ швед-
скага пасла Стэфана Эрыксана, 
якога нечакана арганізатары 
запрасілі выступіць і ён тры-
маў цудоўную прамову на 
беларускай мове. Гэткім быў і 
выступ амбасадара Дзяржавы 
Ізраіль Зэева Бен-Ар’е. Спадар 
амбасадар таксама падараваў 
рэдакцыі часопіса экземпляр 
аналагічнага выдання Саюза 
пісьменнікаў Ізраіля з назовам 
«Страха», дзе змешчаны яго 
пераклад апавядання Васіля 
Быкава «Бедныя людзі». 

На вечарыне спявалі зна-
камітыя беларускія барды: 
Зміцер Вайцюшонак і Андрэй 
Мельнікаў. 

Тут жа былі  абвешчаны 
лаўрэаты літаратурнай прэміі 
часопіса «Дзеяслоў» за 2006 
год.  У  намінацыі «Залаты 
апостраф» — проза — была 
ўшанавана пісьменніца Воль-
га Іпатава за аповесць «Апош-
няя ахвяра свяшчэннага дуба». 
Лепшым па друку ў галіне 
паэзіі журы прызнала Рыгора 
Сітніца за падборку вершаў 
«І Бога слухае душа». Прэмію 
«Дэбют» імя Анатоля Сыса за 
цыкл «Крылы» атрымала Ліза-
вета-Дамініка Панамарова.

Часопіс «Дзеяслоў» зараз 
запатрабаваны на Беларусі.
Пра гэта сведчыць выступ 
Вольгі Іпатавай, дзе яна па-
цвердзіла тое,  прыкладам, 
што ў адной з вясковых шко-
лаў на Зэльвеншчыне падчас 
яе выступу было куплена 124 
асобнікі.

ДАЗВОЛ ЁСЦЬ, НЯМА АДЗІНСТВА

Вольга Казуліна і Уладзік Казулін – дачка і ўнук Аляксандра 
Казуліна, кандыдата на прэзідэнты ў выбарах 2006г. пад час шэсця 

ў Курапаты з нагоды Дня памяці продкаў. Прафесар Аляксандар 
Казулін у ліпені 2006г. быў асуджаны на пяць з паловай гадоў 

зняволення па надуманых, палітычна матываваных абставінах. 
У знак пратэста супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі  
вытрымаў 53-дзённую галадоўку. Міжнароднай грамадскасцю 

прызнаны вязнем сумлення.

Аляксандр ТАМКОВІЧ

На прэсавай канферэнцыі, 
якую правялі арганізатары 
Сацыяльнага маршу 1 
лістапада, высветлілася, 
што ў бліжэйшую нядзелю, 4 
лістапада, адбудуцца адразу 
дзве акцыі з адной і той жа 
назвай. 

У 12 гадзін каля Акадэміі навук 
збярэцца большасць з тых, хто 
выступае супраць сённяшняй 
сацыяльнай палітыкі. Потым 
яны пойдуць на звыклую для 
апазіцыі плошчу Бангалор, дзе 
і адбудзецца адпаведны мітынг. 
А 14 гадзіне на Кастрычніцкай 
плошчы з гэтай жа нагоды збярэц-
ца моладзь. Што яна будзе рабіць 
далей, пакуль не афішуецца, але 
асабіста я хачу верыць, што гэта 

дакладна ведаюць тыя, хто іх 
туды заклікае.

Выказваць нейкія меркаван-
ні  наконт гэтага “раздваення” 
пакуль не будзем, адзначым 
толькі, што і сярод кіраўнікоў 
апазіцыйных партыяў таксама 
няма адзінства. Напрыклад, 
кіраўнік Аб’яднанай Грамад-
зянскай партыі Анатоль Ля-
бедзька заявіў пра свой намер 
на плошчу Бангалор не ісці, а 
лідэр апазіцыйных камуністаў 
Сяргей Калякін туды пойдзе. У 
лепшым становішчы  намеснік 
старшыні Партыі БНФ Віктар 
Івашкевіч і намеснік старшыні 
БСДП (Грамады) Ігар Рынкевіч, 
якія маюць намер прыняць 
удзел у двух мерапрыемствах. 
Дарэчы, менавіта ён, а таксама 
кіраўнік аргкамітэту Валер Ух-
налёў і адзін з лідэраў маладых 
дэмакратаў Міхаіл Пашкевіч, 1 
лістапада і праводзілі адпавед-
ную прэс-канферэнцыю.
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3 ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

�ТЫДНЁВЫ АГЛЯД

Сяргей САЛАЎЁЎ

Мінулы тыдзень можна 
вызначыць цалкам казачнай 
фразай: «Чым далей, тым 
жахлівей». Здаецца, што 
ўлада сама не ведае, што 
робіць. Прыклады? «Іх ёсць у 
мяне»!

Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі 
правоў чалавека Сухайр Белхасэн, 
якая знаходзілася з візітам у Мінску, 
не атрымала ніякага адказу на свае 
прапановы пра сустрэчы з афіцый-
нымі асобамі Беларусі. «Мы збіраліся 
сустрэцца з як мага больш шырокім 
колам прадстаўнікоў беларускіх пра-
ваабарончых арганізацый, найбольш 
яркіх прадстаўнікоў грамадзянскай 
супольнасці і структур улады — гэта 
было маё асабістае жаданне. Нашы 
калегі ад майго імя накіравалі лісты з 
просьбай пра сустрэчы ў Міністэрства 
замежных спраў, Міністэрства ўнутра-
ных спраў, Міністэрства інфармацыі і 
Міністэрства юстыцыі. На гэты момант 
мы не атрымалі адказу — ні станоўчага, 
ні адмоўнага», — сказала Белхасэн.

І каму ад гэтага стала горш? Менавіта 
праўным асобам! Бо, як казала Белхасэн 
адзначыла: «Я вельмі часта сустракаюся 
з прадстаўнікамі міжнародных аргані-
зацый. Нядаўна я сустракалася ў Нью-
Йорку з генеральным сакратаром ААН, 
пасля гэтага ў Варшаве я сустракалася 
ў АБСЕ, пасля візіту ў Беларусь у мяне 
запланаваны сустрэчы з чыноўнікамі 
Еўрапейскага саюза. Для мяне асноў-
най задачай з’яўляецца данесці голас 
беларускай грамадзянскай супольнасці 
да людзей, якія прымаюць канкрэтныя 
рашэнні. Я з’яўляюся своеасаблівым 
пасрэднікам: у залежнасці ад таго, што 
я тут убачу, так я і буду гаварыць пра 
сітуацыю ў Беларусі».

І што можна казаць пра Беларусь 
пасля такой «ветлівасці»?

Здаецца, чыноўнікі афіцыйнага 
Мінска не разумеюць, што спадарыня 
Белхасэн — гэта не нейкі чалавек з-
за «бугра». Міжнародная федэрацыя 
правоў чалавека — уплывовая права-
абарончая арганізацыя, заснаваная ў 
1922 годзе. Яна аб’ядноўвае больш за 
140 праваабарончых арганізацый з 
розных краін. Прыярытэтнымі кірун-
камі дзейнасці федэрацыі з’яўляюцца 
барацьба за правы чалавека і абарона 
праваабаронцаў. За апошнія 25 гадоў 

федэрацыя арганізавала каля паўтары 
тысячы місій у краіны, дзе існуюць 
праблемы з выкананнем правоў 
чалавека.

Цікава, што ў сувязі з гэтым будуць 
рабіць нашы афіцыйныя асобы? Ізноў 
дасылаць Гайдукевіча і Якубовіча 
«галубамі міра» ў нейкія міжнародныя 
структуры? 

Дарэчы, галоўны рэдактар газе-
ты «Советская Белоруссия» Павел 
Якубовіч, які знаходзіцца ў Ізраілі 
ў якасці прадстаўніка прэзідэнта 
Беларусі, 29 кастрычніка ўзяў удзел 
у мітынгу, прысвечаным адкрыццю ў 
Іерусаліме вуліцы імя Машы Брускі-
най — мінскай падпольшчыцы, якая 
трагічна загінула падчас акупацыі 
горада фашыстамі. 

Між тым, ні ў каго не выклікае сум-
ненняў, што Маша Брускіна гераічна 
змагалася з фашызмам. Але дагэтуль 
на помніку загінулым Брускіна зна-
чыцца як «невядомая». Можа, спадару 
Якубовічу, габрэю па нацыянальнасці, 
варта было б прыкласці намаганні па 
ўшанаванню памяці Машы Брускінай у 
Беларусі, а не ездзіць у Ізраіль?

Ёсць яшчэ адзін цымус такога візіту. 
Давайце разбярэм сітуацыю. Кіраўнік 
газеты «Советская Белоруссия» едзе 

ВОСЬ І ЎСЁ, БЫВАЙ!

�АД ПЕРШАЙ АСОБЫ

Уладзімір Румл: 

«ЖАДАННЕ ЛЕПШАГА ЖЫЦЦЯ»

ў Ізраіль, сустракаецца, паводле яго 
слоў, з «прадстаўнікамі ізраільска-
беларускага таварыства ахвяраў Мін-
скага гета», «перапоўнены рашучасцю 
растлумачыць надзвычай пазітыўнае 
стаўленне беларускага прэзідэнта да 
габрэйскага народа», — цытуе Яку-
бовіча «NEWSru.co.il». 

«Я маю намер разам з нашым паслом 
выступіць на гэтым мітынгу і распавес-
ці, як прэзідэнт Лукашэнка, беларускія 
палітычныя кіраўнікі, улада беларуская, 
народ беларускі ставяцца да Халакосту, 
да ахвяр і подзвігаў габрэяў у гады 
другой сусветнай вайны», — зазначыў 
прадстаўнік прэзідэнта.

І не каго-небудзь з-за «бугра» 
— прэзідэнта!

Што ж гэта робіцца? Кіраўнік газе-
ты (!) падмяняе сабою Міністэрства 
замежных спраў Беларусі і ўсю амба-
саду Беларусі ў Ізраілі?

Яшчэ адзін цікавы званочак для 
беларускай улады. Юрыст мінскай 
царквы «Новае жыццё» Аб’яднання 
абшчын хрысціян поўнага Евангелля 
ў Рэспубліцы Беларусь Сяргей Луканін 
прызначаны камісарам Міжнароднай 
камісіі па ўрэгуляванні няўрадавых 
спрэчак па Беларусі. Прызначэнне 
адбылося на канферэнцыі суддзяў 
Міжнароднага арбітражу пры Між-
народнай камісіі па ўрэгуляванні 
няўрадавых спрэчак, якая праходзіла ў 
Анапе 8–12 кастрычніка. На канферэн-
цыі, якая насіла навучальны характар, 

прысутнічалі прадстаўнікі Міжнарод-
нага арбітражу з многіх дзяржаў. Лу-
каніну было прысвоена спецыяльнае 
званне саветніка юстыцыі другога 
рангу — падпалкоўніка юстыцыі. Стар-
шыня міжнароднай камісіі, генерал-
лейтэнант юстыцыі Сяргей Маркоўскі 
(Расія) даручыў Луканіну сфармаваць 
і ўзначаліць нацыянальную палату 
камісіі і Беларускую судовую калегію 
Міжнароднага арбітражу.

Вось тут і можна сказаць уладзе 
— «бывай!». Сяргей Луканін неаднара-
зова абараняў інтарэсы пратэстантаў 
у Беларусі. Прыкладам, 10 ліпеня, 
тады яшчэ прэс-сакратар кампаніі па 
абароне права на свабоду сумлення 
юрыст Сяргей Луканін падаў у суд 
Фрунзенскага раёна Мінска скаргу на 
дзеянні супрацоўнікаў УУС Фрунзен-
скага раёна — маёра міліцыі Паўла 
Каляды і старшага лейтэнанта міліцыі 
Міхаіла Куракевіча.

Цікава, што зараз зробяць маёр і 
старшы лейтэнант супраць падпал-
коўніка?

Трэба было думаць раней. У міну-
лым нумары мы пісалі пра прэм’ер-
міністра Польшчы Дональда Туска, 
якога не ўпусцілі ў Беларусь і якому, як 
трапна выказаўся спадар Лукашэнка, 
«надавалі па галаве». Зараз — Луканін. 
А хто будзе пасля?

Як казаў Міхаіл Булгакаў, «ніколі не 
размаўляйце з незнаёмымі людзьмі!» Вы 
ж не ведаеце, кім яны будуць заўтра...

На пытанні рэдакцыі адказвае 
Павераны ў справах Чэшскай 
Рэспублікі ў Рэспубліцы 
Беларусь Уладзімір Румл.

— Спадар пасол, мы хацелі б 

звярнуцца да Вас як да актыў-

нага ўдзельніка тых падзей, 

якія ўвайшлі ў гісторыю пад 

назвай «аксамітная рэвалю-

цыя». Па сутнасці, тады чэш-

скія апазіцыянеры вызначылі 

змест гістарычнага працэсу 

трансфармацыі посттаталі-

тарных краін, што з’явіліся ў 

сусветнай прасторы пасля раз-

валу сацыялістычнага лагера, 

а затым і СССР. Гэты працэс 

і на сёння не выпадае лічыць 

завершаным. Адных ён пало-

хае, другіх натхняе. Наколькі, 

на Ваш погляд, чэшскі досьвед 

трансфармацыі палітычнай 

сістэмы савецкага тыпу уні-

кальны? Што з яго ў тым ці 

іншым выглядзе паўтарылася ў 

іншых постсавецкіх краінах?

— Дазволю сабе адказаць агуль-
на. Высокая ступень выключнасці 
трансфармацыі заключаецца 
менавіта ў яе унікальнасці. Шмат 
краін паспяхова і паслядоўна ад-
хілілі камуністычную дыктатуру 
і пачалі ўкараняць дэмакратыю. І 
ў Чэхіі гэта атрымалася. 

— Якія неабходныя складнікі 

працэсаў трансфармацыі? Ад-

сутнасць якіх элементаў тоіць 

пагрозу адкату назад? 

— Для палітычнай трансфар-
мацыі было неабходна нарастанне 
незадаволенасці рэжымам і жадан-
не нармальнага і лепшага жыцця. 

Трансфармацыі супрацьстаяў 
недахоп смеласці, страх будучыні, 
а таксама бессэнсоўная туга па 
сацыялістычных гарантыях.

— Якімі павінны быць суад-

носіны ўнутраных і знешніх 

фактараў для пачатку і поспеху 

трансфармацыйнага працэсу?

— Высокая ступень унутраных 
і знешніх фактараў з’яўляецца 
ідэальнай для ўзнікнення працэ-
су і яго паспяховага развіцця. У 
нашым выпадку гэта дакладна 
было нарастанне незадаволенасці 
дыктатурай і памяншэнне боязі 
рэпрэсій. Знешнімі фактарамі 
з’яўляліся сістэматычны ціск 
дэмакратычных краін на рэжым 
у сферы павагі правоў чалавека і 
грамадскіх свабодаў і палітычныя 
падзеі, а менавіта, хваля эміграцыі 
ўсходніх немцаў праз Прагу і пад-
зенне Берлінскай сцяны.

— Як бы Вы ахарактарыза-

валі ролю грамадскіх настро-

яў у Чэхаславакіі — да 1968 года 

і асабліва пасля — а таксама 

этапы і ступень гатоўнасці 

грамадства да пераменаў? 

Калі сталі знікаць настроі 

апатыі і безнадзейнасці? Калі 

вузкае кола дысідэнтаў адчула 

водгук сімпатый і падтрымкі 

сваёй барацьбы?

— Я добра памятаю падзеі 
1968 года. Я маю на ўвазе не 
канкрэтныя даты, а атмасферу і 
адчуванні. Перыяд кароткай дэ-
макратызацыі, выдатны перыяд 
надзей, аптымізму і прагі свабо-
ды, які працягнуўся да акупацыі 
савецкімі войскамі. Акупацыя 
і аднаўленне дыктатуры выклі-
калі безнадзейнасць і апатыю, 
якая, па сутнасці, пратрымалася 
амаль дваццаць гадоў.

Я лічу, што важнай падзеяй 
было ўзнікненне «Хартыі 77», 
вяшчанне «Голасу Амерыкі» і 
«Радыё Свабода» і з’яўленне да-
кумента «Некалькі сказаў». Даку-
мент патрабаваў ад рэжыму пава-
жаць правы і свабоды чалавека, 
і людзі пад гэтым падпісваліся. 
Дысідэнты адчулі падтрымку ме-
навіта ў студзені 1988 года, калі ў 
Празе прайшлі масавыя дэманс-
трацыі, каб памянуць студэнта 
Яна Палаха, які з-за акупацыі 
і аднаўлення дыктатуры ў 1969 
годзе спаліў сябе. 

— Як бы Вы ахарактарыза-

валі стан палітычнай апазі-

цыі, расклад, суадносіны і ўза-

емаадносіны груповак унутры 

палітычнай апазіцыі напярэ-

дадні і ў працэсе «аксамітнай 

рэвалюцыі»?

— У нас рэжым быў настолькі 
таталітарны, што трэба гаварыць 
не пра палітычную апазіцыю, 
а толькі пра невялікую групу 
дысідэнтаў. Толькі напярэдадні 

дэмакратычнай рэвалюцыі вакол 
«Хартыі 77» Вацлава Гавела сфар-
мавалася адзіная апазіцыя з прад-
стаўнікоў некалькіх грамадскіх 
ініцыятыў як, напрыклад, Камітэт 
па абароне ахвяр несправядлівага 
пераследу або нелегальная палі-
тычная партыя «Дэмакратычная 
ініцыятыва» і інш. 

Але атрымалася так, што да 
дысідэнтаў далучыліся мноства 
маладых актывістаў і большасць 
грамадства. Гэта дало магчымасць 
стварыць рух «Грамадскі форум», 
які напярэдадні рэвалюцыі вы-
ступіў супраць рэжыму як сап-
раўдная палітычная сіла.

— Ваша бачанне ролі палі-

тычных партый унутры апазі-

цыйнага лагера і ў барацьбе 

за агульнадэмакратычныя 

пераўтварэнні?

— Апазіцыйныя палітычныя 
партыі, рухі і незалежныя аргані-
зацыі з’яўляюцца асновай грамад-
зянскай супольнасці. Дыктатуры 
гэта ў цяжар, таму што правячая 
эліта хоча ўсім кіраваць, каб не 
страціць свой дабрабыт і пры-
вілеі. Гэта добра, што ў Беларусі 
да гэтага часу існуюць апазіцый-
ныя дэмакратычныя партыі, і 
я вельмі рады, што яны змаглі 
аб’яднацца. Я лічу, што, з улікам 
канстытуцыйнай сістэмы Бела-
русі, яны б маглі мець свайго 
спікера, г. зн. пастаяннага і пава-
жанага кандыдата ў прэзідэнты.

— Наколькі вызначальным 

фактарам поспеху, на Ваш 

погляд, з’яўляецца гатоўнасць 

і здольнасць палітычных сіл да 

кансенсусу, здольнасць дамовіц-

ца пра адзінага лідэра і агульны 

план дзеянняў? Не сакрэт, што 

супраць Вацлава Гавела да пэў-

нага моманту выступалі зусім 

не палітычныя аўтсайдэры, а 

дастаткова выбітныя і аўта-

рытэтныя палітыкі. 

— Як я ўжо гаварыў, я не маю 
на ўвазе лідэра, які вырашае і 
распараджаецца, але прадстаўні-
ка, які дапамагае прыйсці да 
кансенсусу і ўмее прапанаваць 
грамадскасці сумесны план не 
толькі дома, але і за мяжой.

— Агульная рыса транс-

фармацый у посттаталітар-

ных сістэмах: дысідэнты, 

актывісты вулічных акцый не 

трапляюць у новыя ўладныя 

структуры. Чэхія — выключэн-

не. Беларускія апазіцыянеры з 

задавальненнем фіксуюць, што 

чэшскія дыпламаты не толькі 

ў Беларусі, але і ў іншых краі-

нах, вызначаюцца дэмакра-

тычнай непасрэднасцю, нефар-

мальнай свабоднай манерай ва 

ўзаемадачыненнях з людзьмі. 

Чым тлумачыцца гэта асаб-

лівасць і як яна паўплывала 

і ўплывае на хуткасць, незва-

ротнасць і якасць дэмакра-

тычных пераўтварэнняў?

— У Чэхіі атрымалася так, што 
многія дысідэнты і актывісты ма-
глі не толькі ліквідаваць дыктату-
ру, але і бараніць і будаваць дэмак-
ратыю. Мы навучаны дыктатурай 
і савецкай акупацыяй і лічым, што 
не варта прыкідвацца, рабіць неш-
та тайна і саступаць дыктатурам. 
Мы ведаем, што гэта не апраўдаец-
ца. Чэхі — дэмакраты, таму што, 
як і беларусы, яны спакойныя і 
талерантныя людзі.
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БОМБА ПАД ЛОЖКАМ
Сяргей КАРОЛЬ

Па вонкавых паказчыках 
студзеньскае падвышэнне 
Расіяй коштаў на нафту і газ 
не толькі не падарвала, але 
нават не запаволіла тэмпаў 
росту беларускай эканомікі. 
Растуць валавы прадукт, 
экспарт, даходы насельніцтва 
і нават прафіцыт бюджэту. 
Але гэта толькі павярхоўнае 
ўражанне. На самай справе, 
краіна сядзіць на валютна-
крэдытнай праблеме памерам 
у 8 мільярдаў долараў. Як тая 
бомба пад ложкам, яна ўжо 
цікае і чакае выбуху. 

Дзіравая труба
Варта нагадаць, што эканомі-

ка Беларусі — гэта машына па 
перапрацоўцы расійскіх нафты, 
газу і металу ў дызель і метал 
для Захаду і абсталяванне для 
Усходу. Машына гэта неэфек-
тыўная: нават у 2006 годзе, яшчэ 
да снежаньскай газавай вайны, 
гандлёвы дэфіцыт Беларусі рэзка 
павялічыўся (гл. графік 1). А за 
першыя восем месяцаў 2007 года 
ён перайшоў за адметку ў 2,3 мі-
льярда долараў, і гэта яшчэ да во-
сеньскага перыяду, калі закупка 
зімовых запасаў электраэнергіі 
заўсёды пагаршае дэфіцыт. 

