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Якубовіча і Давыдзьку
зменяць Жук і Эйсмант
Аляксандр Лукашэнка
абмаладзіў кіраўніцтва
органаў дзяржпрапаганды.
Дырэктар афіцыйнага агенц
тва БелТА Дзмітрый Жук стаў
галоўным рэдактарам газеты «Со
ветская Белоруссія» замест Паўла
Якубовіча.
Жук некалі ўзначальваў прэсслужбу Аляксандра Лукашэнкі.
Ён сын пісьменніка Алеся Жука,
аўтара «Палявання на апошняга
жураўля». Праўда, Жук-сын піша
па-руску, а не па-беларуску.
Павел Якубовіч быў на сваёй па
садзе доўгажыхаром: 24 гады ён
узначальваў газету прэзідэнцкай
адміністрацыі і быў адным з абліч
чаў дзяржаўных СМІ.
Старшынёй Белтэлерадыёкам
паніі замест Генадзя Давыдзькі
прызначаны ягоны намеснік Іван
Эйсмант.
Першы намеснік міністра інфар
мацыі Ігар Луцкі прызначаны ген
дырэктарам тэлеканала СТБ. Ра
ней гэту пасаду займаў Юрый Ка
зіятка.
Давыдзька расказаў «Нашай
Ніве», што сфакусуецца на пра
цы ў «Белай Русі». А вось Павел
Якубовіч кажа, што ад актыўнай
дзейнасці адыдзе – яму ўжо 71 год.
Праўда, ён мае застацца ў грамад
скай радзе пры Міністэрстве ўну
траных спраў, з якім ён звязаны
з часоў маладосці. Акрамя таго, ён
абяцае далей займацца пытаннямі
мемарыяла ў Курапатах.
«Што тычыцца Давыдзькі, я ду
маю, яго статус трэба павышаць
і разгледзець пытанне, унесці пра
панову аб яго накіраванні ў Савет
Рэспублікі сенатарам. Гэта ўзмоц
ніць яго пазіцыі. Я не выключаю,
што і Павел Якубовіч зможа там
працаваць», — абяцаў адстаўленым
Аляксандр Лукашэнка.
«Нам вельмі патрэбныя дасвед
чаныя людзі. Прытым людзі, якія
прайшлі гэты пераломны перы

Галоўны факт пра Эйсманта, які зацямняе ўсе астатнія, — гэта тое, што ён муж Наталлі
Эйсмант, прэс-сакратаркі Аляксандра Лукашэнкі.

яд у нашай гісторыі — дарогу ад
Савецкага Саюза да незалежнай
Беларусі. Людзі, якія правільна
разумеюць гэты перыяд і тыя пера
мены, што адбыліся», — адзначыў
Лукашэнка.
Хто ж такі 40-гадовы Іван Эйс
мант, які ўзначаліць цэнтральнае
тэлебачанне краіны?
Галоўны факт пра Эйсманта,
які зацямняе ўсе астатнія, — гэ
та тое, што ён муж Наталлі Эйс
мант, прэс-сакратаркі Аляксан
дра Лукашэнкі. Пабраліся шлю
бам яны ў верасні 2010 года.
На той момант і Іван, і Наталля
працавалі вядоўцамі на БТ. Натал
ля вяла «Навіны рэгіёна», а Іван —
«Зону Х». Сведкай на вяселлі бы
ла актрыса Купалаўскага Валянці
на Гарцуева.

Гэта быў тыповы службовы ра
ман. У 2006 годзе Наталля прыйш
ла працаваць у перадачу «Дзела
вое жыццё», якую вёў Іван. А праз
два гады пара пачала сустракацца.
У лістападзе 2014 года Аляк
сандр Лукашэнка прызначыў На
таллю Эйсмант сваім прэс-сакра
таром. З таго часу яе называюць ад
ной з найбольш уплывовых жан
чын у краіне.
Цікава, што абое Эйсманты ў час
працы на БТ бралі сабе псеўданімы.
Наталля ў дзявоцтве была Сялюн,
а на БТ выступала пад прозвішчам
Кірсанава. Эйсмант жа стаў Іванам
Міхайлавым. Як бачым, замест ад
метных беларускіх прозвішчаў яны
выбіралі сабе тыпова рускія нікі.
Родам Іван Эйсмант з мястэч
ка Луцкаўляны Гродзенскага ра

in memoriam

Міхал Анемпадыстаў памёр
у 53 гады
Выбітны паэт і мастак ады
шоў 24 студзеня, пасля рап
тоўнага інсульту — ён заснуў
проста за камп'ютарам.
Анемпадыстаў быў адным
з бацькоў беларускага рока:
яго вершы сталі песнямі N.R.M.,
«Новага Неба», Змітра Вай
цюшкевіча, IQ48. Ён быў аў

тарам славутага «Народнага
альбома».
Сябры ж ведалі Міхала як
неймаверна высакароднага ча
лавека з каласальнымі ведамі
пра Беларусь і мастацтва. Ён
аказаў вялізны ўплыў на тыся
чы людзей – як асабіста, так
і сваёй паэзіяй:

Простыя словы,
простыя рэчы:
хлеб на стале,
полымя ў печы.
Гэта так проста,
гэта так добра,
як з галавою
залезці пад коўдру...
Простыя словы,
простыя рэчы...
Прыцемкам сінім,
зімовай парою
ў доме бацькоўскім
усё так знаёма.
Ёсць чым сагрэцца,
ёсць дзе схавацца
ў доме бацькоўскім,
у матчынай хаце.
Простыя словы,
простыя рэчы...
Усё так надзейна,
усё так грунтоўна.
Што тут дадаць?
Хiба што нічога.
Можна жыць далей,
дзень прыйдзе новы.
Дабранач, паненкі!
Дабранач, панове!

ёна. Гэта каталіцкі рэгіён, усяго за
пяць кіламетраў ад польскай мя
жы. Эйсманты – стары род, карані
якога губляюцца ў Вялікім Кня
стве Літоўскім.
У Івана ёсць яшчэ старэйшы
брат, які стаў галоўным аграно
мам у СВК імя Дзеншчыкава, а ся
стра Ганна — вядучай спартыўных
навін на БТ.
Бацькі Эйсманта, якія разам
ужо 49 гадоў, працавалі ў калгасе.
Цяпер яны пенсіянеры і стараюц
ца не прапускаць ніводнага эфіру,
дзе працуюць іх дзеці.
Цікава, што Іван Эйсмант скон
чыў Акадэмію міліцыі, за 8 гадоў
даслужыўся да капітана і толькі па
сля перайшоў у зусім іншую сферу.

Колькі беларусаў
падпадзе пад абноўлены
дэкрэт па дармаедстве?
Пад дзеянне дэкрэта № 1 могуць
трапіць каля 250 тысяч беларусаў.
Пра гэта заявіў начальнік упраў
лення палітыкі занятасці Мінпра
цы Алег Токун. Пад дзеянне дэкрэ
та трапяць тыя, хто знаходзіцца ў
працаздольным узросце, але нідзе
афіцыйна не працуе і пры гэтым
не мае афіцыйных даходаў і не
плаціць падаткаў. На думку Але
га Токуна, «дэкрэт падштурхне лю
дзей выходзіць з ценю».
Беларускі хакеіст памёр
у 25 гадоў
Былы хакеіст мінскага «Юнац
тва», «Віцебска» і «Ліды» Канстан
цін Грынь прайграў барацьбу з ра
кам.
У снежні 2016 года ў яго выявілі
пухліну ў страўніку і прызначылі
6 курсаў хіміятэрапіі. Пасля трох
курсаў пухліна сышла і зацягну
лася шнарам, але пасля 6-га курса
зноў пачала расці. Была праведзена
аперацыя, у выніку якой выдалілі
2/3 страўніка. Затым прызначылі
яшчэ 6 курсаў хіміятэрапіі …
Галава ў хлопца была светлая:
паступіў у Эканамічны ўніверсітэт,
працаваў менеджарам.
Расследаванне па гібелі
Коржыча пайшло ўглыб
Тэрміны расследавання па спра
ве гібелі радавога Коржыча пра
цягнуты, паведаміў журналістам
старшыня Следчага камітэта Іван
Наскевіч.
«Выяўлены шэраг іншых фак
таў нестатутных узаемаадносін
не толькі ў гэтым вайсковым пад
раздзяленні, але і ў іншых часцях.
Вайскоўцы пачалі даваць паказанні
адносна падзей гадавой, двухгадо
вай даўніны, сцвярджаючы, што і
яны з'яўляліся аб'ектамі гвал
ту з боку таварышаў па службе.
Прыйшлося падоўжыць тэрміны
расследавання», — цытуе стар
шыню Следчага камітэта аген
цтва БелТА.
«Гэта вам за пацаноў!»
З'явілася відэа, як пілот збітага
расійскага Су-25, магчыма, падры
вае сябе.
3 лютага ў Сірыі паўстанцы збі
лі расійскі самалёт Су-25, што бам
біў гарадок на тэрыторыі, занятай
праціўнікамі рэжыму Асада. Неў
забаве ў інтэрнэце з'явілася відэа,
на якім чалавек падрывае сябе гра
натай з крыкам «Гэта вам за па
цаноў!». Пакуль невядома, гэтае
відэа сапраўднае ці падробнае.
Многія параўноўваюць вайну
Расіі ў Сірыі з той, якую ў Афга
ністане вёў Савецкі Саюз.

Віталь Васількоў

Сяргей Гезгала

На 108-м годзе жыцця памёр Барыс Кіт
1 лютага
ў Франкфурце-наМайне (Нямеччына)
памёр вядомы
навуковец Барыс Кіт.
Пра смерць Барыса Кіта
пав едаміла ягоная жонка
Тамара Казевіч.
Барыс Кіт знойдзе вечны спачын на прав аслаў
ных мог ілках у нямецкім
горадзе Вісбадэн, дзе каля
30 гадоў таму ён сам выку
піў участак.
Кіт быў патрыярхам бе
ларусаў свету.
Барыс Кіт нарадзіўся
6 красавіка ажно 1910 го
да ў Санкт-Пецярбургу ў ся
м'і беларуса. Пасля рэва
люцыі выехаў на рад зім у
бацькі ў вёску Агар одн ікі
Карэліцкага раёна, закон
чыў Навагрудскую бела-

рускую гімназію, Віленскі
ўніверсітэт.
Па адукацыі быў настаў
нікам, працаваў дырэкт а
рам Віленскай і Наваград
скай беларускамоўных
гім н аз ій, настаўніцкіх се
мінарый у Паставах і Мала
дзечне. У самыя змрочныя
гады ён упарта змагаўся за
бел ар уск ам оўн ую адука
цыю. Ягоная адд ан асць
школе і вучням яго ўра
тавала – у простым сэнсе
слова.
У 1930-я яго двойчы
арыштоўвалі польскія ўла
ды. А ў 1944 ён трапіў у ка
меру смяротнікаў гестапа.
Ад смерці яго цудам урата
валі два былыя вучні.
Пасля вайны Кіт эмі
граваў у ЗША. Там ён пра
цаваў у амерыканскай кас
мічнай праграме, удзельні
чаў у распрацоўцы паліва
для ракетных рухавікоў.

На пенсію Кіт пераехаў з
ЗША ў Нямеччыну, у Франк
фурт-на-Майне, каб быць
бліжэй да Бацькаўшчыны.
Колькім людзям ён дапамог!
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Топ-5 самых багатых кандыдатаў
у дэпутаты Мінскага гарадскога савета
На сайце Мінскага гарадско
га выканаўчага камітэта з’явіліся
біяграфіі, а таксама даведкі аб да
ходах кандыдатаў у дэпутаты на
мясцовых выбарах. Цікава зірнуць,
хто ж з’яўляецца самым багатым
з прэтэндэнтаў.
Варта адзначыць, што канды
даты падавалі дэкларацыю за
2016 год, бо дакументы збіраліся
яшчэ напрыканцы 2017 года. У дэ
кларацыях указваецца агульная
сума гадавога даходу. У яго могуць
уваходзіць заробак, пенсія і сты
пендыя, даход ад продажу кватэры
ці аўтамабіля, дывідэнды ад акцый.
Долю кожнай з крыніц пралічыць
немагчыма, мы пралічваем сярэдні
даход за месяц. Варта памятаць,
што кандыдаты маглі на працягу
года змяняць месца працы.

то выходзіць больш за 27 тысяч
даляраў на месяц.
Адметна, што ва ўласнасці Руса
кевіча няма нерухомасці.
У свой час Русакевіч пісаў су
месныя навуковыя артыкулы з ця
перашнім кіраўніком Нацбанка
Паўлам Калаўрам, а таксама пра
водзіў бізнэс-трэнінгі для прад
стаўнікоў БРСМ.
На старонцы Русакевіча «Укан
такце» стаіць наступны статус: «Я
вельмі паважаю ворагаў, таму кожны
год прыношу кветкі на іх магілы».
2. Павел Бачарнікаў (Слабадская выбарчая акруга №28)

1. Ігар Русакевіч (Ахоцкая выбарчая акруга № 2)

Даход: 9576 беларускіх рублёў,
310 000 даляраў, 500 000 расійскіх
рублёў.
Самы багаты кандыдат абіраецца
ў Мінгарсавет ужо не ўпершыню.
У цяперашнім скліканні ён з’яўля
ецца старшынёй камісіі па эканаміч
ным развіцці, фінансах і бюджэце.
Раней Русакевіч працаваў пер
шым намеснікам у «Ітэра-Бел». Гэ
та расійская кампанія — адна з най
буйнейшых будаўнічых фірм краі
ны. Напрыклад, менавіта «Ітэра»
мелася ўзводзіць «Мінск-сіці».
Цяпер Русакевіч балатуецца
як сябра назіральнай рады заво
да «Прамбудіндустрыя». Калі па
лічыць сярэдні даход Русакевіча,

3. Уладзімір Хейфец (Заслаў
ская выбарчая акруга №40)

Даход: 507 753 беларускія руб
лі і 3 845,6 еўра.
Бачарнікаў з’яўляецца дырэк
тарам таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Віпоінт». Што гэ
та такое? Прадпрыемства з’яў
ляецца адным з найбуйнейшых
пастаўшчыкоў будаўнічай тэхні
кі. Шмат прапануюць у продаж ці
арэнду пад’ёмнікі. Ёсць у Бачар
нікава і іншыя прадпрыемствы,
у тым ліку тыя, што займаюцца
пытаннямі пажарнай бяспекі.
Выходзіць, што ў сярэднім у ме
сяц Бачарнікаў мае 22 тысячы да
ляраў. Таксама ў яго ва ўласнасці
кватэры, дом і два зямельныя на
дзелы.
Варта адзначыць, што па гэтай
акрузе няма стапрацэнтнага кан
дыдата ад улады, таму, выглядае,
менавіта Бачарнікаў мае найболь
шыя шанцы стаць дэпутатам. У су
перніках у яго прадстаўнік «Руху
за Свабоду» Юрый Меляшкевіч.

«Наша Ніва» шукае SMM-менеджара
Нам патрэбны чалавек, які будзе весці сацсеткі і мэсэнджары НН.
Калі вы любіце беларушчыну, цудоўна валодаеце пісьмовай беларускай мовай, умееце займацца
SMM, добра арыентуецеся ў правілах, па якіх жывуць
«Фэйсбук», «Укантакце», «Аднакласнікі», «Інстаграм»,
«Твітар», «Тэлеграм» і «Вайбер», знаёмыя з графічны
мі рэдактарамі і самі можаце зляпіць вясёлую кар
цінку ці свежы мем, маеце пачуццё гумару — то мы
чакаем ваша рэзюмэ на nn@nn.by (не забудзьце па
кінуць спасылкі на асабістыя старонкі ў сацсетках).
Якія выгоды чакаюць нашаніўскага SMM-менеджа
ра: месца пад сонцам у офісе ў цэнтры Мінска ля метро, маладая каманда, бязмежная прастора для крэатыву і творчасці, добры заробак.
Дык спрабуйце!

Даход: 137 886 беларускіх руб
лёў.
Індывідуальны прадпрымаль
нік, прадстаўніца ЛДПБ. Аналі
зуючы дэкларацыі прадпрымаль
нікаў, трэба ўлічваць, што высокі
даход часта суправаджаецца такімі
ж вялікімі стратамі. Атрыманая
сума — не чысты прыбытак.
Ва ўласнасці кандыдаткі ёсць аж
чатыры кватэры, паўдома ў Мін
ску і палова зямельнага надзела
ў сталіцы, а таксама два зямель
ныя надзелы ў Мінскім раёне.
5. Аляксей Пакутнік (Пляха
наўская выбарчая акруга № 10)

Даход: 280 353 беларускія рублі.
Паводле рэйтынгу інтэрнэт-вы
дання ej.by, Хейфец займае 140-е
месца сярод бізнэсоўцаў краіны.
Хейфец кіруе вялізным гандлё
вым цэнтрам «Галерэя Мінск» ка
ля Нямігі. Раней бізнэсовец шмат
укладваўся ў буцікі. Адметна, што
ён пры гэтым не мае вышэйшай
адукацыі.
У адным з інтэрв’ю Хейфец ка
заў, што сям’я не дужа добра паста
вілася да таго, што ён ідзе ў дэпу
таты. Суперніцай бізнэсмена бу
дзе экс-кандыдатка ў прэзідэнты ад
«Гавары праўду» Таццяна Карат
кевіч. Сам Хейфец вельмі станоў
ча адгукаецца пра Таццяну.
4. Святлана Яцына (Міраш
нічэнкаўская выбарчая акруга
№ 43)

Даход: 103360 беларускіх руб
лёў.
Яшчэ адзін прадпрымальнік
з ЛДПБ. З’яўляецца дырэктарам
прыватнага гандлёвага ўнітарнага
прадпрыемства «Глас-Лагісцік».
Як вынікае з назвы, кампанія зай
маецца міжнароднай перавозкай
грузаў аўтамабільным, марскім
і чыгуначным транспартам.
У сацсетках у асноўным рэпо
сціць допісы пошукавага атра
да «Анёл». Хаця бывае, што ка
менціць і «каляпалітычныя» на
віны, напрыклад выдаленне Лу
кашэнкі на хакейным Калядным
турніры. «Асудзілі, пасадзілі», — са
смайлікам напісаў Пакутнік.
Дэпутатам ён стане наўрад ці:
па акрузе балатуецца галоўны до
ктар Цэнтра гігіены і эпідэмія
логіі Ленінскага раёна Віктар
Жукоўскі.

«На ўсякім свеце» — так называецца новая кніга прозы
Уладзіміра Някляева. У ёй 11 апавяданняў і дзве прыпавесці.
Хаця падзел на гэтыя жанры даволі ўмоўны, асабліва калі
казаць пра такога літаратара, як Някляеў.
«Што б ні казалі, ні плялі, мы не ў зямлі, а на зямлі!» —
напісаў Някляеў у адным з вершаў. У творах Някляева ўво
гуле як бы няма памерлых, адзначыла Валянціна Аксак.
Усе — жывыя. І гэта стварае асаблівы, поўны надзеі свет.
Кніга выйшла ў выдавецтве «Кнігазбор» у бібліятэчцы
часопіса «Дзеяслоў».

Атрымаць газету магчыма:
• па ўказаным адрасе (у паштовую
скрыню);
• у абаненцкую скрыню або «Да
запатрабавання» (у пунктах паштовай сувязі);

Мінск
Храм Святой пакутніцы Таццяны
(вуліца Русіянава, 50; мікрараён Уручча)
9.02 пятніца 9:00
Сабор Святых апосталаў Пятра і Паўла
(вуліца Ракаўская, 4, станцыя метро «Няміга»)
10.02 субота 6:30
17.02 субота 7:30
24.02 субота 7:30
(штосуботу)
Храм блажэннай Ксеніі Пецярбургскай
(вуліца Янкоўскага, 2; мікрараён Сухарава)
11.02 нядзеля 8:30
Храм свяціцеля Кірылы Тураўскага
(вуліца Зыбіцкая, 2; станцыя метро «Няміга»)
27.02 аўторак 6:30
Мінская вобласць
Храм у гонар прападобнай Еўфрасінні, ігумен
ні Полацкай (і ніжні (крыптавы) храм у гонар
свяціцеля Міны, епіскапа Полацкага) у Івянцы
(г.п. Івянец, пл. Свабоды, 3)
1–2 Літургіі штомесяц — даты ўдакладняюцца
Гродна
Царква Святых Барыса і Глеба
(вуліца Каложа, 6)
10.02 субота 9:00
17.02 субота 9:00
24.02 субота 9:00
(штосуботу)
Царква Каложскай іконы Божай Маці
(вуліца Каложа, 10)
Кожную першую нядзелю месяца
Царква Сабора ўсіх Беларускіх Святых (верхні
храм)
(праспект Янкі Купалы, 90)
18.02 нядзеля 9:00
(кожная трэцяя нядзеля месяца)
Храм блажэннай Ксеніі Пецярбургскай (пры
ход прападобнамучаніка Серафіма Жыро
віцкага)
(вуліца Дамейкі, 7)
25.02 нядзеля 9:00
(кожная чацвёртая нядзеля месяца)

Самае чытанае
на nn.by за студзень

Для прадпрыемстваў
на 2018 (індэкс — 631252) —
2,53 руб./месяц

Мы знізілі цану на падпіску
Афармленне падпіскі цяпер даступнае:
• праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by;
• праз плацежна-даведкавыя тэрміналы;
• у аддзяленнях паштовай сувязі;
• дома, запрасіўшы паштальёна.

У Глуску п’яны міліцыянт
выехаў на тратуар і збіў двух
падлеткаў
Здарэнне адбылося ўвечары
4 лютага. «Аўдзі-100» вылецела
на тратуар. ДАІ паведамляла, што
кіроўца быў п’яны. Пешаходы —
двое 17-гадовых падлеткаў — шпі
талізаваныя з траўмамі.
Вядома, што за стырном машы
ны быў 22-гадовы міліцыянт Дзмі
трый Г. Ён мае званне лейтэнан
та міліцыі, працаваў участковым.
Інфармацыя пра Дзмітрыя Г. хут
ка знікла з сайта глускай міліцыі.
Сваякі Дзмітрыя адмовіліся ка
ментаваць здарэнне.

Беларускамоўныя
набажэнствы ў праваслаўных
храмах у лютым

Зміцер Панкавец

Індывідуальная падпіска на 2018
(індэкс у каталозе — 63125) —
2,53 руб./месяц

У Маскве забілі двух маладых
беларусаў-будаўнікоў
Па словах прараба, рамонт у ад
ным з таўнхаўсаў рабілі трое ра
ботнікаў з Сібіры і двое з Беларусі.
Сібіракоў цяпер шукаюць: яны ра
зам з'ехалі на «Мерседэсе», што на
лежаў загінулым.

Абвесткі

11 апавяданняў і 2 прыпавесці.
Выйшла новая кніга прозы
Уладзіміра Някляева

Не забудзьцеся падпісацца
на тры месяцы!

сцісла

• з рук у рукі (з дастаўкай да
кватэры).
Афармляючы падпіску на абаненцкую скрыню або «Да запатрабавання», можна скарыстацца зніжкай за
дастаўку газеты.

дзіцяці ў Нясвіжы: рэанімабіль ехаў
1 Смерць
чатыры гадзіны
«Вертыкаль»: топ-7 начосаў з’езда
2 Салон
«Белай Русі» ФОТЫ
трапіла шакуючае ВІДЭА семі
3 Унараінтэрнэт
для беларускіх ідэолагаў
якая ўзначаліла «Моладзь
4 Студэнтку,
БНФ», адлічваюць з БДУ
БДУ Падаляк пра Смілевіч:
5 Выкладчыца
«Яна не ведала элементарных рэчаў»
БДУ выстройваў студэнтак
6 Прафесар
ля дошкі па памеры грудзей?
рускай мовы напісала адкры7 Настаўніца
ты ліст міністру адукацыі
на рак мужчыну высадзілі з мар
8 Хворага
шруткі пад Слуцкам
Беларусі заблакаваны сайт «Хар9 Утыя'97»
ва Украіне адмовіліся зды10Беларусы
маць георгіеўскую стужку з машыны
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улада

57 кандыдатаў, якія будуць абраныя
ў Мінгарсавет — праверце спіс пасля
выбараў: прагноз «НН»
Выбары мясцовых дэпутатаў —
самыя нецікавыя для насельніцтва.
Нават па афіцыйных падліках, іх
ігнаруюць больш за 40% мінчукоў.
Аднак назіральнікі фіксуюць ін
шыя лічбы яўкі — добра, калі на
ўчасткі прыйдзе хаця б кожны чац
вёрты жыхар сталіцы.
Тым не менш, некалькі сотняў
ахвотнікаў вырашылі змагацца за
57 месцаў у Мінгарсавеце. Мясцо

Акруга
Ангарская №1
Ахоцкая №2
Шабаноўская №3
Аўтазаводская №4
Васняцоўская №5
Галадзедаўская №6
Убарэвіцкая №7
Малінінская №8
Лошыцкая №9
Пляханаўская №10
Ракасоўская №11
Серабранская №12
Купалаўская №13
Маякоўская №14
Асаналіеўская №15
Курасоўшчынская №16
Кастрычніцкая №17
Аэрафлоцкая №18
Чкалаўская №19
Чыгуначная №20
Купрыянаўская №21
Грушаўская №22
Дзяржынская №23
Ясенінская №24
Рафіеўская №25
Голубеўская №26
Праўдзінская №27
Слабадская №28
Адоеўская №29
Сухараўская №30
Краснаборская №31
Заходняя №32
Матусевіцкая №33
Кунцаўшчынская №34
Каменнагорская №35
Масюкоўшчынская №36
Жудроўская №37
Кальварыйская №38
Вяснянская №39
Заслаўская №40
Старавіленская №41
Новавіленская №42
Мірашнічэнкаўская №43
Лагойская №44
Багдановіцкая №45
Куйбышаўская №46
Машэраўская №47
Акадэмічная №48
Каліноўская №49
Карбышаўская №50
Уруцкая №51
Усходняя №52
Шугаеўская №53
Валгаградская №54
Мендзялееўская №55
Першамайская №56
Трактаразаводская №57

выя выбары праводзяцца па тых
жа стандартах, што і ўсе іншыя.
А значыцца, іх вынікі з вялікай
доляй імавернасці можна прад
казаць, проста зірнуўшы на спісы
кандыдатаў.
Галоўнае правіла — удзельнічае
«пасада», а не асоба. Варта звяр
таць увагу яшчэ на спосаб вылу
чэння кандыдата. Лепш, калі збор
подпісаў выбарцаў будзе падма

Меркаваны пераможца
Павел Агер
Ігар Русакевіч*
Наталля Мысліўчык*
Андрэй Заўгародні
Аляксей Меляшчэня
Віталь Якубаў
Мікалай Завалей
Аляксандр Рубінаў*
Андрэй Бугроў
Віктар Жукоўскі*
Сяргей Жукоўскі
Сяргей Кулік*
Іван Данчанка
Андрэй Касцюк
Яўген Касцюкоў
Павел Дашкевіч
Жанна Казачонак*
Яўген Вайцяховіч
Дзмітрый Мелікян
Наталля Карчэўская
Сяргей Якубіцкі
Сяргей Хільман
Вольга Цесакова
Яраслаў Кузняцоў
Аляксандр Пятровіч*
Ірына Леўкавец
Аляксандр Набздораў*
Павел Бачарнікаў
Юрый Круглік
Святлана Цабкала*
Вольга Рунец
Алена Свірыд
Васіль Панасюк*
Ірына Дрозд
Аляксандр Хіжняк
Андрэй Шэршань
Ігар Кушнярэвіч
Алеся Громава
Георгій Кушняроў
Уладзімір Хейфец
Алена Абдольванд
Ала Марцішэвіч*
Вольга Смірнова*
Уладзімір Усціновіч
Аляксандр Бахановіч
Наталля Сляпян*
Аксана Бясько
Сяргей Казлоў*
Уладзімір Краўчонак*
Лілія Мінько
Марына Немер
Іна Ясінская
Ірына Зубрыцкая
Вячаслаў Кузняцоў*
Сяргей Смольскі
Таццяна Янушкевіч
Алег Аўруцін

*зорачкамі пазначаныя дзейныя дэпутаты.