У гэтым годзе Беларусь пра-
цягвала актыўна экспартаваць 
нафтапрадукты і прамысловыя 
вырабы, але імпарт павялічыў-

ся значна больш. Наступствамі 
новых умоваў стала тое, што 
імпарт з Расіі вырас на 1,6 мі-
льярда. Дзякуючы попыту на 
бязмытныя беларускія тавары 
на квітнеючым рынку Расіі, 
экспарт туды быў вельмі пас-
пяховы, аднак недастатковы, 
каб заплаціць за падвышэнне 
цэнаў — ён вырас толькі на 1,2 
мільярда. Рост экспарту ў Расію 
таксама выклікаў рост імпарту з 
ЕС — каб вырабляць беларускія 
тавары, патрэбны прамысловыя 
матэрыялы, якія закупаюцца ў 
ЕС. Таму знешнегандлёвае саль-
да з Еўропай пагоршылася амаль 
на 900 мільярдаў долараў. 

Відавочна, што нават плаўнае 
падвышэнне коштаў з боку Расіі 
пагоршыла і без таго існуючую 
праблему гандлёвага балансу. 
Калі новы кантракт з Расіяй 
застанецца ў сіле, дэфіцыт гэты, 
як струменьчык з дзіравай тру-
бы, будзе толькі павялічвацца. З 
улікам зімовых закупак, дэфіцыт 
дасягне каля 3 мільярдаў на ка-
нец гэтага года і можа дайсці да 
4 мільярдаў у наступным. 

Жыццё ў крэдыт
Ці праблема гэта? Па законах 

эканомікі, гандлёвы дэфіцыт 
узнікае, калі спажывецкія рас-
ходы, сацыяльныя праграмы і 
капітальнае інвеставанне краіны 
складаюць у суме больш, чым яе 
валавы прадукт. Інакш кажучы, 
краіна спажывае больш, чым 
вырабляе. Што і адбываецца на 
Беларусі: каля 57 працэнтаў ВУП 
ідзе на спажыванне, 20 працэн-
таў — на расходы ўраду і каля 
30 працэнтаў — на капітальныя 
інвестыцыі. Увогуле, краіна тра-

ціць амаль на 7 працэнтаў больш, 
чым вырабляе. 

Праблема ў тым, што гэтую 
розніцу трэба фінансаваць з-за 
мяжы — крэдытам ці наўпроста-
вым інвеставаннем. Калі фінанса-
ванне не будзе знойдзена, краіну 
чакае шок — трэба або перайсці на 
спажыванне айчынных тавараў і 
павялічыць экспарт, або знізіць 
нацыянальны прадукт. Вядома, і 
тое, і другое — непажадана.

Да 2006 года замежныя ін-
вестыцыі і крэдыт вялікай ролі 
не мелі. Галоўным метадам фі-
нансавання былі запазычванні 
ад пастаўшчыкоў, напрыклад 
«Газпраму» (гл. графік 2). У 2005 
годзе ўдалося расплаціцца, але 
ўжо летась запазычванні значна 
выраслі. Паўтарамільярднага 
падвышэння яны б не вытрымалі, 
што і было выдатна прадэманс-
травана ў жніўні, калі «Газпрам» 
ультыматыўна запатрабаваў вы-
платы запазычанасцяў. Таму так 
і запанікаваў урад, калі расійскі 
бок адмовіў у крэдыце. Выратаваў 
продаж акцый «Белтрансгазу», 
які даў каля 650 мільёнаў долараў, 
а за ім Velcom, які так хуценька 
вырашылі прадаць, каб зачыніць 
раптоўна ўзніклую дзірку. Ста-
тыстыка гандлю на чэрвень яшчэ 

не паказвае гэтай транзакцыі, 
але яе можна бачыць у валютных 
рэзервах на графіку 3.

Тым часам набліжаюцца зіма і 
чарговае падвышэнне, але разліч-
ваць на сталы прыток замежных 
інвестыцыяў у краіну складана. 
Прадаць прадпрыемства можна 
толькі адзін раз, а дэфіцыт у 
некалькі мільярдаў паўтараецца 
кожны год. 

Таму, каб падстрахавацца 

на будучыню, урад пачаў браць 
крэдыты ад замежных банкаў: як 
бачна на графіку 2, аб’ём крэдыту 
значна павялічыўся. Страхоўка 
гэта не вельмі моцная, бо крэдыт 
трэба вяртаць, што складана, калі 
ён праядаецца, а не ўкладаецца ў 
развіццё. Не выпадкова, большас-
ць крэдытаў Беларусі кароткатэр-
міновыя — банкі асцерагаюцца 
даваць на доўгі тэрмін. 

Дзвесце дзён да выбуху
Аднак невялічкі «зімовы за-

пас» зрабіць удалося: «Белтранз-
газ», Velcom і крэдыт далі больш 
грошай, чым было патрэбна на 
пакрыццё дэфіцыту, і лішак 
асеў у золата-валютных рэзервах 
(графік 3). Зараз у Нацбанку каля 
трох мільярдаў долараў рэзерву. 
Калі не атрымаецца прывабіць 
патрэбнае фінансаванне, гэтага 
хопіць менш чым на год.

Далей — толькі горш. Каб пра-
цаваць цяперашнімі тэмпамі, але 
па сусветных коштах, эканоміцы 
Беларусі спатрэбіцца не чатыры, а 
восем мільярдаў долараў знешніх 
інвестыцый, то бок амаль па два 
«Белтрансгазы» ў год. Не будзе 
грошай — давядзецца скараціць 
закупкі сыравіны і металу (а 
значыць, і вытворчасць), і тады 
выбух эканамічны можа стаць 
сацыяльным.

Гэтага ўрад дапусціць не можа. 
Ён мае некалькі варыянтаў:
� Перабалансаваць гандаль 

— зрабіць так, каб беларусы 
куплялі больш мясцовых пра-
дуктаў і менш імпартных і 
выраблялі больш экспарту. На 
любоў беларусаў да нямецкіх 
аўтамабіляў ужо паскардзіўся 
Сідорскі, з чаго вынікае, што 
можна чакаць абмежаванняў 
на імпартныя тавары. Але та-
кая мера будзе вельмі не папу-
лярная і асаблівых вынікаў не 
дасць — больш за 60 працэнтаў 
імпарту з ЕС складаюць не спа-
жывецкія тавары, а прамысло-
выя, без якіх не можа функцы-
янаваць вытворчасць краіны, 
а таксама лядовыя палацы 
і іншыя еўрарамонты, якія 
будуюць выключна з заходніх 
матэрыялаў (графік 4). Нават 
калі наогул забараніць увоз 
аўтамабіляў і запчастак да іх з 
ЕС, гэта знізіць дэфіцыт толькі 
на 1 мільярд долараў і толькі 

адначасова. Падвысіць цэны 
на экспарт таксама складана, 
бо прадукцыя «выязджае» ў 
асноўным на цане.

� Дэвальваваць рубель, але 
вынікі будуць такія ж неэфек-
тыўныя, таму што галоўная 
частка беларускага экспарту 
— энергія — вызначаецца ў 
доларах.

� Узяць больш крэдытаў, і гэта, 
без сумневу, будзе зроблена, 
але крэдыт, вядома, трэба вяр-
таць, і плаціць за карыстанне 
ім вялікі працэнт, так што доў-
га такое фінансаванне цягнуц-
ца не можа. У пэўны момант 
залунае прывід сапраўднага 
дэфолту. 

� Спадзявацца на шанец — калі 
кантракт з Расіяй зафіксуе 
новы кошт на цэлы год, цягам 
якога цэны на нафту ў свеце 
вырастуць яшчэ больш, як гэта 
было ў 2005 годзе. Гэта дапамо-
жа Беларусі, але будзе з’явай 
часовай.

� Будаваць АЭС. Гэта дапаможа, 
але патрабуе некалькі гадоў, і 
спачатку трэба зноў-такі недзе 
знайсці чатыры мільярды до-
лараў.
Таму прэзідэнт будзе рабіць 

усе, каб знішчыць новую схему 
Расіі і вярнуцца на ўмовы нават 
не 2006-га, а 2005-га года. А калі не 
атрымаецца, застаецца продаж 
стратэгічных і іншых прадпры-
емстваў расійскаму дзяржаўнаму 
і прыватнаму капіталу. Узамен 
урад можа атрымаць яшчэ колькі 
гадоў ільготных цэнаў. Гэта фак-
тычна будзе азначаць інтэграцыю 
ў расійскую эканамічную мадэль.

Але ёсць іншае, простае і хут-
кае рашэнне. Зараз асабліва 
спрыяльны момант для таго, каб 
зацікавіць міжнародныя прадп-
рыемствы і фінансавых інвеста-
раў у будучыні Беларусі. Пасля 
крэдытнага крызісу на Захадзе 
ўся ўвага міжнароднага капіталу 
— на новыя рынкі Усходу, у тым 
ліку Расіі, якія дэманструюць 
хуткія тэмпы росту, мацнеючы 
сярэдні клас і кампетэнцыю фі-
нансавага кіравання. 

У гэтых умовах цікавасць да 
Беларусі — апошняй не ахоп-
ленай мадэрнізацыяй краіны 
Еўропы, як да месца, дзе існуюць 
вялікія традыцыі афшорнай вы-
творчасці, мытны саюз з Расіяй, 
някепская навуковая школа, 
была б вельмі высокай. Чатыры 
і нават восем мільярдаў — не 
праблема для міжнародных інвес-
тараў, якія зараз гатовыя плаціць 
добрыя грошы за права працы на 
новых рынках — працы, ад якой 
будзе карысць не толькі ім, але 
і насельніцтву краіны. Гэтыя 
інвестыцыі не проста аплацяць 
гандлёвы дэфіцыт, але падвыся-
ць эфектыўнасць эканомікі Бе-
ларусі, дапамогуць сфармаваць 
унутраны рынак і ператварыць 
краіну ў сучасную еўрапейскую 
эканоміку менш залежную ад 
аднаго суседа. Лепшага часу, каб 
далучыцца да эканамічнай мадэ-
рнізацыі свету, у Беларусі можа і 
не быць. Адпусціць палітвязняў, 
кінуць палохаць свет і гарантава-
ць інвестарам іх правы і свабоду 
працы на Беларусі — ці так гэта 
складана?

У мільёнах долараў 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30.06.07

Гандлёвы баланс -401 -334 -426 -1 193 436 -1 455 -3 059

Фінансавы рахунак 346 570 371 874 -585 597 906

Простыя інвестыцыі 177 453 170 163 303 351 897

Запазычанасць 
прадаўцам -56 114 183 591 -546 187 783

Банкаўскі крэдыт 303 282 73 198 306 1 131 935

Іншае фінансаванне 21 -56 -96 -34 19 54 -317

Рэзервы -5 -80 -14 256 539 -1 927

Гандлёвы баланс па 
сусветных цэнах -2 182 -2 127 -2 206 -2 678 -4 107 -3 808 -7 478

Відавочна, што нават плаўнае падвышэнне коштаў з боку Расіі 

пагоршыла і без таго існуючую праблему гандлёвага балансу. 

Калі новы кантракт з Расіяй застанецца ў сіле, дэфіцыт гэты, 

як струменьчык з дзіравай трубы, будзе толькі павялічвацца. 

З улікам зімовых закупак, дэфіцыт дасягне каля 3 мільярдаў 

на канец гэтага года і можа дайсці да 4 мільярдаў у наступным 

ГРАФИК 1. ГРАФИК 2.

ГРАФИК 3. ГРАФИК 4.
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5 ЭКАНОМІКА

�ВЫЖЫВАННЕ

РЭПАРТАЖ 
З ГАРАЧАЙ КРОПКІ

Язэп ПАЛУБЯТКА

У эканамічна самастойных 
краінах, дзе грамадзяне 
маюць дастатковы прыбытак 
ад сваёй дзейнасці, такога 
не пабачыш. У Беларусі ўсё 
інакш: прыстойнае жыццё тут 
параўноўваецца з тэрмінам 
звычайнага выжывання.

Гродна. Субота. Чыгунач-
ны вакзал апоўдні. Першы па-
верх. Не больш за два дзесяткі 
ад’язджаючых. Нечакана з ад-
дзялення мытнага кантролю па-
чалі выходзіць людзі. У кожнага 
ў руках цэлафанавыя пакеты, у 
якіх можна, па памерах, змяс-
ціць і панесці чатырохгадовае 
дзіця, запоўненыя рэчамі. Людзі 
адыходзяць не больш як за дзе-
сятак крокаў ад выхаду ды рас-
пачынаюць перакладваць тое, 
што знаходзіцца ў іх торбах. 

У першай купцы правераных 
і адпушчаных мытнымі служ-

бамі па размове і паводзінах 
бачна — муж і жонка, якім гадоў 
каля сарака, ды кабеты-суседкі 
пенсійнага ўзросту. Яны добра 
адно аднаго ведаюць і, верагод-
на, жывуць недалёка ад Гродна. 
З пакетаў на лаву і падлогу 
пасыпаліся шчыльна звязаныя 
і скручаныя рэчы, у асноўным 
курткі, нагавіцы і іншае. Каб 
не сапсаваць таварны выгляд 
прывезеных рэчаў, повязь хутка 
паслаблялі. Надалей распачаў-
ся падзел набытай у Кузніцы 
Беластоцкай маёмасці. Жонка 
загадала мужу трымаць вялізны 
поліэтыленавы мех. Дзяльба ідзе 
паводле затрачаных фінансаў. 
Не менш як праз пяць хвілінаў 
мех быў поўны. Задаволенымі 
засталіся і дзве іншыя кабеты. 
Аднак адна з іх аўтарытэтна за-

значыла: «Сёння болей не едзем. 
Той тоўсты з гэтай змены мяне 
папярэдзіў, каб вечарам нас тут 
не бачыў, бо тавару шмат пры-
везлі ў другі раз.

Ад мужчыны паступіла пра-
панова забраць яшчэ тавар з 
камеры захоўвання і паехаць 
на Паўднёвы рынак. Жанчыны 
пагадзіліся і адышлі. 

Пытаю пра магчымы пры-
бытак. Адказвае: «На нас дваіх 
павінна быць чыстаганам дола-
раў сто дваццаць. Каб яшчэ раз 
з’ездзілі, то былі б усе дзвесце». 
Потым яшчэ дадае: «Гэтым ба-
бам прасцей. Яны нідзе не пра-
цуюць. Могуць ездзіць штодня 
па два-тры разы, а я з жонкаю 
— толькі ў выходныя. Яны тут 
мытнікам надакучылі. Таму 
такое стаўленне да нас. Заўтра 
зноў паедзем. За нешта ж трэба 
жыць».

З’явіліся кабеты. Мужчына на 
паўслове абарваў гутарку, і ўсе 
яны паспяшаліся на аўтобус.

У тым, што сведчанне «за 
нешта жыць трэба» не проста 
сказаны выраз, я ўпэўніўся адра-

зу і тут жа. Мытнікі скончылі 
ператрус наступнай каманды 
чаўнакоў ды адпусцілі. Імі ака-
заліся маці і дачка. Маці хуцень-
ка зняла дзве курткі, апранутыя 
адна на адну, швэду. Засталася 
ў старэнькай кофце. З пакета 
дастала заношаную куртку і 
апранула. Пачала распранацца 
і дачка, адну куртку адразу ж 
адклала ў бок. Тое заўважыла 
маці і патрабавальна прамовіла: 
«Давай сюды». Дваццацігадовая 
дзяўчына залямантавала як 
малое дзіцё: «Сабе такую хачу!» 
Позірк маці быў суровы, і дач-
ка саступіла. Потым жанчына 
лагодна дадала: «Я ў камеру, а 
ты займай калейку. Як вечарам 
усё будзе добра, памяркуем». 
Дачка далучылася да калейкі 
на мытны кантроль на выезд, а 

маці паспяшала да камеры за-
хоўвання. Чарга ад’язджаючых 
хутка павялічвалася (і ў боль-
шасці сваёй за кошт тых, хто 
толькі-толькі прыехаў). 

Назіраць за купкамі людзей 
было цікава, але ў іх дзеяннях 
адчувалася аднастайнасць. 
Неўзабаве побач са мной села 
стомленая жанчына. Без усяля-
кіх уступаў я запытаў: «Чаму 
ў калейку не ідзеце?» Кабета 
спакойна адказала: «На сёння 
хопіць». «Што хопіць?» — неча-
кана вырвалася ў мяне. «Тых 
грошай, што здабыла сёння, каб 
пражыць да наступнай суботы. 
Камерсантам мне не быць, ды і 
тых, хто стаў імі, у хуткім часе 
не будзе. Жабраваць пойдуць, 
бо месцы прыбіральшчыкаў і 
дворнікаў ужо занятыя». 

Надалей пайшоў сумны ма-
налог.

— Бачыш, на мытны кант-
роль ідуць з пустымі торбамі. 
Пасля ператрусу мытнікамі 
купляюць дазволеную колькас-
ць гарэкі і цыгарэтаў. Там жа 
атаварваюцца вольныя ад дзя-
журства мытнікі, і ўсе едуць да 
Кузніцы, дзе аддаюць набытае 
перакупшчыкам. Ведаем мы 
адзін аднаго не толькі ў твар. 
З нас гэтыя хабару не бяруць. 
Ды што я магу даць, калі адна 
ходка туды — назад прыносіць 
навар не больш як пяцьдзесят 
баксаў. Дзесятку браць — сябе 
ганьбіць. Смешна. Вось так я і 
гэтыя людзі здабываем капейку. 
Трусімся на кантролі. Іншы раз 
сварымся няведама чаго. Так і 
жывем. Не ўяўляю, як з адной 
працы пражыць!

За час непрацяглай гутаркі ў 
зале мытнага кантролю не ста-
ла людзей. Неўзабаве адышоў 
цягнік да Кузніцы Беластоцкай, 
а да жанчыны падышоў чала-
век, забраў яе торбы, ды яны 
пайшлі.

У чакальні чыгуначнага вак-
зала акрамя мяне засталося 
яшчэ чатыры чалавекі, а ля 
нас бязмэтава бадзяліся два 
міліцэйскія патрулі ды на ўва-
ходзе курылі вольныя мытнікі 
ў чаканні вяртання цягніка з 
Польшчы.

�НАВІНЫ

«ІНТЭГРАЛ» — НА ПРОДАЖ

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не выключае магчымага 
продажу кантрольнага пакету акцыяў навукова-
вытворчага аб’яднання «Інтэграл» расійскай фінансавай 
карпарацыі «Сістэма». 

Эканаміст Леанід Злотнікаў магчымы продаж рускім кантрольнага па-
кету акцыяў «Інтэгралу» тлумачыць наступным чынам: «Безнадзейнасць. Я 
памятаю, два ці тры гады таму Лукашэнка наведаў гэтае прадпрыемства. 
І ён тады паабяцаў да 40 мільёнаў долараў дапамогі, калі будзе цікавы 
праект. Але што такое 40 мільёнаў для такога буйнога прадпрыемства? 
Нішто. Бо тыя ж японцы ў аналагічную вытворчасць уклалі 3–4 мільярды 
долараў. У дзяржавы няма сродкаў, каб мадэрнізаваць «Інтэграл» да су-
часнага ўзроўню. І гэта ўлады ўжо разумеюць. Яны ж спрабавалі не тое 
што мікраэлектроніку, а ровары ды матацыклы сучасныя вырабляць. І 
нават тут нічога не атрымалася. Дзяржава нічога не можа зрабіць, каб 
падняць гэтыя прадпрыемствы. Мінаюць гады, а «Інтэграл» па-ранейшаму 
ляжыць на баку». 

ДРАЎЛЯНАЕ ПАЛІВА

Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі пры ўдзеле 
замежных інвестараў рэалізуе ў Беларусі тры праекты 
па выпуску драўнянага паліва. Пра гэта паведаміў на 
прэс-канферэнцыі 30 кастрычніка начальнік упраўлення 
вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі Мінлясгаса Аляксандр 
Корбут.

Паводле яго слоў, ужо распрацаваны праект статуту сумеснага бела-
руска-італьянскага прадпрыемства ў Віцебскай вобласці па вытворчасці 
паліўнай дранкі з непрыдатнага лесу. «У вытворчасці дранкі будзе задзей-
нічана дрывяная драўніна з вольхі, якая не знаходзіць збыту ні за мяжой, 
ні на нашай тэрыторыі», — сказаў чыноўнік. 

Паводле яго звестак, у гэты праект на працягу трох гадоў плануецца 
ўкласці 8 мільёнаў еўра. Аб’ём вытворчасці СП складзе каля 2 мільёны 
кубаметраў у год. 

«Другі праект, які мы хочам стварыць сумесна з Асацыяцыяй літоўскіх 
вытворцаў біяпаліва, — вытворчасць пелетаў у Пастаўскім раёне Віцебскай 
вобласці, — праінфармаваў начальнік упраўлення Мінлясгаса. — Гэтае 
СП будзе выкарыстоўваць адходы дрэваапрацоўкі мясцовых вытворцаў, 
плюс лясгас будзе пастаўляць туды дрывяную драўніну для вытворчасці 
пелетаў». 

Трэці праект плануецца ажыццявіць у Гродзенскай вобласці. «Мы ўкара-
няем пілотны праект, паколькі на гэтай вытворчасці будзе адпрацоўвацца 
механізм уцягвання ў працэс вырабу драўнянага паліва адходаў з галоўнага 
лесакарыстання», — паведаміў чыноўнік . 

ПАПЕРА Ў ШКЛОВЕ 

РУП «Завод газетнай паперы» ў Шклове пачне выпуск 
першай прадукцыі ўжо 1 снежня 2007 года. Пра гэта сказаў 
30 кастрычніка старшыня канцэрна «Беллеспаперапрам» 
Уладзімір Шульга, паведамляе прэс-служба ўрада.

Паводле яго слоў, 1 снежня плануецца пачаць вытворчасць прадукцыі 
па гэтак званай «кароткай схеме», каб адпрацаваць у сціслыя тэрміны 
тэхналогію, і ўжо з сярэдзіны снежня пачаць выпуск газетнай паперы з 
тэрмамеханічнай масы. Такім чынам, з 1 студзеня 2008 года беларускія 
газеты будуць выходзіць на айчыннай паперы.

На заводзе ўжо ўстаноўлена амаль 100 працэнтаў асноўнага тэхнала-
гічнага абсталявання, вядуцца пусканаладачныя работы яго механічнай 
часткі і сістэмы электроннага кіравання, паведаміў У. Шульга. Дадзены 
даручэнні да 1 снежня завяршыць будаўніцтва ачышчальных збудаванняў і 
завода тэрмамеханічнай масы, каб завяршыць увесь тэхналагічны ланцужок 
вытворчасці газетнай паперы.

Усе астатнія стратэгічныя задачы на сёння вырашаны, зазначыў У. Шульга. 
Пры гэтым ён дадаў, што фінансаванне і будаўніцтва ідзе стабільна і без 
затрымак. На сёння таксама ўведзены ў дзеянне 60-кватэрны жылы дом 
для спецыялістаў завода, а праз тыдзень плануецца здаць у эксплуатацыю 
заводскую сталовую.

БЯСПОШЛІННЫ ЎВОЗ 

Прэзідэнт Беларусі 30 кастрычніка падпісаў указ, якім 
адменена ўвазная мытная пошліна на асобныя віды 
трапічных алеяў і іх фракцый, што пастаўляюцца налівам.

Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, бяспошлінны ўвоз будзе ажыц-
цяўляцца да 31 снежня гэтага года. Са студзеня 2008 года прадугледжваецца 
ўвядзенне новага Мытнага тарыфу Беларусі, у якім гэтая норма будзе заха-
вана. Дакумент уніфікуе стаўкі ўвазных мытных пошлін, што прымяняюцца 
Беларуссю і Расіяй па гэтых відах тавараў.

Як зазначаюць у прэс-службе, рэалізацыя палажэнняў указа будзе 
садзейнічаць павышэнню канкурэнтаздольнасці айчыннай мылаварнай 
прадукцыі, задавальненню першачарговых патрэб насельніцтва краіны ў 
сацыяльна значных таварах.

Камерсантам мне не быць, ды і тых, хто стаў імі, у хуткім часе 

не будзе. Жабраваць пойдуць, бо месцы прыбіральшчыкаў 

і дворнікаў ужо занятыя
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� З НАГОДЫ�НАЙНОЎШАЯ ГІСТОРЫЯ Ў АСОБАХ

МІХАІЛ ЧІГІР — 
ПРЭМ’ЕР-АПАЗІЦЫЯНЕР

Аляксандр ТАМКОВІЧ

Пачну з выпраўлення 
распаўсюджанай памылкі. 
«Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі» піша, што Міхаіл 
Мікалаевіч Чыгір нарадзіўся 
24 мая 1948 года ў вёсцы 
Усава Капыльскага раёна. 
З гэтай фразы сапраўднай 
можна лічыць толькі дату. Але 
энцыклапедыя не вінавата.

Год таму Міхаіл Мікалаевіч 
расказаў мне, што на самай 
справе ён нарадзіўся побач 
— амаль у кіламетры ад Усава 
быў маленькі (усяго дванацца-
ць дамоў) пасёлак Брацкі. Там 
у сялянскай сям’і,  у палове 
чацвёртага раніцы і з’явіўся на 
свет будучы кіраўнік першага 
ўрада першага прэзідэнта Бела-
русі. Маці, Анастасія Пятроўна, 
пайшла даіць карову і нарадзі-
ла дзіця ў хляву. Прынесла да-
моў у падоле. Яна доўга грукала 
ў шыбу, але бацька, Мікалай 
Сямёнавіч, не прачнуўся, бо 
вельмі моцна спаў. Яму было 
49 гадоў, ёй 36.

Для Мікалая Сямёнавіча гэта 
быў ужо другі шлюб. Першая 
жонка прыехала з Амерыкі па-
гасціць, але назад яе не адпус-
цілі. Так і памерла ў БССР.

Міхаіл Мікалаевіч успамі-
наў, што нават на канвертах 
яны не пісалі «пасёлак Брацкі», 
бо паштальёны памыляліся і 
неслі лісты ў вёску Браткава.

Гледзячы на Чыгіра, вельмі 
цяжка паверыць, што некалі ён 
быў у школьнай камандзе па 
баскетболу, але гэта праўда. На-
стаўнік па фізкультуры лічыў, 
што ў кожнай камандзе павінен 
быць хтосьці больш жвавы.

Ва ўзгаданай энцыклапедыі 
гаворыцца: у 1970 годзе Чыгір 
паступіў у Беларускі інсты-
тут народнай гаспадаркі, але 
сказаць, што ён марыў стаць 

банкірам нельга. Проста Чыгіру 
вельмі падабалася матэматыка. 
Ён нават хадзіў на матэматыч-
ны факультэт БДУ, там і даве-
даўся — у Наргасе ёсць спецы-
яльнасць «банкаўская справа», 
дзе матэматыку трэба здаваць 
і пісьмова, і вусна, а геаграфію 
можна падвучыць. Было так-
сама і сачыненне, але Чыгір 
наўмысна пісаў яго кароткімі 
сказамі. Так менш памылак. 
Дарэчы, там ён пазнаёміўся і з 
Тамарай Віннікавай, якая шмат 
гадоў пасля «з’есць» Станіслава 

Багданкевіча. Чыгір (адзіны з 
тагачаснага кіраўніцтва краі-
ны) будзе супраць яе прызна-
чэння. І не толькі таму, што 
шмат разоў бачыў, як яна, калі 
выказвае «асабістую думку», 
чытае з сваіх запісаў тое, што 
казаў Лукашэнка некалькі 
месяцаў таму. Міхаіл Мікала-
евіч лічыў: на такой высокай 
дзяржаўнай пасадзе не можа 
быць чалавек з «камерцыйны-
мі» поглядамі.

Згодна з афіцыйнымі дадзе-
нымі, прафесійная дзейнасць 

Чыгіра пачынаецца ў 1973 год-
зе, калі ён узначаліў Клецкае 
аддзяленне Дзяржбанка СССР, 
але гэта не зусім дакладна. 
Пасля Наргасу Міхаіла Чыгіра 
накіравалі ў Салігорск, а потым 
перавялі ў Бярэзіна. Адтуль 
прызвалі ў войска, бо ў Нарга-
се не было ваеннай кафедры. 
Служыў ён у Івана-Франкоўску 
ў авіяцыі. Пасля звальнення ў 
запас Міхаіла Чыгіра накіра-
валі ў Клецк, дзе з трагічнай 
нагоды (самагубства) нечакана 
вызвалілася пасада кіраўніка 

мясцовага філіяла банка. Так 
у 25 гадоў ён стаў самым мала-
дым кіраўніком філіяла самага 
буйнога ў СССР банка.

Менавіта там ён сустрэў сваю 
будучую жонку Юлію. Цікава, 
што перад гэтым цыганка на-
гадала дзяўчыне, што ў яе ёсць 
хлопец, але замуж яна выйдзе 
за свайго калегу па працы, які 
потым будзе вельмі вялікім 
кіраўніком. Так і адбылося.

А сам Чыгір мне расказваў, 
як выбраў менавіта Юлю. У 
кіраўніка аддзялення была 
службовая трохпакаёвая ква-
тэра. Набліжалася навагодняе 
свята, і Чыгір прапанаваў сваю 
хату. Раніцай першага студзеня 
посуд прыйшлі мыць толькі 
дзве жанчыны. Адна з іх — Юля 
Бабяк.

Ведаю, што некаторыя ліча-
ць Чыгіра «падкаблучнікам». 
На мой погляд, такі падыход 
калгасна-прымітыўны. Безу-
моўна, ён прыслухваецца да 
сваёй жонкі, і ў гэтым няма 
нічога не толькі экстраарды-
нарнага, але і дрэннага. Але 
рашэнні прымае толькі ён. І 
даволі часта зусім не тыя, якія 
падабаюцца Юліі Станіславаў-
не. Напрыклад, яна не хацела, 
каб муж стаў прэм’ерам або 
ўдзельнічаў у так званых «вір-
туальных» выбарах. 

Першай казку пра «падкаб-
лучніка» прыдумала маці вядо-
мага ліберал-дэмакрата Галіна 

Гайдукевіч, на той час вельмі 
ўплывовы чалавек у банкаўс-
кай сферы. Было гэта ў 70–80 
гадах мінулага стагоддзя. У 
жніўні 2001 года ў інтэрв’ю «Бе-
лорусской деловой газете» яна 
яшчэ раз агучыла гэтую версію, 
за якой нічога, на мой погляд, 
няма. Толькі чуткі і плёткі. 

Міхаіла Чыгіра тройчы за-
прашалі на вельмі прэстыжны 
спецыяльны факультэт пры 
Маскоўскім фінансавым інсты-
туце. Амаль усе слухачы потым 
ехалі працаваць у замежжа, дзе 
было нямала савецкіх банкаў. 
У Маскве давалі кватэру, але 
Чыгір папрасіў Мінск. І сам не 
хацеў з’язджаць з Беларусі і 
бацькоў не мог кінуць. Бацьку 
тады было ўжо 81 год, усяго 
ён пражыў 87, а маці — 69. Так 
яны і сказалі сыну: «Што такое 
мы зрабілі, што ты нас кінеш 
або прапануеш пераехаць у 
Маскву?»

Спачатку Міхаіл Мікалаевіч 
працаваў у Маскоўскім аддзя-
ленні Дзяржбанка СССР, потым 
перайшоў у абком партыі, а 
затым стаў інструктарам экана-
мічнага адзела ЦК КПБ.

У 1986 годзе ён вырашыў, што 
партыйная кар’ера не для яго, і 
зноў стаў банкірам. Дакладней, 
кіраўніком Мінскай гарадской 
канторы ўсё таго жа Дзяржбан-
ка, бо ўнутры краіны ён быў 
адзіны. Адтуль у 1988 годзе 
Міхаіл Мікалаевіч перайшоў 
першым намеснікам, а потым і 
старшынёй «Аграпрамбанка», 
дзе і працаваў да 1994 года. 

З гэтай пасады ён і быў запро-
шаны на пасаду прэм’ер-мініст-
ра Рэспублікі Беларусь. 

Некаторыя лічыць, што гэта 
была нейкая кампенсацыя за 
фінансавую падтрымку А. Лу-
кашэнкі на выбарах, але я пры-
трымліваюся версіі Сініцына, 
што ніякіх грошай Чыгір не 
даваў, а ўрад узначаліў толькі 
таму, што Лукашэнка не бачыў 
у ім канкурэнта. Пра гэта ж 
сведчыць і тое, што гэта пы-
танне з вуснаў Чыгіра ніколі не 
падымалася, нават тады, калі 
ён апынуўся ў турме.

Вядома, што першы канфлікт 
паміж ім і Лукашэнкам узнік у 
самым пачатку лістапада 1994 
года, калі, каб выратаваць ай-
чынную прамысловасць, урад 
павысіў кошты амаль на ўсе га-
лоўныя прадукты спажывання. 
11 лістапада 1994 года Лукашэн-
ка тэрмінова вярнуўся з Сочы 
і перад тэлекамерамі загадаў 
ураду да 10 гадзін наступнага 
дня адмяніць свае рашэнне, 
абяцаў таксама правесці з гэтай 
нагоды наўпроставы эфір. Але 
ні першага, ні другога не было. 
«Зламаць» Чыгіра не атрымала-
ся. Што вельмі хацелася. За пяць 
хвілін да сканчэння азначанага 
тэрміну ў кабінет Чыгіра, дзе 
праходзіла адпаведная нарада, 
увайшоў вядомы «гранатамёт-
чык» Віктар Кучынскі, і заявіў, 
што калі патрабаванні прэзідэ-

нта не будуць выкананы, у яго 
ёсць спецыяльны атрад. Што 
Кучынскі меў на ўвазе, членам 
тагачаснага ўрада дакладна 
невядома і да гэтага часу.

А потым быў лістапад 1996 
года. У знак пратэсту Чыгір 
сышоў у адстаўку. Яго абяцалі 
падтрымаць усе члены ўрада, 
але выканаў абяцанне толькі 
міністр працы Аляксандр Сас-
ноў.

Год пасля гэтага Чыгір не 
д а в а ў  н і я к і х  к а м е н т а р а ў  і 
інтэрв’ю, бо так абяцаў Лука-
шэнку. Ведаю гэта дакладна. Не 
аднойчы тэлефанаваў яму сам.

У 1988 годзе ён стаў кіраўні-
ком прадстаўніцтва Еўрапей-
скага канцэрна «CEA» ў Расіі. 
Атрымліваў 10000 долараў у 
месяц. А потым прыняў удзел 
у «віртуальных» прэзідэнцкіх 
выбарах і на 8 месяцаў трапіў 
за краты.

Не буду гадаць, што тады 
стала галоўным. Нагадаю толь-
кі словы самога Чыгіра: «Ган-
чар і Шарэцкі расказалі мне 
ўсё не так, як было на самай 
справе, аднак зразумеў гэта 
я толькі тады, калі пачаў уд-
зельнічаць у альтэрнатыўных 
прэзідэнцкіх выбарах». Больш 
за тое, яны тады прапанавалі 
Чыгіру ўкласці ў справу ўсе 
заробленыя грошы. Маўляў, по-
тым яны вернуцца. Зразумела, 
ніхто і нічога так і не вярнуў. 
Атрымалася, што за тое, каб 
сесці ў турму, Чыгір яшчэ і 
заплаціў...

Заяву пра ўдзел у гэтай кам-
паніі М. Чыгір зрабіў 5 снежня 
1998 года, а ўжо ў лютым 1999 
была створаны камісія па пра-
верцы работы банка, калі там 
працаваў Міхаіл Мікалаевіч.

У сярэдзіне сакавіка ў яго 
падтрымку было сабрана 120 
тысяч подпісаў, а ўвечары 28 са-
кавіка 1999 года БТ паведаміла, 
што ён скраў мільён долараў і 
ўцёк з краіны.

31 сакавіка 1999 года яго 
зарэгістравалі кандыдатам у 
прэзідэнты, але пасведчанне ат-
рымлівала жонка, бо 30 сакавіка 
Чыгіра арыштавалі. Адпусцілі 
толькі праз восем месяцаў. Аж 
30 лістапада 1999 года. 

Сваёй адстаўкай і выхадам у 
актыўную апазіцыйную паліты-
ку Міхаіл Чыгір першым зрабіў 
знакавы маральна-палітычны 
крок. Пройдзе час, і гэты ж крок 
зробіць Міхаіл Марыніч. Прой-
дзе час, і гэты ж крок зробіць 
Аляксандр Казулін. 

Зараз Чыгір палітыкай не 
займаецца. Не таму, што ча-
госьці баіцца. Проста пакуль не 
бачыць у гэтым сэнсу.

Часам даводзіцца чуць, што 
ў  Чыгіра няма «харызмы». 
Можа, гэта і так. Але ён сап-
раўдны гаспадарнік. На жаль, 
гэтай якасці якраз і не хапае ў 
нашай краіне. Калі Чыгір быў 
прэм’рам, 92-гі бензін каштаваў 
14 цэнтаў. Параўнайце з сён-
няшнім коштам.

Сваёй адстаўкай і выхадам у актыўную апазіцыйную палітыку 

Міхаіл Чыгір першым зрабіў знакавы маральна-палітычны 

крок. Пройдзе час, і гэты ж крок зробіць Міхаіл Марыніч. 

Пройдзе час, і гэты ж крок зробіць Аляксандр Казулін 
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7 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
TV

05.35 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
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, 23.55 Новости.
07.30, 08.25 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.30 В мире моторов.
09.05 Комедийная мелодрама «Леший» 
(Украина-Россия). 1-я и 2-я серии.
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Л.Дуров, Е.Майорова, А.Фатюшин в 
остросюжетном фильме «34-й скорый».
13.55 Здоровье.
14.25 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
15.40 Культурные люди.
16.10 Время кино.
16.40 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
17.40 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.50, 00.35 Зона Х.
19.35 Время спорта.
20.00 Ток-шоу «Ответный ход». «Алкого-
лизм».
21.00 Панорама.
21.45, 01.55 Мистический детективный 
сериал «Медиум» (США).
22.45 С.Сигал в боевике «Наемники».
00.40 Документально-познавательный се-
риал «Загадочные места» (США). 1-я серия.
01.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Пока все дома».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.50 Наши новости.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.10 «Дыхание планеты».

10.40 «Великолепная пятерка».
11.05 Новости спорта.
11.10 Продолжение «Великолепная пятерка».
12.00 «Теща в доме». Док. фильм.
13.05 Новости спорта.
13.10 Комедийный сериал «Моя прекрас-
ная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.10 Новости спорта.
16.15 Реалити-шоу «Три холостяка».
18.15 Новости спорта.
18.20 «Клуб веселых и находчивых».Высшая 
лига. Музыкальный фестиваль в Юрмале.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 «Фабрика звезд».
00.05 Новости спорта.
00.10 ОНТ представляет: «Документаль-
ный детектив». «Дело Мастера».
00.45 «Убойная сила». Многосер. фильм.
01.40 «Защитник». Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.30 Техническая профилактика.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«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». 
10.00 «Спортивная неделя».
10.40 «Культурная жизнь» с Александром 
Ефремовым.
11.05 «Ребека». Интерактивный телесериал.
12.00 «Затмение». Телесериал.
13.00 «Есть контакт».
13.50 «Крутые ребята». Народное шоу.

14.45 «Космические ковбои». Мультипли-
кационный сериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.50 «Рожденные в СССР».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Затмение». Телесериал.
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Елена Захарова и Илья Носков в 
фильме «Вернуть Веру». Россия, 2007г.
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 «Столичный футбол».
23.40 «Громкое дело».
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.

06.45, 14.20 Мультсериал «Новые приклю-
чения Винни-Пуха» (США).
07.05 Утренняя подзарядка.
08.10 Хорошие новости.
08.40 Необъяснимо, но факт.
09.35 В этот день.
09.40, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.30 Свет далекой звезды. Константин 
Губаревич.
11.00, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом 
кофе» (Мексика).
12.00 Все о безопасности.
12.35 Слово писателя.
13.05 Школа ремонта.
14.00 Телебарометр.
14.50 Внеклассный час.
15.00 Няня спешит на помощь.
15.55 Едим дома.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «За все надо платить» 3-я серия.
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
22.30 Хоккей. Формула игры.
23.05 Драма «Горничная с «Титаника» 
(Франция - Италия-Германия - Испания).

07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
07.10 Игорь Бочкин, Борис Щербаков и 
Лариса Удовиченко в авантюрной комедии 
«Барханов и его телохранитель», Россия.
09.10 Премьера. «Капитализм с челове-
ческим лицом. Франклин Рузвельт».
10.30 «Ревизор».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Фитиль».
12.50 Телесериал «Петербургские тайны», 
Россия, 1995 г.
13.50 Вести - Беларусь.
14.20 Сигурни Уивер, Энтони Ла Палья и 
Джим Симпсон в остросюжетном фильме 
«Парни». (США). 2005 г.
15.55 Молодежный сериал «Украденные 
поцелуи», Перу-Венесуэла, 2004 г.
16.50 Вести - Беларусь.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Телесериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести Недели.
19.55 Телесериал «Пленники луны».
21.00 Телесериал «Бандитский Петербург-
9. Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
22.00 Джеймс Несбитт, Клодиа Харрисон 
и Дел Синнотт в детективном сериале 
«Закон Мерфи», Великобритания, 2003 г.
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 «Мой серебряный шар. Последние 
годы жизни Зощенко». Ведущий - Виталий 
Вульф.

06.35 Фильм-сказка «Золушка».
08.00, 13.00, 16.00 , 19.00 Сегодня.
08.20 «Русские сенсации».
09.05 «Смотр».
09.35 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
10.05 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
11.55 «Следствие вели...».

12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.25 Исторический фильм «Корабли 
штурмуют бастионы».
15.10 «Москва-Ялта-Транзит».
16.20 Том Беренджер, Чарли Шин в коме-
дии «Высшая лига-2».
18.25 «Особо опасен!».
19.40 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 5-я серия.
20.45 «Мастер и Маргарита», 9-я серия.
22.00 Остросюжетный сериал «Бригада», 
9-я серия.
23.15 «Криминальная Россия».

09.30 Мотоспорт по выходным.
09.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Гонка в «Королевском» классе.
10.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Таиланде. Женщины. Финал.
11.15 Марафон. Нью-Йорк.
12.15 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 1-й день.
13.30 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Италия - Япония. Прямая трансляция.
14.30 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Групповой 
этап. Мексика - Бразилия.
15.00 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Аргентина - ОАЭ. Прямая трансляция.
16.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 1-й день.
16.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Евроголы.
20.15 Вот это да!!!
20.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.
21.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Евроголы.
01.30 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
02.00 Вот это да!!!

5 ЛІСТАПАДА, ПАНЯДЗЕЛАК

05.35 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
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, 23.45 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Время спорта.
09.05 Детективный сериал «Капкан».
09.55 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.10 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
12.25 Мастера советского кино. Режиссер 
Эдмонд Кеосаян. Героико-приключенчес-
кий фильм «Неуловимые мстители» (СССР).
13.55 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
16.45 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.55, 23.40 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Детективный сериал «Капкан» (Рос-
сия). Заключительная серия.
21.00 Панорама.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль»-«Бешикташ». Прямая трансляция.
23.55 День спорта.
00.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор дня.
01.20 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпи-
акос» - «Реал».

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 22.45 Наши новости.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

09.05 Юбилейный концерт Софии Ротару.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Один против всех».
12.00 «Малахов+».
13.05 Новости спорта.
13.10 Комедийный сериал «Моя прекрас-
ная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.10 Новости спорта.
16.15 «Дочь садовника». Многосерийный 
фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Татьянин день». Многосер. фильм. 
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Не родись красивой». 196-я 
серия из 200. 
22.10 Премьера ОНТ: «Наша Belarussia».
23.00 Новости спорта.
23.05 Киану Ривз в мелодраме «Сладкий 
ноябрь». США, 2001 год.
01.20 Клинт Иствуд в криминальной драме 
«Настоящее преступление». США, 1999.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Продолжение фильма «Настоящее 
преступление».
03.55 Арнольд Шварценеггер в боевике 
«Возмещение ущерба». США, 2002 год.
05.00 Наши новости.
05.05 Продолжение фильма «Возмещение 
ущерба».
05.45 ОНТ представляет: «Красный день 
календаря». Праздничный концерт.

06.00, 07.30 «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 «Гудини: Тайна раскрыта». Докумен-
тальный фильм. 2-я часть.

09.05 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
10.00 «Столичный футбол».
10.30, 13.30 «24 часа».
10.40 «Анфас». 
10.55 «Наше дело».
11.05 «Ребека». Интерактивный телесериал.
12.00 «Затмение». Телесериал.
13.00 Журнал искателей «Сталкер».
13.50 «Чемпионат мира по ралли-2007». 
Япония.
14.45 «Космические ковбои». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.50 «Крутые ребята». Дневник.
16.00 «Дальние родственники».
16.30 «24 часа».
16.50 «Бабий бунт». Ток-шоу.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Затмение». Телесериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Телесериал.
22.00 «Репортер СТВ».
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Крутые ребята». Дневник.
23.10 «Горячий лед».
23.40 «Чрезвычайные истории».
00.30 «Редакция». Телесериал.