цаваны вылучэннем ад працоў
нага калектыву.
Падчас парламенцкай кампа
ніі — 2016 «Наша Ніва» адгадала
96% кандыдатаў. Які вынік атры
маецца цяпер?
Самая цікавая акруга знахо
дзіцца ў Малінаўцы — Слабад
ская №28. Патэнцыйная ўладная
пераможца тут зняла сваю кан
дыдатуру. Сярод «непалітыч

ных» застаўся Павел Бачарні
каў, дырэктар кампаніі «ВІП-1»,
якая займаецца сістэмамі бяспе
кі. А таксама прадстаўніца «Гава
ры праўду» Ала Толкач і Юрась
Меляшкевіч ад БНФ. Іншыя
кандыдаты — слесар-камуніст
і прадстаўніца ЛДП. Цалкам
магчыма, што менавіта па гэтай
акрузе будзе «прызначаны» апа
зіцыянер.

Пасада
намеснік дырэктара Мінскага завода колавых цягачоў
член назіральнай рады завода «Прамбудіндустрыя»
галоўны доктар 36-й паліклінікі
намеснік камерцыйнага дырэктара МАЗ
дырэктар Інстытута мяса-малочнай прамысловасці
дырэктар завода аўтамабільных прычэпаў і кузаваў «МАЗ-Купава»
дырэктар універмага «Беларусь»
дырэктар Мінскага холадакамбіната №2
намеснік дырэктара «Цэнтраэнергамантаж»
галоўны доктар Цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Ленінскага раёна
дырэктар школы №123
галоўны доктар 14-й стаматалагічнай паліклінікі
генеральны дырэктар «Камунаркі»
дырэктар «Зялёнбуда» Ленінскага раёна
намеснік дырэктара «Кераміна»
начальнік мінскага аддзялення Белчыгункі
галоўны доктар 11-й бальніцы
дырэктар Мінскага завода грамадзянскай авіяцыі №407
дырэктар Нацыянальнага аэрапорта Мінск
дэкан факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва БДУКіМ
дырэктар «Белдзяржстраха»
дырэктар «Мінскрэкламы»
культарганізатар інтэрнатаў Студэнцкага гарадка БДУ
галоўны доктар 5-й паліклінікі
дырэктар Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра
дырэктар гімназіі №61
дырэктар «Галантэі»
дырэктар «Віпойнт»
дырэктар школы №56
галоўны доктар 10-й паліклінікі
дырэктар Мінскага дзяржаўнага каледжа тэхналогіі і дызайну лёгкай прамысловасці
дырэктар Тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Фрунзенскага раёна
старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў
дырэктар школы №41
дырэктар БелНІІП горадабудаўніцтва
дырэктар мінскага «Энергазбыту»
дырэктар «Мінскзялёнбуда»
намесніца дырэктара «Рамаўтадора» Фрунзенскага раёна
дырэктар гімназіі №16
дырэктар «Галерэя Канцэпт»
намеснік галоўнага доктара 4-й паліклінікі
галоўны доктар 16-й паліклінікі
дырэктар гімназіі №6
загадчык гаспадаркі групы тылавога забеспячэння ГАМ УУС адміністрацыі Савецкага раёна
прарэктар БНТУ
дырэктар школы №53
дырэктар Мінскага дзяржаўнага фінансава-эканамічнага каледжа
дырэктар САК «Алімпійскі»
галоўны доктар 12-й стаматалагічнай паліклінікі
дырэктар гімназіі №2
загадчыца «Санаторныя яслі-сад №498»
дырэктар ЖЭУ №1 Першамайскага раёна
дырэктар школы №45
намеснік дырэктара Мінскага механічнага завода
дырэктар «Постгандлю»
прарэктар Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі
дырэктар «Мінскводаканала»

Падобная сістэма прымянялася
ў 2016 годзе падчас парламенцкіх
выбараў — тады праўладная кан
дыдатка знялася з акругі цяпераш
няй старшыні Таварыства белару
скай мовы Алены Анісім.
Ёсць яшчэ некалькі акруг, дзе
ёсць два фаварыты, супастаўныя
па сваіх пасадах. Асабліва вялікая
іх канцэнтрацыя ў Ленінскім раёне.
NN.by

Партыя
Камуністычная партыя
Сацыяльна-спартыўная партыя
Сацыяльна-спартыўная партыя

Камуністычная партыя
Аграрная партыя

Камуністычная партыя

Камуністычная партыя
Камуністычная партыя

Камуністычная партыя
Камуністычная партыя
Аграрная партыя

Партыя працы і справядлівасці

Партыя працы і справядлівасці
Сацыяльна-спартыўная партыя

Партыя працы і справядлівасці
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Віцэ-прэм’ер Васіль Жарко
2
дабудаваў катэдж на 500 м
у закрытым элітным пасёлку
У найбліжэйшы час віцэпрэм'ер Васіль Жарко можа
запрашаць на ўлазіны.
Як стала вядома «Нашай
Ніве», ён нарэшце
дабудаваў сабе дом
у катэджным пасёлку за
Нацыянальнай бібліятэкай.
Былы міністр аховы здароўя зай
меў сабе чарговае элітнае жыллё.
Яго жонцы ўжо належаць апарта
менты ў Драздах плошчай больш
за 120 м2.
Месца, дзе знаходзіцца новы дом
віцэ-прэм'ера, пакуль не мае асоб
нага назову. У базах агенцтваў не
рухомасці яго апісваюць «як катэ
джны пасёлак на Язмінавай».
«Праект прэміум-класа, які ар
ганічна спалучае ў сабе перавагі
экалагічнага раёна і сучаснай га
радской інфраструктуры.
Размяшчэнне ў прэстыжным
маляўнічым раёне Мінска, сучас
ныя тэхналогіі і якасныя матэ
рыялы, выкарыстаныя пры бу
даўніцтве, выдатны натуральны
ландшафт — усё гэта робіць ка
тэджны пасёлак на Язмінавай не
толькі статуснай нерухомасцю, але
і ідэальным месцам для ціхага ся
мейнага жыцця.
14 камфартабельных катэджаў
праектуюцца ў адзіным стылі
і ўтвараюць суцэльны архітэк
турны ансамбль, які спалучаецца
з прыродным ландшафтам мяс
цовасці. Дамы выкананы ў су
часным мінімалістычным стылі,
які падмацоўваюць і каляровыя
фасадныя рашэнні ў стрыманай
вохрыстай і цёмна-карычневай
гаме.
На ўчастках катэджнага пасёл
ка запланавана размяшчэнне аль
танак для адпачынку, у агульных
зонах запраектавана дэкаратыўнае
азеляненне з ядлоўцу, самшыту,
ігліцы і піхты, пешаходныя зоны
выкананы з клінкернай пліткі з гра
нітнымі ўстаўкамі.
Прасторныя памяшканні з высо
кімі столямі і панарамнымі вокнамі
забяспечаць цудоўны від на вод
ны канал і лясны масіў, свабод
ная планіроўка катэджа дазволіць
рэалізаваць усе вашы пажаданні

і ўладкаваць дом такім, якім яго
бачыце вы і ваша сям'я.
У катэджным пасёлку на Яз
мінавай праведзены цэнтраль
ныя сеткі газа- і водазабеспячэн
ня, абгароджаная тэрыторыя зна
ходзіцца пад кругласутачным
відэаназіраннем», — гаворыц
ца на сайце будаўнічай кампаній
«Тапас».
У рэальнасці ўсе 14 дамоў, якія
ўваходзяць у склад комплексу,
аднеслі да спецыяльна створанай
вуліцы імя кампазітара Яўгена Гле
бава.
Просты чалавек трапіць на ву
ліцу Глебава не можа: непажа
даных гасцей чакае кантрольнапрапускны пункт. Такіх «закры
тых» вуліц на ўсю Беларусь лі
таральна дзве альбо тры. Нават
па Драздах, дзе жыве большасць
прадстаўнікоў вышэйшай намен
клатуры, можа шпацыраваць лю
бы ахвотны.
Кампанія «Тапас», якая буда
вала катэджны пасёлак, вядомая
перадусім дзякуючы бізнэсмену
Паўлу Беламу, аднаму з топменеджараў. Ён — нападаючы
хакейнай зборнай Аляксандра
Лукашэнкі.
Дзіва што сам Белы пакінуў сабе
некалькі элітных катэджаў на Гле
бава. Ён — непасрэдны сусед Ва
сіля Жарко.
Віцэ-прэм'ер атрымаў зямлю
пад свой дом рашэннем Мінгарвы
канкама №2626/1 ад 11 лістапада
2010 года. Незразумела, ці ён буда
ваў катэдж сваімі сіламі, ці з дапа
могай «Тапаса».
Плошча дома Жарко — больш за
500 квадратных метраў.
Колькі можа каштаваць жыллё
віцэ-прэм'ера па сацыяльных пы
таннях?
Астатнія 13 дамоў «Тапас» пра
даваў па камерцыйных цэнах.
Напрыклад, адна з суседак топчыноўніка некалькі месяцаў таму
набыла ў забудоўшчыка свой ка
тэдж (амаль такі самы, як у Жар
ко) за $700 тысяч.
Каб назбіраць такія грошы, бе
ларус з сярэднім заробкам павінен
нічога не есці і не піць ды ашча
джаць 161 год.
NN.by, фота Сяргея Гудзіліна

Комплекс, дзе пабудаваў Жарко, — у верхнім куце квартала. Рэндарнае фота.

Аляксандр Лукашэнка і Коля згулялі
ў адной камандзе і перамаглі
ветэранаў хакея Швейцарыі
Каманда прэзідэнта Беларусі перамаг
ла ветэранаў хакея Швейцарыі з лікам 11:4
(4:1, 3:2, 4:1) у матчы, які прайшоў на лёдзе
«Чыжоўка-Арэны», піша БелТА.
Падчас гульні на лёдзе часта адначасова
аказваліся Аляксандр і Коля Лукашэнкі.
Яны дапамаглі беларускай камандзе ў ся
рэдзіне першага перыяду рэалізаваць боль
шасць. З іх перадачы шайбу закінуў Павел
Белы.
Да перапынку хакейная каманда прэзі
дэнта Беларусі яшчэ тройчы адзначылася
дакладнымі кідкамі. Аўтарамі галоў сталі
Аляксей Цітавец і Генадзь Савілаў. Падчас
чацвёртага ўзяцця варот швейцарцаў Ан
дрэю Асташэвічу, які ўдала дзейнічаў на пя

тачку каля брамы апанентаў, зноў асісціра
валі Коля і Аляксандр Лукашэнкі.
Швейцарцы, якімі кіраваў славуты са
вецкі хакеіст, двухразовы алімпійскі чэм
піён Аляксандр Якушаў, пастараліся да
пускаць менш памылак у абароне і кры
ху скарацілі адставанне ў ліку. Аднак у за
ключныя 20 хвілін гульні беларуская ка
манда яшчэ чатыры разы засмуціла суперні
каў. Аўтарам адной з шайбаў стаў Мікалай
Лукашэнка. Трэцюю дзейсную перадачу
ў матчы запісаў у свой актыў Аляксандр
Лукашэнка. У выніку беларусы перамаглі
з лікам 11:4.
АГ
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«У мяне два пашпарты грамадзяніна
СССР»: як вызвалялі рэгнумаўцаў
Прарасійскіх публіцыстаў
асудзілі на пяць гадоў
з адтэрміноўкай.
Тое, што фігуранты справы
публіцыстаў расійскага інфар
мацыйнага партала «Рэгнум» не
апынуцца ў турме, стала вядома
яшчэ задоўга да прысуду. Гэта зна
чыць, што іх вызваляць яшчэ ў за
ле суда. У такім разе зачытвання
прысуду цалкам наўрад ці б не
хта хацеў: усё ж страта некалькіх
гадзін волі.
Выніковая частка прысуду за
чытаная была літаральна за пару
хвілін. Як і прасіў пракурор, ко
жнаму — па пяць гадоў з адтэрмі
ноўкай на тры. Канвой адчыняе
дзверы кратаў. І Дзмітрый Алімкін
з Юрыем Паўлаўцом хуценька вы
ходзяць, а вось Сяргей Шыптэнка
яшчэ колькі імгненняў збіраў свае
рэчы. У зале разносяцца апладыс
менты, лёгкія, без асаблівага фа
натызму. «Слава Расіі» ці «Сла
ва КПСС» ніхто не крычыць. Мі
ліцыя строга папярэджвае захоў
ваць цішыню.
Паўлавец адразу паспрабаваў
сесці на лаву ў зале, але суддзя
сказаў, што рана. Жонка Юрыя
цягне яго за рукаво. Яшчэ пару
хвілінаў яны падпісваюць даку
менты. Пакуль іх чакаюць у фае,
з залы вылятае прадстаўнік НОДа
Уладзімір Рыжанкоў. Здаецца, ён
вядзе анлайн у фэйсбуку. З ягоных
вуснаў далятае пра «нацыяналіс
тычных вырадкаў».
Важна прагульваюцца іншыя
прарасейскія дзеячы: Арцём Ага

фонаў і Яўген Канстанцінаў. Гэта
выхадцы з апазіцыі, якія сталі на
пазіцыі «рускага свету». Прый
шоў падтрымаць калег гісторыкзаходнерусіст Аляксандр Гронскі,
ён працаваў у БДУІРы разам
з Паўлаўцом. Але цяпер Гронскі
працуе ў Маскве.
Адзіным, хто спыніўся па
размаўляць з прэсай, быў Сяр
гей Шыптэнка. Алімкін нібыта
скрозь зямлю праваліўся, а Паў
лаўца пацягнула за сабой жонка.
Хіба паспеў сказаць, што паваж
ліва ставіцца да беларускай мо
вы, а ў БНФ ніколі не быў, ха
ця Бухвостаў сцвярджаў адва
ротнае.
«Я выказваю свае погляды, сваё
стаўленне да тых з’яваў, якія мы
ўсе назіраем. Камусьці не падаба
ецца маё стаўленне да гэтых з’я
ваў. Але рэакцыя неадэкватная на
тое, што напісана, на тое, што вы
казана. Я мяркую, што мы павін
ны зрабіць высновы з усяго гэтага
і неяк палепшыць сітуацыю. Мяр
кую, што наш працэс стане пачат
кам зменаў да лепшага», — кажа
Шыптэнка.
«Можа быць, камусьці давя
дзецца пераступіць цераз сябе
і пераадолець унутраныя супя
рэчнасці. Я спадзяюся, што ў цэ
лым тыя фундаментальныя гра
мадзянскія правы і свабоды, якія
даліся нам дарагой цаной, не бу
дуць страчаныя. І ў выніку мы
зробім правільныя высновы з та
го, што адбылося».
Ці будзе аўтар надалей крыты
каваць Аляксандра Лукашэнку
ў сваіх публікацыях? «Я ніколі

Што арыштаваных вызваляць
у зале суда, стала вядома
задоўга да прысуду.

не акцэнтаваў сваю ўвагу на ней
кай персоне, я быў накіраваны на
з’явы, якія адбываліся.
Я не маю намераў хаваць свае
погляды, але буду больш акурат
на іх выказваць. Я прынцыповага
стаўлення не змяніў. Весці дыялог
з турэмнай клеткі вельмі складана.
Не тая пляцоўка, дзе можна абмень
вацца поглядамі. Як толькі мы пач
нём стасавацца цывілізавана, то та
ды наблізімся да вырашэння скла
даных праблем».

У першы дзень суда Шыптэнка
заявіў, што ён грамадзянін СССР.
Ці застаецца ён такім надалей?
«Так, у мяне ёсць пашпарт грама
дзяніна СССР, нават два. Адзін
з іх — загранпашпарт».
А яшчэ ён запэўніў, што не бу
дзе з’язджаць з Беларусі.
На вуліцы «рэгнумаўцаў»
чакае група бадзёрых дзяду
ляў, кожнаму з якіх гадоў 75.
Усе яны ў чорных кепках, нібы
та нейкая ўніформа. Самы ак

тыўны з іх называецца лідарам
арганізацыі «Айчына» Васілём
Зелікавым.
«Барацьба будзе працягвац
ца», — рашуча кажа ён у інтэрв’ю.
«Гэта для вас камера вызвалі
лася, што вы так смела інтэрв’ю
раздаяце?» — жартуе з калегі
прадстаўнік незарэгістраванай
Беларускай камуністычнай пар
тыі працоўных.
Зміцер Панкавец

Міжнародная рэакцыя на блакаванне «Хартыі-97» стрыманая
Ад вечара 24 студзеня
ў Беларусі рашэннем
Міністэрства інфармацыі
абмежаваны доступ да
партала «Хартыя’97».
Журналісты пратэстуюць,
Расія прадказальна
прамаўчала, але аналагічна
павялі сябе і краіны Захаду.
Рашэнне было патлумачана
артыкулам 38 закона «Аб срод
ках масавай інфармацыі». Якія
варыянты забароненай інфар
мацыі ён прадугледжвае? Прэ
тэнзіі міністэрства маглі ўзнік
нуць да інфармацыі аб дзейнасці
незарэгістраваных арганізацый,
прапаганды наркотыкаў, экстрэ
місцкай інфармацыі, парнаграфіі
ці інфармацыі, якая можа нанес
ці шкоду нацыянальным інтарэ
сам Беларусі.
Прэс-сакратар кіраўніка МЗС
Літвы Раса Якілайцене сказа
ла: «Гэта не першы раз і не пер
шы партал, які блакуецца. Гэта не
здзіўляе, аднак хвалюе. Свабода
слова з’яўляецца адной з асноў
ных дэмакратычных свабод; яна
ўмацоўвае, а не аслабляе дзяржа
ву і грамадства».
Віцэ-прэзідэнт Еўрапейскай на
роднай партыі Паўлу Ранжэл па
сля наведвання Мінска сказаў:
«Я шкадую аб тым, што сітуацыя
ў дачыненні да рэгістрацыі палі
тычных партый і грамадскіх ар
ганізацый не палепшылася, што
асабліва тычыцца БХД. Я такса
ма вельмі занепакоены ціскам на

Наталля Радзіна робіць свой сайт з Варшавы.

незалежныя сродкі масавай інфар
мацыі, у прыватнасці на навінавы
сайт «Хартыя’97».
Шмат увагі тэме «Хартыі» ад
даюць праваабаронцы. З адмы
словымі заявамі выступілі права
абаронцы-вясноўцы, «Рэпарцёры
без межаў».
Прадстаўнік АБСЕ ў пытан
нях свабоды СМІ Гарлем Дэзір
таксама не пакінуў тэму без увагі:
«Паўторнае блакаванне доступу
да сайтаў у Беларусі за апошнія
некалькі месяцаў выклікае трыво
гу. Такія дзеянні наносяць шкоду
ажыццяўленню асноўных правоў
чалавека на атрыманне і распаў
сюд інфармацыі, а таксама на сва
боду СМІ».
Варта адзначыць, што пра бла
каванне папулярнага сайта пішуць
вядучыя сусветныя СМІ: Washing

ton Post, New York Times, Associated
Press, CNN, BBC, Libération, France
Press. Інфармацыя з’яўлялася на
ват у такіх экзатычных краінах, як
Малайзія.
30 студзеня Мінск наведваў
еўракамісар па пытаннях па
шырэння і добрасуседства Ёха
нэс Хан. Прынамсі публічна
тэму блакавання «Хартыі» ён
не ўздымаў. У той жа дзень па
сольства ЗША заявіла пра намер
поўнага зняцця санкцый з Бела
русі. «Хартыя’97» назвала гэтую
заяву «дзіўнай».
Не было пакуль ніякіх заяў аб
сітуацыі ад прадстаўнікоў Поль
шчы, Германіі, Вялікабрытаніі і ін
шых краін.
Пра міжнародную рэакцыю
на закрыццё папулярнага сайта
мы паразмаўлялі з палітычным

аналітыкам Аляксандрам Клас
коўскім.
«Бачна, што самі людзі, датыч
ныя да «Хартыі», спрабуюць пры
цягнуць увагу міжнароднай су
польнасці. Чуваць гучныя заявы
ад Наталлі Радзінай, Андрэя Сан
нікава. Для іх гэта звыклыя апе
ляцыі.
Але можна сказаць, што Еўро
па стала іншай у сваіх падыходах
да беларускага рэжыму. Мы ба
чым візіт Ёханэса Хана, які су
стракаўся з апазіцыяй, падымаў
пытанні правоў чалавека на су
стрэчы з Лукашэнкам. Тым не
менш танальнасць Еўропы стры
маная. Выбраная болей прагма
тычная лінія ў дачыненнях з бе
ларускім кіраўніцтвам. Той жа
Хан казаў, што Еўропе важная
стабільнасць у рэгіёне. На гэтай
глебе Брусэль і Мінск знаходзяць
супольную мову.

Рэдактары
«Хартыі»
заклікаюць
да ўвядзення
супраць Беларусі
санкцый
Я не выключаю, што асобныя
еўрапейскія палітыкі будуць ар
тыкуляваць гэтую праблему. На
туральна, праваабаронцы будуць,

бо нядобра ў Еўропе блакаваць
інтэрнэт.
Сёння не тая сітуацыя, каб
у Еўропе на сур’ёзным узроўні
задумаліся пра вяртанне санк
цый праз інцыдэнт з «Харты
яй». Небяспечная сама тэндэн
цыя. Думаю, акуратна ў кулуа
рах тыя ж еўрапейскія паліты
кі ўсё ж будуць прагаворваць тэ
му, каб беларускія ўлады не пе
рагіналі палку. І пэўнае ўздзеян
не гэта можа мець. У беларускіх
уладных колах таксама разуме
юць, што блакаванне не дужа
эфектыўнае, ёсць шмат шляхоў
яго абыходжання. Нашто ўладзе
страчваць нейкія пункты пара
зумення ў адносінах з Захадам?
Цягам мінулага года мы бачылі,
што ў пэўных пытаннях улады ад
кручвалі назад, як было з «Белым
легіёнам». Не выключаю, што мо
гуць задумацца і не працягваць гэ
тую кепскую тэндэнцыю.
Што тычыцца ЗША, то яны мы
сляць глабальнымі катэгорыя
мі. Амерыка мае сёння дастатко
ва прагматычную адміністрацыю,
Трамп не выглядае на адэпта пра
соўвання дэмакратыі і правоў ча
лавека. У ЗША няма ілюзій ад
носна беларускага рэжыму, але ім
выгадна нармалізаваць адносіны
з Мінскам, каб Беларусь не была
100%-м сатэлітам Масквы. Калі
ўлічваць маштаб такога супраць
стаяння, то блакаванне адна
го асобнага сайта ў Вашынгтоне
нельга разгледзець нават пад мі
краскопам», — лічыць Аляксандр
Класкоўскі.
Зміцер Панкавец
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«Покі будуць людзі»?

Дэмаграфічная катастрофа Усходняй Еўропы
сяргей гудзілін

Багатыя краіны Захаду ўсяляк
стараюцца павялічыць сваё
насельніцтва. У той жа час краіны
Усходняй Еўропы не могуць або не
хочуць гэтага рабіць. Абязлюдзенне
стала сумнай рэальнасцю і галоўнай
стрымкай эканамічнага росту.
З 1989 па 2017 год насельніцтва Беларусі
скарацілася з 10,2 да 9,5 мільёна чалавек. На
ша краіна страціла каля 700 тысяч жыха
роў (6,9%).
За той час насельніцтва ЗША вырасла
з 247 да 325 мільёнаў. Насельніцтва Нямеч
чыны вырасла з 79 да 83 мільёнаў, Ізраіля —
з 4,7 да 8,7 мільёна. Нават насельніцтва Расіі
засталося на тым жа ўзроўні — 147 мільёнаў,
праўда, за кошт анексіі Крыма, інакш было
б зафіксаванае падзенне.
Беларусь — не адзіная краіна, якая бяз
людзее. Сітуацыя ў іншых краінах Усходняй
Еўропы яшчэ горшая. Насельніцтва Малдовы
скарацілася з 4,3 да 2,6 млн чалавек, Латвіі —
з 2,7 да 2,0, Літвы — з 3,7 да 2,8 мільёна. Тое са
мае ў Румыніі, Балгарыі, Украіне…
У той жа час дэмаграфічнага правалу не
здарылася ў Польшчы, Славаччыне, Чэхіі.
Цэлы шэраг краін Еўропы сутыкаецца
з дэмаграфічнымі праблемамі. І калі краіны
Заходняй Еўропы яшчэ могуць кампенса
ваць нізкую нараджальнасць за кошт пры
цягнення мігрантаў, то краіны Усходняй
Еўропы аказаліся ў цяжкім становішчы.
Яны не толькі мала прыцягваюць чалаве
чыя рэсурсы з іншых краін, але самі маюць
вялікае адмоўнае сальда міграцыі.

Краіны Балтыі
Краіны Балтыі перажываюць сапраўдную
дэмаграфічную катастрофу.
З 1991 года насельніцтва Літвы скарацілася
на 900 тысяч чалавек (з 3,7 да 2,8 мільёна).
Сітуацыя ў Эстоніі не такая катастрафіч
ная, але таксама далёкая ад аптымізму — па
дзенне з 1,57 да 1,32 мільёна чалавек (па
дзенне на 250 тысяч). Эстонія, у адрознен
не ад Літвы і Латвіі, мае станоўчае сальда
міграцыі.

Важна тое, што працэсы дэпапуляцыі
закранулі не толькі вёскі і мястэчкі краін
Балтыі, але нават і адносна вялікія гарады.
Насельніцтва Рыгі за гэтыя гады скараці
лася з 915 да 640 тысяч чалавек (больш чым
на 30%), а Даўгаўпілса (Дзвінска) — са 130
да 85 тысяч (на 35%). Атрымліваецца, што
зараз у Даўгаўпілсе людзей жыве менш, чым
жыло на пачатку ХХ стагоддзя.
З-за скарачэння насельніцтва закры
ваюцца сацыяльныя аб’екты (школы, па
ліклінікі), якасць жыцця яшчэ больш па
дае. Скарачаецца колькасць збіраных па
даткаў, што прымушае ўлады яшчэ больш
скарачаць расходы на сацыяльныя патрэ
бы. Насельніцтва, якое застаецца, старэе,
павялічваецца падатковая нагрузка на пра
цаздольнае насельніцтва.
Але варта адзначыць, што, нягледзячы на
апакаліптычныя прагнозы, нараджальнасць
у краінах Балтыі ўсё ж пачала расці з 2000 го
да. Цяпер каэфіцыент нараджальнасці ў Латвіі
такі ж самы, як у Беларусі — каля 1,7 дзіця на
адну жанчыну. Але адмоўнае сальда міграцыі
пакуль нівелюе гэтыя станоўчыя тэндэнцыі.
На сёння Балтыя з’яўляецца адным з са
мых маланаселеных раёнаў Еўропы. Мен
шая шчыльнасць насельніцтва зараз толькі
ў суседняй Скандынавіі, дзе суворы клімат.

Украіна
Паўднёвая суседка Беларусі таксама мае
цяжкую дэмаграфічную сітуацыю. Цяжка
нават вызначыць, колькі людзей пражывае
ва Украіне, таму што гэтая дзяржава не кан
тралюе частку сваёй тэрыторыі. Украінская
афіцыйная статыстыка даверу таксама не
выклікае.
Калі Украіна стала незалежнай дзяр
жавай, яе насельніцтва складала каля
52 мільёнаў чалавек. На канец 2017 года
Дзяржаўны камітэт статыстыкі налічыў
ва Украіне 42,2 мільёна чалавек (без уліку
акупаванага Крыма, дзе пражывае каля
2 мільёнаў чалавек).
Калі не ўлічваць асобныя раёны Данец
кай і Луганскай абласцей, дзе жыве ка
ля 3,8 мільёна чалавек, лічбы будуць яш
чэ больш сумнымі — крыху больш за
38 мільёнаў чалавек. Але нават гэтую лічбу
ставяць пад сумненне.