06.45, 14.25 Мультсериал «Новые приклю-
чения Винни-Пуха» (США).
07.05 Утренняя подзарядка.
08.10, 15.55 Едим дома.
08.40 Детективный сериал «Каменская-2». 
Фильм «За все надо платить». 3-я серия.
09.40 В этот день.
09.45, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Хоккей. Формула игры.
11.05, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом 
кофе» (Мексика).
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор 
тура.
13.05 Школа ремонта.
14.00 ПРОдвижение +.

14.50 Внеклассный час.
15.00 Необъяснимо, но факт.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Каменская-2» 
(Россия). Фильм «За все надо платить». 4-я 
серия, заключительная.
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.25 «Спорт-кадр». 
21.55 «Другие». Всеядный алкоголь.
22.30 Сериал «Анатомия Грэй» (США).
23.30 Баскетбол. НБА. Обзор недели.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Эдита Пьеха».
10.00 Телесериал «Пленники луны».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести- Москва.
11.50 Телесериал «Бандитский Петербург-
9 . Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
12.50 Телесериал «Петербургские тайны», 
Россия, 1995 г.
13.50 Вести - Беларусь.
14.10 Местное время. Вести- Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные 
поцелуи», Перу-Венесуэла, 2004 г.
16.50 Вести - Беларусь.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Телесериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Телесериал «Пленники луны».
21.00 Телесериал «Бандитский Петербург-
9. Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
22.00 Детективный сериал «Закон Мер-
фи», Великобритания, 2003 г.
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Монастырь».

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 , 19.00 Сегодня.

09.05 «Кремлевские дети».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «Криминальная Россия».
11.20 Комедийный сериал «Все смешалось 
в доме».
13.25 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 5-я серия.
14.20 «Мастер и Маргарита», 9-я серия.
15.20 «Ассорти».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 Сериал «Врачебная тайна».
19.40 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 6-я серия.
20.45 Экранизация романа Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», 10-я серия.
22.00 Сегодня.
22.30 Остросюжетный сериал «Бригада», 
10-я серия.
23.45 Видеофильм «Последняя дача ген-
сека».
00.20 «Криминальная Россия».

09.30 «Eurosport Buzz». Тележурнал для 
молодежи.
10.00 Футбол. Евроголы.
10.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день.
11.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день.
13.30 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Испания - Иран. Прямая трансляция.
14.30 Вот это да!!!
15.00 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Бразилия - Россия. Прямая трансляция.
16.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.
16.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 3-й день. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Первый круг. Прямая 
трансляция.
00.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.

6 ЛІСТАПАДА, АЎТОРАК
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06.20 Л.Утесов, Л.Орлова в музыкальной 
комедии «Веселые ребята» (СССР).
07.50 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 С.Юрский, Л.Куравлев, З.Гердт, 
Е.Евстигнеев в эксцентрической комедии 
«Золотой теленок» (СССР). 1-я и 2-я серии.
12.10 Мастера советского кино. Режиссер 
Эдмонд Кеосаян. Героико- приключенчес-
кий фильм «Новые приключения неулови-
мых» (СССР).
13.40 Золотой шлягер-2007.
15.10 Новости региона.
15.30 Премьера. Л.Дуров, С.Никоненко, 
Н.Гудкова в комедийном детективе «Ста-
рики-полковники» (Украина-Россия). 1-я 
и 2-я серии.
17.05 Золотой шлягер-2007.
18.45 Премьера. А.Краско, Ф.Бондарчук, 
Н.Уварова, Е.Яковлева в иронической 
трагикомедии «Я остаюсь» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
-»ЦСКА». Прямая трансляция.
23.40 Олимпийская виза. На пути к Пеки-
ну-2008.
00.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
дня.
01.20 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» -»Рома».

07.00 ОНТ представляет: «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Мультфильм «Боцман и попугай».
10.00 Анатолий Кузнецов, Павел Луспека-
ев в фильме «Белое солнце пустыни».
11.45 «Госпожа удача Павла Луспекаева».
12.20 «Малахов+».
13.20 Евгений Евстигнеев в фильме «Со-
бачье сердце». СССР, 1988 год.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Дмитрий Харатьян, Борислав Брон-
дуков, Александр Демьяненко в приклю-
ченческом фильме «Зеленый фургон». 
СССР, 1983 год.

18.40 Праздничный концерт: «Назад в 
СССР». Часть 1. Хиты 60-х.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Праздничный концерт: «Назад в 
СССР». Часть 2. Хиты 70-х.
23.15 Премьера. Военная драма «Ветер, 
который качает вереск». 2006 год.
00.30 Мег Райан в боевике «Доказательс-
тво жизни». США, 2000 год.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Клинт Иствуд в фильме «На линии 
огня».

06.45 НАЧАЛО ЭФИРА.
06.50 «Россия 2017». Документальный 
фильм.
07.40 «Детский сеанс»: фильм-сказка 
«УМНЫЕ ВЕЩИ». СССР, 1973 г.
09.50 «Автопанорама».
10.10 Кино: Валерий Золотухин в фильме 
«БУМБАРАШ». СССР, 1971г.
12.30 «Ecce homo».
13.00 «Репортер СТВ».
13.30 «Кино»: Армен Джигарханян, Эм-
мануил Виторган, Дмитрий Исаев, Сергей 
Маковецкий и Сергей Никоненко в фильме 
«С днем рождения, королева!». Россия 
2005 г.
15.40 «Званый ужин».
16.30 «24 часа».
16.50 «Кино»: Владимир Толоконников, 
Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, 
Роман Карцев и Нина Русланова в фильме 
«Собачье сердце». СССР, 1988 г.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добро пожаловаться».
20.35 «Кино»: Наташа Ричардсон и Линн 
Рэдгрейв в мелодраме «Белая графиня». 
США, 2005 г.
23.10 «Крутые ребята». Дневник.
23.20 С Т В  п р е д с т а в л я е т :  г р у п п а 
«NAZARETH» в Минске.
00.20 «Кино»: В.Самойлов, Е.Лебедев, 
М.Пуговкин и З.Федорова в музыкальном 
фильме «Свадьба в Малиновке». СССР, 
1967 г.

06.45 Мультсериал «Новые приключения 
Винни-Пуха» (США).
07.05 Утренняя подзарядка.
08.05, 16.00 Едим дома.
08.40 Детективный сериал «Каменская-2» 
(Россия). Фильм «За все надо платить». 4-я 
серия, заключительная.
09.35, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом 
кофе» (Мексика).
10.35 Героико-приключенческий фильм 
«Зелёный фургон» (СССР). 1-я и 2-я серии.
13.05 Полоцкие лабиринты: бесконечный 
сон.
13.35, 22.35 Сериал «Анатомия Грэй».
14.25 Премьера. Документальный фильм 
о Минском Суворовском училище «Минс-
кая кадетка» (ВоенТВ).
14.55 Внеклассный час.
15.05 Битва экстрасенсов.
16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
18.30 Детективный сериал «Каменская-
3» (Россия). Фильм «Иллюзия греха». 1-я 
серия.
19.30 «Богатырское многоборье». Меж-
дународный турнир на призы телеканала 
«ЛАД».
21.35 Няня спешит на помощь.
23.30 Мелодрама «Зависть богов» (Рос-
сия).

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Кавказский пленник. Сергей Бод-
ров-младший».
10.00 Русская серия. Ольга Будина, Та-
тьяна Васильева и Сергей Чонишвилли 
в телесериале «Пленники луны», Россия, 
2007 г.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести- Москва.
11.50 Евгений Сидихин и Александр Пес-
ков в телесериале «Бандитский Петербург-
9 . Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
12.50 Елена Яковлева, Лидия Федосеева-
Шукшина, Наталья Гундарева, Николай 
Караченцов , Евгения Крюкова, Галина 
Польских, Валентина Талызина, Сергей Без-

руков и Сергей Чонишвили в телесериале 
«Петербургские тайны», Россия, 1995 г.
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 мо-
лодежном сериале «Украденные поцелуи», 
Перу-Венесуэла, 2004 г.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Премьера. Дарья Повереннова, 
Анатолий Руденко, Жанна Эппле и Алексей 
Панин в телесериале «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Русская серия. Премьера. Ольга 
Будина, Татьяна Васильева и Сергей Чо-
нишвилли в телесериале «Пленники луны», 
Россия, 2007 г.
21.00 Премьера. Евгений Сидихин и Алек-
сандр Песков в телесериале «Бандитский 
Петербург-9. Голландский пассаж», Россия, 
2006 г.
22.00 Джеймс Несбитт, Клодиа Харрисон и 
Дел Синнотт в детективном сериале «Закон 
Мерфи-2», Великобритания, 2003 г.
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Тени исчезают... Петр 
Вельяминов».

06.00 Информационный канал «Сегодня 
утром».
08.00 Сегодня.
09.10 «Наше все!».
10.00 Сегодня.
10.20 Видеофильм «Последняя дача ген-
сека».
10.50 «Их нравы».
11.20 Вера Васильева, Мария Машкова в 
комедийном сериале «Все смешалось в 
доме».

13.00 Сегодня.
13.30 Евгений Евстигнеев, Александр Пан-
кратов-Черный в музыкальной лиричес-
кой комедии Карена Шахназарова»Зимний 
вечер в Гаграх».
15.15 «Ассорти».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «Врачебная тайна».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие».
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 7-я серия.
20.50 Детектив «Без особых примет», 1-я 
серия.
22.00 Сегодня.
22.30 Алексей Гуськов, Ольга Будина, 
Марат Башаров в мелодраме «Таежный 
роман».
01.00 Видеофильм «ИнВестиции в рево-
люцию».

09.30 Вот это да!!!
10.00 Марафон. Нью-Йорк.
11.00 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Первый круг.
12.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.
13.30 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Групповой 
этап. Франция - Аргентина. Прямая транс-
ляция.
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
1-й день.
15.00 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Сенегал - Италия. Прямая трансляция.
16.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.
16.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 4-й день. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Первый круг. Прямая 
трансляция.
00.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 2-й день.

7 ЛІСТАПАДА, СЕРАДА
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05.35 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
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, 23.55 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Земельный вопрос.
09.05 Детективный сериал «Капкан» (Рос-
сия). Заключительная серия.
10.00 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.10 Героико- приключенческий фильм 
«Корона Российской империи, или Снова 
неуловимые» (СССР). 1-я серия.
13.30 «Затерянный мир». Видеофильм АТН.
13.55 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
16.45 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.55, 00.50 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 П р е м ь е р а .  А . Б а р а н о в с к и й , 
Е.Подкаминская в детективном сериале 
«Защита против» (Россия). 1-я серия.
21.00 Панорама.
21.45, 02.20 Мистический детективный 
сериал «Медиум» (США).
22.45 Премьера. А.Белый, В.Вдовиченков, 
М.Порошина в криминальной драме 
«Седьмой день» (Россия-Грузия).
01.00 День спорта.
01.10 Документально-познавательный се-
риал «Загадочные места» (США). 2-я серия.
01.55 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.10 Наши новости.

07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. 67-я серия. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.05 Новости спорта.
11.10 Сериал «Не родись красивой». 
12.00 «Малахов+».
13.05 Новости спорта.
13.10 Комедийный сериал «Моя прекрас-
ная няня». 
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.10 Новости спорта.
16.15 «Дочь садовника». Многосер. фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. 68-я серия. Россия, 2006 год.
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Не родись красивой». 197-я 
серия из 200. 
22.10 «След».
23.25 Новости спорта.
23.30 «Фабрика звезд «дома».
00.05 «Ужас Битцевского парка».
01.10 «Убойная сила». Многосер. фильм.
02.05 «Защитник». Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.30 Техническая профилактика.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.40 «Крутые ребята». Дневник.
07.50 «С чего начинается утро».
08.40 «Добро пожаловаться».
09.05 «Солдаты 13». Телесериал.
10.00 «Реактивный бокс».
10.40 «Сверхскорость: «Человеческая 
сила». Документальный фильм. 1-я часть.
11.05 «Ребека». Интерактивный телесериал.
12.00 «Затмение». Телесериал.

13.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
13.50 «Успеть всё». Телеигра.
14.45 «Космические ковбои». Мультипли-
кационный сериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный 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».
18.25 «Затмение». Телесериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Телесериал.
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».
00.30 «Редакция». Телесериал.

06.45, 14.25 Мультсериал «Новые приклю-
чения Винни-Пуха» (США).
07.05 Утренняя подзарядка.
08.10, 15.55 Едим дома.
08.40 Детективный сериал «Каменская-3». 
Фильм «Иллюзия греха». 1-я серия.
09.40 В этот день.
09.45, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Врачебные тайны.
11.05, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом 
кофе» (Мексика).
12.10, 22.25 Сериал «Анатомия Грэй».
13.05 «Другие». Всеядный алкоголь.
13.30 «Спорт, спорт, спорт...» Екатерина 
Карстен-Ходотович.
14.05 Анекдот. LAD.
14.50 Внеклассный час.
15.05 Другая жизнь.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Каменская-
3» (Россия). Фильм «Иллюзия греха». 2-я 
серия.
20.00 Калыханка.

20.20 Белорусское времечко.
21.30 Необъяснимо, но факт.
23.20 Просто программа.
00.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас»-»Сан-Хосе».

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова».
10.00 Телесериал «Пленники луны».
11.00, 14.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести- Москва.
11.50 Евгений Сидихин и Александр Пес-
ков в телесериале «Бандитский Петербург-
9 . Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
12.50 Телесериал «Петербургские тайны», 
Россия, 1995 г.
13.50 Вести - Беларусь.
14.10 Местное время. Вести- Москва.
14.30 «Кулагин и партнеры».
15.00 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные 
поцелуи», Перу-Венесуэла, 2004 г.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Телесериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Телесериал «Пленники луны», Рос-
сия, 2007 г. Заключительная серия.
21.00 Телесериал «Бандитский Петербург-
9. Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
22.00 Детективный сериал «Закон Мер-
фи», Великобритания, 2003 г.
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Линда Хант и Дэвид Раш в комедии 
«Двадцать баксов», США, 1993 г.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Сегодня.
09.10 «Наше все!».
10.00 Сегодня.
10.20 Видеофильм «Борьба за собствен-
ность».

10.50 «Криминальная Россия».
11.20 Вера Васильева, Мария Машкова в ко-
медийном сериале «Все смешалось в доме».
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 7-я серия.
14.25 Детектив «Без особых примет», 1-я 
серия.
15.15 «Ассорти».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «Врачебная тайна».
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 8-я серия.
20.50 Детектив «Без особых примет», 2-я 
серия.
22.00 Сегодня.
22.30 Остросюжетный сериал «Бригада», 
11-я серия.
23.45 «К барьеру!».
00.50 «Криминальная Россия».

09.30, 10.15, 11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. 1-й день.
10.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
1-й день.
11.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 3-й день.
13.30 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция.
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
1-й день.
15.00 Пляжный футбол. Кубок мира в Бра-
зилии (Рио-де-Жанейро). Групповой этап. 
Четвертьфинал. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
1-й день.
16.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 5-й день. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.15 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Первый круг. Прямая 
трансляция.
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
2-й день. Обзор.
01.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день.
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9 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

9 ЛІСТАПАДА, ПЯТНІЦА

10 ЛІСТАПАДА, СУБОТА

05.35 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
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, 23.10 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05 Детективный сериал «Защита про-
тив» (Россия). 1-я серия.
10.00 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.10 Мастера советского кино. Режиссер 
Эдмонд Кеосаян. Героико- приключенчес-
кий фильм «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (СССР). 2-я серия.
13.30 Видеофильм АТН «Жизнь у системы» 
цикла «Люди на границе».
13.55 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Детективная мелодрама «Плюс 
бесконечность» (Россия).
16.45 Мелодраматический музыкальный 
сериал «Держи меня крепче» (Украина).
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
19.35 Зона Х.
19.55 Детективный сериал «Защита про-
тив» (Россия). 2-я серия.
21.00 Панорама.
21.45, 02.25 Мистический детективный 
сериал «Медиум» (США).
22.45 «Жесткий разговор». Аналитическая 
программа.
23.20 День спорта.
23.30 Фигуры.
00.00 Ночной киносеанс .  К .Ма лов, 
А.Новиков, Е.Цыганов в молодежной ко-
медии Д.Евстигнеева «Займемся любовью» 
(Россия).
01.30 Вот так шоу!

06.00 Наши новости.
06.05 «Лолита. Без комплексов».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Н а ш и 
новости.
07.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

09.05 «Татьянин день». Многосерийный 
фильм. 68-я серия. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись 
красивой». 197-я серия из 200. Амедия 
(Россия) при участии Сони Пикчерс (CША), 
2005 год.
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Сергей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк в комедийном сериале «Моя 
прекрасная няня». Амедия (Россия) при 
участии Сони Пикчерс (США), 2004 год.
13.40 «Федеральный судья».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Дочь садовника». Многосерийный 
фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 ОНТ представляет: «Преступления 
века».
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет «Великолепная 
пятерка». Финал.
22.55 «Наша Russia».
23.30 Наши новости.
23.45 Новости спорта.
23.50 Закрытый показ. Премьера. Главный 
приз «Кинотавра-2007». Фильм «Простые 
вещи». Россия, 2007 год.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Фильм Стивена Спилберга «Близкие 
контакты третьей степени».
05.50 Мультфильм «Конек-горбунок».

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». Телесериал.
10.00 «Наш дом».
10.30 «24 часа».
10.40 «Сверхскорость: «Человеческая 
сила». Документальный фильм. 2-я часть.
11.05 «Ребека». Интерактивный телесериал.
12.00 «Затмение». Телесериал.
13.00 «Личный интерес» с Павлом Коре-
невским.
13.30 «24 часа».
13.50 «Подниматель пингвинов» Концерт 
Михаила Задорнова. 1-ая часть.
14.45 «Космические ковбои». Мультипли-
кационный сериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
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».
18.25 «Затмение». Телесериал.
19.30 «24 часа».
20.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Комедия по пятницам»: «Следую-
щий!». Франция, 2005г.
22.30 «24 часа».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор между-
народного шоу-бизнеса.
23.35 «Для тех, кто не спит»: боевик «ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ». США-Канада, 2000г.
01.35 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».

06.45, 14.30 Мультсериал «Новые приклю-
чения Винни-Пуха» (США).
07.05 Утренняя подзарядка.
08.05 Едим дома.
08.40 Детективный сериал «Каменская-3» 
(Россия). Фильм «Иллюзия греха». 2-я серия.
09.35 В этот день.
09.40, 16.35 Час суда с Павлом Астахо-
вым.
10.35, 00.40 Казанова.
11.00, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом 
кофе» (Мексика).
12.05 Сериал «Анатомия Грэй» (США).
13.00 Сезон у дачи.
13.35 «Детали». Выпьем за здоровье!.
14.05 Анекдот. LAD.
14.55 Внеклассный час.
15.10, 18.50 Клуб бывших жен.
16.00 Все о безопасности.

18.35 Новости культуры.
19.40 Другая жизнь.
20.40 Калыханка.
20.55 «Великолепная семерка». Эпизод 
второй.
21.35 Битва экстрасенсов.
22.35 Шок-О-ЛАД.
23.35 Хоккей. НХЛ. Обзор недели.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Мой серебряный шар. Ирина Пе-
черникова». Ведущий - Виталий Вульф.
10.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Премьера. Ольга 
Будина, Татьяна Васильева и Сергей Чо-
нишвилли в телесериале «Пленники луны», 
Россия, 2007 г. Заключительная серия.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести- Москва.
11.50 Евгений Сидихин и Александр Пес-
ков в телесериале «Бандитский Петербург-
9 . Голландский пассаж», Россия, 2006 г.
12.50 Елена Яковлева, Лидия Федосеева-
Шукшина, Наталья Гундарева, Николай 
Караченцов , Евгения Крюкова, Галина 
Польских, Валентина Талызина, Сергей 
Безруков и Сергей Чонишвили в телесе-
риале «Петербургские тайны», Россия, 
1995 г.
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 мо-
лодежном сериале «Украденные поцелуи», 
Перу-Венесуэла, 2004 г.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область.
17.45 Премьера. Дарья Повереннова, 
Анатолий Руденко, Жанна Эппле и Алексей 
Панин в телесериале «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Премьера. «Юрмала - 2007». Фести-
валь юмористических программ.
20.50 Патрик Суэйзи в остросюжетном 
фильме «Зеленый дракон» (США). 2001г.
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Бильярд. Этап кубка Европы.

06.00 Информационный канал «Сегодня 
утром».
08.00 Сегодня.
09.10 «Наше все!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.50 «Криминальная Россия».
11.20 Вера Васильева, Мария Машкова в ко-
медийном сериале «Все смешалось в доме».
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела-2», 8-я серия.
14.25 Детектив «Без особых примет», 2-я 
серия.
15.15 «Ассорти».
15.30 «Обзор.Спасатели».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «Врачебная тайна».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 Сегодня.
19.40 «Следствие вели...».
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.10 «Ты - суперстар». Телевизионный 
музыкальный конкурс.
23.05 Боевик «Беги без оглядки».

09.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона.
10.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 5-й день.
11.45, 13.30, 15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день.
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день.
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день.
16.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Четвертьфинал. Прямая транс-
ляция.
19.00 Футбол. Евроголы.
19.30 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Первый круг. Прямая 
трансляция.
00.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 5-й день.
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона.
02.00 Футбол. Евроголы.

06.30 Документально-познавательный 
сериал «Выдающиеся исторические 
личности» (Великобритания). Фильм «На-
полеон».
06.55 Равновесие: среда обитания.
07.25 Існасць.
07.50 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 Здоровье.
09.40 Комедийный сериал «Дедушка моей 
мечты» (Украина-Россия).
10.15 Шпилька.
10.50 Тайный вкус.
11.20 Утренняя волна.
12.10 Золотая коллекция советского ки-
нематографа. Комедия «Девчата» (СССР).
14.00 Документальный фильм «Косово 
- бесконечный погром» (Сербия).
15.10 Новости региона.
15.30 Мужики.
16.00 Nota Bene.
16.25 В мире моторов.
17.00 Вокруг планеты.
17.35 Зона Х.
18.20 Телеклуб «Ваше лото».
19.20 Новая волна-2007.
21.00 Панорама.
21.40 Фильм недели. Дж.Денч, Б.Хоскинс в 
драме «Миссис Хендерсон представляет» 
(Великобритания).
23.45 Легенды мирового рока. Eric Clapton. 
Концерт в Калифорнии.
01.20 Музыкальный плей-офф.
02.15 Ночной киносенс. Д.Харатьян в 
комедии «Мордашка» (СССР).

07.00 «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, 
Лиза Кудроу в многосерийном фильме 
«Друзья». 87-я серия. США, 1994 год.
09.40 «Здоровье».
10.30 «Смак».

11.05 «Очарование домашних питомцев». 
Документальный сериал. Канада, 2004-
2006 год.
11.40 Шон Коннери в фильме «Знахарь». 
США, 1992 год.
13.40 «Тележурнал «Союз».
14.10 К 80-летию Эльдара Рязанова. Евге-
ний Леонов в комедии «Зигзаг удачи».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Субботний «Ералаш».
16.30 Фильм «Женская работа с риском 
для жизни».
18.55 «Один против всех».
20.00 Большая политика.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Ледниковый период».
00.15 Премьера. Триллер «Ганнибал. 
Восхождение». Франция-Великобритания-
США, 2007 год.
02.20 Итэн Хоук, Ума Турман в фантасти-
ческом фильме «Гаттака». США, 1997 год.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Продолжение фильма «Гаттака».
04.30 Комедия «Зеленый огонек».
06.05 «Возвращение домой. Эдита Пьеха, 
Польша».

06.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
07.35 «Приключения кенгурят». Мульти-
пликационный сериал.
08.00 «Афромосквич». Комедийный 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 «Желанная». Телесериал.
12.35 «Золотая коллекция»: Георгий Жже-
нов в фильме «Возвращение резидента». 
СССР, 1982 г. 1-я серия.
14.10 «Тунималсы». Мультсериал.
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 «Успеть всё». Телеигра.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Мировой блокбастер»: Вин Дизель в 
фильме «Хроники Риддика». США, 2004г.
22.30 «Крутые ребята». Народное шоу.
23.30 «Теннис. Международный женский 
турнир».
00.30 «Арт-хаус»: фильм режиссера Чена 
Кайге «Вместе». Южная Корея-Китай, 2002 г.
02.30 «Сеанс для взрослых»: триллер 
«Клан вампиров». США, 2002г.

07.40 Документально-познавательный 
сериал «Миллион вопросов о природе».
07.55 Школьная комедия «Как я был вун-
деркиндом».1-я серия.
09.00 Своя компания.
10.05 Хорошие новости.
10.45 Школа ремонта.
11.50 Врачебные тайны.
12.35 «Театр. Избранное». Заслуженная 
артистка Республики Беларусь Людмила 
Былинская.
13.15 Документально-познавательный 
сериал «Неизвестная планета» (Россия). 
Фильм «Мир богов Гоа». 1-я часть.
13.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. Неман 
(Гродно) - Гомель. Прямая трансляция.
16.00 «Спорт, спорт, спорт...» Юлия Раскина.
16.30 Молодежная комедия «Неожидан-
ный поворот» (США).
18.10 Гандбол. Лига чемпионов ЕГФ. 
Мужчины. Горенье (Словения) - БГК им. 
Мешкова (Беларусь). Прямая трансляция.
19.50 Мелодрама «Инфант» (Украина).
22.00 Анекдот. LAD.
22.20 Футбол. Кубок Англии. Премьер-лига.
00.25 Необъяснимо, но факт.

07.00 Доброе утро, Россия.
08.15 «Вся Россия».
08.30 «Огги и тараканы». Мультсериал.
08.50 Мультфильм.
09.00 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.55 Утренняя почта.
10.30 Городок. Дайджест. Развлекательная 
программа.
11.00, 14.00, 19.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Субботник».
12.00 «Игра воображения». Телеигра.
12.30 «Вокруг света».
13.30 «Синемания».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и 
Лев Борисов в фильме «Алиса и букинист».
16.10 «Белым по черному». Ток-шоу Свет-
ланы Сорокиной.
17.10 Премьера. Концерт Дмитрия Хво-
ростовского из Государственного Крем-
левского дворца.
18.30 «Специальный корреспондент».
19.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
19.45 Большой праздничный концерт «С 
Днем Российской Милиции».
22.10 Сергей Белоголовцев, Наталия 
Курдюбова и Евдокия Германова в фильме 
«Цвет неба». 2006г.
00.05 Бильярд. Этап кубка Европы.

07.45, 10.00 «Сегодня».
08.00 Детский приключенческий сериал 
«Детективы из табакерки».
08.55 «Смотр».
09.25 «Без рецепта».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.25 «Особо опасен!».

14.00 Михаил Ульянов, Александр Порохов-
щиков, Сергей Гармаш в фильме Станислава 
Говорухина «Ворошиловский стрелок».
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд».Татьяна Буланова.
17.00 Спортивная комедия «Высшая лига -3».
19.00 Сегодня.
19.40 «Профессия - репортер».
20.20 «Программа Максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования.
21.35 «Русские сенсации».
22.35 «Ты не поверишь!».
23.35 Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Моника 
Беллуччи в фильме-фэнтези Терри Гилли-
ама «Братья Гримм».
01.40 «Реальная политика».
02.10 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».

09.30 Футбол. Евроголы.
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
2-й день.
10.45 Горные лыжи. Кубок мира в Финляндии 
(Леви). Вступление. Прямая трансляция.
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция.
12.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). 5-й день.
13.00 Футбол. Евроголы.
13.30 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Женщины. 1-я попытка.
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция.
15.00 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал. Прямая 
трансляция.
18.30 «Eurosport Buzz». 
19.00 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. Полуфинал.
20.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Полуфинал.
21.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Полуфинал. Прямая трансляция.
00.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
Мировой Гран-при. Финал. Япония.
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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).

11 ЛІСТАПАДА, НЯДЗЕЛЯ

06.10 Индийское кино. А.Капур, Говинда в 
комедийной мелодраме «Муки любви».
08.30 Альманах путешествий.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Комедийный сериал «Дедушка моей 
мечты» (Украина-Россия).
10.15 Культурные люди.
10.50 Познавательный сериал «Мировые 
одиссеи» (Австралия). 1-я и 2-я серии.
12.10 О.Табаков, С.Любшин, Л.Полищук, 
В.Теличкина в народной комедии «Кадриль».
13.55 «Гламурный футбол». Видеофильм.
14.20 Документально-публицистический 
сериал «Тайны забытых побед» (Россия). 
Фильм «Его ракетное величество».
15.10 Новости региона.
15.30 Футбол. Лига чемпионов. Видеожур-
нал.
16.00 «Алые паруса твоей любви». Кон-
церт Президентского оркестра Республи-
ки Беларусь.
17.45 Звездный старт. Дневник детского 
Евровидения.
18.00 Суперлото.
19.00 И.Пегова в мелодраме «Варенька».
21.00 Панорама недели с Юрием Проко-
повым.
22.25 М.Дэймон, Г.Пэлтроу, Дж.Лоу в 
психологическом триллере «Талантливый 
мистер Рипли» (США).
00.55 Все стихии.

07.00 «Воскресное утро».
08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь.
09.20 Многосерийный фильм «Друзья».
10.00 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым.
10.20 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 «Утренняя почта».

12.40 «Страсти по насекомым». Докумен-
тальный фильм.
13.10 «Умницы и умники».
13.50 «Минута славы».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.40 Джек Леммон в комедии «Два ворч-
ливых старика». США, 1993 год.
18.30 Реалити-шоу «Три холостяка». Финал.
20.00 Контуры.
21.05 «Дыхание планеты».
21.35 «Фабрика звезд».
23.35 ОНТ представляет: «Комеди Клаб».
00.10 Мэл Гибсон в комедийном боевике 
«Смертельное оружие 4». США, 1992 год.
02.25 Джереми Айронс в драме «Водная 
страна». Великобритания, 1992 год.
03.10 Новости спорта.
03.15 Продолжение фильма «Водная 
страна».
04.15 Олег Ефремов, Олег Табаков в филь-
ме «Испытательный срок».
05.00 Наши новости.
05.05 Продолжение фильма «Испытатель-
ный срок».

06.30 «Детский сеанс»: фильм-сказка 
«Спящая красавица». 1989г.
08.00 «Афромосквич». Комедийный сериал.
09.00 «Автопанорама».
09.30 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
10.30 «Большой завтрак».
11.05 «Я - путешественник».
11.35 «Желанная». Телесериал.
12.35 «Золотая коллекция»: Георгий Жже-
нов в фильме «Возвращение резидента».
14.00 «Город детства».
14.10 «Тунималсы». Мультсериал.
14.35 «Воскресение классики».
15.30 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».
16.30 «24 часа».
16.50 «Культурная жизнь» с Александром 
Ефремовым.

17.20 «Слухи. Скандалы. Сенсации. Рассле-
дования.».
18.10 «Подниматель пингвинов» Концерт 
Михаила Задорнова. 2-ая часть.
19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30 «Фильм недели»: Дэнни Хьюстон и 
Паз Вега в фильме «Уходящий в темноту». 
Великобритания, 2006г.
22.30 «Спортивная неделя».
23.00 «Теннис. Международный женский 
турнир».
00.50 «По полной программе».
01.30 «Побег». Телесериал.

07.15 Благовест.
07.45 Мир вашему дому.
07.55 Школьная комедия «Как я был вун-
деркиндом». 2-я серия.
09.00 Наша пятерочка.
10.05 Не вовремя.
10.35 Школа ремонта.
11.45 Сезон у дачи.
12.25 Документально-познавательный 
сериал «Неизвестная планета» (Россия). 
Фильм «Мир богов Гоа» 2-я часть.
12.55 Лабиринты: культовые камни.
13.30 ПРОдвижение +.
13.45 Гаспадар.
14.20 Свет далекой звезды. Владимир 
Угринович.
15.00 Мелодраматический сериал «Две 
звезды» (Индия).
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. Пре-
мьер-лига. Манчестер Юнайтед - Блэкберн. 
Прямая трансляция.
18.55 «Классная вечеринка». Концерт.
19.50 Анекдот. LAD.
20.15 Телебарометр.
20.35 Права человека.
20.50 ПРОдвижение +.
21.30 Баскетбол. НБА. Матч недели.
23.20 Фильмы Такеши Китано. Историчес-
кий боевик «Затоичи» (Япония).

07.00 Мелодрама «Любить», СССР, 1968 г.
08.30 Детский сеанс. «Огги и тараканы». 
Мультсериал (Канада- Франция, 1999 г).
08.50 Мультфильм.
09.00 «Диалоги о животных».
09.30 «Смехопанорама».
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 «Властелин ума». Телеигра.
12.40 «Формула власти». Президент Ирана 
- Махмуд Ахмадинежад.
13.10 «Комната смеха» .
14.20 Приключенческий фильм «Большое 
золото мистера Гринвуда». Россия, 1991 г.
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.15 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
16.45 «Старые русские бабки. Маврикиев-
на и Никитична».
17.40 Премьера. «Танцы на льду».
19.00 Вести недели.
20.00 «Специальный корреспондент».
20.30 Комедийный боевик «800 пуль».
22.55 Бильярд. Этап кубка Европы.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Детский приключенческий сериал 
«Детективы из табакерки».
09.05 «Счастливый рейс».
10.25 «Едим дома!».
11.05 «Все сразу!».
11.40 «Их нравы».
12.10 «Авиаторы».
12.45 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети».
15.00 «Москва-Ялта-Транзит».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.05 Джеки Чан в комедийном боевике 
«Разборка в Бронксе».

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.40 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
21.20 «Главный герой с Антоном Хрековым».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».
23.50 Венсан Кассель, Марк Дакаскос в 
историческом боевике «Братство волка».

09.30 «Eurosport Buzz». 
10.00 Горные лыжи. Кубок мира в Фин-
ляндии (Леви). Слалом. Женщины. 2-я 
попытка.
10.45 Горные лыжи. Кубок мира в Финляндии 
(Леви). Вступление. Прямая трансляция.
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция.
12.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Полуфинал.
13.30 Горные лыжи. Кубок мира в Фин-
ляндии (Леви). Слалом. Мужчины. 1-я 
попытка.
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция.
15.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии. Финал. Прямая трансляция.
16.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Полуфинал.
17.00 Теннис. Итоговый турнир года WTA в 
Испании (Мадрид). Финал. Прямая транс-
ляция.
18.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал. Прямая трансляция.
20.00 Мотоспорт по выходным.
20.15 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. Финал.
21.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал. Прямая трансляция.
00.30 Бокс. Международный поединок в 
США. Тяжелая весовая категория. Х. Рахман 
(США) - Д. Райан (США).
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�ІНТЫМНАЯ ТЭМА

Што было дасюль? З боку Беларусі — нічога, 
акрамя рытуальных заяў пра неабходнас-

ць Саюзу. Пад гэту рыторыку Мінск доўгія гады 
займаўся па-сутнасці вымаганнем непасрэдных 
і прыхаваных датацыяй, розных прэферэнцый, 
у тым ліку і палітычных: паблажкі аўтарытарных 
забабонаў беларускага лідэра, ігнаравання ад-
сутнасці ў Беларусі рынкавых і дэмакратычных 
інстытутаў, прызнання выбараў легітымнымі і г. д. 
Усё гэта Расія прадастаўляла (часам рызыкуючы 
сваёй рэпутацыяй) з зайздроснай шчодрасцю. 
І такая мадэль адносін доўгі час задавальняла 
абодва бакі. Здавалася, ідэя Саюзу здольная 
звязаць іх мацней. Аднак атрымалася наадварот: 
якраз ідэя аб’яднання і аказалася разбуральнай 
для расійска-беларускіх адносін. Як толькі Мас-
ква паспрабавала перайсці ад слоў да справы 
(інтэграцыя, адзіная валюта, эмісійны цэнтр), 
адразу атрымала адмову... На прэс-канферэнцыі 
ў Мінску напярэдадні прыезду Зубкова Лукашэн-

ка заявіў: «Калі я адыду ад ідэі аб’яднання — гэта 
палітычная смерць для беларускага прэзідэнта». 
Лукашэнка можа і далей песціць гэтую ідэю. 
Аднак, мяркуючы па таму, як трымаўся падчас 
візіту расійскі прэм’ер, саюз «мух» з «катлетамі» 
Маскву па-ранейшаму не натхняе. 

«Новые известия» (Расія)

З 19 абавязкаў, якія прадугледжаны дамовай 
паміж Расіяй і Беларуссю, не выкананым 

застаецца пункт аб пераходзе Беларусі на прын-
цып падтрымкі айчыннага вытворцы, згодна 
з нормамі, якія вымагае Сусветная гандлёвая 
арганізацыя (WTO). Для Беларусі гэты пункт 
найбольш цяжкі для выканання. «Мы вельмі 
доўга трымалі дзяржаўны сектар гаспадаркі 
на ігле дзяржаўнай падтрымкі», — прызналася 
днямі намеснік міністра эканомікі Беларусі 
Таццяна Старчанка. «Як без цяжкасцяў рэаль-
наму сектару эканомікі справіцца з праблемамі 

росту энергетычных затратаў без разліку на 
дзяржаўную дапамогу — сёння гэта адна з 
самых складаных задач, — патлумачыла яна. 
— Адкрытая канкурэнцыя, якой усімі сродкамі 
супрацьстаіць Беларусь, небяспечна для бела-
рускага вытворцы не менш». 

«Независимая газета» (Расія) 

 Прадаць беларускі тавар у Расіі вельмі 
прэстыжна. Аднак з продажам, на самай 

справе, ёсць цяжкасці. Было б смешна рабіць 
высновы толькі сыходзячы з таго, што пабачыў 
на раённым кірмашы. Аднак нават самыя спе-
цыялізаваныя крамы Масквы, якія пачынаюць 
працаваць выключна з беларускімі таварамі, 
прычым не самымі дрэннымі, вельмі хутка 
пачынаюць разбаўляць асартымент больш «ха-
давою» фірмай. Інакш не выжыць — канкурэн-
тная здольнасць братэрскай краіны невялікая. 
Масквічы, нават не вельмі забяспечаныя, ужо 

практычна не купляюць абутак і адзенне на 
гады — ім трэба толькі на сезон, аднак каб было 
стыльна. Таму ідэя мінскага легпрому — галоў-
нае, каб насілася доўга, знаходзіць водгук у 
асноўным у эканомных пенсіянераў. 

«Московский комсомолец» (Расія) 

Ідэй у беларусаў шмат. Мінск увесь час уздымае 
пытанне наконт роўных умоў вядзення гас-

падаркі і звязвае гэта з неабходнасцю роўных 
коштаў на энерганосьбіты. У расійскім кабінеце 
міністраў мяркуюць, што энерганосьбіты ад-
носяцца да канкурэнтных перавагаў краіны... 
«У кожнай краіны ёсць свае канкурэнтныя 
перавагі, у Расіі — энерганосьбіты, а ў Беларусі 
— прамысловая база, якая дасталася ад СССР. 
Гэта канкурэнтная перавага Беларусі, і ніхто не 
патрабуе, каб яна падзялілася гэтай перавагай», 
— заўважыла ўрадавая крыніца. 

«Российская газета» (Расія) 

� ЯНЫ ПРА НАС: ЗАМЕЖНАЯ ПРЭСА ПРА БЕЛАРУСЬ

У 1980 годзе эра бясплатных грамадскіх прыбіральняў 

закончылася. Гарадскі савет прагаласаваў за тое, каб наведванне 

прыбіральняў стала платным

ЯК РАБІЦЬ ПІ-ПІ Ў ПАРЫЖЫ 
Іван БІЧ

Мэр Парыжу пачаў серыю 
мерапрыемстваў супраць 
папулярнай звычкі парыжан-
мужчын задавальняюць 
малую патрэбу проста на 
вуліцах. 

Як прызнаюць іншаземцы, у 
набор самых шакуючых для іх 
рэчаў у Парыжы ўваходзяць не 
толькі панарама горада з Эйфе-
левай вежы або карціна «Мона 
Ліза» ў Луўры. Таксама турыстаў 
з-за мяжы ўражваюць сцэны, калі 
мясцовыя мужчыны ходзяць па 
малому проста на вуліцах без 
нейкага сораму. 

Магчыма, эфект шоку да-
сягаецца за кошт кантрасту 
паміж міфамі пра французскую 
вытанчанасць і брутальнай рэ-
чаіснасцю.

Аднак нарэшце парыжскі мэр 
Бертран Дэланое вырашыў пак-
ласці канец перманентнай урыні-
зацыі гарадскіх вуліц. Першым 
учынкам айцоў гораду стала 
незвычайная замова архітэктару 
Эцьену Вандрпутэну. Той прыду-
маў так званыя муры антыпі-пі. 
Сэнс у тым, што рэльеф муру, 
каля якога мінакі звычайна за-
давальняюць свае фізіялагічныя 
патрэбы, зроблены такім чынам, 
што струмень мачы трапляе 
на сцяну пад такім кутом, што 
кроплі рыкашэтам разлятаюцца 

ў розныя бакі. Ахвярай гэтага 
фізічнага дзіва становяцца на-
гавіцы парушальніка маральных 
нормаў. На іх з’яўляецца мокрая 
пляма, з якой сорамна паказацца 
на публіцы. 

Гэта рэформа мэра Дэланое вы-
клікала неадназначную рэакцыю 
ў грамадстве. У сталіцы Францыі 
ўзнікла нешта накшталт ініцы-
ятывы грамадзян за вяртанне 
старых грамадскіх прыбіральняў 
— так званых vespasiennes. Сярод 
аргументаў за іх вяртанне куль-
турная складовая: vespasiennes 
з’явіліся ў Парыжы яшчэ ў 1834 
годзе. Сваёй назвай яны абавя-
заны вядомаму рымскаму імпе-
ратару Веспасіяну, аўтару славу-
тага закону, які ўвёў уваходную 
плату за карыстанне клазетамі. 
Яму прыпісваюць і вядомае: 
«Грошы не пахнуць!» — такімі 
словамі быццам адрэагавала 
аўгусцейшая асоба на папрок 
суайчыннікаў, што быццам ужо 
занадта непрыгожа рабіць грошы 
на такой тэме.

У адрозненні ад устаноў Вес-
пасіяна, парыжскія vespasiennes 
былі, што называецца, на халяву. 
Vespasiennes уяўлялі сабой неш-
та накшталт тумбы, вакол якой 
ставілі сцяну. Толькі ў 1834 годзе 
па ўсяму гораду паставілі 500 
такіх прыбіральняў. Таму няма 
нічога дзіўнага, што хутка яны 
сталі часткай парыжскага пейза-
жу і трапілі на шматлікія творы 
славутых мастакоў. Аднак, тым 
не менш, да пачатку 60-х гадоў іх 

прызналі занадта смярдзючымі 
і на працягу 1961 года знеслі 
адну за адной. Дзіўным чынам 
vespasiennes засталася толькі 
на бульвары Араго насупраць 
адзінай турмы, якая захавалася 
ў Парыжы. 

У 1980 годзе эра бясплатных гра-
мадскіх прыбіральняў закончыла-
ся. Гарадскі савет прагаласаваў за 
тое, каб наведванне прыбіральняў 
стала платным. Мэрыя абвесціла 
конкурс на праект платнага кла-
зету і ў выніку прыпынілася на 
прапанове інжынера Жан-Клода 
Дэсо. Ён распрацаваў схему г. 
зв. sanisette. Вось ужо дваццаць 
гадоў парыжане і госці гораду 
наведваюць гэтыя дзіўныя ўста-
новы, знешне падобныя на ліфты. 
Каб зайсці ўнутр, трэба кінуць 
манету. Дзверы аўтаматычна 
адчыняюцца, адкрываецца від 
на нейкую каморку з жалезным 
унітазам. Праўда, сучасная схема 
працы sanisette трохі не падобная 
на прадукцыю з першай партыі. 
У першых sanisette можна было 
заставацца колькі захочаш. Не 
дзіўна, што іх палюбілі бамжы і 
прастытуткі, якія выкарыстоўвалі 
sanisette у якасці працоўнага мес-
ца. З цягам часу ўстанавілі нейкі 
часовы мінімум знаходжання ў 
прыбіральні. 

Вынаходніцтва Дэсо пары-
жане не ацанілі і не палюбілі. 
Акрамя таго, шмат разоў нешта 
ўнутры цуда-машыны ламала-
ся, і яна або балюча біла свайго 
наведвальніка дзвярыма, або 

проста не хацела яго адпускаць. 
Нарэшце, плаціць за прыбіраль-
ню таксама шмат хто не хацеў. У 
выніку і з’явіўся феномен урыні-
зацыі сценаў Парыжу. 