На сённяшні дзень ва Украіне адсутні
чаюць статыстычныя дадзеныя, якія б улічвалі
актыўную працоўную міграцыю насельніц
тва ў Польшчу і якім можна было б давяраць.
Ёсць альтэрнатыўныя ацэнкі колькасці
наяўнага насельніцтва, якія яшчэ ў большай
ступені несуцяшальныя. Калі падлічыць аб’ём
вытворчасці і спажывання хлеба ва Украіне, то
некаторыя эксперты сцвярджаюць, што там
жыве ўсяго каля 36 мільёнаў чалавек!
Дэпапуляцыя ў прамысловых рэгіёнах
усходу і цэнтра Украіны адбывалася больш
хуткімі тэмпамі. Прычым катастрафічнае

падзенне колькасці насельніцтва на Данба
се адбывалася яшчэ задоўга да пачатку ба
явых дзеянняў на ўсходзе Украіны — з ся
рэдзіны дзевяностых.
Так, з 1993 па 2013 год адна толькі Данец
кая вобласць страціла 1 мільён чалавек — яе
насельніцтва паменела з 5,4 да 4,4 мільёна
чалавек.
На захадзе Украіны за кошт больш высо
кай нараджальнасці сітуацыя не такая ка
тастрафічная. У некаторыя гады там нават
фіксуецца прырост насельніцтва (у першую
чаргу на Валыні, Закарапацці і Букавіне).

Змены ў колькасці насельніцтва Беларусі з 1989 года.

Змены ў колькасці насельніцтва краін Балтыі з 1991 года.

Змены ў колькасці насельніцтва Украіны з 1993 года.
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Балканы і Малдова
Гэтая частка Еўропы таксама зведала
значныя страты ў колькасці чалавечых
рэсурсаў.
У Румыніі насельніцтва зменшылася
з 23,2 да 19,7 мільёна чалавек. Не дапамаглі
гэтай краіне нават мігранты, якія прыехалі
ў вялікай колькасці з Малдовы.
У суседняй Малдове сітуацыя яшчэ гор
шая — падзенне з 4,3 да 3,5 мільёна. Але рэ
альная лічба яшчэ меншая: перапіс насель
ніцтва 2014 года налічыў толькі 2,9 мільёна
чалавек. З іх больш чым 300 тысяч у мо
мант перапісу знаходзіліся за мяжой.
Такім чынам, у момант перапісу ў Малдо
ве знаходзілася толькі каля 2,6 мільёна ча
лавек.
Няпростая сітуацыя і ў Балгарыі. З 9 мі
льёнаў насельніцтва зменшылася да 7,1 мі
льёна.
У краінах былой Югаславіі скарачэнне
насельніцтва не было такім істотным, а ў
Славеніі, Македоніі і Чарнагорыі насель
ніцтва нават крыху ўзрасло.
У большасці іншых краін Усходняй Еў
ропы дэмаграфічная сітуацыя не такая
сумная, але назваць яе пазітыўнай такса
ма цяжка.

Нягледзячы на высокую працоўную
міграцыю ў краіны Заходняй Еўропы, на
сельніцтва Польшчы амаль не скарацілася.
Насельніцтва Чэхіі і Славакіі нават кры
ху ўзрасло.

А што ў Заходняй Еўропе?
Дзякуючы прыцягненню замежных рэ
сурсаў (у тым ліку з Усходняй Еўропы), на
сельніцтва большасці заходнееўрапейскіх
краін працягвае расці.
Вось так узрасло насельніцтва Нямеч
чыны, Францыі і Вялікабрытаніі з 1991 па
2016 год.
Германія: з 80 да 82,7 мільёна (+3,4%).
Францыя: з 58,6 да 66,9 мільёна (+14,2%).
Вялікабрытанія: з 57,4 да 65,6 мільёна
(+14,3%).
Уступленне краін Усходняй Еўропы ў ЕС
адкрыла перад імі вялікія магчымасці. Але
і ў гэты ж час стварыла спрыяльныя ўмовы
для вялікага адтоку насельніцтва, якое ў
пошуках лепшай долі паехала на захад. Та
кім чынам, заможны і шчыльна населены
захад Еўропы становіцца яшчэ больш за
можным і густанаселеным, а дыспрапорцыі
паміж Захадам і Усходам толькі працягва
юць узрастаць.

Страты насельніцтва Румыніі, Малдовы і Балгарыі.

Каб стаць багатай, Беларусі мусова зра
біцца краем, прывабным для пражывання.
Дасягнуць гэтага няпроста: трэба павысіць
узровень заробкаў і адначасова павышаць

камфорт жыцця. Бо проста закрыць межы,
як робяць Паўночная Карэя ці Куба, у ця
перашняй Еўропе немагчыма.
Максім Маханькоў

Нідэрландская разведка ўзламала
хакераў СВР Расіі. Офіс Cozy Bear
знаходзіцца проста насупраць Крамля
Хакеры, якія працуюць на га
ландскую разведвальную служ
бу AIVD, сачылі за расійскай ха
керскай групоўкай Cozy Bear і далі
ФБР інфармацыю пра ўмяшанне
Расіі ў амерыканскія выбары. The
Insider прыводзіць поўны пера
клад расследавання журналістаў
нідэрландскіх выданняў de Volks
krant і Nieuwsuur.
Лета 2014 года. Хакер з галанд
скага разведвальнага агенцтва
AIVD прабраўся ў камп'ютарную
сетку ўніверсітэта, размешчанага
побач з Краснай плошчай у Ма
скве, не думаючы пра наступствы.
Праз год ён і яго калегі ў штабкватэры AIVD у Зутэрмеры назі
ралі, як рускія хакеры пачалі ата
ку на Дэмакратычную партыю
ЗША. Хакеры AIVD праніклі не
ў нейкі там будынак. Яны апыну
ліся ў камп'ютарнай сетцы скан
дальна вядомай расійскай хакер
скай групоўкі Cozy Bear. І яны ма
глі бачыць усё, застаючыся незаў
важанымі.
Так, AIVD стала сведкай та
го, як расійскія хакеры сачылі
за лідарамі Дэмакратычнай пар
тыі і перасылалі тысячы лістоў
і дакументаў. Гэта быў не апо
шні раз, калі яны папярэдзілі сва
іх амерыканскіх калегаў. І ўсё ж
прайшлі месяцы, перш чым ЗША
зразумелі значэнне папярэджан
няў: дзякуючы гэтым хакерскім
нападам Расія ўмешвалася ў аме
рыканскія выбары. І гэта адбыва
лася на вачах хакераў AIVD.
Сведчанні нідэрландцаў даказ
ваюць датычнасць Расіі да ўзлому
Дэмакратычнай партыі. Пра гэта
сцвярджаюць шэсць амерыканскіх
і галандскіх крыніц, знаёмых з
сітуацыяй. Гэта таксама з'яўляецца
для ФБР падставай пачаць рас
следаванне ўплыву расійскага
ўмяшання на перадвыбарчую гон
ку паміж Хілары Клінтан і Дональ
дам Трампам.
Пасля абрання Трампа ў маі
2017 года гэта расследаванне
ўзяў на сябе спецыяльны праку
рор Роберт Мюлер. Хоць яно так
сама накіравана на раскрыццё кан
тактаў кампаніі Трампа з расійскім
урадам, асноўная мэта ў тым, каб
выявіць умяшанне Расіі ў выбары.
Спробы падарваць дэмакратычны

працэс і дзеянні, узмацніць напру
жанасць паміж дзвюма звышдзяр
жавамі і прывялі да шэрагу варо
жых дыпламатычных актаў.
Тры амерыканскія спецслуж
бы заяўляюць з «высокай упэўне
насцю», што Крэмль стаяў за ата
кай на Дэмакратычную партыю.
Крыніца гэтай упэўненасці — ха
керы AIVD, якія гадамі мелі до
ступ да штаба ў цэнтры Масквы.
Выпадак такі незвычайны, што
кіраўнікі перадавых амерыканскіх
спецслужбаў шчаслівыя прыняць
галандцаў. У іх ёсць тэхнічныя до
казы нападу на Дэмакратычную
партыю, і відавочна, што яны ве
даюць значна больш.
Тое, што хакеры змаглі атры
маць доступ да такой каштоўнай
інфармацыі ў 2014 годзе, — гэта
свайго роду выпадковасць. Ка
манда выкарыстоўвае CNA —
камп'ютарныя сеткавыя атакі. Гэ
тым хакерам дазволеныя насту
пальныя аперацыі: пранікаць у
варожыя сеткі і атакаваць іх. Гэ
та адносна невялікая каманда
больш буйнога лічбавага падраз
дзялення з 80—100 чалавек. Усе
кібераперацыі сцякаюцца сюды.
Частка падраздзялення сканцэн
травана на перахопе або кіраванні
крыніцамі, а іншая група займа
ецца абаронай камп'ютарных се
так. У сваю чаргу, гэтая каманда
з'яўляецца часткай JSCU, суполь
нага аддзялення AIVD і галанд
скай вайсковай разведкі і службы
бяспекі MIVD, якая налічвае ка
ля 300 чалавек.
Невядома, да якой менавіта
інфармацыі пра рускіх ёсць до
ступ у хакераў, але зразумела,
што ў ёй змяшчаецца падказ
ка пра месцазнаходжанне адной
з самых вядомых хакерскіх гру
повак у свеце — Cozy Bear, так
сама названай APT29. З 2010
года гэтая групоўка нападае на
ўрады, энергетычныя карпарацыі
і тэлекамунікацыйныя кампаніі
па ўсім свеце, уключаючы ні
дэрландскія кампаніі і міністэр
ствы. Спецыялісты з найлеп
шых спецслужбаў, сярод якіх ан
глічане, ізраільцяне і амерыкан
цы, ужо шмат гадоў палююць на
Cozy Bear, як і аналітыкі найбуй
нейшых агенцтваў кібербяспекі.

Будынак нідэрландскай разведслужбы AIVD. Фота aivd.nl.

Каманда галандскіх хакераў
тыднямі рыхтуецца. Затым ле
там 2014 года адбываецца атака,
хутчэй за ўсё, перад крушэннем
MH17. З некаторымі намаганнямі
камандзе ўдаецца прабрацца ва
ўнутраную камп'ютарную сетку.
Цяпер AIVD можа сачыць за кож
ным крокам рускіх хакераў. Але
гэта яшчэ не ўсё.
Хакеры Cozy Bear знаходзяцца
на тэрыторыі ўніверсітэцкага бу
дынка побач з Краснай плошчай.
Склад групы змяняецца, звычай
на актыўныя каля 10 чалавек.
Патрапіць унутр можна праз
выгнуты калідор. Камера за
пісвае, хто ўваходзіць і хто вы
ходзіць з пакоя. Хакерам AIVD
удаецца атрымаць доступ да гэ
тай камеры. Цяпер разведка мо
жа ўбачыць не толькі, што ро
бяць расейцы, але і хто гэта ро
біць. Кожны наведнік сфата
графаваны. У Зутэрмеры гэтыя
фатаграфіі аналізуюцца і параў
ноўваюцца з вядомымі расійскімі
шпіёнамі. Яны зноў атрымалі
інфармацыю, якая пасля ака
жацца вельмі важнай.
Доступ галандцаў да расійскай
хакерскай сеткі неўзабаве акупля
ецца. У лістападзе расіяне рых
туюцца да атакі на адну са сваіх
галоўных мэтаў — амерыканскі
Дзярждэп. Яны ўжо атрымалі
адрасы электроннай пошты і ўлі
ковыя дадзеныя некалькіх дзяр
жаўных служачых. Яны здолелі
трапіць праз неабароненую част
ку камп'ютарнай сеткі.

AIVD і іх вайсковыя калегі
з MIVD інфармуюць сувязнога
Агенцтва нацыянальнай бяспекі
ў пасольстве ЗША ў Гаазе. Ён не
адкладна апавяшчае амерыканскія
спецслужбы.
Далей адбываецца бітва паміж
тымі, хто спрабуе яшчэ глыбей
пракрасціся ў Дзярждэп, і яго
абаронцамі — камандамі ФБР
і АНБ, з падказкамі і разведзвест
камі галандцаў.
Расейцы вельмі агрэсіўныя,
але яны не ведаюць, што за імі со
чаць. Дзякуючы галандскім шпіё
нам, ФБР і АНБ даюць адпор. Ні
дэрландскі ўдзел настолькі важ
ны, што АНБ адкрывае наўпро
ставую лінію з Зутэрмерам, каб
як мага хутчэй атрымліваць ін
фармацыю.
Выкарыстоўваючы так зва
ныя серверы камандавання і кіра
вання, лічбавыя камандныя цэн
тры, расейцы спрабуюць усталя
ваць злучэнне са шкоднаснымі
праграмамі ў Дзярждэпе, каб за
пытаць і перадаваць інфармацыю.
Амерыканцы, якія даведаліся ад
галандцаў, дзе знаходзяцца серве
ры, хутка адразаюць да іх доступ,
але расейцы атакуюць зноў і зноў.
Так адны нападаюць, а іншыя ад
біваюцца на працягу 24 гадзін.
Крыніцы CNN назвалі гэта «са
май небяспечнай хакерскай ата
кай» на амерыканскі ўрад. Для па
вышэння ўзроўню бяспекі Дэпар
таменту даводзіцца на ўвесь уікэнд закрыць доступ да электрон
най пошты.

У сакавіку 2017 года намеснік
дырэктара АНБ Рычард Лед
жэт заяўляе на форуме ў Аспене,
што АНБ па шчаслівай выпадко
васці ўдалося высветліць такты
ку і сродкі нападнікаў: «Мы ма
глі бачыць, як яны мяняюць свае
метады. Гэтая інфармацыя была
вельмі карыснай». Амерыкан
скія СМІ, спасылаючыся на вы
сокапастаўленага супрацоўніка
спецслужбаў, напішуць, што гэ
та ўдалося дзякуючы «заходня
му саюзніку».
Урэшце амерыканцам удаец
ца «выгнаць» расейцаў з Дзярж
дэпа, але перад гэтым хакеры па
спяваюць выкарыстаць доступ,
каб адправіць ліст чалавеку ў Бе
лым доме. Ён мяркуе, што атры
маў ліст з Дзярждэпартамента —
адрас электроннай пошты падоб
ны, — і націскае на спасылку ў па
ведамленні. Па спасылцы адкры
ваецца вэб-сайт, для ўваходу су
працоўнік Белага дома ўводзіць
свае ўліковыя дадзеныя, якія цяпер
у хакераў. Так расейцы пранікаюць
у Белы дом.
Яны падключаюцца да паш
товых сервераў, якія змяшчаюць
адпраўленыя і атрыманыя элек
тронныя лісты прэзідэнта Барака
Абамы, але не пранікаюць на сер
веры, якія кантралююць трафік па
ведамленняў яго асабістага Black
Berry, які захоўвае дзяржаўныя
сакрэты, паведамляюць крыніцы
New York Times. Хакерам удаец
ца атрымаць доступ да электрон
най перапіскі з пасольствамі і ды
пламатамі, раскладаў, паправак
да законаў. І пра гэта амерыкан
цаў зноў апавяшчаюць галанд
скія спецслужбы.
Доступ да Cozy Bear аказваец
ца залатой жылай для галанд
скіх хакераў. На працягу некаль
кіх гадоў ён забяспечвае іх каш
тоўнымі разведдадзенымі аб мэ
тах, метадах і інтарэсах вышэй
шых службовых асоб ФСБ. Па
фатаграфіях наведвальнікаў AIVD
прыходзіць да высновы, што групу
хакераў курыруе Служба замеж
най разведкі Расіі.
Каментары журналістам у AIVD
даваць адмовіліся.
theins.ru
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Успышка адру: як украінская
медыцына дэградавала да
ўзроўню Нігерыі і Самалі
Трывожныя навіны прыхо
дзяць з Украіны: у нашых паў
днёвых суседзяў зафіксаваная
ўспышка адру. За год колькасць
хворых вырасла больш чым
у 61 раз — з 78 выпадкаў у 2016 го
дзе да 4782 выпадкаў у 2017-м.
У новым, 2018, годзе хвароба пра
цягвае распаўсюджвацца. Самая
трывожная сітуацыя — у ІванаФранкоўскай, Львоўскай, Адэ
скай, Закарпацкай і Запарожскай
абласцях. Хварэюць пераважна
дзеці. Прычына такой успышкі
відавочная — нізкі ўзровень пры
шчэпленасці ва Украіне, параўна
льны з узроўнем краін Экватары
яльнай Афрыкі.

Што такое адзёр?
Адзёр — сур’ёзная інфекцый
ная хвароба. Сусветная арганіза
цыя аховы здароўя лічыць, што
адзёр — асноўная прычына смя
ротнасці ў дзяцей. Хварэюць пе
раважна дзеці ад 2 да 5 гадоў.
Галоўнымі сімптомамі хваро
бы з’яўляюцца высокая тэмпера
тура, агульная інтаксікацыя,
кан’юнктывіт, запаленне слізі
стай абалонкі верхніх дыхаль
ных шляхоў, боязь святла. Як
і звычайны грып, перадаецца па
ветрана-кроплевым шляхам: ві
рус выдзяляецца ў асяроддзе хво
рым чалавекам са сліззю падчас
кашлю і чхання. Заразіцца мож
на таксама праз прадметы бы
ту. Але трэба памятаць, што пер
шыя сімптомы могуць наступаць

толькі праз 8—14 дзён. Харак
тэрны сып з’яўляецца толькі на
4—5 дзень працякання хваробы.

Чаму ва Украіне ўспышка
адру?
Успышкі інфекцыйных захвор
ванняў цыклічныя і могуць ад
бывацца нават у тых краінах, дзе
высокі ахоп вакцынацыі насель
ніцтва. Ва Украіне ж сітуацыя да
лёкая ад нармальнай. На пача
так 2015 года толькі 27% укра
інскіх дзяцей былі прышчэпле
ныя ад адру, што значна менш за
мінімальна дапушчальнае зна
чэнне ў 95%. У 2016 годзе толь
кі ў 8 краінах ААН зафіксавала
ўзровень вакцынацыі, ніжэйшы за
50%. Акрамя Украіны, туды тра
пілі Цэнтральна-Афрыканская
Рэспубліка, Чад, Экватарыяль
ная Гвінея, Нігерыя, Самалі, Паў
днёвы Судан і Сірыя.
Менавіта прышчэпкі дазваля
юць уратаваць вялікую коль
касць чалавек ад смерці і не да
юць эпідэміям разгарнуцца. Калі
ў 1980 годзе, перад пачаткам ма
савай вакцынацыі, ва ўсім свеце
ад адру памерлі 2,6 мільёна ча
лавек, пераважна дзяцей, у 1990
колькасць смяротных выпадкаў
скарацілася да 545 тысяч, то ўжо
ў 2014 годзе ад адру памерлі 73
тысячы чалавек.
Да з’яўлення антыбіётыкаў
і вакцыны на адзёр хварэлі амаль
усе людзі ў дзяцінстве. Ад гэтай

хваробы памірала прыкладна
адно дзіця са ста. Хвароба была
дзіцячай, дарослыя на яе не хва
рэлі, бо атрымлівалі імунітэт пас
ля хваробы ў дзяцінстве.
Ва Украіне сітуацыя склада
ная, бо частка насельніцтва пры
шчэпленая, а частка — не. Гэта
прыводзіць да таго, што людзі хва
рэюць у меншай колькасці, чым
пры поўнай адсутнасці прышчэ
пак, але адначасова з гэтым пачы
наюць хварэць дарослыя, якія не
хварэлі ў дзяцінстве і непрышчэ
пленыя. А ў дарослых адзёр — гэта
больш сур’ёзная хвароба, з боль
шай колькасцю ўскладненняў
і смяротнасцю.
У ідэале краіна альбо прышча
пляецца цалкам (95—98% насель
ніцтва), альбо не прышчапляецца
ўвогуле (каб кожны перахварэў

ворка пра афіцыйны развод, аген
цтва не прыводзіць. У базах судоў
Масквы і Пецярбурга адпаведная
інфармацыя адсутнічае.
Пра вяселле Шамалава і Ціха
навай раней паведамлялі крыні
цы агенцтва Reuters. Афіцыйнага
пацвярджэння гэтая інфармацыя
не атрымлівала.
Прадстаўнік «Сібура» адмовіўся
ад каментароў. РБК накіраваў за

Як Украіна дайшла
да такога?
Доўгі час ва Украіне існавала
праблема з дастаўкай самых га
лоўных вакцын. Нават тыя вак
цыны, якія існавалі ў доступе,
не заўсёды былі добрай якасці.

Што будзе далей?
Далей будзе толькі горш. Спе
цыялісты папярэджваюць, што
акрамя адру ва Украіну могуць
прыйсці больш сур’ёзныя хваро
бы, такія як дыфтэрыя. Калі пры
шчапіць ад адру адносна про
ста (дастаткова дзвюх прышчэ
пак у дзяцінстве), то рабіць пры
шчэпку ад дыфтэрыі трэба і да
рослым кожныя 10 гадоў. Таму
распаўсюджвацца дыфтэрыя бу
дзе яшчэ хутчэй. А гэта больш не
бяспечная хвароба, чым адзёр —
без сыроваткі і лячэння памірае
каля 50% хворых.
Перад паездкай у краіны з вя
лікай колькасцю інфікаваных
упэўніцеся, што ў вас і вашых
дзяцей ёсць усе неабходныя пры
шчэпкі. Калі прышчэпак няма,
зрабіце іх не пазней за месяц да
паездкі. Калі пасля паездкі ў не
бяспечныя краіны вы адчувае
це сябе кепска, звярніцеся да до
ктара і паведамце, з якой краіны
вярнуліся.
Максім Маханькоў

Дачка Пуціна разышлася
з мужам. Але ён за час шлюбу
паспеў стаць мільярдэрам

Член праўлення кампаніі «Сі
бур» Кірыл Шамалаў расстаўся
з кіраўніком фонду «Нацыяналь
нае інтэлектуальнае развіццё» Ка
цярынай Ціханавай (якую называ
юць дачкой Пуціна), паведамілі
крыніцы Bloomberg.
Bloomberg паведамляе пра гэ
та са спасылкай на чатыры кры
ніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Па
драбязнасці, у тым ліку ці ідзе га

у дзяцінстве). Сітуацыя ва Украі
не, дзе палова насельніцтва пры
шчэпленая, а палова не, — вельмі
небяспечная. Такім чынам, Украі
на па ўзроўні вакцынацыі аказа
лася на адным узроўні з Нігерыяй
і Самалі.
Таксама спецыялісты звярта
юць увагу, што ва Украіне адсут
нічае дакладная статыстыка па
колькасці хворых і памерлых.
Большая частка выпадкаў про
ста не трапляе ў інфармацый
нае поле.

Цяпер вакцыны з’явіліся ў до
ступе (у тым ліку супраць адру),
але дзяржаўная сістэма аховы
здароўя Украіны настолькі ды
скрэдытавала сябе, што існуе
істотная праблема даверу. Людзі
проста не хочуць прышчапляць
сваіх дзяцей, таму што баяц
ца магчымых ускладненняў ад
прышчэпак і не ўлічваюць, што
ад адру ўскладненні яшчэ больш
частыя і сур’ёзныя. Антывак
цыянальныя настроі распаўсю
джаныя ў грамадстве як з-за ніз
кай інфармаванасці насельніцтва,
так і з-за нізкага прафесійнага
ўзроўню медыкаў. Даходзіць да
таго, што ў шматлікіх выпадках
медыкі самі адгаворваюць лю
дзей рабіць дзецям прышчэпкі,
таму што падзяляюць антына
вуковыя і шарлатанскія погля
ды пра іх нібыта вялікую небяспеку.

пыт у фонд «Інопрактика», якім
кіруе Ціханава.
Шамалаў у 2016 годзе ўвайшоў
у рэйтынг Forbes, стаўшы самым
маладым расійскім мільярдэрам
(на той момант яму было 34 га
ды). Ён заняў 64-е месца з $ 1,2
млрд. У гэтым годзе бізнэсмен
заняў 74-ы радок, часопіс ацаніў
яго капітал у $ 1,3 млрд.
rbc.ru

Хворага на рак мужчыну
высадзілі з маршруткі
пад Слуцкам
66-гадовага жыхара Слуцка Мі
хаіла, інваліда 2 групы, кіроўца
маршруткі Бараўляны — Слуцк
высадзіў з машыны, калі той у да
розе захацеў выйсці па «малой па
трэбе». Вадзіцель, аднак, сцвяр
джае, што мужчына, наадварот,
не хацеў пакідаць салон, перакон
ваючы, што дацерпіць да Слуцка,
і патрабаваў у яго ехаць 120 км/г.
У іншым выпадку пасажыр абяцаў
справіць патрэбу адразу ў салоне,
паведамляе «Інфа-Кур'ер».

Што распавёў Міхаіл,
пацярпелы пасажыр
«У Бараўляны я паехаў раніцай
12 студзеня, прайшоў абследа
ванне і прыйшоў на прыпынак,
спяшаўся, каб паспець на дзве
гадзіны. У маршрутцы былі яш
чэ вольныя месцы, і мяне ўзялі.
Я сядзеў на пярэднім сядзенні раз
ам з кіроўцам.
Усё адбылося, не даязджаючы
да Грэска.
Пры абследаванні я выпіў шмат
вадкасці, еду, адчуваю, што не да
цярплю да Слуцка. Стаў прасіць
кіроўцу спыніць. Кіроўца, смуглы
мужчына, гадоў 35–40, абурыўся,
стаў лаяцца матам. Я кажу: «Што
мне рабіць, нас…ць у цябе проста
тут?»
Кіроўца спыніў машыну, вый
шаў з кабіны, абышоў, адкрыў мае
дзверцы, схапіў мяне за куртку

і пацягнуў. Я баяўся, што ён парве
куртку, і вылез. Ён зачыніў дзверцы
з майго боку, сеў у кабіну і паехаў».

Аповед Аляксандра,
кіроўцы і ўладальніка
маршруткі
Аляксандр пацвердзіў «Кур'е
ру», што такі выпадак быў, але
ў яго аповедзе ён выглядаў паіншаму: «Мужчына сеў на пры
пынку ў Бараўлянах, — распавёў
Аляксандр. — Спакойны і адэк
ватны, як мне падалося. Увесь
час маўчаў.
Калі праехалі больш за палову
шляху, ён раптам спытаў, з якой
хуткасцю я еду. Я адказаў, што
«сто», а ён сказаў, што тут мож
на і сто дваццаць, і папрасіў ехаць
хутчэй.
Я спытаў у яго, што здарыла
ся. Не адразу, але пасажыр сказаў,
што яму трэба ў туалет. Разы два
я яму прапаноўваў спыніцца, каб
ён справіў патрэбу, але той адмаў
ляўся, лаяўся, каб я ехаў хутчэй,
казаў, што дацерпіць.
Мне надакучыла гэтая лаянка.
Мне што — трэба, каб ён тут на
рабіў? Я высадзіў яго на прыпын
ку «Ленькі» і з'ехаў. Грошай за па
ездку не браў.
Я разумею, што ваджу па такім
маршруце шмат хворых людзей,
бацькоў з дзецьмі. Таму, калі про
сяць, заўсёды спыняю машыну».