Дадатковай прычынай не 
любіць sanisette стала іншая пры-
думка Дэсо, якую адобрыў Шы-
рак, калі стаў мэрам у 1982 годзе. 
Дэсо прапанаваў мэрыі абавязаць 
кожнага ўладальніка аднаго з 200 
000 парыжскіх сабакаў набываць 
спецыяльную лапатку, каб збіра-
ць экскрэменты свайго любімца. 

Прылада каштавала так дорага, 
што ніхто не хацеў яе набываць. 
Праблема сабачага кала так і 
засталася не вырашанай, аднак 

грошы з гарадскога бюджэту ў 
кішэню Дэсо пайшлі. 

У 2000 годзе да ўлады ў мэрыі 
ўпершыню з часоў Парыжс-
кай камуны прыйшлі левыя 
пад кіраўніцтвам сацыяліста 
Дэланое. Дэланое паступіў як 
заўзяты хрэстаматыйны апар-
туніст. Праблему неэфектыўных 
і непапулярных sanisette ён пас-
прабаваў вырашыць за кошт не-
звычайнай афарбоўкі. Нарвежскі 
мастак Ларс Рамберг размаляваў 
прыбіральні самымі арыгіналь-

нымі ўзорамі. Напрыклад, адна 
прыбіральня была размалявана 
нацыянальнымі белым, сінім і 
чырвоным колерамі, а паўз іх 
ішоў надпіс: «Свабода, Братэрс-
тва, Роўнасць». Калі вы заходзіце 
ўнутр WC, гучыць выступ дэ Голя 
або матыў Марсельезы. Дзяку-
ючы Рамбергу, sanisette сталі 
вельмі славутымі ў свеце мастац-
тва. Іх нават дэманстравалі на 
выставе Біенале ў Венецыі. 

Праўда, sanisette у Пары-
жы ўсё роўна ўпарта не любя-
ць, аддаючы перавагу, скажам 
так, класічным прыбіральням 
у выглядзе бліжэйшай сцяны. 
Адсюль і ідэя Дэланое наконт 
сцяны антыпі-пі. Паглядзім, ці 
будзе мець гэта нейкі эфект. Па-
куль першай рэакцыяй на гэта 
вынаходніцтва стаў папулярны 
сатырычны скетч, герой якога 
называе аперацыю каля сцяны 
праявай мужчынскай салідар-
насці. 
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�МІЖНАРОДНЫЯ НАВІНЫ

ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ

Лонданская паліцыя арыштавала п’янага запаснога пілота ў аэрапорце 
«Хітроў». Арышт быў праведзены падчас апошняй праверкі лайнера пе-

рад узлётам: самалёт з 266 пасажырамі на борце павінен быў здзейсніць рэйс 
па маршруце Лондан — Маямі. У выніку рэйс адклалі. У абавязкі запаснога пі-
лота ў экіпажы авіялайнера ўваходзіць пілатаванне самалётам у выпадку, калі 
камандзір і другі пілот па якіх-небудзь прычынах не ў стане кіраваць ім. 

Пазней запаснога пілота вызвалілі пад заклад, а ўвесь экіпаж на час 
расследавання адхілілі ад палётаў.

РАСІЯ

У Варонежскай вобласці ўсталяваны першы ў Расіі помнік свінні. На 
мануменце стаіць свіння новай пароды, выведзенай спецыялістамі 

мясцовага мясакамбіната. Новая парода атрымалася ў выніку чатырохпа-
роднага скрыжавання. Асобіны новай пароды поўнасцю адпавядаюць 
еўрапейскім стандартам. Помнікі свінням ужо ёсць у іншых краінах Усходняй 
Еўропы, напрыклад, ва Украіне і Польшчы.

УКРАІНА

Помнік Леніну скралі невядомыя з пастаменту ва ўкраінскім горадзе 
Недрыгайлаў (Сумская вобласць). 

Мясцовыя камуністы выступілі з пратэстам і запатрабавалі вярнуць 
помнік «правадыру сусветнага пралетарыяту» на месца. Яны абвінавацілі 
ў правядзенні акцыі «нашчадкаў бандэраўцаў». 

Акрамя таго, камуністы прыгадалі, што праз горад часта праязджае 
прэзідэнт Віктар Юшчанка, калі едзе ў сваю родную вёску Харужаўку. І якраз 
Юшчанка выказваў мясцовым чыноўнікам сваё незадавальненне існаваннем у 
цэнтры Недрыгайлава помніка Леніну. Міліцыя злодзеяў пакуль не знайшла. 

КІТАЙ

Першы рэстаран беларускай кухні адкрыецца ў лістападзе ў сталіцы Кітая 
Пекіне. Ён будзе месціцца побач з Пекінскім выставачным комплексам і 

старым рускім рэстаранам «Масква». Яго плошча — 267 квадратных метраў, 
паведамляе агенцтва PrimaMedia. Гаспадыня рэстарана «Мінск» спадарыня 
Тун Фулай адзначыла, што мэта яго стварэння не толькі ў знаёмстве кітайцаў 
з беларускімі стравамі, але і ў «распаўсюдзе ў Кітаі культуры Беларусі». 

З гэтай мэтай створаная спецыяльная зала дэманстрацыі беларускіх 
традыцыйных мастацкіх вырабаў, а таксама розных гатункаў гарэлкі. 

У планах — стварэнне ў Пекіне першай крамы па продажу льняных 
тканінаў беларускай вытворчасці.

ЯПОНІЯ 

Японская аўтамабільная кампанія «Honda Motor» стварыла найменш 
траўманебяспечны для пешаходаў аўтамабіль з мяккім сіліконавым 

кузавам. Корпус машыны па складу блізкі да матэрыялу, які выкарыстоўва-
ецца ў касметычным пратэзаванні. Калі націснуць пальцам, дык застанецца 
ўвагнутасць, якая неўзабаве знікне. Сцвярджаецца, што пры лёгкім наездзе 
на пешахода шкода яго здароўю будзе мінімальнай. 

КАЗАХСТАН

У Казахстане асудзілі забойцу, які хаваўся ў Беларусі. 35-гадовы жыхар 
горада Паўладар зарэзаў бамжа яшчэ ў 1995 годзе. Ён з’ехаў у Расію, а 

пасля жыў у Беларусі. Аднак сумленне не давала спакою мужчыне, у снах да 
яго рэгулярна з’яўляўся забіты, і ён вырашыў здацца праваахоўным органам. 
Мужчына вярнуўся на бацькаўшчыну, распавёў пра абставіны забойства і 
папрасіў яго пакараць «самым суровым чынам». 

Паўладарскі суд асудзіў забойцу на 5 гадоў пазбаўлення волі. «Яго апо-
вед шакаваў нават самых дасведчаных сышчыкаў», цытуе словы аднаго са 
следчых сайт www.vz.ru.

ЧАД

Улады Чада абвінавацілі 16 грамадзян краін Еўрасаюза ў выкраданні 
дзяцей, паведамляе AFP. Па інфармацыі агенцтва, еўрапейцы спрабавалі 

адправіць 103 дзіцяці ва ўзросце ад 3 да 10 гадоў. Па меркаванню прэзідэнта 
краіны Ідрыса Дэбі, «дзяцей збіраліся прадаць педафілам ці забіць дзеля 
ўнутраных органаў.

Дзевяці грамадзянам Францыі (6 сябраў дабрачыннай арганізацыі Zoe’s 
Ark і 3 журналісты), якія арганізавалі адпраўку дзяцей, прад’яўлены абвінава-
чанні ў выкраданні непаўналетніх і махлярстве. Акрамя таго, экіпажу самалёта 
з сямі грамадзян Іспаніі прад’яўлены абвінавачанні ў саўдзеле. Такое ж абві-
навачанне прад’яўлена і двум грамадзянам Чада. Усе яны былі арыштаваны ў 
аэрапорце Абешэ перад самым вылетам самалёта. Еўрапейцы сцвярджаюць, 
што ўсе дзеці не мелі бацькоў, і ў Францыі іх чакалі прыёмныя сем’і.

Аднак прадстаўнікі UNICEF, якія кантактавалі з дзецьмі, заявілі, што 
няма ніякіх доказаў таго, што дзеці былі сіротамі. Зараз усе непаўналетнія 
знаходзяцца ў прытулку горада Абешэ.

СЕРБІЯ

Каля 10 тысяч баснійскіх сербаў правялі ў дэманстрацыю ў адміністратыў-
ным цэнтра Рэспублікі Сербскай — Баня Лука. Яны выступалі супраць 

«дыктатарскіх» ініцыятыў спецыяльнага прадстаўніка міжнароднай суполь-
насці ў Босніі і Герцагавіне Міраслава Лайчака, якія, па іх меркаванню, пагра-
жаюць існаванню сённяшняй паўаўтаноміі краю. Раней ініцыятывы Лайчака 
былі раскрытыкаваны прэм’ер-міністрам Сербіі Ваіславам Каштуніцай, які 
назваў іх спробай парушэння Дэйтанскіх дамоўленасцяў.

�ПАСЛЯ ВЫБАРАЎ

АЛЬПІЙСКІ РЭЙХ 
Алег ПЯТРОЎ

21 кастрычніка 
на выбарах 
у Швейцарыі 
перамагла 
праварадыкальная 
Швейцарская 
народная партыя 
(SVP) Крыстафа 
Блашэра.

Н е й к і м  ч ы н а м 
паўтарылася гіс -
торыя з Аўстрыяй, 
дзе напрыканцы 90-
х ва ўрад увайшла 
праварадыкальная 
Свабодная партыя 
Хайдэра. Між тым, 
р а н е й  д о ў г і  ч а с 
лічылася, што аўс-
трыйцы ніколі не 
падтрымаюць уль-
траправых, паколькі 
ў свой час іх краіна 
стала першай ахвя-
рай гітлераўскага 
імперыялізму. Мова 
пра аншлюс. 

Нешта падобнае 
і са Швейцарыяй. 
Швейцарыя — сі-
нонім слова «турызм». Калі 
лагічна працягнуць ланцуг раз-
важанняў, гэта павінна значыць, 
што тут жывуць людзі, якія 
заўсёды гасцінна прымаюць ін-
шаземцаў. На першы погляд, так 
і ёсць. Нацысты ў краіне таксама 
ёсць, аднак яны ў большасці ары-
ентаваныя на фашысцкую сцэну 
суседняй Германіі. І раптам, на 
дзіва ўсяго свету, швейцарцы 
абралі праварадыкалаў з SVP. 

SVP узнікла ў далёкім 1971 
годзе на базе Дэмакратычнай 
партыі і Партыі грамадзян, ся-
лян і працоўных (BGB). Апошняя 
фармацыя ніколі не хавала сваіх 
праварадыкальных поглядаў. 
Падчас другой сусветнай вайны 
кіраўніцтва партыі нават пат-
рабавала ад ураду не прымаць 
бежанцаў габрэйскага паходжан-
ня. Адначасова BGB дабівалася 
прыняцца закону аб спецыяль-
ных штампах у пашпарты. На 
штампе было пазначана, што 
ўладальнік пашпарту з’яўляецца 
асобай габрэйскага паходжання. 
На думку ініцыятараў закона, 
такім чынам можна будзе лепш 
«абараняць на вуліцах простых 
грамадзян». Нават сёння партыя 
афіцыйна не асудзіла курс, які 
праводзіла ў 30-х. 

Да другой паловы 80-х швей-
царскія народнікі не адносіліся 
да лігі ўплывовых партый. Яны 
набіралі 10–15 працэнтаў як прад-
стаўнікі інтарэсаў фермераў. Пра 
SVP як партыю правай арыента-
цыі пачалі гаворыць у 1991 годзе 
падчас абмеркавання праекту 
далучэння краіны да зоны Еўра-
пейская эканамічнай прасторы. 
SVP стала першай партыяй, якая 
жорстка раскрытыкавала ідэю. На 
думку лідэраў SVP, далучэнне да 
блоку ператворыць «прыроднае 
грамадства» Швейцарыі ў ахвяру 
«чырвоных інтэрнацыяналістаў 
і касмапалітычных алігархаў 
з Бруселю». Барацьба супраць 
пагрозы замежнага ярма стала 
любімай фішкай народнікаў. 

І калі ў 1992 годзе на спецы-
яльным рэферэндуме швейцар-
цы выступілі супраць уступу 
сваёй краіны ў блок, SVP пачала 
стрыгчы купоны. У 2003 годзе 
партыя мела большую фракцыю 
ў нацыянальным парламенце. 
Адначасова змяніўся і галоўны 
вораг. Хутка выбаршчыка пачалі 
пужаць не прыходам «чырвоных 
інтэрнацыяналістаў», а «імігран-
тамі, якія разбураюць усё швей-
царскае». Перш за ўсё ў фокус 
прапаганды народнікаў трапілі 
мусульмане і ўцекачы з былой 
Югаславіі. Другой важнай час-
ткай праграмы SVP з’яўляецца 
барацьба супраць бюракратаў. 
Нягледзячы на тое, што сябры 
партыі даўно праціраюць шта-
ны ў парламенце і дзяржаўных 
установах, SVP атакуе чыноўні-
каў, якія быццам дзейнічаюць 
па інструкцыях з Бруселя і, 
натуральна, тайна дапамага-
юць імігрантам атрымліваць 
швейцарскія візы. Інстытуты 
існуючай у краіне парламенцкай 
дэмакратыі народнікі прапа-
нуюць ліквідаваць на карысць 
дастаткова абстрактнай сістэмы 
«прамой народнай дэмакратыі» 
і «грамадзянскай салідарнасці 
на месцах». 

Цікава паглядзець на сацы-
яльную базу SVP. Партыя прэзен-
туе сябе як выразніка інтарэсаў 
сярэдняй класы. Аднак трыц-
цаць адсоткаў яе выбаршчыкаў 
— людзі з заробкамі ніжэй за 
сярэдні стандарт. Гэта сапраўд-
ны феномен. Лідэра партыі 71-га-
довага Крыстафа Блашэра цяжка 
назваць бедным чалавекам. Ён 
адзін з самых багатых жыхароў 
краіны, які зрабіў паспяховую 
кар’еру ў галіне індустрыяльнай 
хіміі. Больш за тое, яго падазра-
юць у адмыванні грошай крымі-
нальнага паходжання. 

Самае дзіўнае, бедныя гала-
суюць за партыю, якая прапа-
нуе дастаткова ліберальныя 
рэформы. Магчыма, проста пар-

тыйныя праграмы, 
як гэта звычайна 
бывае, мала хто чы-
тае. На думку палі-
толагаў, прычына 
трыумфу Блашэра 
— паспяховы палі-
тычны маркетынг. 
Блашэр гаворыць 
простай мовай бюр-
гераў і адначасова 
вельмі добра гуляе 
на супярэчнасцях 
швейцарскай палі-
тычнай сістэмы, дзе 
побач з  моцнымі 
інстытутамі мясцо-
вага самакіравання 
існуе агульнанацы-
янальныя. Людзі, 
якія жывуць у ка-
мунах,  разгляда-
юць цэнтральныя 
о р г а н ы  я к  н е д э -
макратычныя, якія 
знаходзяцца па-за 
кантролем грамад-
зян. Адсюль любімы 
тэзіс Блашэра пра 
пятую непадпарад-
каваную народу ка-
лону. 

Так ці інакш, на 
выбарах 21 кастрыч-
ніка партыя атры-
мала фармальную 

большасць галасоў — 27 працэн-
таў. Ніводная партыя ў краіне з 
1919 года не карысталася такой 
значнай падтрымкай выбарш-
чыкаў. Прычым, хаця партыя 
паўстала ў нямецкамоўных кан-
тонах, за яе галасавалі таксама 
ў франкамоўных і італьянска-
моўных. 

Што можа значыць перамо-
га народнікаў для будучыні 
краіны? 

Аптымісты спасылаюцца на 
вопыт Аўстрыі і кажуць, што 
радыкальна нічога не зменіцца. 
Праграма ў народнікаў вельмі 
абстрактная, і рэалізаваць яе 
тэхнічна проста не магчыма, 
не кажучы пра тое, што сфар-
маваць аднапартыйны кабінет 
папулісты не змогуць. Больш за 
тое, нішто так не дыскрэдытуе 
правых, як удзел ва ўрадзе. Зга-
дайце, чым закончыла ў Аўстрыі 
партыя Хайдэра пасля таго, як 
некалькі гадоў фармавала каалі-
цыю з кансерватарамі. Як толькі 
справа дайшла да практычных 
спраў, стала зразумела, што 
прапанаваць праварадыкалам 
няма чаго. Адмяніць працэсы 
глабалізацыі простай пастано-
вай ураду немагчыма. Каб неяк 
апраўдацца, хайдэраўцы пачалі 
шукаць стрэлачнікаў у сваіх шэ-
рагах, што прывяло да расколу 
Свабоднай партыі і да катастра-
фічнага падзення рэйтынгу. 

Магчыма, сапраўды ўсё за-
кончыцца нейкімі сімваліч-
нымі фармальнымі акцыямі 
кшталту забароны будаўніцтва 
мінарэтаў. Зараз народнікі збі-
раюцца правесці на гэты конт 
рэферэндум. Другая іх забаўка 
— рэферэндум пра дэпартацыю 
г. зв. крымінальных іншазем-
цаў. Аднак, у любым выпадку, 
відавочна, што Жэнева возь-
ме паўзу на шляху інтэгра-
цыі Швейцарыі ў Еўропу. Так, 
наўрад ці Швейцарыя хутка 
стане ўдзельнікам Шэнгенскай 
зоны. 
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13 ЗАМЕЖЖА

�РЭФЕРЭНДУМ �ПАЛІТЫКІ ТЫДНЯ

ЭДУАРД ШЭВАРНАДЗЭ

Нягледзячы на тое, што Шэвар-
надзэ пайшоў са сваёй паса-

ды пасля «аранжавай» рэвалюцыі 
2003 года, якая мела выразны 
антыкрамлёўскі характар, былы 
дырэктар савецкага МЗС нечака-
на прыехаў у Расію. Шэварнадзэ 
пагражае Пуціну акумуляваць 
думку міжнароднай супольнасці супраць правядзення алімпійскіх гульняў 
у Сочы ў 2014 годзе. Прычына ў тым, што Сочы знаходзіцца побач з зонай 
грузінска-абхазскага канфлікту. У падтрымцы апошняга вялікую ролю 
грае Расія. На думку Шэварнадзэ, сітуацыя падобная на тую, калі Масква 
шляхам інтэрвенцыі падтрымала рэжым Наджыбулы ў Афганістане. Як 
вынік, заходнія краіны байкатавалі алімпіяду ў Маскве. Такім жа чынам, 
на думку Шэварнадзэ, сёння лагічна мае быць наказаная і Расія, «якая 
не вырашае пытанняў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі». Пытанне правядзення 
алімпіяды ў Сочы сапраўды вельмі важна для ўраду непрызнанай Абхазіі. 
Сухумі ўжо прапанаваў арганізатарам гульняў выкарыстаць патэнцыял яго 
гатэльнага і курортнага сервісу. Нагадаем, што будучая сталіца алімпіяды 
знаходзіцца ўсяго ў 100 кіламетрах ад Сухумі. Аднак без згоды Тбілісі 
дазвол на размяшчэнне ў сябе аб’ектаў алімпійскага комплексу абхазы 
наўрад ці атрымаюць. Самае дзіўнае, што ўлетку гэтага года, у той жа 
дзень, калі Расія атрымала права на правядзенне спаборніцтваў, Міхаіл 
Саакашвілі, закляты вораг Шэварнадзэ і вядомы сваімі антырасійскімі 
выпадамі палітык, павіншаваў Пуціна. Аргумент Саакашвілі: «Алімпіяда 
дазволіць змяніць імідж каўказскага рэгіёну, які доўгі час успрымаўся як 
зона нестабільнасці».

НІКАЛЯ САРКАЗІ 

Прэзідэнт Францыі дапусціў 
вялікую памылку ў веданні 

гісторыі і зрабіўся аб’ектам атак 
палітычных ворагаў. Сарказі за-
патрабаваў, каб 22 кастрычніка 
ва ўсіх французскіх школах быў 
зачытаны так званы развітальны 
ліст Гі Маке. Гі Маке — 17-га-
довы шкаляр, які ўдзельнічаў 
у антыфашысцкім супраціве і 
быў забіты нацыстамі ў 22 кас-
трычніка 1942 года. Верагодна, 
гэтым Сарказі намагаўся падняць 
дух патрыятызму — складовая 
часціна палітычнай праграмы 
правага Руху за народнае адзінс-

тва. Аднак раптам высветлілася, што малады Гі Маке быў сябрам партыі 
камуністаў. Іншымі словамі, калі б ён не змяніўшы поглядаў дажыў да 
сённяшняга дня, то, натуральна, выступаў супраць правячага зараз у 
Францыі рэжыму. Паколькі камуністы, можна сказаць, інтэрнацыяналісты 
(пытанне цяжкае з улікам таго, што доўгі час да дырэктывы з Масквы 
яны адмаўляліся падтрымліваць вызвольны рух у Алжыры). Так ці 
інакш, праслаўленне аматара сяброўства паміж народамі, сацыяльнай 
справядлівасці і, нарэшце, проста духу супраціву (зараз, нагадаем, у 
Франці забастоўка прафсаюзаў) сімвалічна атрымалася на руку апазі-
цыі. 22 кастрычніка на ўваходзе ў кожную школу камуністы раздавалі 
вучням лістоўкі з тлумачэннямі, кім быў Гі Маке і чаму, калі б ён дажыў 
да сучаснасці, ён быў бы ненавіснікам Сарказі. 

АЛЬБЕРТ ІІ

Кароль Бельгіі каляндарна 
пераадолеў с імва лічную 

лінію. Ужо сто дзён ён не можа 
пераканаць лідэраў партый, якія 
ўвайшлі ў нацыянальны парла-
мент, сфармованы па выніках 
яшчэ чэрвеньскіх выбараў, ства-
рыць урад. Ранейшы рэкорд за-
трымкі складаў 142 дні. Як вынік, 
усе кажуць, што Бельгія дажывае 
апошнія дні. Нагадаем, каралеўс-
тва Бельгія было створана ў 1830 
годзе ў выніку пратэстаў каталі-
коў (Фландрыя і Валонія) супраць 
пратэстантаў з Нідэрландаў. 
Аднак праз амаль дзвесце гадоў рэлігія больш не з’яўляецца прынцыпам 
добрага суседства. Крытэрый падзелу — мова (нідэрландская або фран-
цузская). Багатая Фландрыя, дзе гавораць па-нідэрландску, усё больш 
галосна патрабуе сепарацыі ад франкамоўнай Валоніі. Лейтматывам 
праграм партый з Фландрыі падчас апошніх выбараў было пашырэнне 
аўтаноміі рэгіёну, перш за ўсё ў галіне падаткаабкладання. Фактычна, цэн-
тральны ўрад Бельгіі займаецца тым, што думае, як прыбыткі, атрыманыя 
з падаткаплацельшчыкаў Фландрыі, перавесці ў фонд дапамогі Валоніі, 
дзе пануе крызіс. Аднак насуперак здавалася б палітычнаму пату, ніхто 
не верыць, што на мапе Еўропы заўтра ўзнікнуць незалежныя Фландрыя 
і Валонія. Згадваюць, што на пачатку мінулага стагоддзя якраз багатая на 
вугаль Валонія фінансавала бедных аграрыяў з Фландрыі. Магчыма, сіту-
ацыя хутка зменіцца: прынамсі, большасць бельгійцаў сёння пераважна 
нараджаюцца ў Валоніі. 

Апазіцыя лічыць, што змены канстытуцыі былі ў апошнюю 

чаргу выкліканыя праблемай палітычных крызісаў

ТУРЭЦКІ РЭБУС 
Алег ПЯТРОЎ

Па ўсіх міжнародных нормах і 
заходніх стандартах у Турцыі 
адбыўся рэферэндум аб форме 
дзяржаўнага праўлення. У 
выніку чаго ісламісты цяпер 
будуць мець магчымасць 
законна пахаваць свецкі, 
рэспубліканскі лад у краіне.

Амаль 70 працэнтаў грамад-
зян Турцыі, якія прышлі на 
плебісцыт, вырашылі лёс сваёй 
краіны. Яны падтрымалі ідэю 
паправак у тэкст канстытуцыі, 
якія фактычна змяняюць форму 
ўлады ў дзяржаве. Карэктывы 
прадбачаць усенародныя выба-
ры прэзідэнта ў два туры, скара-
чэнне прэзідэнцкай кадэнцыі да 
пяці гадоў, магчымасць прэзі-
дэнта абірацца на другі тэрмін. 
Таксама скарачаецца час кадэн-
цыі парламенту. Цяпер выбары 
ў парламент будуць праходзіць 
кожныя чатыры гады. Нарэшце, 
сам парламенцкі клуб будзе не 
такім вялікім, як сёння. Аўтары 
паправак лічаць, што для пры-
няцця законаў дастаткова і 184 
дэпутатаў. 

Нагадаем, што з 1982 года 
краіна жыве па канстытуцыі, 
якая раней дазваляла займаць 
пост прэзідэнта толькі адзін раз, 
прычым без права пераабрання. 
Прэзідэнта абірала Вялікая 
нацыянальнай асамблея, якая 
складалася з 550 дэпутатаў, 
абраных прамым галасаваннем 
праз агульныя выбары па пра-
парцыйнай сістэме. 

Нашто былі патрэбныя зме-
ны? Сам аўтар паправак прэм’ер-
міністр Эрдаган кажа, што но-
вая рэдакцыя дазволіць краіне 
ўнесці яснасць у палітычнае 
жыццё і абароніць у будучым ад 
палітычных крызісаў. Апошні 
крызіс, нагадаем, меў месца 
гэтай вясной з-за немагчымасці 
абраць прэзідэнта ў парламен-
це з-за байкоту дэпутатаў ад 
апазіцыйных партый. У выніку 
парламентарыям, большасць 
якіх складалі прыхільнікі Эрда-
гана, ніяк не ўдавалася набраць 
патрэбны кворум для прыняцця 
рашэння. Сітуацыя вырашылася 

толькі пасля летніх пазачарго-
вых выбараў парламенту. Па іх 
вынікам эрдаганаўскай Партыі 
справядлівасці і развіцця ўда-
лося атрымаць у Асамблеі 341 
месца. Цяпер партыя Эрдагана 
не мае патрэбы ўвесь час дамаў-
ляцца з іншымі палітычнымі 
сіламі, каб тыя падтрымалі яе 
ініцыятывы. 

Апазіцыя лічыць, што змены 
канстытуцыі былі ў апошнюю 
чаргу выкліканыя праблемай 
палітычных крызісаў. На самай 
справе, правячая ў Турцыі праіс-
ламская партыя вырашыла 
важную праблему абмежавання 
функцый войска праз пашырэн-
не паўнамоцтваў прэзідэнта. 
Войска традыцыйна стаіць на 
абароне запаветаў айца-засна-
вальніка рэспублікі Атацюрка 
і неаднаразова папросту распус-
кала кабінеты, якія здаваліся 
занадта праісламскімі. 

Не дзіўна, што апазіцыйныя 
свецкія, або, як іх тут называю-
ць, нацыяналістычныя партыі, 
заклікалі да байкоту плебісцы-
ту, які, на іх думку, дае зялёнае 
святло падрыву свецкіх рэспуб-

ліканскіх устояў і насаджэнню 
ісламскага парадку. 

Праўда, як справядліва ад-
значаюць эксперты, куды больш 
для ісламізацыі настрояў у 
Турцыі робіць сам Захад. Зараз 
адносіны паміж Анкарой і за-
ходнімі сталіцамі вельмі нацяг-
нутыя. Прычыны — рашэнне ка-
мітэту па міжнародных справах 
Палаты прадстаўнікоў кангрэсу 
ЗША, у якім большасць належы-
ць дэмакратам, прызнаць факт 
генацыду армян у Асманскай 
Турцыі ў 1915 годзе. Такім чы-
нам дэмакратычная партыя ха-
цела падкласці свінню рэспуб-
ліканскай адміністрацыі прэзі-
дэнта Буша-малодшага. Анкара 
ў выніку дэмаршу дэмакратаў 
была вымушана адклікаць з 
Вашынгтону свайго пасла. 

Таксама не дадае папуляр-
насці аматарам заходняй мадэлі 
развіцця краіны часам адкры-
тае і дэманстратыўнае нежадан-

не еўрапейцаў бачыць турак у 
складзе Еўрасаюзу. Такую ка-
тэгарычную пазіцыю займаюць, 
напрыклад, канцлер Германіі і 
французскі прэзідэнт. У выніку 
ў галовах людзей з берагоў Бас-
фору заканамерна з’яўляецца 
думка — а ці не бессэнсоўна 
выконваць усё новыя і новыя 
патрабаванні Бруселю, калі воз 
і зараз на старым месцы? Праў-
да, пакуль праісламскія ўлады 
Турцыі ні разу нават словам не 
падверглі рэвізіі ідэю ўступлен-
ня дзяржавы ў склад ЕС. 

З іншага боку,  магчыма, 
яны проста не жадаюць даваць 
падставы для ўмяшання вайс-
коўцаў. Зараз паміж генераламі 
і кіруючымі палітыкамі фак-
тычна ідзе псіхалагічная вайна. 
Пры гэтым апошнія таксама 
трапілі ў цікавую юрыдычную 
пастку з-за сваёй еўрафіліі. 
Каб выканаць умовы Еўраса-
юзу наконт прыняцця краіны 
ў яго склад, трэба пазбавіць 
вайскоўцаў часткі правоў, якія 
яны маюць сёння. Перш за ўсё, 
права ўмяшання ў палітычную 
сітуацыю. Аднак, калі выкана-

ць гэтае патрабаванне Еўропы, 
ісламістаў ужо нічога не будзе 
стрымліваць. Вось такая ды-
лема. 

Так ці інакш перад Эрдага-
нам сёння стаіць суперсур’ёзнае 
пытанне: захаваць добрыя ад-
носіны з Захадам і пры гэтым 
не разгубіць падтрымку свайго 
электарату, значную частку 
якога складаюць мусульманс-
кія вернікі. У прынцыпе, гэта 
выклік кожнаму рэжыму ў му-
сульманскіх краінах. 

Што да глабальных перспек-
тыў, то эксперты прагназуюць 
два варыянты развязання існую-
чай крызіснай сітуацыі. Першы 
варыянт: паўзучая ісламіза-
цыя з усімі наступствамі, якія 
адсюль выцякаюць. Варыянт 
другі: унутраная інтэрвенцыя 
вайскоўцаў і навядзенне па-
радку непапулярнымі, аднак 
ужо шмат разоў апрабаванымі 
сродкамі.
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2. Йозеф Грасі. Партрэт апошняга канцлера ВКЛ Іахіма Літаўра Храптовіча (1729–1812). 
Дзяржаўны музей выяўленчага мастацтва імя Пушкіна, Масква.

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

�БЕЛАРУСКІ СУСВЕТ

РАЗГАДАНАЯ ТАЙНА 
ПАРТРЭТ МІХАЛА ВАЛІЦКАГА, МЕЦЭНАТА І ГУЛЬЦА

Аляксей ХАДЫКА

Віленскі музей 
старажытнасцяў. Адна з 
першых спробаў стварэння 
публічнага беларускага 
нацыянальнага музея. 
Высілкамі Яўстахія Тышкевіча 
заснаваная 29 красавіка 1855 
года і адчыненая напрыканцы 
1856-га інстытуцыя паўстала 
не раней і не пазней за 
падобныя ў іншых еўрапейскіх 
народаў. ХІХ стагоддзе — бум 
узнікнення адкрытых для 
грамадства калекцый, даніна 
росквіту навуковых ведаў. 

ДАВЕДКА. 
Следам за першым вялікім 

публічным музеем, Луўрам, ад-
чыненым у 1793 годзе, адкрыты 
статус пачалі набываць вядучыя 
музеі іншых краін. У ВКЛ, якое 
ў гэты час губляе свабоду і не-
залежнасць, працэс замарудж-
ваецца. 

Віленскі музей старажытнас-
цяў змяшчаўся ў памяшканні 
бібліятэкі Віленскага універсітэта 
(на той час зачыненага расійскай 
уладай). Меў аддзелы археалогіі, 
этнаграфіі, мастацтва, зброі, міне-
ралогіі, калекцыі слуцкіх паясоў, 
габеленаў, інкунабул, партрэтаў 
магнацкіх родаў. У «пакаранне» 
за паўстанне 1863–1864 гадоў 
большая і лепшая частка збораў 
адпраўлена ў Маскву. Вярнулася 
значна пазней толькі частка.

Пад маскай Храптовіча
Асаблівасцю лёсу было іс-

наванне Музея на «забранай» 
зямлі. На той час беларусы 
і літоўцы пазбавіліся сваёй 
дзяржавы, бо ўжо 60 гадоў як іх 
радзіму прыбрала Расія, і коліш-
няе Вялікае княства Літоўскае 
лічылася яе калоніяй — «Северо-
Западным краем». Таму кожная 
спроба аднаўлення навуковай 
або культурнай дзейнасці, як 
заўсёды на захопленых іншазем-
цамі тэрыторыях, знаходзілася 
пад пільным кантролем і пагро-
зай забароны. Не выпадкова 
ХІХ стагоддзе стала ў нас — у 
поўную супрацьлегласць сва-
бодным краінам Еўрапейскага 
кантыненту — часам заняпаду 
адукацыйнай сістэмы, закрыцця 
навучальных устаноў. 

Так сталася і з Музеем, зняве-
чаным, а фактычна знішчаным 
пасля паразы нацыянальна-
вызваленчага паўстання Калі-
ноўскага. Багацейшыя калекцыі 
былі канфіскаваныя і адпраў-
леныя ў Маскву ў Румянцаўскі 
музей (1868). Толькі бліжэй да 
сярэдзіны наступнага ХХ ста-
годдзі сабраныя Тышкевічам 
экспанаты пачалі часткова вяр-
тацца ў Вільню. Але Вільня была 
ўжо не тая — з Вільні яна перат-

варылася ў Вільнюс, у выніку 
сталінскага перадзелу межаў 
1939 года. Зразумела, так старая 
беларуска-літоўская сталіца 
называлася і ў 1956 годзе, калі 
з Масквы ў Нацыянальны (ужо 
Літоўскі) музей прыехаў вельмі 
прыгожы мастацкі твор, вядомы 
да нядаўняга часу аматарам мас-
тацтва як партрэт графа Іахіма 
Літаўра Храптовіча (1729–1812), 
знакамітага калекцыянера са 
Шчорсаў (гл. ілюстрацыю 1). 
Таго самага, які заснаваў най-
багацейшую бібліятэку Храп-
товічаў-Буцянёвых, запісаную 
ў пачатку ХХ стагоддзя яго 
спадкаемцамі першаму новаад-
крытаму беларускаму універсі-
тэту (бо віленскі і полацкі былі 
зачыненыя расійскай уладай). 
Але гэтая бібліятэка, вывезеная 
на Украіну, дагэтуль усё ніяк не 
вернецца з Кіева. 

Што тычыцца карціны, то яе 
атрыбутавалі як копію, зробле-
ную знакамітым мінскім жыва-
пісцам Янам Дамелем з працы 
не менш вядомага мастака Йо-
зефа Грасі. Вызначэнні мадэлі 
і аўтара грунтаваліся толькі на 
вельмі агульнай верагоднасці 
такой атрыбуцыі, бо ў публіка-
цыях сярэдзіны ХІХ стагоддзя 
такі твор прыгадваўся ў калек-
цыі Віленскага музея. 

Толькі вось неспадзяванка, 
якая высветлілася пры першым 
больш уважлівым разглядзе кар-
ціны (а дзеля гэтага трэба было, 
каб мінула амаль паўстагоддзя), 
— асоба, паказаная на ёй, на 
Храптовіча зусім не выглядала. 
Больш за тое, арыгінал пэндзля 
Грасі з вобразам Храптовіча, 
вывезены каля 1914 года са 
Шчорсаў у Маскву для «рата-
вання» перад наступам немцаў 
у першую сусветную вайну, спа-
койна знаходзіцца ў Пушкінскім 
мастацкім музеі (гл. ілюстра-

цыю 2). У той самай Маскве. 
Вярнуць яго ў Беларусь — як і 
тысячы тысяч іншых захопле-
ных у каланіяльныя расійскія 
часы каштоўнасцяў — яго новыя 
«гаспадары» забыліся. Закон ім-
перыяў. Высветлілася таксама, 
што і вядомая па каталогах Ві-
ленскага музея старажытнасцяў 
сапраўдная копія Дамеля з гэта-
га твора знаходзіцца ў Маскве! 
Толькі ў Гістарычным музеі. 
Копія, сапраўды, паўтарае твор 
Грасі. І мадэль на абодвух рабо-
тах зусім не падобная да таго 
вобраза, які вярнуўся з Масквы 
ў Вільню ў 1956 годзе.

Ваша сапраўднае імя
Гэтыя недарэчнасці на пачат-

ку ХХІ стагоддзя заўважыла мас-
коўская даследчыца Наталля Мі-
зэрнюк, якая рыхтуе доктарскую 
працу па рэканструкцыі складу 
калекцый Музея Тышкевічаў 
— Музея старажытнасцяў у Віль-
ні. А падказкай да вырашэння 
загадкі з вызначэннем асобы 
спартрэтаванага, відавочна, 
чалавека незвычайна высокага 
сацыяльнага статусу (бо ён па-
казаны з узнагародамі ордэнаў 

Св.Станіслава і Белага Арла) 
паслужыў іншы дакумент. У 1991 
годзе літоўскі гісторык мастац-
тва Рута Янонене паведаміла 
пра цікавую знаходку — рука-
піс Каталога карцін і гравюр, 
змешчаных у Віленскім музеі 
старажытнасцяў. Дакумент быў 
напісаны ў 1856 годзе знакамі-
тым польска-беларускім паэтам 
і куратарам мастацкага аддзела 
Музея Людвікам Кандратовічам 
(Сыракомлем).  Заставалася 
спалучыць і супаставіць ката-
лог і загадкавы твор. Наталля 
Мізэрнюк гэта зрабіла. Следам 
за яе публікацыяй у перакладзе 
з польскай прывядзем зроблены 
Сыракомлем каментар:

«Міхал Валіцкі,  каронны 
падстолі. (Алейны жывапіс) 
паводле Лампі, копія Янушэві-
ча. Асоба кароннага падстолія 
вартая ўвагі. Народжаны ў не-
багатай сям’і, у другой пало-
ве папярэдняга стагоддзя на-
кіраваўся за мяжу ў пошуках 
фартуны. Падтрыманы апекай 
Францішка Сапегі, у Парыжы 
завязаў багата кантактаў і, як 
паведамляюць, коштам гульні ў 
карты здабыў вялізныя багацці. 
Па Італіі, Англіі і Нямеччыне 
падарожнічаў ужо як чалавек з 
дастаткам. У Парыж вярнуўся 
ўласна перад выбухам рэвалю-
цыі. Добра прыняты Людовікам 
XVI і яго жонкай Марыяй Анту-
анэтай, ён меў зручныя ўмовы, 
каб набыць багата рухомага 
майна каралеўскага дому, які 
апынуўся ў сітуацыі знішчэн-
ня. Гульня ў карты, а па іншых 
звестках, гандаль дыяментамі, 
які вёў у Пецярбургу, увесь час 
спрыялі росту ягонага даробку. 
Ён быў шчодры і міласэрны. За 
ахвяраванні на карысць грамад-
зянскай адукацыі і выхавання 
Станіслаў Аўгуст даў яму пасаду 
кароннага падстолія, узнагарод-
зіў ордэнамі і зацвердзіў тытул 
графа. Асабліва добрую памяць 
пакінуў Валіцкі ў Вільні, пада-
раваўшы Універсітэту рэдкую 
калекцыю камянёў і мінералаў 
(зараз у Кіеве). У 1808 годзе ён 
запісаў 12 000 злотых штогод на 
выхаванне васьмі студэнтаў з 
бедных сем’яў. У 1818 годзе для 
размяшчэння свайго канвікта 
набыў дом пры вуліцы Савіч. 
Памёр Валіцкі ў 1827 годзе. 
Пахаваны на Бернардынскіх 
могілках у Вільні. (Заўв. аўтара: 
дата смерці Валіцкага — 1828, а 
не 1827 год). 

Пра тое, што ў зборах Музея 
старажытнасцяў знаходзіўся 
вялікі партрэт Валіцкага пэнд-
зля самога Лампі-Старэйшага, 
пісаў у 1861 годзе ў «Віленскім 
кур’еры» сам Яўстахі Тыш-
кевіч. 

Варта параўнаць віленскі 
партрэт (псеўда-Храптовіча), 
які захаваўся да сёння, з іншы-
мі вобразамі Міхала Валіцкага 
(1746–1828), перадусім з дрэвары-
там работы Аляксандра Рэгуль-
скага паводле малюнка Фран-
цыска Тэгацы. Арыгінал знаход-
зіцца ў Варшаве, друкаваўся ў 

1. Гіпатэтычны партрэт Храптовіча, у рэчаіснасці партрэт Міхала Валіцкага, копія Марціна 
Янушэвіча з работы Яна Баптыста Лампі Старэйшага, каля 1820 года, Нацыянальны 

Літоўскі музей.
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КОНКУРС ВУЧНЁЎСКІХ 
І СТУДЭНЦКІХ РАБОТ 
У ГОНАР 450-ГОДДЗЯ ЛЬВА САПЕГІ 

Яго мэта: пошук і падтрымка маладых 
талентаў — будучых даследчыкаў, паліты-
каў, журналістаў, якія выказваюць свежыя 
незалежныя погляды і думкі, шануюць 
дэмакратычныя каштоўнасці.

Накірункі ведаў (дысцыпліны):

Гісторыя, літаратура, юрыспрудэнцыя, 
гісторыя права, журналістыка, дыплама-
тыя, паліталогія, эканоміка (эканамічная 
гісторыя). 

Маштаб асобы Льва Сапегі дае магчымас-
ць падыходзіць да тэмаў і сюжэтаў конкурсу 
шырока. Гэта могуць быць і гістарычныя рэт-
распектывы, і даследаванне значных праблем 
сучаснага жыцця Беларусі (стасункі Усход 
— Захад, шматаблічнасць груп інтарэсаў у 
краіне, міжрэлігійныя адносіны і да т.п.) 

Вітаем працы, што адлюстроўваюць су-
часны стан ведаў прадмета і дэклараванай 
тэмы. Знаёмства канкурсантаў з новымі 
даследчыцкімі падыходамі, навуковай 
метадалогіяй, увага да міжнароднага кан-
тэксту закранутай праблематыкі толькі 
ўпрыгожаць працы. Але паколькі конкурс 
— вучнёўскі, больш істотна — аўтарскае 
разуменне тэмы. Яно дазваляе пазбегнуць 
сляпых паўтораў відавочна правільных 
тлумачэнняў гістарычных фактаў і сучас-
ных з’яваў. 

Аб’ём тэкстаў — да 20000 знакаў (пажа-
дана ў rtf/doc файлах). Мова работ — бела-
руская, руская.

Лепшыя творы канкурсантаў (2–5 у 
кожнай дысцыпліне) адбіраюцца для прэ-
зентацыі падчас фіналу (выступ аўтара, 

2–3 хвіліны). Пераможцы атрымаюць уз-
нагароды, а работы будуць надрукаваныя 
ў перыёдыцы і зборніку. Выкладчык/ку-
ратар пераможцы таксама заахвочваецца 
ўзнагародай.

Падвядзенне вынікаў — на Каляды 
2007/2008.

Падача работ — да 25 снежня 2007 года.
Дарога для ўдзелу ва ўзнагароджанні 

(вучню і настаўніку) аплачваецца. 
Работы накіроўваць:

p_university@open.by , info@belpa.org 

поштай: вул. Якуба Коласа 25/1, кв.1, 

Мінск, Беларусь, 220013

даведкі па тэл. 778-18-68, 292-57-51 

Аляксей Хадыка, аргкамітэт

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Народжаны ў небагатай сям’і, у другой палове папярэдняга 

стагоддзя накіраваўся за мяжу ў пошуках фартуны

ЮБІЛЕЙНЫ САПЕГАЎСКІ ГОД

Унікальны здымак партрэта Льва Сапегі з замка ў 
Нясвіжы, які знік перад другой сусветнай вайной. 

Здымак у Беларусі практычна не друкаваўся, цікавае 
і ўзбраенне, што паказанае на партрэце. На жаль, 

якасць... 

�КОНКУРС

Сярод прозвішчаў знакамітых 
шляхецкіх сем’яў, што пакінулі 
адметны след у беларускай гісторыі, 
Сапегі — ці не самае гучнае.