Пад Баранавічамі казакі
павесілі антыўніяцкую шыльду.
Улады яе знялі
Ля вёсачкі Колбавічы Барана
віцкага раёна актывісты арганіза
цыі «Казацкі Спас» паставілі два
крыжы. На адным дубовым кры
жы выкананы надпіс «Адрыну
тыя гвалтам (1596)», «Уз’яднаныя
любоўю (1839)».
Даты даюць адсылку да падзей,
звязаных з уніяцтвам. 1596 — год
падпісання Брэсцкай уніі. 1839 —
год скасавання уніі ў Расійскай
Імперыі. З апошнім надпісам вы
пускаўся медаль у Расійскай Ім
перыі.
Пазней стала вядома, што кры
жы былі ўсталяваныя самавольна,
без дазволу баранавіцкіх уладаў.
2 лютага ў Баранавіцкім райвы
канкаме прайшла нарада адносна
гэтых крыжоў.
У аддзеле ідэалогіі райвыкан
кама «НН» паведамілі, што адзін
з крыжоў быў усё ж усталяваны
законна. Ён пастаўлены на месцы

старога, які ўжо падгніў, а мясцо
выя людзі даўно прасілі яго за
мяніць. На тым крыжы няма нія
кіх шыльдаў, а проста невялічкая
іконка.
Што тычыцца другога крыжа,
то ў райвыканкаме вырашылі, што
шыльда павінна быць знятая, але
сам крыж будзе ўзаконены.
«Што тычыцца сувязяў з ка
зацтвам, то гэта ўсё дудкі. Мы
звязваліся з баранавіцкім казацт
вам, нам сказалі, што гэта не яны.
Святар, які асвяціў гэты крыж, не
ведае, хто гэта рабіў», — сказалі
ў аддзеле ідэалогіі.
Побач з Колбавічамі на ўзбярэж
жы Шчары пабудаваны турыстыч
ны комплекс. Будавалі яго з удзе
лам расійскага капіталу. Найперш
на гэтым месцы была ўзведзеная
каплічка ў гонар Маці Божай
«Жываносная крыніца».
Зміцер Панкавец

З пошты Рэдакцыі

«У вас нічего не получітся».
Як мінчанку не хацелі запісваць
у беларускамоўную групу садка
Зварот Марыі, маці Сымона.
— У вас нічего не получітся.
Я паўтараю:
— Калі ласка, запішыце нас
у садок № 66, у беларускамоўную
групу.
— Девушка, я вам об’ясняю, что
у вас нічего не получітся.
— Калі ласка, запішыце нас
у садок № 66, у беларускамоўную
групу, — цярпліва паўтараю я.
— Я запішу, но у вас все равно
нічего не получітся.
Кароткія гудкі.
На тым канцы дроту зрабілі ўсё,
каб запэўніць мяне, што я адна та
кая дурная на ўвесь Першамайскі
раён. Але я ведаю, што нас з Да
шай такіх дурных прынамсі дзве.
Яшчэ нельга зрабіць так, каб
вось ты выйшаў на ганак, а ў сад
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ку побач з домам — беларуска
моўная група. Але я ўпэўненая,
што ўжо можна арганізаваць
такія групкі, адну на некалькі
кварталаў, каб вазіць дзіця ў са
док усяго пару прыпынкаў, а не
праз увесь горад.
Я падрыхтавала абвестку. Бу
ду ўдзячная, калі вы скапіюеце
тэкст, прыведзены ніжэй, і ра
зашляце зацікаўленым мамам
і татам у Першамайскім раёне.
І самі далучайцеся. Я перакана
ная, што, кажучы іх мовай, у нас
«все получітся».
Мамы і таты Першамайскага
раёна!
Ёсць магчымасць аддаць дзіця
ў ясельную групу з беларускай
мовай у садку №66 (праспект Не

Працягласць жыцця ў Беларусі
вырасла да 74,3 года
Пра гэта паведаміў журналістам міністр ахо
вы здароўя Валерый Малашка перад выніковай
калегіяй Міністэрства аховы здароўя, піша БелТА.
«Самым галоўным вынікам з'яўляецца тое, што
мы сталі жыць даўжэй. За апошнія 20 гадоў ча
каная працягласць жыцця павялічылася на пяць
з паловай гадоў і дасягнула ў 2017 годзе свайго
максімуму — 74,3 года. На агульнаеўрапейскім ма
люнку мы выглядаем нядрэнна», — сказаў Вале
рый Малашка.
Скарачаецца разрыў чаканай працягласці жыц
ця мужчын і жанчын.

Узбекістан і Кітай просяць адкрыць
у сябе кафедры беларускай мовы
Замежныя ВНУ хочуць ствараць у сябе кафедры
беларускай мовы, паведаміў на прэс-канферэнцыі
прарэктар па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналі
зацыі адукацыі БДУ Сяргей Ходзін, паведамляе
«Мінск-Навіны».
У БДУ звярталіся з аднаго з узбекскіх універ
сітэтаў з просьбай дапамагчы адкрыць кафе
дру беларускай мовы. Такая ж просьба паступіла
і з Пекінскага ўніверсітэта замежных моў.
БДУ аказвае падтрымку Цэнтрам беларускай
мовы і культуры ва ўкраінскіх, азербайджанскіх
і казахстанскіх універсітэтах. А ў Латвіі, Польшчы
і Літве працуюць беларускамоўныя школы.

залежнасці, 102а, у дварах каля
«Беларусьфільма», за 50 метраў
ад станцыі метро «Маскоўская»).
Пры дастатковай колькасці ах
вотных туды прымуць дзетак,
якім на 1 верасня 2018 года бу
дзе ад 2 да 3 гадоў (2 гады і 1 ме
сяц, 2 гады і 11 месяцаў — так;
1 год і 9 дзевяць месяцаў, 3 гады
і 1 месяц — не).
Заявіць пра сваё жаданне мо
гуць усе, хто стаіць на ўліку
ў Першамайскім раёне. Для гэ
тага трэба патэлефанаваць па ну
мары, пазначаным на паперцы,
якую вам выдадуць у «Адным ак
не» на Кузьмы Чорнага, 6, і ска
заць даслоўна наступнае: «Калі
ласка, запішыце нас у садок № 66,
у беларускамоўную групу».
Настасся Роўда

Топ-5 самых купляных
выданняў у «Акадэмкнізе»
за студзень 2018

1. Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. Том 2
Змест 2-га тома чатырохтомнага выдання складаюць вершы са збор
ніка «Каліна зімы», шэсць паэм (адна з іх — «Завеі снежаньскай пялёст
кі» — упершыню друкуецца ў кніжным выданні) і 21 празаічны твор
(5 публікуюцца ўпершыню).
У дадатках — бібліяграфічны паказальнік прац пра Янішчыц, прысве
чаныя паэтцы вершы (136 вершаў 95 аўтараў), паэма, зномы, п’еса, апо
весць; успаміны пра яе (34 аўтары)…
2. Кастусь Цвірка. Зорка філаматаў
200 гадоў назад, восенню 1817 года, студэнты-беларусы Віленскага
ўніверсітэта стварылі знакамітае Таварыства філаматаў, якое дало пача
так новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі нарысы і эсэ пра Ада
ма Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота, Ануфрыя Петрашкевіча, Ігната
Дамейку, а таксама іх папярэднікаў і паслядоўнікаў.
3. Гісторыя Сапегаў: жыццяпісы, маёнткі, фундацыі.
Уклаў Яўстах Сапега.
Гэта своеасаблівая энцыклапедыя роду Сапегаў, які пакінуў значны след
у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Публікуюцца 85 жыццяпісаў най
больш выдатных прадстаўнікоў роду, сярод якіх канцлер Леў, гетман Казімір
Ян, генерал артылерыі і ўдзельнік паўстання Касцюшкі Францішак… Чы
тачу прапануюцца таксама апісанні 72 сапегаўскіх маёнткаў і фундацый.
4. Аляксандр Сержпутоўскі. Палешукі-беларусы.
Этнаграфічны нарыс
Гэта першае беларускае выданне рукапісу Сержпутоўскага (1864—1940),
створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца
да цяперашняга часу. Выданне ўтрымлівае малюнкі, чарцяжы і падборку
аўтарскіх фота 1910 г. з экспедыцыі ў Цэнтральнае Палессе.
5. Аляксей Ненадавец. Легенды старых млыноў
Кніга прысвечана гісторыі ўзнікнення і развіцця млынарства ў Беларусі.
Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі млынары, хоць рабілі толькі
добрую справу, часта лічыліся варажбітамі, чорнымі знахарамі. Аўтар цы
туе мноства вуснапаэтычных і літаратурных твораў пра гэта.
Гэтыя і іншыя выданні можна адшукаць у кнігарні «Акадэмічная кніга»
(Мінск, пр.Незалежнасці, 72).

Чаргінец выступіў
за вуліцу і помнік
Васілю Быкаву ў Мінску
Кіраўнік праўладнага Саюза
пісьменнікаў Беларусі прапана
ваў назваць імем Васіля Быкава
мінскую вуліцу Фрунзэ, дзе ста
іць Дом літаратара, а непадалёк
паставіць помнік Быкаву — каля
кінатэатра «Мір», паведамляе Ра
дыё Свабода.
Чаргінец запэўніў, што вуліца
Васіля Быкава ў Мінску будзе,
але калі — сказаць не змог. Так
сама ён выказаўся за тое, каб
у Мінску былі і вуліцы народ
ных паэтаў Беларусі Рыгора Ба
радуліна і Ніла Гілевіча.
Кіраўнік праўладнага Саюза пі
сьменнікаў заявіў, што Аляксан
дар Лукашэнка падтрымаў ідэю ад
крыцця ў музеях Мінска і Гродна
аддзелаў, прысвечаных Быкаву.
«У тым, што дагэтуль у белару
скай сталіцы няма вуліцы Быкава,
вінаваты іншы літаратар — Уладзі
мер Някляеў», — сказаў Чаргінец.

Чаргінец паскардзіўся, што
называць вуліцы імёнамі нават
народных пісьменнікаў не так
лёгка. Вырашаюцца пытанні
на сесіях гарсавета, а там чэргі
агромністыя.

Мінскія чыноўнікі:
На сёння аб перайменаванні
вуліцы ў гонар Быкава
гаворкі не ідзе
Кіраўнік Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай
Чаргінец прапанаваў перайменаваць сталічную вуліцу
Фрунзэ ў вуліцу Быкава. Аднак у Мінгарвыканкаме
tut.by растлумачылі, што сёння аб перайменаванні
гаворкі не ідзе, але вуліца Быкава ў Мінску ўсё ж
такі можа з'явіцца.
Сталічныя чыноўнікі паведамілі, што да іх па
ступае шмат зваротаў з прапановай перайменаваць
якую-небудзь з мінскіх вуліц у вуліцу Быкава ці на
зваць у гонар класіка беларускай літаратуры новую
магістраль.
Пры гэтым у Мінгарвыканкаме звяртаюць увагу на
закон «Аб назвах геаграфічных аб'ектаў»:
— У законе выразна напісана, што такое перайме
наванне неабходна ўзгадняць з людзьмі, якія пражы
ваюць на гэтай вуліцы. Гэта вельмі вялікая праблема,
людзям трэба пераафармляць усе дакументы. У тым
ліку таму камісія па перайменаванні і Мінскі гарадскі
савет дэпутатаў не падтрымліваюць такія ініцыятывы.
Сёння аб перайменаванні гаворкі не ідзе.
Зрэшты, ва ўпраўленні падкрэсліваюць, што імёны
выдатных дзеячаў беларускай культуры і гісторыі
можна прысвоіць новым вуліцам.
Tut.by
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здарэнні

Зарэзаў у калоніі педафіла, а на судзе папрасіў
расстрэл — што вядома пра новага смяротніка
Першы намеснік старшыні
Вярхоўнага суда Валеры Калін
ковіч агучыў імя сёмага «смярот
ніка». Да расстрэлу прысуджа
ны Віктар Лётаў, якога ў верасні
2017 года пакаралі за забойства
сукамерніка ў глыбоцкай калоніі
№13.
«Наша Ніва» высветліла, хто
такі Лётаў і што здарылася ў ка
лоніі.
Вядома, што 30-гадовы мужчы
на родам з Гродна. Ён не паспеў
ані адвучыцца, ані ажаніцца, ані
завесці дзяцей, бо фактычна ўсё
жыцце правёў за кратамі — агу
лам Лётаў меў 4 судзімасці. Тры
з іх — за забойствы сукамернікаў.
Першы раз яго асудзілі яшчэ пад
леткам за цэлы шэраг злачынстваў:
некалькі крадзяжоў, у тым ліку
аўтамабіляў… Ён атрымаў 3 гады
ў выхаваўчай калоніі.
Пасля адседкі Лётаў не змяніў
ся — ізноў крадзяжы, рабаўніцтва.

Яго знайшлі, затрымалі, судзілі. На
гэты раз Віктару прысудзілі 7 гадоў
калоніі, сядзеў у Оршы.
У аршанскай калоніі мужчына
забіў сукамерніка. Быў суд, Віктар
атрымаў 13 гадоў.
Але пасля гродзенец забіў яш
чэ аднаго сукамерніка. На гэты раз
яму прысудзілі 21 год зняволення.
Аднак і гэтае забойства не стала
апошнім. У 2017 годзе ўжо ў Глы
бокім, у выпраўленчай калоніі
№13, Лётаў яшчэ раз забіў чала
века. Ахвярай ізноў стаў зняволе
ны — яны працавалі разам.
Вядома, што Лётаў працаваў
у калоніі, у цэху, дзе чысцілі ка
белі, аддзялялі ізаляцыю ад дра
тоў. Падчас працы зняволеныя
выкарыстоўвалі невялікія мета
лічныя пласціны, даўжынёй сан
тыметраў пяць.
Лётаў скраў адну пласціну і сха
ваў. Калі разам з іншым зняволе
ным вывозіў смецце, ён спыніў

«калегу» ў месцы, дзе нікога больш
не было, і нанёс ахвяры мноства
ўдараў металічнай пласцінай.
Мужчына сканаў.
Затым Віктар адправіўся да ахо
вы і паведаміў, што зарэзаў зняво
ленага. Матывы Лётаў асабліва не
тлумачыў: сказаў, што даўно адчу
ваў да ахвяры асабістую непрыяз
насць і гідлівасць.
Крыніцы «Нашай Нівы» паве
дамляюць, што гэта звязана з тым,
што забіты належаў да так званай
касты «апушчаных». Мужчына,
які стаў ахвярай, быў двойчы асу
джаны за сэксуальныя дзеянні ў
дачыненні да непаўналетніх. Апо
шні раз яму прысудзілі 14 гадоў
зняволення.
На судзе Лётаў прызнаў віну,
пацвердзіў, што забойства плана
ваў загадзя. Ён сам папрасіў для ся
бе расстрэл, таму і не абскарджваў
пасля прысуд.
Улад Швядовіч

Пяцярым жыхарам Альшан пагражае
па 6 гадоў турмы: яны адбівалі ў міліцыі
бяспраўніка, які збіў дзяўчынку
Гісторыя адбылася яшчэ ўлет
ку 2017-га года: 20-гадовы хло
пец без правоў катаўся на матацы
кле. У яго не было шлема — гэта
прыцягнула ўвагу даішнікаў. Але
хлопец вырашыў не спыняцца,
а ўцячы. Пачалася пагоня. У вы
ніку матацыкліст збіў 13-гадо
вую дзяўчынку, якая перабягала
дарогу побач з пешаходным пе
раходам.
Далей пачалася тыповая для
Альшан гісторыя. На вуліцы са
браўся натоўп мясцовых жыха
роў, якія патрабавалі не затрымлі
ваць аднавяскоўца: маўляў, ДТЗ
адбылося, бо яго матацыкл нібыта
штурхнулі машынай даішнікі.

«Вяскоўцы сваімі дзеяннямі пе
рашкаджалі працы міліцыянтаў.
У адказ на законныя патрабаванні
супрацоўнікаў міліцыі — пакінуць
месца здарэння — 42-гадовы муж
чына ўжыў да іх гвалт», — паве
дамляе пракуратура Брэсцкай
вобласці.
У выніку даішнікі закрыліся
ў машыне і не выходзілі, паведам
ляў падрабязнасці tut.by. А яшчэ ча
цвёра мясцовых (дваім з іх не бы
ло яшчэ 18 гадоў) пачалі біць па
міліцэйскім аўто. На месца тэр
мінова прыехаў нават міліцэйскі
начальнік са Століна.
Гісторыя скончылася тым, што
дзяўчынку шпіталізавалі, з пару

шальнікам разабраліся. А «абарон
цаў» цяпер будуць судзіць.
Мужчыну, які пачаў канфлікт,
затрымалі. Цяпер будуць судзіць за
гвалт у дачыненні да міліцыі (а гэ
та — да 6 гадоў пазбаўлення волі).
Шкоду, нанесеную аўтамабілю
ДАІ, ацанілі на 1100 рублёў. Тых,
хто яе нанёс, вінавацяць у злосным
хуліганстве. Паўналетнія абвіна
вачаныя пад вартай, непаўналет
нія — на волі, пад падпіскай.
Адказнасць за злоснае хуліган
ства — таксама да 6 гадоў зняволення.
Дарэчы, сам матацыкліст-бяс
праўнік, які збіў дзяўчынку, быў
пакараны хатняй хіміяй.
УШ

Як склаўся лёс віцэ-мэра Асіповічаў,
які нападпітку «замініраваў»
мясцовыя КДБ і міліцыю?
Летась, напрыканцы красаві
ка, у Асіповічах адбылася вы
ключная па сваёй абсурднасці
гісторыя: намеснік старшыні
райвыканкама па ідэалогіі Аляк
сандр Шаўлюга, быўшы напад
пітку, пазваніў у міліцыю з паве
дамленнем, што мясцовыя КДБ
і міліцыя замінаваныя.
Вядома, ніякіх бомбаў там
не было, але РУУС эвакуявалі
ў поўным складзе. Асобу жар
таўніка вылічылі хутка, завялі
крымінальную справу па арты
куле «Заведама хлуслівае паве
дамленне аб небяспецы».
Але як лёс чыноўніка склаўся
далей?
Як стала вядома «Нашай Ніве»,
крымінальная справа да суду не
дайшла — яе спыніў бабруйскі
раённы пракурор (ён разглядаў
гэтую справу, бо так заведзена:
справы на «вертыкальшчыкаў»
перадаюць у суседнія, непадве
дамныя ім раёны).
«Справа была спыненая ў су
вязі з прыцягненнем да адміні
страцыйнай адказнасці — яму
далі 30 базавых», — паведамілі

Аляксандр Шаўлюга (злева).

«Нашай Ніве» ў прэс-службе пра
куратуры Магілёўскай вобласці.
Праўда, з работы ў выканкаме
Шаўлюгу давялося сысці — ця
пер ён працуе доктарам у мясцо
вай паліклініцы.
«Гэты чалавек мае медыцын
скую адукацыю, таму скончыў

курсы перападрыхтоўкі і цяпер
працуе ў нас, робіць УГД. З кам
плектаваннем медыцынскімі ка
драмі ў нас не вельмі добра, ад
маўляцца не выпадае», — раска
заў калега Шаўлюгі.
Арцём Гарбацэвіч

«Гэта быў мой першы
апраўдальны прысуд
па забойстве». Якую
справу Лукашэнка
раскрыў за суткі
Забойства жыхаркі Магілё
ва адбылося яшчэ ў 2009 годзе,
у 2010-м Магілёўскі абласны
суд вынес па гэтай справе апраў
дальны прысуд. Але пасля таго,
як умяшаўся кіраўнік дзяржавы,
справу аднавілі, бо раскрыліся
новыя абставіны. 31 студзеня яе
накіравалі ў Вярхоўны суд.
Аляксандр Лукашэнка на су
стрэчы са старшынёй Дзяржаў
нага камітэта судовых экспертыз
Андрэем Шведам распавёў, як да
памог раскрыць злачынства, якое
адбылося ў Магілёўскай вобласці.
Па дапамогу да прэзідэнта звяр
нуўся бацька забітай.
— Прыйшоў і кажа: «Аляксандр
Рыгоравіч, ну не можа быць, каб
было так, як суд прыняў рашэнне,
і так, як следства правялі». (…) Я
сеў і сам за суткі вывучыў яе. І даў
каманду пракурору і старшыні
КДБ, чаго б ні каштавала, рассле
даваць гэтую крымінальную спра
ву. Нягодніка знайшлі ў Расіі,
прывезлі ў Мінск, распачалі зноў
крымінальную справу, пачалі рас
следаваць. Прытым я кантраляваў
увесь гэты працэс. І аказалася,
што ён — забойца. А яго фактыч
на апраўдалі.
Як высветліў tut.by, гаворка ідзе
пра забойства жанчыны, якое ад
былося ў 2009 годзе. Тады абвіна
вачванне было прад'яўлена бела
русу, які рэгулярна ездзіў на за
робкі ў Расію. Праз год — у лю
тым 2010 года — Магілёўскі аблас
ны суд вынес апраўдальны пры
суд. Суддзя, якая разглядала гэ
тую справу, на пенсіі ўжо некалькі
гадоў. Пра тое, што апраўданаму
зноў выстаўленае абвінавачванне,
яна даведалася з інтэрнэту. У раз
мове з журналістам жанчына ад
мовілася абмяркоўваць гісторыю
2009 года.
— Гэта было 8 гадоў таму, права
ахоўныя органы разбяруцца, хто
мае рацыю, хто вінаваты. Мой
прысуд быў разгледжаны ва ўсіх

інстанцыях, пакінуты ў сіле, рэс
публіканская пракуратура пад
трымала, — кажа былая суддзя. —
Я памятаю яе… Сапраўды, апраў
дальныя прысуды выносяцца ня
часта, для мяне гэта быў першы
апраўдальны прысуд па гэтым ар
тыкуле [заўв. tut.by. — арт. 139 КК
«Забойства»]. Я працавала якасна,
таму прысуды заставаліся ў сіле.
У маёй 30-гадовай практыцы суд
дзёй было ўсякае: па пяць разоў
маглі адмяняць і зноў да вытвор
часці прымаць. Таму загадзя рабіць
высновы, даваць каментары — гэта
няправільна. Тым больш што я не
ведаю, з якой прычыны адмянілі
прысуд, у нас падставаў для адме
ны шмат.
— Кажуць, крымінальную спра
ву распачалі ў сувязі з новымі
абставінамі.
— Тады гэта зусім іншая спра
ва. Калі адмяняюць за нядбалае
стаўленне, гэта, вядома, спыненне
паўнамоцтваў для суддзі. А новыя
акалічнасці могуць і праз 20 гадоў
з'явіцца, і праз 30. Як любы суд
дзя, я за тое, каб перамагла ісціна.
Калі гэтыя акалічнасці дапамо
гуць знайсці злачынцу і асудзіць —
гэта будзе правільна.
Восем гадоў таму сваякі пацяр
пелай былі не згодныя з апраў
дальным прысудам і абскардзілі
яго ў Вярхоўным судзе, які пакінуў
прысуд у сіле. Пасля таго, як зла
чынствам зацікавіўся прэзідэнт,
у 2017 годзе год была распачатая
крымінальная справа па ч. 2 п. 6
арт. 139 КК «Забойства з асаблівай
жорсткасцю».
Днямі матэрыялы справы былі
накіраваныя ў Вярхоўны суд. Хут
ка абвінавачваны зноў паўстане пе
рад судом. Санкцыя артыкула пра
дугледжвае пакаранне: ад 8 да 25
гадоў пазбаўлення волі, ці пажыц
цёвае пакаранне, ці смяротнае па
каранне.
Кацярына Барысевіч, tut.by
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Мінчанка будзе весці новы
сезон тэлешоу «Арол і рэшка»
Вядоўцай папулярнага ўкраін
скага шоу пра вандроўкі стане мін
чанка Вольга Анціпава.
Мікалай Картозія, генеральны
дырэктар тэлеканала «Пятніца»
(які таксама паказвае шоу), напі
саў, што Вольга скарыла яго сва
ёй непасрэднасцю. Нягледзячы на
адсутнасць досведу, ён абраў ме
навіта яе.
«У Вольгі няма ніякага досведу
вядоўцы. Яна нарадзілася ў Аба
кане, працавала настаўніцай па
гітары. З сыходам Лесі Нікіцюк
з «Арла і рэшкі» знікла святая не
пасрэднасць рэакцый. Калі я пра
глядаў гэтыя шэсць з нечым ты
сяч відэаролікаў, я ў тым ліку
шукаў дзяўчыну… Не, не падоб
ную на Лесю, але з той жа ступен
ню ўнутранай свабоды і прастатой,
якая падкупляе. І я яе знайшоў.
Вольга была абраная мной на воч
ны кастынг і паспяхова яго прайш
ла. У найбліжэйшы час яна прой
дзе навучанне і дэбютуе ў якасці
вядоўцы ў фінале новага сезону
«Арол і рэшка. Расія», — напісаў
у інстаграме генеральны дырэктар
тэлеканала «Пятніца».
Вользе 23 гады, сябе яна называе
«непрызнанай актрысай».
На кастынг дзяўчына зняла аж
но чатыры відэа, каб ужо даклад
на ўзялі.

Збілі свае ж, бо не пайшоў на працу —
што вядома пра беларуса, якога знайшлі
мёртвым у пецярбургскім хостэле
27 студзеня ў хостэле «Нэль
сан», які месціцца ў Санкт-Пе
цярбургу, знайшлі цела белару
са. У мужчыны былі гематомы
і сінякі на твары і руках.
Высветлілася, што 41-гадовы
Сяргей Мартынаў па п'янцы па
біўся з суайчыннікамі.
Сямёра беларусаў прыехалі
ў «Нэльсан» 20 студзеня. Уво
гуле, той «Нэльсан», хутчэй, не
хостэл, а танны інтэрнат для ра
бочых, якія прыязджаюць у Пе
цярбург на працу.
«Не ведаю, дзе яны працавалі,
але амаль тыдзень усё было до
бра. Хадзілі на працу, паводзілі
сябе ціха і прыстойна, — рас
павяла «Нашай Ніве» адміні
стратарка «Нэльсана». — Але
ў пятніцу, 26 студзеня, боль
шасць чамусьці на працу не пай
шла, засталіся ў нас. Пачалі піць,
пілі ўвесь дзень. І пасля на Сяр
гея наехалі свае ж: маўляў, ча

му ён так п’е, што на працу не
пайшоў.
Пасварыліся, Сяргей падышоў
да мяне — у яго нос быў разбіты,
але ён не скардзіўся».
Тады адміністратарка «пера
сяліла» Мартынава ў іншы па
койчык, да расейцаў. Але, кажа,
ён працягнуў піць і там, пасля
ў той пакой падцягнуліся і бе
ларусы.
«Затым, здаецца, беларусы
яго забралі да сябе, бо Марты
наў быў вельмі п’яны і ў яго хто
сьці нібыта хацеў па кішэнях па
лазіць, абкрасці, — кажа адміні
стратарка. — Ну і ўсё. А раніцай
знайшлі цела».
Выклікалі паліцыю, права
ахоўнікі затрымалі ўсіх 6 бела
русаў.
6 лютага Сяргею Мартынаву
споўнілася б 42 гады.
Улад Швядовіч

73-гадовы экс-канцлер
Германіі Шродэр бярэ пяты
шлюб. Цяпер — з карэянкай
Былы канцлер ФРГ Герхард
Шродэр плануе ажаніцца ў пя
ты раз. Абранніцай 73-гадовага
палітыка стала 48-гадовая Кім
Со Ён з Паўднёвай Карэі.
Яго нарачоная, у сваю чаргу,
пацвердзіла намеры пары ў ін
тэрв'ю агенцтву Yonhap.
— Плануем згуляць вяселле
восенню, — прыводзіць аген

Настасся Роўда

У Літве паставілі помнік Сталіну.
Але з пятаком, як у чорта

цтва словы палітыка. Паводле
яго слоў, месца і дакладная да
та вяселля будуць вызначаны
пазней.
Шродэр і Кім Со Ён, якая пра
цуе прадстаўніком нямецкай
карпарацыі па развіцці прад
прымальніцтва, ужо некалькі
гадоў жывуць на дзве краіны —
у Паўднёвай Карэі і Германіі.

Уладальнікі літоўскай закусачнай амерыкан
скай кухні Keulė Rūkė паставілі «помнік» Сталіну
перад сваім грыль-барам у Каўнасе, які аформле
ны ў стылістыцы раманаў Джорджа Оруэла «1984»
і «Ферма».
Калектыў бургернай праславіла графіці «Пацалу
нак Пуціна і Трампа» ў Вільні каля вакзала.
Бюст «правадыру народаў» у Каўнасе адкрыты на
фоне дыскусій пра забаронены ў Расіі фільм брытан
скага рэжысёра Арманда Іанучы «Смерць Сталіна».
«У незалежнай краіне ў людзей ёсць права свабодна
выказваць сваё меркаванне, у тым ліку высмейваю
чы крывавы рэжым. Важна не баяцца закранаць няз
ручныя тэмы, і ні ў якім разе нельга ігнараваць сваё
мінулае», — адзначыў адзін з арганізатараў праекта
Дамінікас Чэчкаўскас.
Delfi.lt

Чалавецтва перажыло падзенне гіганцкай каметы
Навукоўцы Чыкагскага ўніверсітэта
лічаць, што каля 13 тысяч гадоў таму на
Зямлю ўпала камета дыяметрам больш за
100 кіламетраў. Касмічнае цела разбіла
ся на фрагменты, якія «бамбардзіравалі»
Паўночную і Паўднёвую Амерыку, захад
Еўропы і Азіі. Гэта выклікала «астэроідную
зіму», масавае выміранне фаўны і вялікія
лясныя пажары, паведамляе The Journal
of Geology.
У пласце лёду, які ўтварыўся ў познім
дрыясе (завяршальны этап апошняга
абледзянення), выяўленыя анамальная
колькасць плаціны, што паказвае на тое,
што гэты элемент быў выкінуты ў атма

сферу Зямлі ў выніку катастрафічнай
падзеі. У той жа час адбыўся рост кан
цэнтрацыі солі і пылу, што сведчыць пра
ўзмацненне вятроў з-за глабальнага змя
нення клімату.
Таксама ў адкладах лёду выявілі прык
меты глабальных лясных пажараў. Было
выяўлена павелічэнне колькасці прадуктаў
гарэння біямасы — амонію, аксіду азоту
і ацэтату. Плошча знішчанай агнём раслін
насці ацэньваецца ў 10 мільёнаў квадрат
ных кіламетраў (9 адсоткаў усёй біямасы
Зямлі). У прыватнасці, выгарала большая
частка хваёвых лясоў, на месцы якіх вы
раслі таполі.

На Кубе скончыў жыццё самагубствам
старэйшы сын Фідэля Кастра
Старэйшы сын Фідэля Кастра, 68-гадо
вы Фідэль Анхель Кастра Дыяс-Баларт,
скончыў жыццё самагубствам. Па дадзеных
СМІ, апошнія месяцы медыкі аказвалі Ка
стра дапамогу ў сувязі з глыбокай дэпрэсіяй.
Спачатку ён знаходзіўся ў шпіталі, а за
тым быў пераведзены на амбулаторнае ля
чэнне.
Дыяс-Баларт, якога на Кубе называлі
Фідэліта, нарадзіўся ў 1949 годзе ў Гаване.
У 1968 годзе ён паступіў у Варонежскі

дзяржаўны ўніверсітэт, пасля двух гадоў на
вучання перавёўся ў Маскоўскі дзяржаўны
ўніверсітэт.
Ён скончыў універсітэт па спецыяльнасці
«ядзерная фізіка», пасля чаго вучыўся ў ас
пірантуры Інстытута атамнай энергіі ў пад
маскоўнай Дубне.
У апошні час Фідэль займаў пасады да
радцы па навуцы Дзяржрады Кубы, а так
сама быў намеснікам прэзідэнта Кубінскай
акадэміі навук.

«Я лепш звольнюся, чым апрану такую
куртку» — жанчынам-кантралёрам
не спадабалася іх новая форма
З 23 студзеня кантралёры «Мінсктранса»
правяраюць аплату за праезд ва ўсіх відах
грамадскага транспарту без спецыяльных
камізэлек, піша «Транспартнік сталіцы».
Цяпер для працы кантралёры атрымалі
сінія, зялёныя і шэрыя зімовыя форменныя
курткі, вырабленыя на швейным участку ра
монтна-механічнага завода.
Сярод мужчын незадаволеных формай
практычна няма: курткі падышлі па паме
ры і паспяхова прайшлі выпрабаванне ма
розам. Хіба што ёсць адзінкавыя скаргі на
якасць: зламаўся замок, адляцела кнопка,
парвалася кішэня.
Але ў жанчын-кантралёраў прэтэнзій ха
пае. Пашытыя па мужчынскіх лекалах, на жа
ночых фігурах курткі не сядзяць, візуальна
павялічваюць плечы і дадаюць аб'ёму.
«Я лепш звольнюся, чым апрану такую
куртку», — ледзь не плакала кантралёр на
дыспетчарскай станцыі «Малінаўка-4», калі
паказвала ў тэлефоне здымкі сваіх няўдала
апранутых калег.
Некаторыя паспрабавалі «падагнаць»
форму пад сябе. Хтосьці ўшыў у рукавы
і ніз курткі гумкі, хтосьці нашыў на капю
шон футра.
НР
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Былы міністр адукацыі Пятро Брыгадзін:
Стваральнікам БНР трэба сказаць дзякуй
Пятро Брыгадзін
з 2001 да 2003 быў
міністрам адукацыі. З таго
часу працуе дырэктарам
Дзяржаўнага інстытута
кіравання і сацыяльных
тэхналогій БДУ.
Пятро Брыгадзін — прафесійны
гісторык, які займаецца пачаткам
ХХ стагоддзя. Ён аўтар кніг «На
пераломе эпох: станаўленне бе
ларускай дзяржаўнасці (1917—
1920)» і «Паміж Усходам і Заха
дам: станаўленне дзяржаўнасці
і тэрытарыяльнай цэласнасці Бе
ларусі (1917—1939)», сумесна
з Уладзімірам Ладысевым.
100годдзе абвяшчэння неза
лежнасці Беларускай Народнай
Рэспублікі — цудоўная нагода
паразмаўляць пра тыя падзеі, як
яны бачацца сёння.
«НН»: Пятро Іванавіч, 25 сакавіка будзе 100 гадоў ад моманту
абвяшчэння незалежнасці БНР.
Што значыла тая падзея для нашай гісторыі?
Пятро Брыгадзін: Гэта быў пра
цэс дзяржаўнага самавызначэння,
які пачаўся ў 1917 годзе, яшчэ да
рэвалюцыі. Нічога не здараецца ў
адзін момант. Гэты працэс ішоў на
працягу ўсяго 1917 года, 1918 го
да, і большменш ён акрэсліўся
толькі ў 1920 годзе, пасля друго
га абвяшчэння БССР. Адна падзея
неразрыўна звязаная з іншай.
Была і спроба паразумецца з Ча
совым урадам. Беларуская дэлега
цыя, напрыклад, ездзіла ў Петра
град, каб дамовіцца аб аўтаноміі
краю. І нават такая вельмі абмежа
ваная ідэя аўтаноміі мела шмат
праціўнікаў. Многія не разумелі,
што адбываецца, а такія ж працэсы
ішлі ў краінах Балтыі, ва Украіне,
у АўстраВенгерскай Імперыі.
Галоўная складанасць была
ў тым, што нас не прызнавалі за
асобны этнас. І праз гэта рух не быў
такі аформлены, як на іншых тэры
торыях. На беларускіх землях гэ
ты працэс меў мноства праціўнікаў.
Існавалі шматлікія расійскія пар
тыі, а нацыянальныя партыі, як Бе
ларуская сацыялістычная грама
да, былі слабыя. Бежанства скінула
велізарную колькасць беларусаў
у Расіі. На невялічкай тэрыторыі,
якая была акупаваная нямецкімі
войскамі, нацыянальныя рухі мелі
шмат абмежаванняў.
І тое, што пасля разгону Усебела
рускага з’езда 1917 года прэзідыум
працягнуў ягоную справу па пад
рыхтоўцы Устаноўчага сходу, мела
значнасць. На такім раздарожжы,
калі немцы адышлі, а бальшавікі
яшчэ не прыйшлі, з’явілася маг
чымасць для нацыянальнага са
мавызначэння.
«НН»: Як увогуле ў беларусаў
у тыя часы саспела ідэя аб уласнай аўтаномнасці ці нават незалежнасці?
ПБ: Нацыянальная ідэя ў ча
сы крызісаў вымалёўваецца най
больш выразна. На памежжы эт
нас пачынае востра адчуваць ся
бе этнасам.
Калі бежанцы раскінуліся на
ўсёй тэрыторыі Расіі, то зразумелі,
што яны не зусім рускія. Ім казалі,
што яны «рускія», але іх проста
не разумела сталае насельніцтва
тэрыторыі, дзе яны апынуліся.
Таму бежанскія арганізацыі
вельмі актыўна ўключыліся ў на
цыянальнае адраджэнне. Беларус
кія арганізацыі ствараліся ў Петра

градзе, Маскве, Варонежы, Арле,
Адэсе…
Тыя, хто ўдзельнічаў на фран
тах, стваралі нацыянальныя адзін
кі: украінскія, літоўскія. І беларусы
таксама. Гэтыя працэсы падштурх
нулі да арганізацыйнага афармлен
ня. Калі сябры вайсковай рады
выйшлі з турмы, куды іх пасадзілі
бальшавікі, яны адразу заявілі,
што ствараюць свой сакратары
ят. Вось гэтыя члены прэзідыума
Усебеларускага з’езда, дэлегаты
палітычных партый і абвесцілі аб
стварэнні Беларускай Народнай
Рэспублікі. Яны скарысталіся
тым невялікім часавым прамеж
кам, які мелі.
Абвесцілі аб стварэнні БНР, але
немцы праз чатыры дні разагналі
сакратарыят, сказаўшы, што бе
ларусы занадта многа на сябе
ўзялі. Потым былі другая, трэцяя
ўстаўныя граматы.
Але галоўнае, што было зроб
лена, — заяўлена, што беларусы
маюць намер стварыць сваю дзяр
жаўнасць.
І гэта вельмі важны фактар. Ча
му? Мы не кажам, што ў нас сёння
ёсць нейкія канфлікты з суседзямі,
не, іх няма, але пра гэта трэба ка
заць. Бо на гэтую зямлю заявілі
свае прэтэнзіі і палякі, і літоўцы,
і ўкраінцы. УНР стварыла свае
цэнтры кіравання ў Брэсце, Гомелі
ды Мазыры і лічыла, што Палес
се — іхняе.
Так здарылася, што мы знахо
дзімся на памежжы. Малому наро
ду складана выжываць на памеж
жы без падтрымкі, а падтрымкі не
было. Калі не будзе міжнароднага
прызнання, то нічога не будзе.
«НН»: А хто на той момант мог
даць тую падтрымку?
ПБ: Балтыйскія краіны і ўкраін
цы звярталіся да немцаў: «Пад ня
мецкай уладай мы здабудзем сваю
волю». І Літва, Эстонія, Латвія пад
патранажам Вільгельма ствара
лі сваю дзяржаўнасць. А белару
саў ніхто не падтрымаў, ніхто! Та
му і кідаліся ў розныя бакі. Хацелі
звярнуцца да палякаў, але Скірмунт
сказаў: «Не, толькі да немцаў». Ён
там вучыўся, добра мову ведаў,
ездзіў да іх як прэм’ерміністр. Бы
ла і вядомая тэлеграма кайзеру.
«НН»: А вы лічыце памылкай
тую тэлеграму?
ПБ: Ды якая памылка?! Не! Тыя
падзеі варта разглядаць не з гле
дзішча нашага разумення. А трэба
паставіць сябе на месца чалавека
таго часу, які шукаў выйсця. Людзі
бачылі, што суседзі зрабілі вось так,
яны ўжо накіравалі тэлеграмы кай
зеру, маўляў, мы пад вашай уладай.
А чаму нам не зрабіць так?
А ў той жа час польскі корпус
генерала ДоўбарМусніцкага ўжо
захапіў палову Мінска. І што тут
рабіць? Трэба шукаць нейкае вый
сце і паратунак. Гэта была супер
складаная задача. А яшчэ і Пілсуд
скі абвесціў пра стварэнне ІІ Рэчы
Паспалітай. А Пілсудскі родам з гэ
тых мясцінаў, называў сябе белару
сам. Я сам знаходзіў у архіве ў Ма
скве, што Пілсудскі пры арышце
ў анкеце запісаўся беларусам.
Сёння трэба разглядаць тую тэ
леграму як спробу знайсці выхад.
Але гэта раскалола Раду. Бо была
прарасійская група, прапольская.
Шмат хто лічыў, што падтрымку
трэба шукаць на ўсходзе, бо там
рэвалюцыя, сацыяльная справядлі
васць. На Расію спадзявалася цэлая
група. Тая ж Бадунова, якая была
родам з Гомеля, была рускамоўнай.
Дэлегацыя ездзіла ў Маскву на пе

Пятро Брыгадзін
Нарадзіўся ў 1949 годзе
ў вёсцы Моладава
Іванаўскага раёна. Скончыў
гістфак БДУ (1971).
Выкладаў у БДУ. Рэктар
Акадэміі кіравання пры
прэзідэнце (2000—2001).
Міністр адукацыі (2001—
2003). Ад 2003 — дырэктар
Дзяржаўнага інстытута
кіравання і сацыяльных
тэхналогій БДУ.

рамовы. Шмат хто не разумеў, як
увогуле можна жыць без Расіі.
«НН»: 25 сакавіка 1918 — гэта
быў адчайны крок групы рамантыкаў займець уласную дзяржаву ці нешта большае?
ПБ: Прыйшлі да разумення, што
абвяшчэнне незалежнасці неабход
нае. Першы крок жа быў ужо зро
блены, другі зроблены. Застаецца
толькі арганізацыйна абвесціць,
што мы ствараем незалежную дзяр
жаву. Гэта ўсё было лагічна, а ніякі
не крык адчаю.
Немцы ставіліся да ўсяго гэта
га неяк абыякава: ну, займайцеся
культурнаасветніцкімі справамі,
нечым яшчэ. Ва ўрада БНР былі аб
межаваныя паўнамоцтвы. Але яны
накіроўвалі прадстаўнікоў на пера
мовы за мяжу, адкрывалі консуль
ствы. Яны спрабавалі зачапіцца
любымі шляхамі. Калі чытаеш да
кументы, то разумееш усю склада
насць. Разумелі яе і тыя людзі, якія
гэта рабілі.
Яны больш за ўсё баяліся, што
краіна будзе падзеленая. Гэта быў
самы вялікі страх.
Была складанасць па Віленшчы
не, бо беларускія дзеячы лічылі яе
толькі сваёй тэрыторыяй. Тым
больш беларусаў па перапісе ў Віль
ні было значна болей, чым літоў
цаў. Польшча таксама заявіла свае
інтарэсы на Віленшчыну. І літоў
цы, Тарыба, больш прыязна ставі
ліся да беларусаў, як хаўруснікаў у
супрацьстаянні палякам.
«НН»: А што стала галоўнай
прычынай, што пераўтварыцца
ў паўнавартасную дзяржаву БНР
так і не змагла?
ПБ: Адсутнасць падтрымкі.
Толькі гэта! Таму нашы прад
стаўнікі і ездзілі на міжнародныя
канферэнцыі ў Парыж, Берлін,
спрабавалі дагрукацца, каб нас
пачулі. Балты ўтрымаліся да Дру
гой сусветнай, бо дапамаглі немцы.
Немцы лічылі гэта Прусіяй, зем
лямі Курляндыі, таму і сталі да
памагаць. Краіны Балтыі заўсёды
былі бліжэйшымі да Захаду. А тыя
працэсы, што адбываліся ў нас
у ХІХ стагоддзі, вельмі паўплывалі
на гісторыю. Мы страцілі тады за
надта шмат сваёй інтэлігенцыі.
«НН»: Якія пазітыўныя моманты прынесла абвяшчэнне незалежнасці БНР?
ПБ: Гэта крышачку пазней пад
штурхнула савецкія ўлады да ства

рэння БССР. Гэта быў значны ко
зыр у перамовах! Што такія пра
цэсы самавызначэння адбываліся
і на тэрыторыі Беларусі. І Ленін,
калі абмяркоўваў стварэнне БССР,
то пісаў у лістах, што яна патрэб
ная найперш як буферная тэрыто
рыя. Калі б не было Усебеларуска
га з’езда, усіх гэтых рухаў, то нічога
б не было.
Трэба разумець, што БНР утва
ралася як часовая ўлада. Далей
мусіў быць Устаноўчы сход, які
павінен вызначыць уладу. І БНР
была часовым інструментам перад
Устаноўчым сходам, дзе і павінны
былі абмяркоўвацца пытанні дзяр
жаўнага будаўніцтва.
Магчымасці былі вельмі абме
жаваныя. Не было грошай, шукалі,
дзе іх можна знайсці, а багатыя
людзі ўжо часткова з’ехалі, нехта
згубіў фінансы. Не ўсе тыя мецэ
наты, хто фінансаваў рух у 1917 го
дзе, маглі рабіць так далей. Быў
і крэдыт ад УНР. І шукалі магчы
масць атрымаць крэдыт ад расій
скай улады. Грошай не было, а як
без грошай? Гэта цэлая тэма. Маг
чыма, з’явяцца гісторыкі, якія бу
дуць вывучаць фінансаванне на
цыянальнага руху ў 1917—1918 га
дах. Бо вельмі цікава! А гэтая тэма
амаль зусім нераспрацаваная. Не
каторыя грошы згубіліся, некато
рыя не дайшлі.
«НН»: А каго персанальна
са стваральнікаў БНР вы маглі б
вылучыць?
ПБ: Усю каманду, якая пасля раз
гону Усебеларускага з’езда не па
баялася. Многія ж адразу адышлі.
А гэтыя людзі, каля 15 чалавек, гэ
ты арганізацыйны камітэт, вартыя
ўвагі: Язэп Варонка, Палута Ба
дунова, Макар Касцевіч, Сымон
РакМіхайлоўскі, Тамаш Грыб,
Алесь Прушынскі (Гарун), Леа
нард Заяц, Іван Серада, Язэп Ды
ла, Іосіф Лагун. Потым далучыў
ся мецэнат Раман Скірмунт. Яны
засталіся ў ліку тых першых, хто
ствараў уладу БНР. Гэта як Часо
вы ўрад, які быў створаны з дэ
путатаў Думы, але дэпутатаў
шмат, а часовы ўрад невялічкі. Гэ
та тыя, хто сказаў, што мы пой
дзем далей.
«НН»: Гэта вельмі смелыя
людзі?
ПБ: Канечне ж! І тыя, што ўвахо
дзілі ў Вайсковую раду, спрабавалі
стварыць беларускую армію, як

Сымон РакМіхайлоўскі, і Кастусь
Езавітаў, і Ігнат Дварчанін.
РакМіхайлоўскі меў больш
магчымасцяў, ён служыў, быў дэ
легатам на Усебеларускім з’ездзе
ад арміі. Разумелі, што без арміі
нельга абараніцца і весці размовы
аб самавызначэнні.
«НН»: А сярод названых асобаў галоўнага рухавіка вызначыць
можна?
ПБ: Не. Можа быць, Варонка,
які і ўзначаліў Раду. Тамаш Грыб —
вельмі разумны чалавек, адукава
ны, сімпатычны. У яго была зака
ханая Бадунова, усё жыццё да яго
цягнулася, але была значна ста
рэйшая. Тамаш памёр хоць сваёй
смерцю, а Палута… [расстраляная
ў 1938. — Рэд.]
«НН»: Вы яшчэ станоўча ацэньваеце персону Рамана Скірмунта.
ПБ: Я проста ведаю, што ён ра
біў. Сваім жыццём даказаў, што
застаўся патрыётам.
Я родам з яго мясцінаў. Бацька
Скірмунта пахаваны ў маёй вёс
цы. І мой бацька, мой дзед, мама
расказвалі пра Марыю, пра Генры
ка, пра Рамана Скірмунтаў. Яны су
стракаліся! Ён быў такі паляшук,
гаварыў на паляшуцкай мове. Ка
ля Скірмунта круціліся ўсе, цягнулі
яго да сябе. Ён не правы быў, ён
быў «краёўцам», уваходзіў у кра
ёвую апазіцыю ў Дзяржаўнай Ду
ме. Уся ягоная радня ўдзельніча
ла ў паўстанні 1863 года, пайшлі
па этапе ў Сібір. Бацька Рамана
быў найбагацейшым чалавекам
на тэрыторыі Беларусі таго часу.
Скірмунт разумеў, што ён з гэтай
зямлі, быў патрыётам да апошня
га. Тыя людзі, якія арганізоўвалі тут
нешта, заслугоўваюць толькі павагі
і нашай добрай памяці.
«НН»: Іх памяць трэба ўшаноўваць?
ПБ: Варта вельмі станоўча ацэнь
ваць гэтыя імёны. Лёс у іх быў роз
ны, але гэта будзе потым. Мы ж
абмяркоўваем, што яны рабілі ў
1917—1918 гадах для беларускай
дзяржаўнасці, і за гэта ім трэба ска
заць дзякуй. Нашым дзядам і пра
дзедам, што яны тут нешта рабілі,
каб мы стварылі незалежную дзяр
жаву. Гэтыя падзеі 1918 года ўжо
вярнуліся ў нашую памяць, і гэта
выдатна.
Гутарыў Зміцер Панкавец,
фота Волі Афіцэравай
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Як мабільная сувязь уплывае на пчол
і чаму вуллі з пенаполістыролу
выцясняюць драўляныя
Як мы ўяўляем сабе
пчаляра? Добры дзядуля,
які няспешна абыходзіць
пасеку, пакурваючы
дымаром. Але наўрад
ці такое апісанне пасуе
сучаснаму пчалярубізнэсоўцу. Сур’ёзны
пчаляр — гэта качэўнік,
дыпламат, асілак…
Вобраз моцна змяніўся
з мінулых часоў. Але што ж
было ў тыя мінулыя часы?
Смерць за мёд
Борці, Бортнікі, Бортнавічы —
вёскі з такімі назвамі сустракаюцца
ў розных рэгіёнах краіны. Падгляд
пчол, здабыццё мёду і воску — гэ
та спрадвечныя заняткі беларусаў.
Мёдам і воскам нашы продкі сотні
год плацілі падаткі князям і дзяржа
ве, каштоўныя пчаліныя прадукты
былі важным артыкулам экспарту.
Першая дакументальная згадка пра
беларускае бортніцтва адносіцца да
канца ХІІІ стагоддзя: жыхары Бе
расця мусілі плаціць валынскаму
князю даніну мёдам.
У законах — ад «Рускай праўды»
Яраслава Мудрага, што грунтава
лася на даўнім звычаёвым праве
славянаў, да Статутаў Вялікага
Княства Літоўскага — рэгламен
тавалася дзейнасць бортнікаў, вы
значалася строгае пакаранне тых,
хто падымае руку на чужых пчолаў.
У XVI—XVII стагоддзях, нават
у часе вайны, салдатаў, якія ссек
лі дрэва з борцю, каралі смерцю.
Мільён борцяў
Пчолы, хутчэй за ўсё, нават не
разумеюць, што іх нехта разводзіць.
Але як чалавек навучыўся пчаляр
ству? Спачатку ён проста трапляў
на пчаліныя гнёзды, вандруючы
па пушчах. Пасля пачаў шукаць
іх спецыяльна. Гэта не так цяжка:
калі пакласці на зямлю кавала
чак сотаў з мёдам, ён, як магнітам,
прыцягне пчол. Пераносячы мёд
сабе ў дупло, пчолы прыводзілі да
яго і паляўнічага… З часам людзі
навучыліся рабіць для пчол штуч
ныя дуплы — борці. Іх высякалі
ў тоўстым дрэве і заваблівалі ту
ды малады рой.
Пра маштаб такіх лясных «па
сек» у мінулыя часы можа свед
чыць тое, што адзінкай падатка
абкладання ў ВКЛ быў «бор» —
60 бортных дрэваў. Гісторыкі,

грунтуючыся на мытных і падат
ковых дакументах XVI стагоддзя,
падлічылі, што ў Беларусі тады бы
ло каля мільёна борцяў.
Пушчы высякаліся, і з часам
знайсці прыдатнае па таўшчыні
дрэва для новай борці, якое расло
б у патрэбным месцы, рабілася ўсё
складаней. Тады чалавек перайшоў
на калоды: гэта тая самая борць,
толькі зробленая з кавалка ства
ла паваленага дрэва. Намнога
зручней: калоды — можна рабіць
ва ўласным двары, не рызыкуючы
зваліцца з высокага дрэва, і ставіць
там, дзе трэба бортніку.
Праўда, спосаб здабычы мёду за
ставаўся той самы: соты выразалі
праз вузкую шчыліну.
Часта мёд забіралі ўвесь, а пчол
знішчалі.

Рамкі, навузы, медагонка
Рэвалюцыйным у пчалярстве
стала ХІХ стагоддзе, калі ўкраінец
Пятро Пракаповіч стварыў рамка
вы вулей. Незалежна ад яго на
іншым краі свету падобнае вы
находніцтва зрабілі амерыканцы
Шарль Дадан і Амос Рут.
Сэнс працы пчаляра ў тым, каб
даць пчолам магчымасць сабраць
як мага больш «лішняга» мёду —
звыш таго, які ім самім трэба на
зіму. А чым лепшы за калоду рам
кавы вулей? У ім можна дадаваць
і мяняць рамкі, зручна сачыць, што
робіцца ў пчалінай сям’і. Пасля з’я
віліся медагонка і штучныя соты —
навузы, якія спрасцілі работу і пчо
лам, і чалавеку.
Падрабязную інструкцыю з чар
цяжамі, як рабіць рамкавыя вуллі,
друкавала ў 1910 годзе першая бе
ларуская газета «Наша Ніва».
У 1920-я ў Вільні выходзіў пабеларуску нават часопіс «Белару
ская борць», рэдактарам якога была

Борць са стаўбура паваленага дрэва можна рабіць ва ўласным
двары і ставіць там, дзе трэба бортніку.

Людвіка Сівіцкая (Зоська Верас) —
грамадская і культурная дзяячка,
выдатная спецыялістка па батаніцы.
Дзякуючы пчолам ці не — але яна
пражыла 99 год і пакінула неацэн
ныя ўспаміны пра сваю эпоху…

Пашкадуйце спіну пчаляра
Па сутнасці, за сто гадоў, што
мінулі ад таго часу, мала што змя
нілася, кажуць сучасныя пчаляры,
якія чыталі «Беларускую борць».
Нават памеры вулляў, якія даюц
ца ў «НН» 1910 года, цяпер амаль
такія ж. Але тэхнічны прагрэс ёсць:
змяняюцца матэрыялы. Напры
клад, з’явіліся вуллі з пенаполі
стыролу.
Каб пчолы зімой не вымерзлі,
вулей мае быць цёплым. Раней
у вуллях рабілі падвойныя сцен
кі, засыпалі між іх кастру, піла
вінне, нават попел. Такія вуллі не
пад’ёмныя. Рэдка сустрэнеш пча
ляра, у якога спіна не сарваная ад
перацягвання вулляў.
Пенаполістыролавы вулей лёгкі
і цяпло трымае, як тэрмас. Апроч
таго, гэта трансформер.
Ён складаецца з узаемазамя
няльных дэталяў, яго можна на
рошчваць, змяняць, у залежнасці
ад патрэбаў пчалінай сям’і. Ці не
шкодны пенаполістырол пчолам?
Не, ён нейтральны. Калі б быў
шкодны, пчолы б у ім не жылі. Яны
ж не дурныя.
Прамысловае
пчалярства — качавое
Пчалярства сёння падзяляец
ца на аматарскае і прамысловае.
Аматар хоча забяспечыць сям’ю
мёдам, прамысловец — зарабіць
на ім. Прамысловец можа мець
сто і больш вулляў. А сусветныя
нормы — ад 500. Таму даводзіцца
пастаянна пераязджаць на новыя

Сучасныя вуллі лёгкія
і трымаюць цяпло, як тэрмас.

ВКЛ на Carta Marina Олафа Магнуса — адной з самых
ранніх картаў Паўночнай Еўропы (1539). Справа можна
бачыць выяву мядзведзяў: адзін ласуецца мёдам, другі
лезе на бортнае дрэва з падвешанай да яго доўбняй,
якая мусіла ахоўваць мёд ад такіх няпрошаных гасцей.

палі. Закідаюць 20—30 вулляў
у грузавік — і на новае месца. Там
пастаялі, пакуль цвіце меданос, —
і далей. У Беларусі часам за 100 кі
ламетраў ездзяць. У Расіі пчаля
ры катаюцца ўвесь сезон: пачына
юць ад горнага Дагестана, дзе са
мыя першыя кветкі з’яўляюцца,
і аж да Курскай вобласці.
Разумныя сельгасвытворцы за
цікаўленыя ў пчалярах, якія пры
возяць вуллі на палі, бо, дзякую
чы апыленню, атрымаюць боль
шыя ўраджаі. У некаторых краінах
нават пчол трымаюць спецыяльна
для апылення. У нас пчаляр му
сіць быць дыпламатам, увайсці
ў давер да агранома, каб дазволіў
паставіць вуллі на полі і не труціў
пчол хімікатамі…
Еўропа мільёны даляраў укладае
ў селекцыю пчол, там ідзе бараць
ба за захаванне мясцовых парод,
сапраўдныя «пчаліныя войны».
У Беларусі няма ярка выяўленых
уласных парод. Самыя пашыра
ныя — карпацкая, яшчэ з часоў
СССР, карніка, бакфаст — апош
няе нават не парода, а лінія, сумесь.
Каб змяніць пчаліную пароду, трэ
ба проста матку памяняць — і ўсе
наступныя пчолы будуць ужо но
вай пароды. У інтэрнэце ёсць цэ
лыя сайты маткаводаў. Селекцыя
пчол адбываецца на астравах, дзе
ніякі залётны труцень не з’явіцца.