А Леў Сапега (1557–1633), безумоўна, 
асоба найбольш вядомая ў гэтай сям’і. 
Яшчэ нядаўна яго імя было пад забаро-
най. Па-першае, жабрацкая ідэалогія 
выкрэслівала з памяці людзей імёны 

прадстаўнікоў высакароднай эліты. Па-
другое, у імперыях (а СССР у значнай 
ступені быў працягам Расійскай імперыі) 
калоніі, як Беларусь, пазбаўляліся права 
ганарыцца сваім мінулым. Льва Сапегу 
дзеля гэтага маглі называць кім заўгодна, 
але не беларусам. Можна было выставіць 
сярэднявечным цемрашалам і эксплуата-
тарам працоўнага люду. Ворагам адзінай 
веры, быццам бы свабода розных рэлігій 
у Вялікім княстве Літоўскім некаму 
шкодзіла.

Напачатку 90-х гадоў следам за распадам 
СССР нарэшце сканала адзіна правільная 
і ідэалагічна вытрыманая гістарычная на-
вука. Але пераадоленне міфаў, з дапамогаю 
якіх адбывалася абалваньванне цэлых наро-
даў, ідзе вельмі марудна. 

Леў Сапега — асоба не «маскоўскага», 
а еўрапейскага менталітэту. Для яго былі 
важныя парадак права, а не дыктат на-
чальніка (праца над Трэцяй рэдакцыяй 
Статута ВКЛ, 1588). Свабода сумлення, 
а не загады «міністэрства адной рэлігіі» 
(стаўленне да Уніі 1596 года і ўзаемаад-
носінаў цэркваў). Служэнне Радзіме, а 
не «збіральніцы» рускіх зямель Маскве 
(палітычныя і вайсковыя кампаніі ВКЛ 
мяжы XVI і XVII стагоддзяў). Ён, нарэшце, 
выдатны мецэнат.

Але 450-годдзе выбітнай гістарычнай 
постаці недастаткова адзначыць, як запла-
навана, толькі перайменаваннем у гонар 
Сапегі адной вуліцы ў Мінску і ўсталя-
ваннем аднаго помніка ў ягоных колішніх 
уладаннях, у Слоніме.

Найважнейшым будзе вяртанне яго асо-
бы да памяці і сэрцаў беларусаў. Дзеля гэ-
тага патрэбнае асэнсаванне прыкладу яго 
жыцця, і гэта — асноўная ідэя конкурсу. 

Леў Сапега, прыжыццёвы партрэт 1617 года. Твор 
цікавы тым, што быў уласнасцю Беларускага музея 
Луцкевіча ў Вільні, а ў 1968 годзе быў перададзены 
ў Нацыянальны музей гісторыі і культуры колішнім 
захавальнікам Беларускага музея мастаком Пятром 

Сергіевічам (твор захоўваецца ў Мінску).

«Tygodniku Ilustrowanym» у 1879 
годзе (гл. ілюстрацыю 3). Гэта 
даўняя і аўтэнтычна пазначаная 
рэпрадукцыя з фрагмента арыгі-
налу (Лампі) ці копіі (Янушэві-
ча) партрэта Валіцкага. 

Па меркаванні Наталлі Мі-
зэрнюк, твор, што трапіў назад 
у Вільню-Вільнюс, — работа 
Марціна Янушэвіча (1780–1837), 
знакамітага ў свой час мастака 
і капііста. У традыцыях мастац-
кай школы Віленскага універсі-
тэта ён займаўся капіяваннем 
прац знакамітых мастакоў. У 
тым ліку Чэховіча, Рубенса, 
Тарэлі і Лампі. Для князя Кан-
станціна Радзівіла зрабіў копіі 
сямейных партрэтаў з замку ў 
Нясвіжы. Паўтор ім партрэта 
Валіцкага работы Лампі лічыў-
ся, па словах летапісца віленс-
кай школы і мастака Вінцэнта 
Смакоўскага, вельмі ўдалым 
— у ім капііст здолеў выявіць 
«нечуваную гнуткасць свайго 
таленту». Не выпадкова ён эк-
спанаваўся на першай выставе 
твораў выхаванцаў мастацкай 
школы універсітэта ў Вільні ў 
1820 годзе. Адкуль, верагодней 
за ўсё, быў закуплены Міхалам 
Валіцкім для размяшчэння ў 
фундаваным ім у 1818 годзе ў 
доме па вуліцы Савіч у Вільні 
канвікце. Адкуль праз 27 гадоў 
пасля смерці мадэлі партрэта і 
фундатара канвікта, не забытага 
віленчукамі, гэты жывапісны 
твор пры спрыянні віленскага 
генерал-губернатара Бібіка-
ва быў перададзены ў Музей 
старажытнасцяў (у ліпені 1855 
года). Тое, што партрэт — копія 
работы Янушэвіча канца 1810-
х гадоў, а не арыгінал Лампі 
1790-х, пацвярджае тэхналогія 

— выкарыстанне бачнага скрозь 
невялікі кракелюр, расколінкі 
фарбавага слою, светлы грунт. 
Напрыканцы XVIII стагоддзя, 
у часы Лампі, грунтоўка выка-
рыстоўвалася яшчэ выключна 
цёмная.

Тройка, сямёрка… Туз
Вернемся зноў да асобы, 

паказанай на партрэце. У вы-

дадзеным у 2007 годзе «Кні-
гарняй «Нашай нівы» зборніку 
«Найяснейшая Рэч Паспалі-
тая», які мы раім чытачам на-
быць, у захапляльным раздзеле 
«Авантура» змешчаны артыкул 
Андрэя Шпунта «Цудоўная фар-
туна шляхціца Валіцкага». Гэта 
аб’ёмны і жывы, зроблены па-
водле польскамоўных крыніц, 
агляд жыцця мадэлі з прыга-

данага намі партрэта. Аповед 
пра яго шлях ад шарачковага 
шляхціца з Міншчыны, адука-
ванага ў мінскіх ці віленскіх 
езуітаў (вось адкуль грунтоў-
ныя веды ў галіне навук, мас-
тацтваў, літаратуры, моў — і 
ўпэўненасць паводзінаў у гра-
мадстве еўрапейскіх сталіц) да 
вытанчанага арыстакрата. Пра 
пачатак кар’еры віцэ-рэгента ў 
мінскім судзе, які не зрабіўся 
стартам юрыдычнай кар’еры. 

Бо маладым чалавекам руха-
ла іншая жарсць — да гульні, 
більярднай і картачнай. Якая 
зрабіла яго мільянерам і ты-
тулаваным вяльможам, але не 
адабрала розуму, бо дазволіла 
скарыстаць вар’яцкае багацце 
на мецэнацкую дзейнасць у 
сталым веку.  А перад тым 
— Італія, дзе куплены графскі 
тытул, пазней пацверджаны 
Станіславам Аўгустам Паня-
тоўскім. Францыя, знаёмства 
з каралеўскай сям’ёй і дваром. 
Гульня ў картачнага «фараона» 
ў кампаніі герцага Арлеанскага 
(бацькі будучага караля Луі 
Філіпа), перамогі над самымі 
вядомымі еўрапейскімі шуле-
рамі. Англія, Германія, Расія, 
гандаль каштоўнымі камянямі 
і зноў гульня. Сабраная, у тым 
ліку ў разгубленай арыстакра-
тыі рэвалюцыйнай Францыі 
1783 года фантастычная калек-
цыя твораў мастацтва, мэб-
лі, нумізматыкі, рарытэтных 
кнігаў, гемаў і каштоўных ка-

мянёў. Сярод якіх — знакаміты 
на ўсю Еўропу сапфір, што мя-
няў колер на захадзе сонца, які 
натхніў выхавацельку дзяцей 
герцага Арлеанскага Стэфанію 
Фелістэ дэ Жанліс на напісанне 
аповесці з назвай «Цудоўны 
сапфір».

Па вяртанні на радзіму — 
сяброўства з такім жа амата-
рам ведаў і прыгожага, апош-
нім каралём Рэчы Паспалі-
тай Станіславам Аўгустам. 

П а н я т о ў с к і  ў з н а г а р о д ж в а е 
графа Валіцкага вышэйшымі 
ордэнамі Св. Станіслава (1789) і 
Белага Арла (1790), што відаць і 
на партрэце. І, нарэшце, жыццё 
і мецэнацкая дзейнасць у Віль-
ні. У першую чаргу, ахвяраван-
не калекцыі мінералаў, частка 
якой таксама паказаная на пар-
трэце, Віленскаму універсітэту 
(1804). Яе з навуковага гледзіш-
ча апісаў Станіслаў Юндзіл. І 
шмат іншых ахвяраванняў, на 
адукацыю, навуку, культуру, 
падтрымку бедных, агульная 
сума якіх склала два мільёны 
злотых. Адрасуем чытачоў да 
кніжкі, бо ў газетным артыку-
ле пераказаць усё немагчыма. 
Закончыць жа хочацца сло-
вамі ўжо згаданага Вінцэнта 
Смакоўскага. Яны тлумачаць, 
чаму асобе графа была прысве-
чана такая ўвага сучаснікаў: 
«Са смерцю гэтага мужа, які 
праславіўся дабрадзействам 
для навук і вучоных, асірацела 
Літва…» 

3. Аляксандр Рэгульскі, паводле малюнка Францыска Тэгацы. Партрэт Міхала Валіцкага. 
Дрэварыт, 1879. Нацыянальны музей у Варшаве.
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ФІЛЬМ
Беларускае добраахвотнае таварыства 
аховы помнікаў гісторыі і культуры (БДТАПГК) 
стварыла фільм пра помнік архітэктуры канца 
XIX стагоддзя — палац у вёсцы Чырвоны Бераг 
Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці. 

У інтэрв’ю БелаПАН старшыня БДТАПГК Антон 
Астаповіч зазначыў, што хаця гэты помнік не вядо-
мы шырокай грамадскасці, па сваіх архітэктурна-
стылёвых асаблівасцях і па ўпрыгажэнні інтэр’ераў 
палац з’яўляецца унікальным прыкладам бела-
рускай архітэктуры, сапраўднай жамчужынай у 
скарбніцы нацыянальнай гісторыка-культурнай 
спадчыны. Паводле яго слоў, палац, збудаваны ў 
1893 годзе па праекце вядомага пецярбургскага ар-
хітэктара Віктара Шротэра ў неарэнесансным стылі, 
дагэтуль захаваў свае архітэктурныя асаблівасці і 
ляпніну інтэр’ераў у самых розных гістарычных 
традыцыях.

Па замове КУП «Гомельрэстаўрацыя», з 2003 года 
ў палацы вядуцца кансервацыйна-рэстаўрацыйныя 
работы, якія фінансуе дзяржава. «Зараз аднаўля-
юцца будаўнічыя канструкцыі і рэдкія ляпныя 
ўпрыгажэнні. Прычым рэстаўрацыя ажыццяўляцца 
на вельмі высокім прафесійным узроўні, што даз-
валяе спадзявацца на захаванне палаца для многіх 
наступных пакаленняў», — падкрэсліў Астаповіч.

Паводле яго слоў, БДТАПГК разам з ЗП «Брэнт-
стар» пры падтрымцы ТАА «Цэнтр па рэгенерацыі 
гісторыка-культурных ландшафтаў і гістарычных 
тэрыторый», «Гомельрэстаўрацыі» і ЗАТ НВА «Эль-
віра» стварылі відэафільм пра Чырвонабярэжскі 
палац і яго рэстаўрацыю. «Для папулярызацыі гісто-
рыка-культурнай спадчыны і дзяржаўнай палітыкі 
ў яе зберажэнні, айчыннай школы рэстаўрацыі і ту-
рыстычных магчымасцей Беларусі мы звярнуліся 
да НДТРК з просьбай пра пракат фільма на адным з 
беларускіх тэлеканалаў», — сказаў Астаповіч. 

СВЯТА ПАЭЗІІ
27 кастрычніка ў Гарошкаве (Рэчыцкі раён) і 
Гомелі прайшлі святы паэзіі, прымеркаваныя 
да дня нараджэння паэта Анатоля Сыса.

Мерапрыемствы праводзіліся ў другі раз па іні-
цыятыве Саюза беларускіх пісьменнікаў і рэдакцыі 
часопіса «Дзеяслоў». У Гарошкаве, на радзіме паэта, 
сабраліся яго аднавяскоўцы, сваякі, сябры і калегі 
— Эдуард Акулін, Леанід Дранько-Майсюк, Барыс 
Пятровіч (Сачанка), Алесь Пушкін, Генадзь Лапа-
цін, Ларыса Раманава, Сяргей Сыс.

Пасля ўскладання кветак на магілу паэта госці 
накіраваліся да дома, дзе жыў Анатоль Сыс. У 
двары літаратары чыталі яго вершы і прысвеча-
ныя яму творы. Мастак Алесь Пушкін прадставіў 
прысутным сваю новую карціну, а архітэктар Ге-
надзь Лойка — праект помніка паэту, які яго сябры 
плануюць устанавіць у маі 2008 года, у трэцюю 
гадавіну смерці.

«Мы збіраемся ў Гарошкаве, каб ушанаваць памя-
ць нашага цудоўнага беларускага паэта, — зазначыў 
паэт і бард Эдуард Акулін. — Сапраўды, талент 
Сыса заслугоўвае гэтага. Летась была закладзеная 
такая традыцыя, каб гэтае свята праходзіла ў пер-
шую суботу пасля дня нараджэння Сыса. І сёлета на 
радзіму паэта прыехалі і сябры Анатоля, і аматары 
яго паэзіі з Гомеля, Светлагорска і Мінска. Вельмі 
шкада, што сёння з намі няма народнага паэта Ніла 
Гілевіча — ён зараз хварэе. Спадзяюся, ён абавяз-
кова будзе з намі ў маі 2008 года, калі мы плануем 
устанавіць помнік на магіле паэта. Ахвяраванні на 
гэты помнік мы ўжо пакрысе збіраем — дзякуючы 
добрым людзям, якія адгукнуліся на наш заклік».

У Гомелі актывісты абласной грамадскай малад-
зёжнай краязнаўчай арганізацыі «Талака» правялі 
вечарыну паэзіі, прысвечаную Анатолю Сысу. Як 

паведаміла старшыня грамадскай арганізацыі 
Ларыса Шчыракова, землякі паэта чыталі яго вер-
шы, урыўкі з інтэрв’ю Анатоля Сыса розных гадоў, 
гучалі песні на вершы паэта ў выкананні бардаў 
Андрэя Мельнікава і Вольгі Цярэшчанкі.

КОНКУРС 
БАРАБАНШЧЫКАЎ
У Мінску пройдзе чарговы конкурс маладых 
барабаншчыкаў «Барабанны біт». Яго ініцыятар 
— беларускі барабаншчык Аляксандр Сапега 
(гурт «Apple Tea»).

Конкурс быў задуманы з мэтай дапамагчы мала-
дым барабаншчыкам паверыць у сябе, даць ім маг-
чымасць прадэманстраваць уласнае майстэрства 
выканання і звярнуць на сябе ўвагу дасведчаных 
калег.

Паводле слоў Аляксандра Сапегі, у «Барабан-
ным біце» можа ўзяць удзел любы выканаўца не 
старэйшы за 30 гадоў. Пры гэтым не мае значэння 
ні жанравы кірунак, у якім іграе барабаншчык, ні 
наяўнасць у яго музычнай адукацыі. Канкурсанты 
павінны прадставіць арыгінальнае сола на бараба-
нах (да 5 хвілін), а таксама музычны нумар у пары з 
басістам, уласным рытм-гуртом або пад фанаграму 
«мінус адзін».

Ацэньваць майстэрства выканаўцаў будзе журы ў 
складзе прафесійных беларускіх барабаншчыкаў.

Плануецца, што фінал конкурсу пройдзе 14 ліс-
тапада ў Маладзёжным тэатры эстрады. Прызы 
«Барабаннага біта» — прафесійная барабанная 
ўстаноўка, прафесійны набор талерак і барабан, якія 
будуць уручаныя адпаведна ўладальнікам першых 
трох прэмій конкурсу.

Таксама традыцыйна будуць вызначаныя ўла-
дальнікі спецыяльных прызоў: «За рытмічную 
дакладнасць» і «Адкрыццё конкурсу», які атрымае 
самы малады ўдзельнік. Конкурс «Барабанны біт» 
пройдзе ў Мінску трэці раз. Летась яго пераможцам 
стаў барабаншчык Аляксей Хайчук, у пазамінулым 
годзе — Аляксандр Ліпніцкі. 

КАЛАСАВІНЫ–2007
30 кастрычніка ў Мінску пачалося ХХ 
літаратурнае свята «Каласавіны–2007», 
прысвечанае 125-годдзю з дня нараджэння 
народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. 

Першай акцыяй свята стала аднадзённая міжна-
родная навукова-практычная канферэнцыя, якая 
пачала работу ў Дзяржаўным літаратурна-мема-
рыяльным музеі Якуба Коласа. У ёй бяруць удзел 
літаратуразнаўцы Беларусі, Расіі і Украіны, якія 
абмяркуюць пытанні збору і апрацоўкі інфармацыі 
аб персаналіях з асабістага і творчага атачэння 
Коласа. 

Як зазначыў падчас канферэнцыі пасол Украі-
ны ў Беларусі Ігар Ліхавый, юбілей Якуба Коласа 
дазваляе асэнсаваць яго ролю ў культурным жыцці 
краіны і ў фарміраванні беларускай нацыі. 

Паводле слоў дырэктара Інстытута мовазнаўства 
імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі Аляксандра Лукашанца, кнігі паэта, які 
атрымаў класічную адукацыю, могуць служыць 
падручнікамі беларускай мовы, таму што ўсё, ство-
ранае Коласам, напісана ўзорнай мовай. 

Доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс выка-
заў спадзяванне, што з часам паэма Коласа «Новая 
зямля» будзе выдадзена на 6–7 еўрапейскіх мовах, у 
тым ліку на англійскай, нямецкай і венгерскай. 

Перад адкрыццём канферэнцыі адбылася прэзен-
тацыя і спецыяльнае гашэнне канверта з арыгіналь-
най маркай, выпушчанага Міністэрствам сувязі і 
інфарматызацыі да 125-годдзя паэта. 

Паводле БелаПАН

ПОЛЬСКІ ПЛАКАТ 
У МІНСКУ

Сяргей ГВАЗДЗЁЎ

26 кастрычніка ў 
Нацыянальным музеі гісторыі 
і культуры Беларусі было 
прэзентавана 70 сучасных 
плакатаў з фондаў галерэі 
Кшыштафа Дыда (Кракаў). 

Гэта галерэя была створана 
ў сярэдзіне 50-х гадоў, у часы 
ўздыму польскага плаката 
з прыватнай калекцыі Dydo 
Poster Collection, яна досыць 
хутка стала агульнапольскім 
месцам прыцягнення мастакоў-
плакацістаў і гледачоў. Месцам 
замовы, распрацоўкі і продажу 
плакатаў і іншых відаў ужытко-
вай графікі. За час свайго існа-
вання галерэя наладзіла больш 
за сотню індывідуальных і 
групавых выстаў у Польшчы і 
ва ўсім свеце. 

Польскі плакат, які напо-
рыста стартаваў у задушлівай 
атмасферы 50-х, заняў спрыяль-
ную нішу ў мастацкім, грамад-
скім і духоўны жыцці краіны. 
Мастацтва плаката было запат-
рабавана, спрыяла фізічнаму 
выжыванню.

Досыць маладое для Поль-
шчы мастацтва, не рэалізаванае 
напоўніцу ў папярэднія гады, 
не пайшло па шляху апавядаль-
на-рэалістычных, лапідарных 
і лабавых рашэнняў. Яно (мо з 
прычынаў ментальных) абрала, 
у большай ступені інтэлекту-
альна-асацыятыўны кірунак, 
нават у ідэалагічных тэмах. 

Таму і ўражанне ад выставы 
— самае што ні ёсць светлае. На 
ёй лёгка дыхаецца, яна прыго-
жая і тэматычна разнастай-
ная. Большая частка плакатаў 
знітавана з культурай: плакат 
тэатральны, кінаплакат, му-
зычны, выставачны, грамадскі, 
спартовы і рэкламны. Выявы 
на іх нагадваюць пра значныя 
падзеі ў жыцці краіны. Дэманс-
труюць эвалюцыю дызайнер-
скай думкі і новых вобразаў, 

іх псіхалагізм і сацыяльную 
вастрыню. Плакаты выкананыя 
з выкарыстаннем сродкаў аван-
гардысцкага фотамастацтва, 
элементаў жывапісу. Своеасаб-
лівая публіцыстыка асобных 
твораў напоўнена шматзнач-
нымі сімваламі, намёкамі, 
літаратурнымі метафарамі, 
а іншым часам далікатным 
гумарам, іроніяй ці нават гра-
тэскам. Слушна заўважана, што 
«польскі плакат цікавы сваёй 
вобразнасцю, асэнсаванасцю. 
Мінімальнымі сродкамі майс-
тры здольныя перадаць ідэю 
з шэрагам падтэкстаў і пры-
хаваных сэнсаў». Плакат — як 
подых вольнага паветра.

На выставе, наладжанай пры 
спрыянні амбасады Польшчы, 
намаганнямі Польскага Інсты-
тута прадстаўлены вядомыя 
ў Польшчы мастакі, што пра-
цуюць у розных накірунках і 
стылях. Сярод іх Хенрык Тама-
шэўскі, Ян Леніца, Вальдэмар 
Свежы, Францішак Старавейскі, 
Мечыслаў Гуроўскі, Уладзіслаў 
Плута, Пётр Кунцэ, Марэк Паў-
лоўскі, Віктар Садоўскі, Веслаў 
Валькускі і іншыя. Дарэчы, 
гонар польскаму плакату робя-
ць і прадстаўнікі іншых нацы-
янальнасцяў. Стасіс Эйдрыгаві-
чус — літоўскі графік. 20 гадоў 
таму ён змяніў грамадзянства 
і месца жыхарства і плённа 
працуе на карысць польскага 
мастацтва. Прызнаны не толькі 
на сваёй другой радзіме, але 
і ва ўсім свеце. Яго плакаты 
ўдзельнічаюць у разнастайных 
міжнародных праектах і набы-
тыя шмат якімі прэстыжнымі 
галерэямі і музеямі краін Еўро-
пы і Амерыкі. 

Напрыканцы пагодзімся са 
словамі пасла Рэспублікі Поль-
шча спадара Хенрыка Ліцвіна, 
які на адкрыцці выставы казаў, 
што плакат, апрача таго, што ён 
твор мастацтва, — унікальны 
гістарычны дакумент, аб’ект за-
цікаўлення гісторыкаў, даслед-
чыкаў культуры, што па развіц-
цю плаката, у пэўным сэнсе, 
можна вывучаць грамадства.
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