Пчаліныя адносіны
Ёсць стэрэатып, што ў пчалінай
сям’і ўсім кіруе матка. Але гэта не
так: у пчол калектыўны розум. Іх
дзеянні абумоўленыя інтарэса
мі пчалінай сям’і. Добры пчаляр
мусіць разумець іх логіку, умець
падстройвацца, ствараць умовы,
даваць фронт работ. Але тут ня
ма стандартных рашэнняў. Калі
з буйной рагатай жывёлай лю
дзі навучыліся працаваць, дык
у пчол — штогод новыя фокусы.
Нібыта і робіш усё як летась, а рэ
акцыя пчол цалкам процілеглая.
Яшчэ адзін стэрэатып — што
працягам роду матка займаецца
ў вуллі. Насамрэч гэты інтымны
працэс адбываецца ў палёце. Мат
ка робіць аблёт — да 15 кіламетраў
можа ляцець. Найдужэйшы тру
цень даганяе яе і апладняе. Гэта ад
бываецца на хуткасці 60 кіламе
траў у гадзіну. Матка спарваецца
так з 8—9 трутнямі, якія пасля гэ
тага паміраюць. А матка вяртаецца
ў вулей і адкладае яйкі. Але падчас
вылету і матка можа згубіцца — за
блукаць, птушка яе можа схапіць
ці шэршань. Маткі жывуць гадоў

пяць, але ў прамысловым пчаляр
стве — год-два.
Біч апошняга часу — гэта клешч
вароа. Раней яго не было. Ён за
водзіцца ў вуллях і харчуецца ге
малімфай пчол, якая ў іх замест
крыві. У адрозненне ад крыві, ге
малімфа не згусае — параненая
пчала гіне.
Якасць мёду ад пчаліных хвароб
не горшае, проста сям’я робіцца
слабейшай. А слабая пчаліная ся
м’я — гэта як прадпрыемства на
дзярждатацыі: на сябе не напра
цоўвае, трэба падкормліваць, мно
га марокі з ёй.

Ці ўплываюць на пчол
мабільнікі
На сёння няма дакладных да
следаванняў нават пра тое, ці шко
дзяць мабільнікі людзям. Не кажу
чы пра пчол. Але, кажуць пчаля
ры, не можа не ўплываць. Па ўсім
свеце назіраюцца выпадкі злёту
пчол — калі ўся сям’я проста па
дымаецца і знікае невядома куды.
Раней такога не бывала. Што гэ
та? Вірус? Клешч? Мабільнікі?
Невядома.
Але на якасць мёду мабільная су
вязь не ўплывае ніяк.
Які мёд самы смачны
Тут усё на аматара. І ад моды
залежыць. У Расійскай Імперыі
цаніўся зацукраваны мёд з буйны
мі крупкамі. Ён ужываўся як ана
лаг цукру. Цяпер на другім месцы
па продажах рапсавы крэм-мёд.
Тэхналогія яго вырабу прыйшла
да нас з Канады — мёд насычаец
ца паветрам, робіцца мяккі.
Лічыцца таксама, што, калі мёд
не цукруецца, значыць, ён з нейкімі
ненатуральнымі дадаткамі. Але
ёсць гатункі, якія цукруюцца сла
бей — напрыклад, акацыевы, падзе
вы (апошні пчолы робяць не з не
ктару, а з салодкай вады, малачка
тлі). У Беларусі акацыя рэдкая,
акацыевы мёд больш характэрны
для Украіны.
Апроч мёду, пчолы і праполіс да
юць, і пчаліны хлеб, якія дапама
гаюць ад многіх хвароб.
Пчаляр, які пачынае, павінен
разумець, навошта гэта яму: ці за
бяспечыць сям’ю мёдам, ці зара
біць. Ад гэтага залежыць памер
інвестыцый. Цяпер на спецыя
лізаваных сайтах можна купіць
усё неабходнае. Не спяшайце
ся, назірайце за пчоламі, чытайце
сур’ёзныя кнігі — і будзеце мець
духмяны мёд і сабе, і людзям.
СМ
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усяго патроху

Правілы жыцця
плюс-сайз мадэлі з Магілёва:
«Магу і ўдарыць!»
Ганна Сякацкая — адна
з найбольш запатрабаваных
мадэляў плюс-сайз
у Беларусі. Яна актыўна
здымаецца для айчынных
каталогаў адзення, паспела
папрацаваць у Турцыі
і Індыі, а нядаўна прайшла
жорсткія кастынгі і трапіла
на ўкраінскае шоу «Мадэль
XL». Ганна абышла тысячу
іншых прэтэндэнтак і стала
адной з дзесяці ўдзельніц
праекта, першы сезон якога
скончыўся ў снежні.
Мы звязаліся з гэтай
пазітыўнай і ўпэўненай
у сабе дзяўчынай,
фотаздымкі якой вы
маглі сустракаць у сваім
горадзе, каб распытаць
пра мадэльны бізнэс
у Беларусі, працу над сабой
і планы на жыццё.
«Я заўсёды была мажнай дзяў
чынкай. Але з-за гэтага ў мяне
амаль ніколі не было праблем.
Аднакласнікі і аднагрупнікі з мяне
не здзекаваліся: можа, мне пашан
цавала з людзьмі навокал, а можа,
проста зарэкамендавала сябе чала
векам, які не даруе такіх рэчаў. Калі
ты дазваляеш абыходзіцца з сабой
непрыгожа, людзі будуць працяг
ваць гэта рабіць.
Я жыву па прынцыпе «маё це
ла — мая справа». Хочаш — пра
цуй над кубікамі, хочаш — не. Але
нікому не навязвай свой стыль
жыцця як адзіны правільны.
З непрыемных успамінаў дзя
цінства — тое, што мяне не ўзялі на
танцы праз маю вагу. Хоць я магла
сесці на шпагат і «хадзіла» колам.
Гэтага не ўмелі худыя дзяўчаты.
У гімназіі з маімі памерамі бы
ло складана набыць прыгожую
школьную форму. Добра, што сён
ня такога няма: рынак адзення ба

Ганна Сякацкая.

гаты на розныя мадэлі і фасоны,
які б памер ты ні насіў. Абы гро
шы былі.
Фатаграфавацца я любіла заў
сёды. Памятаю, калі ствараўся
школьны альбом, мы з сяброўкамі
крэатывілі больш за іншых: амаль
аднолькава апрануліся дзеля зды
мак, прыдумалі ўключыць у кадр
мыльныя бурбалкі і пену ад шам
панскага.
Першыя сур’ёзныя здымкі з пра
фесійным макіяжам адбыліся ў мя
не падчас студэнцтва ў Белару
скай дзяржаўнай сельскагаспа
дарчай акадэміі, дзе вучылася на
менеджара-эканаміста. Я ўвогуле
пагаджалася на ўсе прапановы ад
фатографаў-пачаткоўцаў, нават
калі разумела, што яны здымаюць
дрэнна. Мне трэба было вучыцца
працаваць перад камерай.
Камерцыйную прапанову атры
мала дзесьці праз год пасля пер
шых здымак. Для працы над скла
даннем каталога з адзеннем патра
баваліся дзяўчаты 42 і 52 паме
раў. У мяне — 48, але вырашыла

Ганна і іншыя ўдзельніцы шоу «Мадэль XL».

адгукнуцца на аб’яву ў інтэрнэце.
І я спадабалася кліентам. Распла
ціліся тады са мной адзеннем —
ваўкашапкай.
Мадэллю плюс-сайз мяне ўпер
шыню назвалі падчас здымак у Ін
дыі. Сярод іншых дзяўчат я была
адзінай з формамі і, як на злосць,
мяне запрашалі на меншую коль
касць кастынгаў. Тады ў мяне
ўпершыню пачаліся загоны і думкі:
можа, трэба скінуць вагу? Але по
тым я супакоілася.
Сама сябе я не адчуваю плюссайз. Гэта азначэнне падкрэслівае,
што «ты не такая, як іншыя». Я —
звычайная мадэль. Проста хтосьці
аднойчы прыдумаў, што ніз, шы
рэйшы за 92 сантыметры, ужо не
стандарт. Так можна большасць
жанчын на планеце аднесці ў ка
тэгорыю плюс-сайз. Мне падабаец
ца, калі нас называюць жанчынамі
з формамі: калі ёсць талія, ягадзіцы
і грудзі.
Разам са мной у Горках вучы
лася досыць «аб’ёмная» дзяў
чына, яшчэ і ростам 180. Але

яна была настолькі модная, спя
вала і так добра ўмела сябе па
даць — проста свяцілася знутры,
што хлопцы за ёй бегалі калонамі.
Калі ты шэрая мышка, замкнёная
ў сабе, то і з 40 кілаграмамі мо
жаш быць адзінокай і нецікавай.
Вагу можна скінуць, але тое, што
ўнутры, — не.
Не трэба думаць, што мадэлі
плюс-сайз ядуць усё, што захо
чуць, і зусім не сябруюць са спор
там. Канечне, я не адмаўляю са
бе ні ў папкорне, ні ў сушы, калі
душа патрабуе. Але нават плюссайз дзяўчаты павінны трымаць
сябе ў форме. Як кажа мая ся
броўка, у кожнага ёсць свой ліміт
тлустасці, з якім ты будзеш выгля
даць належна. Я камфортна ад
чуваю сябе ў 48-м памеры. Калі
набіраю вагу пасля святаў, паку
тую. Я маю абанемент у трэнажор
ную залу і летам намотваю шмат
кіламетраў па горадзе на ровары.
Я не зацыклена на спорце, але ён
мае месца ў маім жыцці.
Беларускія вытворцы адзен
ня ўсё часцей асэнсоўваюць, што
вопратку трэба рэкламаваць не
толькі на худых мадэлях. Калі бе
ларуска з 50-м памерам заходзіць
на нейкі сайт, каб выбраць сабе но
вую сукенку, яна хоча бачыць, як
гэта сядзіць на дзяўчыне яе паме
раў, бо на худзенькай і мяшок бу
дзе прывабным.
Я шмат здымаюся для каталогаў
з брэсцкім трыкатажам. І мае за
моўцы маюць вялікую патрэбу
ў новых тварах, заўсёды просяць
параіць каго-небудзь для здымак.
Запыт на плюс-сайз мадэляў ёсць,
але знайсці такіх, якія б умелі пра
цаваць перад камерай, цяжка. Я
ўпэўненая, што яны існуюць, але
недзе сядзяць і хаваюцца, бо ўсё
яшчэ саромеюцца сябе.
Я ніколі не сутыкалася з нейкім
гвалтам ці непрыемным фліртам на
працы, але каляжанкі расказвалі,
што такое было. Асабліва шмат не
прыемных водгукаў пра кантракт
ную працу ў Турцыі. Мяне такія рэ
чы абміналі, бо, думаю, адчуваецца,
што я магу і ўдарыць замоўцу, не
буду глядзець на яго статус.

У мяне хапае дрэнных звычак, я
ў гэтым плане звычайны чалавек.
Магу выціскаць сабе і малодшаму
брату прышчы, каваманка, люблю
шампанскае. А яшчэ — інтэрнэті тэлефоназалежная.
На ўкраінскае шоу «Мадэль XL»
я трапіла дзякуючы журналістам
з канала «1+1», якія знайшлі мой
профіль у інстаграме. Яны запра
сілі мяне на першы кастынг, мне
прыйшлося адмяніць усе свае
здымкі тут і паехаць у Кіеў. Я не
думала, што прайду нават першы
адбор, але ў выніку трапіла ў дзя
сятку найлепшых канкурсантак.
Асобны дзякуй тут трэба сказаць
маім бацькам. Яны таксама адклалі
ўсе справы і павезлі мяне ў Кіеў на
машыне, бо квіткоў на той момант
было ўжо не дастаць. Маці і тата
заўсёды падтрымлівалі мяне ва
ўсім. Памятаю, у школе я сказала,
што мне вельмі падабаецца шыць
на ўроках працы — яны з бабуляй
хутка падарылі мне швейную ма
шынку. Падабаецца — развівайся
ў гэтай справе.
З дзяўчатамі на шоу ў нас былі
добрыя адносіны, мы працягва
ем камунікаваць і цяпер. Праўда,
здараліся выпадкі, калі нехта мог
не пракаментаваць табе ў твар,
але рабіў гэта на камеру. Потым
ты бачыў праўдзівае стаўленне да
сябе ў эфіры.
На жаль, пакуль што ў Беларусі
немагчыма пражыць толькі на гро
шы, што зарабляе мадэль плюссайз. Можа, гэта стане рэальнасцю
праз які дзясятак гадоў, калі больш
вытворцаў і кампаній зразумеюць,
што адзенне трэба не толькі худым.
Я планую развівацца ў гэтай
галіне, але хацелася б выйсці за
межы пазіравання. Канечне, у ка
тэгорыі плюс-сайз узроставыя
межы больш расплывістыя, чым
у «звычайных» мадэляў. Але ні
што не вечна. Таму ў будучыні я б
хацела запусціць уласную лінейку
бялізны для дзяўчат з нестандарт
нымі формамі. А яшчэ — адкрыць
першае агенцтва для такіх мадэ
ляў, як я».
Гутарыла Кацярына Карпіцкая
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Найбагацейшы народ свету:

гісторыя індзейскага племені асейджаў,
якое наймала белых у якасці прыслугі
Яны куплялі катэджы, лімузіны,
выпраўлялі дзяцей вучыцца ў Еў
ропу. Яны наймалі белых у якасці
абслугі. Іх прыбыткі складалі пад
600 тысяч даляраў у год.
У гэтай гісторыі сплялося ўсё:
мудрасць, хцівасць, крымінал,
ФБР…

Найвышэйшыя
на кантыненце
На пачатку ХІХ ст. асейджы
лічыліся наймацнейшым індзей
скім племенем у ЗША. Нават са
ма іх назва паходзіць з француз
скай мовы і значыць «ваяўнічы».
Мужчыны-асейджы лічыліся най
вышэйшымі на кантыненце — іх ся
рэдні рост складаў 1,9—2,1 м, гэ
та і цяпер нямала, не кажучы пра
200-гадовую даўніну.
У 1803 годзе прэзідэнт ЗША То
мас Джэферсан купіў у Францыі
тэрыторыю сённяшняга штата
Луізіяна, на абшарах якога зна
ходзіліся землі асейджаў. Улады
ЗША хацелі змусіць індзейцаў
аддаць тэрыторыю белым калані
стам. Урэшце ў 1870 здзелка адбы
лася. Асейджы пагадзіліся сысці са
сваіх земляў, а ўрад плаціў ім 1,25
даляра за кожны акр (0,4 га). Гэ
тых грошай было дастаткова, каб
набыць зямлю ў любым іншым
месцы ЗША. Нямногім індзейскім
плямёнам так шанцавала.
Увагу асейджаў прыцягнулі 1,5
млн акраў у штаце Канзас. Тэрыто
рыя была незаселеная і складалася
галоўным чынам з камяністых пу
стак, непрыдатных для земляроб
ства. Правадыр асейджаў Ва-ЦіАн-Ка сказаў тады: «Мой народ
будзе шчаслівы тут. Белы чалавек
не зможа ўкласці жалеза ў гэтую
зямлю. Тут многа ўзгоркаў, а белы
чалавек не любіць узгоркаў і не
прыйдзе сюды».
Асейджы купілі зямлю па 70 цэн
таў за акр і пераехалі. На той мо
мант іх было каля трох тысяч —
утрая меней, чым 70 гадоў назад.
Столькі людзей было страчана
з-за перасяленняў і хвароб, пры
несеных белымі людзьмі.

Правадыр асейджаў Ва-Ці-Ан-Ка.

Вялікая мудрасць
Вялікага Сэрца
Тым часам амерыканскі ўрад
хацеў сілай ператварыць індзей
цаў у фермераў, каб іх стыль жыц
ця быў такі самы, як у белых ка
ланістаў. У 1906 асейджы змуша
ныя былі падпісаць дамову, згод
на з якой, іх тэрыторыя, якая ра
ней належала цэламу племені, бы
ла падзеленая на 2229 участкаў, па
колькасці асейджаў.
Урад хацеў стварыць і закана
даўчую магчымасць для выкупу
зямлі ў індзейцаў белымі кала
ністамі. Дамову падпісваў права
дыр, якога белыя каланісты на
зывалі Джэймсам Бігхартам (Big
Heart — вялікае сэрца).
Бігхарт ведаў сем моваў, між
іншым англійскую, француз

Джэймс Бігхарт на сустрэчу з белымі адзяваў касцюм.

Молі Буркхарт з сёстрамі.

скую, мову сіу і лаціну, а на сустрэ
чу з белымі адзяваў касцюм.
Яму ўдалося ўставіць у дамову
непрыкметны пункт, на які ніхто
да пары не зважаў.
А менавіта: радовішчы газу, нафты,
іншых карысных выкапняў, якія мо
гуць знайсціся на землях асейджаў,
будуць належаць цэламу племені.
Правадыр ведаў, што рабіў, бо
яго супляменнікі ўжо знаходзілі
невялікія крынічкі нафты на сва
ёй зямлі.
Калі правы на зямлю можна бы
ло прадаваць, дык правы на карыс
ныя выкапні, дзякуючы Бігхарту,
не прадаваліся. Іх можна было
толькі перадаць у спадчыну. Але
ўрадоўцы не адчулі тут падвоху.
Сітуацыя змянілася ў 1917, калі
зямля асейджаў пачала выстрэль
ваць фантанамі нафты.
Гаспадары ўчасткаў зараблялі
тысячы даляраў за дзень. Толькі
ў 1925 годзе асейджы атрымалі
30 млн даляраў (на сучасныя гро
шы — каля 400 млн).
Прыбыткі дзялілі на ўсіх членаў
племені, і на кожную сям’ю пры
ходзілася каля 600 тыс. штогод.
Менавіта тады асейджаў абвясцілі
найбагацейшым народам свету,
а памерлага ў 1908 г. Бігхарта на
зывалі «індзейскім Майсеем».

Белыя зладзеі
Асейджы пачалі карыстацца
багаццем: куплялі дамы, лімузі
ны, выпраўлялі дзяцей вучыцца
ў Еўропу. Наймалі прыслугу —
часта белых.
Газеты пісалі пра рэальныя і вы
думаныя экстравагантныя выдаткі
індзейскіх мільянераў. Яны мелі,
напрыклад, звычку выкідаць но
выя машыны, прабіўшы кола.
«Яны робяцца такімі багатымі,
што з гэтым трэба нешта рабіць», —
пісалі газеты.
І ў 1921 г. Кангрэс ухваліў па
станову, згодна з якой, кожная
асоба, што мела прынамсі палову
індзейскай крыві, мусіла мець бе
лага фінансавага прадстаўніка.

Афіцыйна гэта мусіла абараніць
індзейцаў ад іх саміх, каб яны не
марнавалі багацце бяздумна. На
практыцы куратары проста аб
крадалі індзейцаў — напрыклад,
куплялі ім тавары па завышаных
цэнах, пакідаючы розніцу сабе. Так,
адзін куратар купіў аўто за 250 да
ляраў, а індзейцу аддаў за 1250.
Часам «прадстаўнікі» куплялі за
індзейскія грошы цэлыя дамы,
нібыта для індзейцаў, але жылі ў іх
самі. Здараліся і звычайныя кра
дзяжы. Толькі за 1925 год у асей
джаў скралі 8 млн даляраў.
Але белыя па-ранейшаму не
маглі атрымаць права на здабычу
нафты, бо такое права можна бы
ло толькі ўспадкаваць. Адзіны спо
саб — увайсці ў індзейскую сям’ю.
І жанчыны з племені асейджаў
цешыліся надзвычайнай увагай
з боку мясцовых белых. Бывалі
і трагедыі, як у сям’і заможнай
індыянкі Молі, жанатай з белым
Эрнстам Буркхартам.
У кароткі час дзве яе родныя ся
стры і два стрыечныя браты былі
знойдзеныя са смяротнымі агня
стрэльнымі ранамі, маці памер
ла ад раптоўнай хваробы, а апош
няя з жывых сёстраў Молі загінула
ад выбуху бомбы. Забойцаў не
знайшлі.
Усяго ад 1921 да 1925 г. пры ня
высветленых абставінах загінула ка
ля 60 індзейцаў-асейджаў і белых,
якія спрабавалі іх бараніць.
Стаў ахвярай нявысветленых за
бойцаў нават адвакат Вільям Во
ган, юрыст Джорджа Бігхарта, пля
менніка славутага правадыра. Адва
кат ехаў да шэрыфа з дакументамі
аб прыцясненнях індзейцаў, папя
рэдне сказаўшы таму па тэлефоне,
што ведае імёны забойцаў. Яго цела
знайшлі назаўтра з паламаным кар
кам каля чыгуначнага насыпу. Да
кументы зніклі.

За справу бярэцца ФБР
Злачынствы супраць асейджаў
зацікавілі Эдгара Гувера, тады ма
лавядомага кіраўніка Следчага бю

ро, з якога пазней вырасце ФБР.
Але на той час агенты яшчэ нават
не мелі права насіць зброю і право
дзіць арышты. Гувер даручыў след
ства Тому Уайту, былому тэхаска
му рэйнджару.
Два гады следчая група збірала
інфармацыю. Напрыклад, Уайт
высветліў, што ў выніку серыі за
бойстваў сваякоў Молі Буркхарт
яна стала спадкаемцай вялікіх
радовішчаў нафты. Але, як інды
янка, не магла сама распараджац
ца маёмасцю, а яе куратарам быў
муж, Эрнэст Буркхарт.
На першы погляд ён падаваўся
ўзорным клапатлівым мужам. Калі
пачалі загадкава паміраць сваякі
жонкі, многа зрабіў для таго, каб
знайсці забойцаў.
Аднак калі следчыя прыціснулі
яго, ён прызнаўся, што забойствы
арганізоўваў яго дзядзька, уплы
вовы трымальнік ранча Біл Хэйл.
Эрнст прызнаўся таксама, што
памалу падтручваў жонку, даю
чы атруту замест лекаў. Пасля яе
смерці ён успадкаваў бы радовішчы
і перадаў бы іх дзядзьку. Эрнста
не стрымлівала нават тое, што ў
іх з Молі былі дзеці. Хоць мозгам і
арганізатарам злачынства быў усё
ж дзядзька, віна Эрнста ў тым, што
бязвольна выконваў усе яго загады.
Суд цягнуўся ад 1926 да 1929.
Рэгулярна паведамлялася пра
спробы подкупу прысяжных, за
палохвання сведкаў. Буркхарта і
яго дзядзьку асудзілі на пажыццё
вае зняволенне. Але яны выйшлі
датэрмінова.

Нафта скончылася,
але ёсць казіно
Іх удалося асудзіць толькі та
му, што справа была распачатая
ў федэральным судзе. Мясцо
выя суды не захацелі б звязвацца
з уплывовым абшарнікам Хэй
лам, якога яшчэ называлі «кара
лём асейджскіх раўнінаў».
Молі Буркхарт развялася з Эрн
стам, як толькі стала зразумелая
яго роля ў той гісторыі. Яна выйш
ла замуж яшчэ раз, а памерла ў ве
ку 50 год ад прычын, не звязаных з
ранейшым падтручваннем.
У апошнія гады жыцця яна магла
цешыцца сваёй удачай. У 1931 го
дзе Кангрэс ЗША скасаваў інсты
тут белых куратараў для індзейцаў.
Праўда, і нафтавы струмень пачаў
слабець… Нафта дагэтуль здабы
ваецца на землях асейджаў, але
ў сімвалічных аб’ёмах.
Унучка Молі Буркхарт атрым
лівае за сваю нафту пару тысяч
даляраў штогод — прыемны да
датак да сямейнага бюджэту, але
лімузінаў не накупляеш.
Але асейджы нармальна пачу
ваюцца: у якасці кампенсацыі за
прыцясненні з боку белых і аме
рыканскага ўраду улада ЗША
дазволіла індзейцам трымаць у рэ
зервацыях казіно. А гэта бізнэс,
яшчэ лепшы за нафтаздабычу, бо
радовішча тут невычэрпнае.
Але асейджы не былі б самі
сабой, каб не прыцягнулі ўладу
да суду за шматгадовы прыг
нёт. У 2011 годзе, пасля 11-гадо
вага працэсу, індзейцы спагналі
380 тысяч даляраў кампенсацыі.
Гэта была найбольшая ў гісторыі
выплата ўрада ЗША індзейска
му племені.
Паводле Zakazana historia
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Як у савецкім Мінску арганізавалі
палітычнае забойства па загадзе Сталіна
Заадно з рэжысёрам Міхоэлсам задушылі і ўласнага агента, прыстаўленага, каб за ім сачыць
Сёлета споўнілася 70 гадоў
аднаму з самых вядомых
палітычных забойстваў
у гісторыі Савецкага Саюза.
І адбылося яно ў Мінску.
Увечары 12 студзеня 1948 года
ў нумары мінскага гатэля «Бела
русь» зазваніў тэлефон. Пастая
лец, тэатральны крытык Уладзі
мір Голубаў, зняў слухаўку. У га
тэль дазваніўся былы сакурснік
Голубава — інжынер Сяргееў, які
запрашаў старога таварыша на
сваё вяселле. Але Сяргееў вель
мі прасіў Голубава ўзяць з сабой
і сталічную зорку (вядома было,
што той прыехаў у Мінск разам
з маскоўскім тэатральным акцё
рам і рэжысёрам Саламонам Мі
хоэлсам), распавёў Голубаў рэ
жысёру Віктару Галаўчынеру, які
таксама быў у нумары. У тым,
што Міхоэлс дасць згоду, сумне
ваў амаль не было: ён ніколі не
быў супраць добрай гулянкі.
Так і адбылося. Голубаў зай
шоў у нумар Міхоэлса, распавёў
пра запрашэнне. Той пагадзіўся.
Каля дзевяці гадзін вечара яны
сустрэліся з тым самым інжыне
рам Сяргеевым. Селі ў машыну
і паехалі на лецішча ў Сцяпянку.
Жыць абодвум заставалася ка
ля гадзіны.
***
Мінулы 1947 год выдаўся
няпростым для міністра дзяр
жаўнай бяспекі СССР Віктара
Абакумава. На пасадзе міністра
ён прабыў зусім няшмат, з мая
1946 года, але за гэты час па
спеў абзавесц
 іся ўплывовымі
ворагамі. Да ворагаў Абакумаў
прывык і не баяўся. Чалавека,
які працаваў операм у ГУЛАГу,
а пасля ўзначальваў СМЕРШ,
напужаць цяжка. Прэтэнзіі кі
раўнікоў МУС і нават Молата
ва не турбавалі міністра, пакуль
ён быў на добрым рахунку ў Ста
ліна. Але ў 1947-м у генерал-пал
коўніка Абакумава з’явіўся най
больш небяспечны і моцны пра
ціўнік — сам Лаўрэнці Берыя.
Абакумава не любілі многія
і даўно. Сын чорнарабочага, ён
і сам ніколі не цураўся цяжкай
працы, і няважна, у што трэ
ба было запэцкаць рукі: у бруд
ці кроў. Работнікам Абакумаў
быў старанным, жорсткім і бяз
літасным, але чалавекам заста
ваўся ўпартым і свавольным.
Дзе такое відна, каб члена кам
партыі разжалавалі ў кандыда

ты за нежаданне пазбаўляцца
ад палітычнай непісьменнасці?
А менавіта так і адбылося з Аба
кумавым яшчэ ў 1933 годзе.
А ў 1934 высветлілася, што ўпаў
наважаны эканамічнага аддзела
НКВД Абакумаў нярэдка бавіць
час на канспіратыўных кватэрах
з жанчынамі. За гэта яго адпра
вілі аператыўнікам у ГУЛАГ, але
праз пару гадоў усё ж вярнулі
ў сталіцу. Ішоў 1937 год, і Аба
кумаў, які ніколі не шкадаваў
«здраднікаў», хутка зрабіў сабе
добрую кар’еру. У канцы 1938 го
да 30-гадовы Віктар Абакумаў
узначальвае ўпраўленне НКВД
па Растоўскай вобласці, а ў 1941
становіцца намеснікам самога
Берыі.
Затым вайна, СМЕРШ, рас
стрэлы незадаволеных Сталі
ным, удзел у дэпартацыі наро
даў Каўказа ў 1944-м, рэпрэсіі
і дэпартацыі на тэрыторыях,
вызваленых ад фашыстаў, Пе
рамога і, як вынік, міністэрскае
крэсла. І праз кароткі час — ня
навісць былога патрона Берыі.
Таго раздражняе, што Абаку
маў перастае яго слухаць, замя
няе людзей Берыі ў МДБ сваімі
і ўвогуле адчувае сілу і дазваляе
сабе зашмат.
Але Віктар Абакумаў, пра
якога казалі, што ён славалюб
ны і ўладны, як Берыя, толькі
не такі разумны, дурнем усё ж
не быў. Ён разумеў, што з паса
ды міністра сыходзяць ці ў ла
гер, ці ў магілу, а каб затрымац
ца на пасадзе, патрэбная гучная
гісторыя. У выніку з’яўляецца
нібыта накіраваная супраць са
мога Сталіна «сіянісцкая змова».
***
Саламон Воўсі нарадзіўся
ў 1890 годзе ў Дзвінску Віцеб
скай губерні (сёння гэта латвій
скі Даўгаўпілс). Рос у патрыяр
хальнай габрэйскай сям’і, ву
чыўся ў хедэры, а расейскую
мову вывучыў толькі ў 15 год.
Тэатр заўсёды цікавіў Саламо
на, але ён паспеў пабыць студэн
там рэальнай вучэльні ў Рызе,
камерцыйнага інстытута ў Кіеве,
трохі павучыўся на юрыста ў Пе
цярбургу.
Але ж пасля рэвалюцыі Сала
мон Воўсі паступае ў яўрэйскую
тэатральную студыю ў Пецяр
бургу і ў 1919 годзе бярэ псеў
данім Міхоэлс. Грае, сам піша
п’есы.
Праз два гады Саламон пера
біраецца ў Маскву, у Дзяржаўны

Саламон Міхоэлс быў геніяльным рэжысёрам.

Так выглядаў гатэль «Беларусь», цяпер ён называецца «Краўн-плаза».

габрэйскі тэатр, які і ўзначаль
вае ў 1929 годзе — калі падчас за
межных гастроляў былы кіраў
нік Граноўскі вырашае не вяр
тацца ў Савецкі Саюз.
Здавалася б, кар’ера ідзе толь
кі ўгору. Калі пачынаецца вай
на, Міхоэлс плённа працуе ў Яў
рэйскім антыфашысцкім камітэ
це, нават едзе ў сямімесячны тур
па Паўночнай Амерыцы і Вя
лікабрытаніі. Ён быў знаёмы
з Эйнштэйнам, Чарлі Чапліным,
шырока вядомы ў тэатральных
колах не толькі СССР, але і Еў
ропы.
Яўрэйскі антыфашысцкі ка
мітэт — прапагандысцкая арга
нізацыя, створаная Лубянкай
у 1941 годзе. ЯАК складаўся з яў
рэйскіх інтэлігентаў, якія фактыч
на прасілі дапамогі ў габрэяў све
ту: збіралі грошы, машыны, аб
сталяванне для Чырвонай Арміі
падчас Вялікай Айчыннай вайны.
У гэты час ЯАК набывае за мя
жой вядомасць і аўтарытэт. Па
сля вайны, у 1946 годзе, яго стар
шыня Саламон Міхоэлс атрым
лівае Сталінскую прэмію другой
ступені.
Але Сталінская прэмія не вы
ратавала Міхоэлса ад лютасці са
мога Сталіна. А поспехі ЯАК не
толькі не аддалілі яго кіраўніка
ад смерці, а наадварот — наблізілі
канец.
***
Дакладна не вядома, чаму ахвя
рамі Абакумаў «прызначыў» га
брэяў. Але, хутчэй за ўсё, ён вы
рашыў забіць адразу двух зай
цаў. Кіраўніцтву СССР даўно
мазоліў вочы Яўрэйскі анты
фашысцкі камітэт. ЯАК быў на
кіраваны на замежнікаў і пра
цаваў паспяхова (толькі з ЗША
«браты-яўрэі» накіравалі ў СССР
16 мільёнаў даляраў), але па
сля вайны пачаліся пытанні.
ЯАК стаў цікавіцца дыскрымі
нацыяй яўрэяў у Саюзе, узніка
лі пытанні аб стварэнні яўрэй
скай аўтаноміі, што не падаба
лася Сталіну.
Акрамя таго, Абакумаў ведаў,
што Сталін вельмі не любіць

Алілуевых, сваякоў ягонай бы
лой жонкі (Надзея Алілуева
скончыла жыццё самагубствам
яшчэ ў 1932 годзе). А Саламон
Міхоэлс — выпадкова ці не — су
стракаўся ў тэатры з Яўгеніяй
Алілуевай, сястрой Надзеі. Ка
жуць, што да Міхоэлса дайшлі
чуткі пра будучую зачыстку
ЯАК, і ён хацеў пагаварыць са
сваячкай кіраўніка краіны.
Праўда гэта ці не — няваж
на. Бо 9 снежня 1947 года Аба
кумаў перадае Сталіну паперы
пра Міхоэлса. У іх рэжысёр па
дадзены агентам, які збірае ін
фармацыю пра Сталіна праз яго
сваякоў.
Таксама паведамлялася, што
Ісаак Гальдштэйн, знаёмы Свят
ланы, дачкі Сталіна, такса
ма працуе на Міхоэлса. Ноччу
ў Сталіна адбываецца жорсткая
размова з дачкой. На наступ
ны дзень арыштоўваюць Яўге
нію Алілуеву. 19 снежня арыш
тоўваюць Гальдштэйна, 27 сне
жня — члена ЯАК гісторыка
Грынберга. Іх жорстка дапыт
ваюць і 9 студзеня 1948 года
пратаколы допытаў перадаюць
Сталіну. У пратаколах Грын
берг і Гальдштэйн пагаджаюц

ца з версіяй спецслужбаў: Мі
хоэлс — здраднік.
Але лёс Саламона Міхоэлса
ўжо і так быў вырашаны. Як па
зней будзе казаць Абакумаў, Ста
лін асабіста даў яму каманду лі
квідаваць Міхоэлса яшчэ ў канцы
снежня 1947 года. А ў пачатку сту
дзеня па тэлефоне загадаў падаць
забойства як няшчасны выпадак.
***
7 студзеня 1948 года Сала
мон Міхоэлс разам са сваім зна
ёмым і калегам Уладзімірам Го
лубавым сядаюць у цягнік Ма
сква — Мінск. Яны едуць гля
дзець дзве пастаноўкі, якія прэ
тэндуюць на Сталінскую прэмію.
Міхоэлс узначальваў тэатраль
ную секцыю Камітэта па прэміі
ад дня заснавання, а Голубаў не
толькі тэатральны крытык, а яш
чэ і сакратар камітэта.
У Мінск прыязджаюць 8 сту
дзеня. Засяляюцца ў гатэль «Бе
ларусь» — цяпер гэта «Краўнплаза». У той жа вечар у гатэлі
адбываецца банкет у гонар сла
вутага Міхоэлса — яго ладзіць ад
міністрацыя мінскага драматыч
нага тэатра.
Увогуле, Мінск сустракае ста
лічных багемных гасцей адпа

Віктар Абакумаў быў служака верны.

ведна. Кожны дзень яны навед
ваюць тэатры, а пасля спектак
ляў бавяць час у рэстаранах са
знаёмымі акцёрамі.
На наступны дзень Міхоэлс
з Голубавым ідуць у тэатр (гля
дзяць «Тэўе-малочнік» ШаломАлейхэма). Пасля да чатырох ра
ніцы балююць з трупай у рэста
ране «Світанак».
10 студзеня маскоўскія го
сці — ужо як члены камісіі па
Сталінскіх прэміях — ідуць на
прагляд спектакля «Канстанцін
Заслонаў», але ўвечары — ізноў
банкет, у тэатральнага акцёра
Глебава. На наступны дзень —
абед у знаёмых акцёраў, вечаро
вы прагляд яшчэ аднаго патэн
цыйнага лаўрэата прэміі, оперы
«Алесі». Затым — вячэра ў ак
трыс.
Працягваецца гэта і 12 сту
дзеня. Разам са знаёмымі Міхо
элс абедае ў рэстаране, пасля
ідзе на некалькі гадзін у гатэль.
Але ўвечары іх з Голубавым за
прасілі на вяселле інжынера
Сяргеева. Інжынер са сваім
знаёмым сустракае гасцей на
машыне. Міхоэлс і Голубаў ся
даюць у аўто.
Раніцай 13 студзеня на недабу
даванай трамвайнай лініі па ву
ліцы Ульянаўскай знаходзяць
два целы. Іх апазнаюць проста:
у кішэнях ляжаць дакументы.
Загінулыя — 57-гадовы Сала
мон Міхоэлс і 39-гадовы Ула
дзімір Голубаў.
***
Ужо на наступны дзень мі
ністр унутраных спраў БССР
Лаўрэнцій Цанава дакладвае
Сталіну, што маскоўскія госці
загінулі ад наезду грузавога аў
тамабіля. У іх пераламаны рэ
бры, у Міхоэлса зламаны хры
бет. Пра смерць Міхоэлса пад
коламі машыны абвяшчаюць
па радыё, у газетах з’яўляюцца
некралогі. Целы вязуць у Ма
скву, дзе праходзяць пачэсныя
пахаванні.
Маскоўскаму яўрэйскаму тэа
тру нават прысвойваюць імя Мі
хоэлса. Праўда, таблічку зды
муць ужо ў 1949 годзе. А ў пя
тую гадавіну смерці рэжысё
ра — 13 студзеня 1953 года —
у газеце «Праўда» Міхоэлса
ўпершыню публічна назавуць
удзельнікам «змовы сіяністаў».
Праз некалькі месяцаў, калі па
мрэ Сталін, тая ж «Праўда» гэ
та абвергне, але падрабязнасці
смерці — а дакладней, забой
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ства — Саламона Міхоэлса ста
нуць вядомыя нашмат пазней.
***
Падрыхтоўка да забойства Са
ламона Міхоэлса пачалася адра
зу пасля каманды Сталіна. Пла
навалася выканаць загад у Ма
скве, за Міхоэлсам сачылі, але
рэжысёр амаль не выходзіў з до
му, а калі выходзіў, то заспець
яго аднаго было праблематычна.
Кватэра Міхоэлса знаходзілася
ў будынку тэатра, вывозіць яго
адтуль сілай было рызыкоўна, бо
ліквідацыя мусіла прайсці ціха
і без сведкаў.
Таму дзейнічаць вырашылі
ў Мінску. Правядзенне апера
цыі Абакумаў даручыў свайму
намесніку Агальцову, начальні
ку аддзела другога галоўнага
ўпраўлення (унутранай вывед
кі) МГБ СССР Шубнякову і мі
ністру дзяржбяспекі БССР Лаў
рэнцію Цанаве.
Разам з Міхоэлсам у БССР ад
мыслова адправілі Уладзіміра
Голубава, які быў інфармата
рам спецслужбаў. Акрамя таго,
у тым жа вагоне ехалі яшчэ два
супрацоўнікі МДБ — на ўсякі
выпадак.
У Мінску за Міхоэлсам не
сачылі: па-першае, побач з ім
амаль увесь час быў Голубаў,
а па-другое, хацелі, каб рэжы
сёр адчуваў сябе ў бяспецы.
Раніцай 11 студзеня Шубня
коў і Агальцоў на машыне пры
ехалі з Масквы ў Мінск. Сустрэ
ліся з Голубавым, з Цанавам.
Абакумаў настойваў, каб апе
рацыя была завершана максі
мальна хутка, таму вырашылі
дзейнічаць на наступны дзень.

Вуліца Ульянаўская ў Мінску, 1951 год.

12 студзеня адзін з супрацоў
нікаў спецслужбаў пад выгля
дам «інжынера Сяргеева» пазва
ніў Голубаву — пра гэта была да
моўленасць загадзя. Але пра тое,
што плануецца ліквідацыя Міхо
элса, сексот Голубаў не ведаў. Ра
зам з Міхоэлсам яны пайшлі «на
вяселле». У машыне, якая заеха
ла па іх, былі спецслужбісты —
старшы лейтэнант Круглоў і той
самы Шубнякоў. Апошні і на
зваўся «Сяргеевым».
Затым паехалі на лецішча Ца
навы, у Сцяпянку. Калі прыехалі,
перад варотамі Міхоэлса і Голу
бава прыдушылі, каб яны стра
цілі прытомнасць. Затым праз
Труну з целам Міхоэлса на Беларускім вакзале Масквы
сустракаў натоўп.

Лаўрэнцій Цанава — беларускі Берыя.

Альберт Эйнштэйн і Саламон Міхоэлс.

Абакумава звязаліся са Сталі
ным — той пацвердзіў загад на
ліквідацыю.
Паказальна, што бязлітасна
ліквідавалі не толькі Міхоэлса,
але і свайго агента.
«Усе члены групы стаялі за
некалькі метраў ад цел. Шуб
някоў сцвярджаў, што ніколі
не прысутнічаў і не хацеў пры
сутнічаць пры падобным, таму
ён павярнуўся, каб сысці ў свой
пакой на лецішчы. Але Агальцоў
загадаў: «Усім стаяць, як стая
лі!» Супрацоўнік дзяржбяспе
кі цяжкай дубінкай ударыў Мі
хоэлса і Голубава па галаве. Усё
было скончана — кіраўнікі гру
пы сышлі ў дом», — распавядзе
пазней падрабязнасці «Коммер
сант» са словаў Шубнякова.
Пасля целы пераехалі гру
завіком, і адвезлі ў Мінск, дзе
выкінулі на вуліцы. Усе ўдзель
нікі забойства (акрамя Цанавы)
у тую ж ноч вярнуліся ў Маскву.
Цікава, што машыну, якая пе
раехала целы, спраўная мінская
міліцыя знайшла — яна стаяла
ў гаражы Міністэрства дзяр
жаўнай бяспекі, піша гісторык
Генадзь Кастырчанка. Але бе
ларускай міліцыі далі зразу

мець, як трэба расследаваць
гэтую справу. У выніку працы
па пошуку забойцаў было зроб
лена нямала — але ўся яна бы
ла пустой.
***
Забойцы Саламона Міхоэлса
ўвосень 1948 года атрымалі за
ліквідацыю баявыя ўзнагаро
ды. Цанава — ордэн Чырвона
га Сцяга. Палкоўнікі Шубнякоў,
Лебедзеў і старшы лейтэнант
Круглоў — баявыя ордэны Ай
чыннай вайны 1-й ступені. Ма
ёры Косыраў і Поўзун — ордэ
ны Чырвонай Зоркі.
Пасля забойства Міхоэлса
фактычна і пачалася «Справа
Яўрэйскага антыфашысцкага
камітэта». Увосені 1948-га ЯАК
распусцілі, але першыя арыш
ты пачаліся яшчэ да роспуску.
Афіцыйна пра арышты не паве
дамлялася — проста знікалі не
каторыя людзі яўрэйскага па
ходжання. Арыштаваных віна
вацілі ў здрадзе радзіме, пра
цы на амерыканскую выведку,
стварэнні антысавецкага пад
полля і «буржуазным яўрэй
скім нацыяналізме».
Пераслед працягваўся ад 1948
года да 1952. Рэпрэсіі закрану
лі 125 чалавек. Шасцёра памер
лі падчас следства, 23 былі рас
страляныя.
Але «Справа ЯАК» перамало
ла і свайго стваральніка — Вікта
ра Абакумава. У 1951 годзе яго
абвінавацілі ў зацягванні след
ства, сабатажы расследавання
«сіянісцкага пытання». Арышта
валі амаль усіх яўрэяў з МДБ —
некаторыя падчас катавання
паведамілі, што былі з Абаку
мавым у «сіянісцкай змове».
11 ліпеня 1951 года Віктар Аба
кумаў быў арыштаваны. Не
калькі гадоў яго катавалі, тры
малі ў жорсткіх умовах. Пасля
смерці Сталіна справа аб сіяні
стах у МДБ спынілася, але Аба

кумаў працягваў знаходзіцца за
кратамі.
Толькі ў снежні 1954 года ад
быўся суд. Але цяпер Абакума
ва абвінавацілі ў незаконных рэ
прэсіях як члена «банды Берыі»
і прысудзілі найвышэйшую ме
ру пакарання.
***
19 снежня 1954 года Віктара
Абакумава расстралялі. Яму бы
ло 46 гадоў.
Забойства Саламона Міхоэл
са так і не было расследавана. За
яго не пакаралі нікога з удзель
нікаў. Пасля смерці Сталіна
спробу прыцягнуць увагу да за
бойства зрабіў Лаўрэнцій Бе
рыя, але пасля яго арышту ві
наватых не шукалі.
Фёдар Шубнякоў быў арыш
таваны па «справе Абакумава»,
але пасля рэабілітаваны. Праца
ваў у КДБ, дажыў да 1996 года.
Лаўрэнцій Цанава быў арыш
таваны ў 1953 годзе пасля
смерці Сталіна, прычым за
гад на арышт аддаў Берыя —
ён абвінаваціў Цанаву ў смерці
Міхоэлса. Па іроніі лёсу, пасля
арышту Берыі справа змяніла
ся: Цанаву вінавацілі ў тым, што
ён быў чалавекам Берыі. Падчас
следства ў 1955 годзе Лаўрэн
цій Цанава сканаў у Бутырскай
турме. Ягоныя слёзныя прашэн
ні аб памілаванні засталіся без
увагі.
Сяргей Агальцоў таксама быў
арыштаваны ў сувязі са спра
вай Міхоэлса ў 1953 годзе. Па
сля арышту Берыі яго адпусцілі.
У 1958 годзе яго выключылі
з партыі, пазней пазбавілі зван
ня генерал-лейтэнанта. Памёр
Агальцоў у 1976 годзе.
Астатніх удзельнікаў забойства
пазбавілі атрыманых у 1948 годзе
ўзнагарод.
І ўсё.
Улад Швядовіч
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Зміцер Дрозд.
4 лютага споўнілася 210 год ад
нараджэння Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча. Да гэтай даты хо
чацца расказаць пра штосьці невя
домае і незвычайнае з яго біяграфіі.
На шчасце, яна далёкая ад канчат
ковай вывучанасці. А калі падклю
чыць сюды яшчэ і яго сваякоў…
Яны ў Марцінкевіча былі прык
метныя ў маштабах нават еўрапей
скіх падзей.
Сярод іх і князь Дзмітрый Кан
тэмір — апошні нашчадак мал
даўскага трона, абвешчаны вар'я
там і зняволены ў Рэвельскай крэ
пасці, і мітрапаліт Станіслаў Бо
гуш-Сестранцэвіч — каб яго жыц
цё апісаць, цэлай кнігі будзе мала.
Сёння ж мы раскажам гісто
рыю пра стрыечнага дзеда наша
га класіка, постаць якога пакуль
знаходзіцца ў цені. Хоць падзеі, у
якіх ён удзельнічаў, і ролі, якія яму
прыпісваліся, у свой час нарабілі
шуму.

Выбары ў акупаванай
краіне
Пачнём з падзей і месцаў, якія
ніколі не звязваліся з Марцінке
вічам — з Барскай канфедэрацыі
і яе апошняга бою з расійскімі аку
пантамі каля мястэчка Сталовічы.
Барская канфедэрацыя стала
апошняй сур'ёзнай спробай су
працьстаяць гаспадаранню ў Рэчы
Паспалітай расійскіх стаўленікаў.
Вяршыняй было прызначэнне на
польскі пасад былога каханка Ка
цярыны II Станіслава Панятоў
скага (іх раман адбыўся яшчэ да
таго, як яна стала расійскай ім
ператрыцай). Элекцыя (выбары
караля) Станіслава Аўгуста пра
ходзіла пад ціскам расійскіх вой
скаў. Для дэманстрацыі «свабо
ды выбараў» асноўныя атрады
адышлі на тры мілі ад Варшавы,
пакінуўшы некалькі тысяч салдат
для назірання за парадкам. Калі
параўноўваць з сучаснымі падзе
ямі, то гэта было накшталт крым
скага «рэферэндуму».
У такіх умовах, хоць большасць
шляхты ненавідзела Панятоўскага,
ён быў абраны 5584 галасамі.
Барская канфедэрацыя была аб
вешчаная ў 1768-м. Канфедэраты
стаялі за незалежнасць дзяржа
вы і вывад з яе тэрыторыі замеж
ных войскаў. Як часта бывае ў па
добных рухах, многія кіраўнікі пе
раследвалі свае мэты, у тым ліку
спрабавалі рэалізаваць уласныя
прэтэнзіі на трон. Адным з такіх
кандыдатаў быў вялікі гетман Вя
лікага Княства Літоўскага князь
Міхаіл Казімір Агінскі.
У ноч на 30 жніўня 1771 года
Агінскі раптоўна напаў на Пе
цярбургскі легіён палкоўніка Ал
бычава, разбіў яго і ўзяў у палон
некалькі сотняў рускіх салдат. Кан
федэратам даводзілася змагацца
і супраць каралеўскіх войскаў, і су
праць расійскай арміі. І вырашаль
ная бітва адбылася менавіта пад
Сталовічамі.

Зміцер Дрозд
Гісторык-архівіст, грамадскі
дзеяч, публіцыст, аўтар
генеалагічных, гістарычных
і мемуарыстычных прац,
даследчык біяграфіі ДунінаМарцінкевіча.
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Зніклая казна

Дэтэктыўная гісторыя з удзелам Суворава,
Міцкевіча, Дуніна-Марцінкевіча і яшчэ
сіх-тых невядомых
«Вялікая бітва»
Увечары 11 верасня 1771 года
расійскі генерал-маёр Аляксандр
Сувораў са сваім атрадам выйшаў
з Крошына ў Нясвіж. Аднак па да
розе ён атрымаў паведамленне,
што гетман Агінскі позняй ноч
чу са сваім войскам у 3–4 тысячы
чалавек выступіў з Міра ў кірун
ку Сталовічаў [цяпер — аграгара
док у Баранавіцкім раёне]. Войскі
сталі на адлегласці дзвюх міль.
Але падобна, што выведка Суво
рава працавала лепш, Агінскі на
ват не ведаў пра такую небяспеч
ную блізкасць.
Глыбокай ноччу атрад Суворава
прыбыў да мястэчка і пашыхта
ваўся ў баявыя парадкі. Рускім не
ўдалося падысці таемна: калі яны
перапраўляліся па вузкай доўгай
гаці праз балота перад Сталовічамі,
з мястэчка па іх ударылі гарматы
і ружжы канфедэратаў.
Але рускія ўварваліся ў мястэчка
з двух бакоў, завалодалі гарматамі.
Канфедэраты беглі са Сталовічаў
у поле, дзе быў лагер кавалерыі.
Там і пяхота, і кавалерыя хутка
пашыхтаваліся ў баявыя парадкі.

Станіслаў Аўгуст
Панятоўскі, апошні кароль
Рэчы Паспалітай.

У полі адбылося галоўнае су
тыкненне. Рускія кінуліся ў ата
ку. Паводле некаторых апісанняў,
атрад канфедэратаў з 200–400 ча
лавек быў абстраляны артылеры
яй і гераічна атакаваны 70 рускімі
егерамі. Гэтага нібыта аказалася да
статкова, каб войскі Агінскага кі
нуліся ўцякаць.
«З непрыяцельскага боку ўрон
вельмі знатны, — пісаў Сувораў
адразу пасля бітвы, — у палон узя
та: штаб- і обер-афіцэраў 15, лекар
адзін, падлекар 1, ксёндз-каплан 1,
ніжніх чыноў 273 чалавекі, арты
лерыі з усімі снарадамі — 10 мед
ных гармат вялікіх і малых…,
стрэльбаў розных калібраў 327,
літаўраў дзве пары, барабанаў 12,
пораху 74 пуды 15 фунтаў, свінцу
28 пудоў 10 фунтаў, буздыхан вы
залачаны 1.
У палон узятых гетманам Агін
скім адбіты легіённага корпусу
ніжніх чыноў 435 чалавек, пабі
та і на месцы, і наўздагон падбух
торшчыкаў штаб- і обер-афіцэраў:

Канфедэраты. Карціна Юзафа Хелмоньскага.

падпалкоўнік Бітаў, а аб іншых чы
нах невядома, а ніжніх чыноў ад
400 да 500 чалавек… З нашага бо
ку з… 822 чалавек забіта ніжніх
чыноў 8 чалавек, гасударавых ко
ней 31, паранена паноў афіцэраў:
ротмістр 1, паручнікаў 2, ніжніх
чыноў 35 чалавек».
У гэтым жа рапарце Сувораў
пісаў, што гетман Агінскі з'ехаў
за мяжу. Цікава, адкуль ледзь не
ў дзень завяршэння бітвы ў яго
былі гэтыя звесткі? Няўжо былі
інфарматары ў найбліжэйшым
атачэнні Агінскага?
З кожным новым рапартам знач
насць перамогі расла. Ужо 14 ве
расня Сувораў пісаў М. Н. Крэчэт
нікаву з Нясвіжа: «Разбілі гетмана
Агінскага, у пяць разоў мацнейша
га за нас… Страціў ён усю сваю ар
тылерыю і абозы, сотні з тры ў па
лоне, куды болей за тое забіта… Гет
ман рэціраваўся на чужым кані ў
жупане, без ботаў, кажуць так!»
Як вынікае з далейшых рапартаў,
Агінскі не толькі ганебна збег (па
некаторых крыніцах, ён выскачыў
з ложка палюбоўніцы, якая даста
лася пераможцам як трафей), але
і кінуў сімвал сваёй улады — гет
манскую булаву.
Падобна, што менавіта яна назы
ваецца ў пераліку «буздыхан вы
залачаны». Булава была камусьці
прададзеная, яна прапала. Сувораў
адправіў загад адшукаць яе, «бо
такія рэчы не інакш належаць, як
толькі яго каралеўскай вялікасці
польскай — не менш». Польскі ж
кароль быў расійскім саюзнікам.
Але булаву так і не знайшлі.

У вялікай бітве загінула…
53 чалавекі
Як піша даследчык Петрушэўскі,
1000 коннікаў канфедэрацкай ка
валерыі пад камандаваннем Беля
кова наогул не ўдзельнічала ў бітве,
а з'явілася пазней: «Вялікая част
ка рускай конніцы кінулася ў пера
следаванне, сышла далёка наперад,
калі раптам з'явіўся канфедэрацкі
генерал Белякоў з двума ўланскімі
палкамі сілаю ў 1000 чалавек, які
прыйшоў на дапамогу Агінскаму.

Барская канфедэрацыя
(1768–1772) — вайскова-палітычная канфедэрацыя Рэчы Паспалітай.
Абвешчаная ў мястэчку Бар дзеля абароны ад расійскай агрэсіі.
Канфедэраты выступалі супраць караля Панятоўскага, выбранага пад
ціскам Расіі. Іх мэтай было аднаўленне незалежнасці дзяржавы, адначасова
яны выступалі за захаванне шляхецкай “залатой вольнасці”, вяршэнства
каталіцкай царквы. Здабылі некалькі вайсковых перамог, але пасля бітвы
пад Сталовічамі прыток свежых сіл у канфедэрацыю спыніўся. Апошняй
спробай быў захоп Кракаўскага замка. Здаліся пасля месячнай аблогі.

Ён змяў кавалерыю, але падаспелі
казакі, аднавілі бой, і Белякоў вы
мушаны быў адступіць».
Напэўна, бітва 70 егераў супраць
1000 уланаў павінна была б выгля
даць не менш эпічна за бітву 300
спартанцаў. «Сталовіцкая справа
ў падрабязнасцях і лічбах некалькі
раздзьмутая пісьменнікамі», —
робіць выснову даследчык.
Але бітва мела катастрафічнае
значэнне для Барскай канфе
дэрацыі. Спыніўся прыток но
вых сілаў, баявыя дзеянні ў ВКЛ
скончыліся. 22 студзеня 1772 го
да паўстанцы зрабілі апошнюю ге
раічную спробу ўратаваць дзяржа
ву — занялі Кракаўскі замак. Ад
нак ад штурму Сувораў, які хацеў
перамогі з мінімальнымі стратамі,
адмовіўся. Канфедэраты былі за
блакаваныя і 12 красавіка 1772 го
да капітулявалі.
Сталовіцкая бітва практычна
адкрыла шлях да першага падзе
лу Рэчы Паспалітай.
За гэтую перамогу Сувораў быў
узнагароджаны ордэнам св. Аляк
сандра Неўскага. Але неўзабаве да
яго ўзніклі пытанні, і ў першую
чаргу ад непасрэднага начальніка,
камандуючага войскамі Ганса Ген
рыха Веймарна:
«Вы запэўніваеце, што непрыя
целяў ад 400 да 500 на месцы пабі
та… пробашч м. Сталовічы запэў
нівае, што ўсяго ім пахавана бы
ло 53 чалавекі, у тым ліку 8 з на
шага боку».
Заўважым, што звесткі пра стра
ты расійскага боку супадаюць з ра
партам самога Суворава, пра які
ксёндз наўрад ці мог ведаць. Вы
ходзіць, што насамрэч у «вялікай
бітве» пад Сталовічамі загінула
45 канфедэратаў і 8 рускіх, пры вя
лікім ліку параненых і палонных

(да рапарту быў дададзены імянны
спіс на 290 палонных, і тут было
складана нешта перабольшваць),
што выглядае цалкам магчымым.
Большая частка бітвы адбыва
лася ўпоцемку, гэта значыць, што
стральба нават з гармат вялася
проста па нейкіх гуках або агнях.
Баі ў самім мястэчку мелі харак
тар бязладнай перастрэлкі ў цем
ры, хаосе і неразбярысе, калі скла
дана адрозніць сваіх ад чужых…
Веймарн папракаў Суворава
і тым, што ён не паведаміў яму
пра ўсю здабычу. Камандуючага
цікавілі не порах, барабаны і аму
ніцыя, апісаныя Суворавым, а каз
на Агінскага. Сувораў быў выму
шаны апраўдвацца: «Ці былі гро
шы і колькі, і ім, гетманам, альбо
іншым кім… захопленыя і вывезе
ныя — невядома».
Ці не той самы сталовіцкі
ксёндз паведаміў Веймарну пра
знікненне казны? Галоўнакаман
дуючаму не ўдалося давесці спра
ву да суда, бо, як вядома, «пера
можцаў не судзяць». Ды і якраз у
гэты час Веймарна змяніў больш
лагодна настроены да Суворава
камандзір — генерал-паручнік
Бібікаў.

175 кг золата
Пасля перамогі пад Сталовічамі
Сувораў з захопленым абозам, па
лоннымі і параненымі адправіўся
ў Нясвіж, а адтуль у Пінск. Там
адбылася фантастычная гісто
рыя, якую падам у пераказе Пе
трушэўскага:
«У Пінску знаходзіўся галоўны
штаб і світа Агінскага, якімі Су
вораў і авалодаў… Сустрэўшы на
дарозе да Пінска канфедэрацкага
афіцэра, які вёз палкавую казну,
ён не крануў грошай і даў яшчэ
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гетмана Агінскага
афіцэру пропуск для яго і казны
да месца прызначэння».
Сувораў цягне з сабой захопле
ны канфедэрацкі абоз, ён падлічыў
нават варожыя барабаны і ўзва
жыў порах. А тут, сустрэўшы казну
свайго ворага, міласціва дазваляе
ёй ехаць далей па прызначэнні?
Ці не для таго, каб Агінскі і да
лей змог плаціць салдатам, ку
пляць зброю, працягваць бараць
бу з Расіяй? За такую высакарод
насць ва ўсе часы можна было б
«загрымець пад трыбунал»!
Ці не гэтай здабычай цікавіўся
Ганс Веймарн, не паверыўшы ў гіс
торыю пра «адпусціў»?
Петрушэўскі, разумеючы ўсю
фантастычнасць гісторыі са знік
лай казной, абараняе Суворава,
спасылаючыся на яго неверагод
ную сумленнасць: «…асабіста на
Суворава падазрэння дапусціць
немагчыма, бо ён на сваю долю
са здабычы ніколі нічога не браў,
ні ў гэтую вайну, ні ва ўсе наступ
ныя». Аднак і яму давялося дадаць:
«Лёгка быць можа, што ў адносінах
да здабычы ўкраліся тут нейкія
злоўжыванні».
А вось далей самае цікавае для
нас: «Некаторыя гісторыкі згад
ваюць яшчэ пра гетманскую каз

Аляксандр Сувораў
(1730–1800). Расійскі
палкаводзец, фельдмаршал.
Выйграў вырашальную для
лёсу Рэчы Паспалітай бітву
пад Сталовічамі. Удзельнічаў
у руска-турэцкіх войнах,
антыфранцузскіх паходах
у Італію і Швейцарыю, разбіў
паўстанца Пугачова. За здушэнне
паўстання Касцюшкі атрымаў
Кобрын і сем тысяч беларускіх
прыгонных.

ну ў 50 000 чырвонных; аб страча
най казне піша і сам Агінскі, але
Сувораў пра яе нічога не ведаў».
Чырвонны злоты — гэта не той,
якім разлічваліся ў побыце. Гэта
залатая манета, напрыклад дукат.
Прыблізная яе вага — каля 3,5 гра
ма чыстага золата. 50 000 чырвон
ных злотых — гэта 175 кілаграмаў
золата. З разліку 30 даляраў за
грам — гэта 5 250 000 даляраў на
цяперашні курс. У пераводзе ж на
тагачасны курс да звычайнага зло
тага (1 да 18, а пасля і больш) — гэ
та каля мільёна злотых.
І вось такія грошы бясследна
зніклі недзе пад Сталовічамі!
Які ж быў лёс казны вялікага гет
мана ВКЛ Міхала Казіміра Агін
скага?
Самая пашыраная версія — што
яна ўсё ж такі трапіла да рускіх. На
прыклад, пра гэта пісаў ад'ютант Су
ворава Фукс. Праўда, насуперак
сваёй схільнасці да перабольшван
ня, ён скараціў яе амаль удвая: «Усе
коні іх драгунаў дасталіся нашым,
так як і многія сцягі, экіпажы і каз
на з трыццаццю тысячамі чырвон
ных. Салдаты дзялілі паміж са
бою мноства золата і срэбра…» Ён
жа паўтарае гісторыю пра сустрэ
чу з афіцэрам канфедэратаў на пін
скай дарозе, які вёз другую частку
казны і быў адпушчаны Суворавым.
Хоць гэтая версія не грунтуец
ца на галоўнай крыніцы — падра
бязных рапартах самога Суворава.
Яна гэтымі рапартамі якраз абвяр
гаецца, як мы маглі бачыць вышэй.
Гэтай версіі пярэчыць і такі аўта
рытэтны даследчык біяграфіі Су
ворава, як Петрушэўскі. На пытан
не, куды ж прапала казна, ён прапа
нуе свой адказ: «Ці не была гэта тая
самая каса, якая нейкі час пазней
была знойдзеная ў аднаго капела
на разам з паперамі Агінскага і ад
яго адабраная?» На жаль, аўтар
не пакінуў спасылкі, каб мы маглі
зразумець, якую гісторыю ён мае
на ўвазе.
Ёсць і трэцяя версія. І выклалі
яе… даследчыкі творчасці Адама
Міцкевіча.

Чаму Міцкевіча
не хрысцілі ў Сталовіцкім
касцёле?
Даследчык Адольф Кабылінскі
яшчэ мог размаўляць з людзьмі,
якія памяталі абставіны нара
джэння і хрышчэння нашага класі

Сталовічы
Аграгарадок у Баранавіцкім раёне.
Мястэчка, вядомае з XIV ст. Ад 1609 тут
існавала адзіная ў Беларусі камандорыя
Мальтыйскага ордэна. У 1643 збудаваны
мураваны касцёл, які захаваўся да сёння
як праваслаўная царква Св. Аляксандра
Неўскага. У 1771 пад Сталовічамі
адбылася бітва войскаў Барскай
канфедэрацыі пад загадам гетмана
Агінскага супраць расійскіх войскаў
Суворава. У памяць той бітвы ў Сталовічах
стаіць мемарыяльны знак.

ка. Ён асабіста апытваў у 1838 го
дзе старога ксяндза Грынашкеві
ча, які быў пробашчам Задзвей
скім і дэканам Сталовіцкім. На пы
танне, чаму Адама, які нарадзіўся
ў фальварку Завоссе, хрысцілі не
ў парафіяльным сталовіцкім кас
цёле, а павезлі аж у Наваградак, ён
адказаў:
«Тады [у 1798 годзе] святаром
у Сталовічах быў айцец Дзюр
дзевіч — вельмі непапулярны не
толькі ў сваіх вернікаў, але і ва ўсёй
акрузе, быў ён вялікім суцяжнікам,
судзіўся з усімі. А яшчэ тады бы
ла пашыраная чутка, што гетман
Агінскі перад бітвай пры Ста
ловічах пакінуў яму на дэпазіт
сваю скрыначку з каштоўнасцямі
і золатам. Калі ён прайграў бітву,
калі яму прыйшлося бегчы за мя
жу, шкатулка гэтая ўжо ніколі не
ўбачыла свайго ўладальніка…»
Храмы і манастыры часта выкон
валі функцыі банкаў, захоўванне
ў іх грошай на дэпазіце было звы
чайнай з'явай. Вядома, шкатулка
(можа, і куфар) — гэта не казна, але
не будзем скідаць з рахункаў і гэ
тую версію. Тым больш, што яна
падводзіць да яшчэ аднаго важнага
пытання: можа, гэта здрада?

Ці была здрада?
У сваіх рапартах Сувораў неад
наразова піша: «даставерна апа
вясціўся», «пачуў раптам най
пэўнейшае паведамленне»… — гэ
та значыць, хтосьці ўвесь час на
кіроўвае яго і паведамляе аб пра
соўванні войскаў Агінскага. Ціка
ва, што войскі канфедэратаў, якія
перамяшчаліся па роднай тэрыто
рыі, нічога не ведалі пра імклівы
манеўр Суворава.
Петрушэўскі, які вывучыў дзя
сяткі крыніц, піша: «У поўнай ці
шыні набліжаліся рускія да Стало
вічаў. Неба было закрытае хмарамі,
ноч стаяла чорная; маяком для
войскаў служыў агонь пад лесам
на манастырскай вежы паблізу
Сталовічаў».
І вось гэты маяк на вежы вядома
га Сталовіцкага касцёла — што гэ
та? Для чаго? Ці не знак гэта, спе
цыяльна запалены здраднікам?
І хто мог так свабодна запаліць
агонь на вежы касцёла? Успомнім і
тое, што ў рапартах Вейнмарна па
стаянна фігуруе нейкі сталовіцкі
пробашч — а ім мог быць толькі
Валяр'ян Дзюрдзевіч.

Гетман Міхал Казімір Агінскі.
Ці не тая самая булава ў яго ў руках?

Міхал Казімір Агінскі
(1730–1800). Дзяржаўны і культурны дзеяч ВКЛ, дзядзька Міхала Клеафаса
Агінскага. Займаючы пасаду вялікага гетмана ВКЛ, далучыўся да Барскай
канфедэрацыі. У 1771 разбіў Пецярбургскі легіён расійскіх войскаў,
узяўшы ў палон 500 чалавек. Пасля паразы пад Сталовічамі эміграваў.
Пасля амністыі жыў у Слоніме, Вільні, Варшаве. Быў шчодрым мецэнатам,
таленавітым кампазітарам і мастаком.

Падазрэнні вакол Дзюрдзевіча,
як і чуткі пра яго незлічоныя скар
бы, хадзілі ў ваколіцах яшчэ доўга
пасля смерці пробашча. Гэта пац
вярджае і Грынашкевіч: «Гэтага
святара таксама падазравалі, што,
атрымаўшы ў свае рукі такі каш
тоўны дэпазіт, ён таемна паведаміў
камандзіру варожага войска пра
пазіцыю Агінскага».
Паэт і даследчык творчасці
Міцкевіча Леанард ПадгародскіАколаў, аналізуючы тэкст «Пана
Тадэвуша», у 9-й частцы «Бітва»
знаходзіць апісанне начнога су
тыкнення, калі рускія войскі ўзялі
ў палон спячых канфедэратаў. Ён
лічыць, што апісанне ўзыходзіць
да вядомых Міцкевічу з дзяцінства
гісторый пра бітву ў Сталовічах.
Прачынаючыся ўжо звязанымі, ге
роі паэмы крычаць:
«Тут здрада!» — роў, і ўслед за ім тым
самым складам
Узнялі крык другія: «Здрада! Гвалт!
Тут здрада!»…
Хто змог прывесці з вёсак батальён
салдатаў?
І хто так хутка засцянкоўцаў тых
раскратаў?
Асэсар? Янкель, можа? Розна
гаварылі,
Аднак не ведае ніхто да гэтай хвілі…

Апраўдваючы сябе, Агінскі пісаў,
што прычынай яго паразы была
здрада.
Чаму ж пад падазрэнне трапіў
ксёндз Дзюрдзевіч? Ды проста,
згодна з вядомым сёння кожна
му следчаму прынцыпам «ідзі па
следзе грошай», ксёндз быў неве
рагодна, невытлумачальна, непра
парцыйна свайму сціпламу стано
вішчу багаты.

Спадкаемцы
Ксёндз Грынашкевіч паведаміў
Кабылінскаму і вельмі важную
для нас дэталь: «Што ж тычыцца
ксяндза Дзюрдзевіча… дык пры
маленькім фундушы, які мела
столовіцкая плябанія, ён пакінуў
сваім нашчадкам 800 000 злотых».
Удакладню, што свае незлічоныя
скарбы Дзюрдзевіч адпісаў на
розныя добрыя справы: школы,
касцёлы, кляштары — некалькі
дзясяткаў падрабязных пунктаў.
Але нават у гэтым бачылі яшчэ
адзін доказ яго віны — маўляў,
спрабуе замаліць перад смерцю
грэх! У завяшчанні ён пералічвае
дзясяткі сваіх даўжнікоў, якія
вінныя былі яму дзясяткі тысяч
злотых. Называе ён там і сваякоў.
І ўсё ж такі, прычым тут Вінцэнт
Дунін-Марцінкевіч?
Адказ на гэтае пытанне зна
ходзіцца ў метрычным запісе аб
хрышчэнні ў Слонімскім касцёле
Ігната Марцінкевіча — сына Мі
калая і Настассі з Дзюрдзевічаў
Марцінкевічаў у 1758 годзе.
Так, ксёндз Валяр'ян Дзюрдзевіч
канонік Інфлянцкі, протаната
рый апостальскі, Сталовіцкі про
башч быў родным братам Настассі
Марцінкевіч — дзядзькам Яна,
Ігната і Антона Марцінкевічаў.
Ян жа быў бацькам класіка нашай
літаратуры Вінцэнта Дуніна-Мар
цінкевіча.
І менавіта ў багатага дзядзькі
Ігнат, якога Дзюрдзевіч у сваім
тэстаменце называе няўдзячным,
пазычыў у 1793-м годзе на арэнду
Старчыцаў 1100 чырвонных зло
тых, а ў 1795-м узяў яшчэ 600 чыр
вонных на арэнду маёнтка Новы
Двор (усяго 34 000 злотых, і грошы
Працяг на старонцы 20.
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Як дачка партызана змагаецца
за правы людзей на Случчыне
Зінаідзе Цімошак 62 гады.
Былую настаўніцу
на Случчыне ведаюць сотні
людзей. «Каб не Зіна,
нічога б не было», —
дзякуюць ёй людзі.
Пасля рэферэндуму 1996 года
з цалкам апалітычнага чалавека
Зінаіда ператварылася ў гра
мадскую актывістку. З таго ча
су яна дапамагла разруліць сот
ні мясцовых праблем. Навошта
яна ўвязалася ў гэтую справу, ча
му церпіць рыкашэты ў выгля
дзе штрафаў і наколькі скла
дана ў адзіночку супрацьстаяць
несправядлівасці — у нашым на
рысе.

«Марыла быць марачкай»
Калі была маленькай, мары
ла стаць марачкай і жыць на бе
разе мора. У мяне былі хлапчу
ковыя цікаўнасці: хакей, фут
бол. Лазіла з аднагодкамі цераз
плот. Лялькі з пачаткаў кукуру
зы таксама былі, але куды радзей
за фізічную актыўнасць.
Мой бацька Вячаслаў Іванавіч
падчас вайны быў партызанам.
У пасляваенныя гады шмат хва
рэў. Але маці паставіла нас на
ногі: гадамі хадзіла ў адной коф
це, усё заробленае несла ў дом.
Яна — гераіня, дзякуючы якой
мы ўпяцёх атрымалі вышэйшую
адукацыю і сталі людзьмі.

Зінаіда Цімошак.

«Гаспадыня кватэры
ставілася да мяне як
да ўласнага дзіцяці»
Пасля размеркавання мяне на
кіравалі ў вёску Веска Салігор
скага раёна. Месца было глухім,
з запляваным клубам… Амаль
кожны жыхар гнаў самагонку.
Але там жылі вельмі добрыя
людзі, якія паважалі настаўнікаў.
Гаспадыня кватэры ставілася да

мяне як да ўласнага дзіцяці. Я,
у сваю чаргу, старалася дапамаг
чы ёй выкапаць бульбу, сабраць
яблыкі.
Пасля мы разам з дачкой і му
жам [на той момант Зінаіда ўжо
выйшла замуж — Рэд.] пера
ехалі ў вёску Гацук, дзе ён пра
цаваў. Пазней па той жа пры
чыне апынуліся ў пасёлку Ве
жы Слуцкага раёна, там якраз

ВолЯ Афіцэрава

пабудавалі новыя дамы для чар
нобыльскіх перасяленцаў. Пры
язджалі дзеці з розным узроў
нем ведаў, таму настаўнікі былі
запатрабаваныя. Прырода ў гэ
тых мясцінах вельмі прыгожая,
вакол — лес. Мне ў Вежах вельмі
падабалася, я б, можа, і працяг
вала там выкладаць, жыць, каб
не прэсінг, што пачаўся з боку
мясцовых уладаў.

«Пасля рэферэндуму
1996 года я не магла
заставацца апалітычным
чалавекам»
Да 1996 года я была цалкам апа
літычнай. У 1994-м у першым ту
ры прагаласавала за Зянона Па
зняка. У другім — за Лукашэн
ку, паколькі тады ў вачах мно
гіх простых людзей ён быў сім

валам перамен. Мы страшэнна
памыліліся…
Падчас рэферэндуму 1996 го
да, як гісторык, я ўжо разуме
ла, што ў выніку галасавання,
калі прэзідэнт сапраўды набу
дзе дадатковыя паўнамоцтвы,
мы пераскочым ад рэспублікі
да аўтарытарнай сістэмы кіра
вання. Я не пайшла галасаваць
і заклікала рабіць тое ж адна

Зніклая казна гетмана Агінскага
Працяг са старонкі 19.

гэтыя амаль усе вярнуў!). Мена
віта ў Сталовічах ксёндз Дзюр
дзевіч 29 верасня 1792 года паха
ваў сваю сястру Настассю Мар
цінкевіч, памерлую ў веку 95 га
доў, — бабулю Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча.
Сам Валяр'ян Дзюрдзевіч памёр
у веку 89 гадоў 9 лістапада 1798 го
да і быў пахаваны ў капліцы пад
алтаром у Сталовіцкім касцёле,
якому ён аддаў больш за 30 гадоў
жыцця. Калісьці гэта была адзіная
ў Беларусі рэзідэнцыя Мальтый
скага ордэна, а цяпер — звычайная
праваслаўная царква.
Не ведаю, ці захавалася там
магіла ксяндза — наўрад ці. Сам
Дзюрдзевіч быў цалкам забыты,
і выдаткаваныя ім на дабрачын
насць сотні тысяч злотых не да
памаглі яму здабыць вечнага до
брага імя ў нашчадкаў.

Спроба атрымаць
спадчыну
Яшчэ у 1824-м годзе маёр ра
сійскіх войскаў Станіслаў Се
странцэвіч, былы прэзідэнт Баб

руйскага земскага суда Каспер
Кельчэўскі і адвакат таго ж су
да Каспер Клецкі, прызнача
ныя апекунамі над малалетнімі
Вінцэнтам і Аленай Марцінке
вічамі, працягвалі шукаць спад
чыну, якая засталася дзецям ад
Валяр’яна Дзюрдзевіча. На той
момант іх доля складала ўсяго
110 чырвонных злотых.
Але скарбы Дзюрдзевіча сапраў
ды існавалі, і нават больш: яны
ўсплылі чароўным чынам ужо
ў ХХ стагоддзі.

21 лютага 1912 года газета
«Кур'ер Варшаўскі» пісала ў ар
тыкуле «Нявыкарыстаны фун
душ»: «Памерлы ў Віленскай дыя
цэзіі ксёндз Валяр'ян Валянцін
Дзюрдзевіч у сваім запавеце, да
таваным 18 лістапада 1798 года,
запісаў між іншымі 40 000 поль
скіх злотых (6 000 рублёў) на
будаўніцтва пры касцёле ў Буй
відах, у Віленскім павеце, пры
тулку для чатырох сясцёр міла
сэрнасці і капліцы пры тым пры
тулку для хворых. У выпадку,

калі б сёстры не пагадзіліся з гэ
тым памяшканнем, грошы па
вінны былі выкарыстоўвацца на
ўтрыманне ўрача або фельчара
для лячэння бедных. Паколькі ма
нашкі не згадзіліся жыць у Буй
відскім касцёле, а Віленская ду
хоўная кансісторыя — на пабу
дову капліцы пры касцёле, гэты
пункт запавету застаўся нявыра
шаным. Першапачатковы капітал
павялічыўся да 14 студзеня бягу
чага года да 79 230 рублёў…»
Грошы было вырашана выдат

Запіс пра скон Валяр'яна Дзюрдзевіча. Адшукаў Зміцер Юркевіч. Публікуецца ўпершыню.

каваць на будаўніцтва бальніцы
для бедных.

Ці вінен Дзюрдзевіч?
Сталовіцкая бітва не была гран
дыёзнай па сваіх маштабах, але ме
ла катастрафічнае значэнне для
Вялікага Княства Літоўскага — на
ступным крокам пасля прызначэн
ня на трон расійскага стаўленіка
Станіслава Панятоўскага сталі
падзелы дзяржавы, пасля якіх
з карты Еўропы знікла некалі Рэч
Паспалітая абодвух народаў.
Ці быў вінаваты ў паразе ксёндз
Дзюрдзевіч? Думаю, адказ на гэ
тае пытанне мы ніколі не атрыма
ем. Хутчэй, вінаватыя былі ўсе, хто
дзеля грошай, урадаў, маёнткаў або
iншай выгады ці праз баязлівасць
не стаў на абарону сваёй радзімы
перад замежным агрэсарам.
Нам жа гэтая гісторыя дае маг
чымасць у 210-ы дзень нараджэння
нашага класіка Вікенція ДунінаМарцінкевіча ўваскрасіць у нашай
свядомасці новую цікавую асобу —
ксяндза Валяр'яна Дзюрдзевіча.
А хто ведае: можа, і схаваная яш
чэ недзе пад Сталовічамі казна гет
мана Агінскага?

вяскоўцаў у Вежах. Сама рас
клейвала ўлёткі і выразкі з га
зеты «Ізвестія», дзе быў арты
кул Аляксандра Старыкевіча
пра тое, што на Беларусь ідзе
фашызм. Памятаю, як любімую
скураную куртку тады ўсю запэц
кала клеем.
Я хацела павесіць копію газе
ты і ў школе, дзе знаходзіўся вы
барчы ўчастак, але ён ахоўваўся
міліцыяй. Чакала-чакала, дума
ла, можа, з’едуць, а пасля наўпрост
падышла да міліцыянта і патлума
чыла, што і чаму хачу зрабіць. Ён
мне тады сказаў, што ў іх ёсць
устаноўка не дапускаць распаў
сюду ўлётак, але наконт артыкулаў
з газет інструкцый не было. Ма
ёр спецыяльна ад’ехаў на некалькі
хвілін, а я «зрабіла» сваю чорную
справу.
Зразумела, што я не пайшла на
галасаванне. У восем гадзін веча
ра, калі яно скончылася, выпіла
50 грамаў гарэлкі. Было адчуван
не, нібы я знаходжуся на паніхідзе
па будучым краіны. Патэлефана
вала сябру, таксама настаўніку
гісторыі: ён рабіў тое ж самае, што
і я — «хаваў краіну».
Але трагедыю разумелі далё
ка не ўсе. Тыя ж аднавяскоўцы
былі «за моцнае кіраванне». А ча
го яшчэ ім было хацець, калі раней
у школе вывучалі толькі марксізмленінізм, калі яны жылі ў замкнё
най прасторы, амаль у лесе? Таму
пакаленню ніхто не тлумачыў, што
існуюць розныя тыпы дзяржаўнага
кіравання, не гаварыў, куды яны
могуць завесці. Да таго ж наш на
род прывык, што яго заўсёды неку
ды вядуць. Спачатку быў цар, пас
ля —Ленін-Сталін, партыя, цяпер
вось «бацька»…

«Як я ахапіла юрыдычную
базу? Па-рознаму, да таго
ж цяпер ёсць гугл»
Пасля таго, як я дапамагла ад
навяскоўцам з прыватызацыяй, да
мяне пачалі звяртацца па дапамо
гу і іншыя людзі, нават са Слуц
ка. З тых часоў я актыўна дапа
магла ў вырашэнні сотні спрэч
ных пытанняў.
Сёння ўсе паліцы ў мяне зава
леныя выразкамі з законаў, арты
кулаў, судовых працэсаў. Дзесьці
ўдалося лаву паставіць, дзесьці —
замяніць стаяк каналізацыі, адра
мантаваць пад’езд, дзіцячую пля
цоўку. Кагосьці аднавілі на працы,
камусьці вярнулі гарачую ваду…

гэта сведчыць тое, як наш народ
адбіваўся ад татараў пад кіраўніц
твам Анастасіі Слуцкай. Расіяне
тут таксама не гаспадарылі. Ёсць
сведчанні, што навучэнцы слуц
кай гімназіі разам з настаўнікамі
ўдзельнічалі ў паўстанні Кастуся
Каліноўскага. Акрамя таго, Случ
чына заўсёды лічылася заможнай,
урадлівай зямлёй, таму натураль
на, што ў 1920-м годзе менавіта тут
быў антысавецкі і антырасійскі
Слуцкі збройны чын. Слуцкія ся
ляне не хацелі, каб у іх забіралі за
робленае.

Зінаіда Цімошак
Нарадзілася ў вёсцы Аксаміты, што ў Капыльскім раёне
Мінскай вобласці. Сёння яна прыязджае туды як на лецішча:
пасядзець ля вогнішча, паглядзець на зоркі, набрацца моцы
і расслабіцца. Даглядае свае 35 сотак і некалькі чужых, каб
там не раслі асот і крапіва. Працуе з пілой, касой, матыкай
і вырошчвае кветкі.
Скончыла ў суседнім Грозаве сярэднюю школу, пасля
паступіла ў педінстытут.
Бацькі Зінаіды і большасць сваякоў былі настаўнікамі,
таму яе лёс у гэтым плане быў перадвызначаны. Уявіце:
з пяці дзяцей у сям’і чацвёра працягнулі дынастычную
справу. Як прыгадвае сама Зінаіда, «калі збіраліся разам,
выходзіла нейкая настаўніцкая канферэнцыя».
З 1978 па 2006 год настаўнічала ў вясковых школах:
вучыла замежным мовам, выкладала гісторыю і курс
«Чалавек і свет». Амаль на працягу ўсяго гэтага перыяду
паралельна займалася грамадскай дзейнасцю — гэта
ў нейкай ступені стала прычынай, па якой яна сышла
з любімай школы раней, чым хацелася.

«Я не змагаюся, я проста
жыву згодна са сваімі
поглядамі»
Раней я марыла, што аб’яднаю
неабыякавых людзей і мы разам
створым раду горада, якая будзе
кантраляваць дзейнасць чыноў
нікаў. Але многія не хочуць ба
чыць нічога далей за сваю хату.
Яны з радасцю атрымліваюць да
памогу ў вырашэнні сваіх спраў,
а пасля працягваюць жыць сваім
жыццём.
Цяпер я магу сказаць, што ні
за што не змагаюся, а проста жы
ву згодна са сваімі поглядамі і ра
блю тое, што магу.
Днямі я размаўляла з маладзё
намі, якія займаюцца дабрачын
насцю, дапамагаюць як хворым
дзеткам, так і бяздомным жывё
лам, птушкам. Прапанавала аб’яд
нацца, каб разам стварыць сквер
для адпачынку ў раёне вуліцы Бу
даўнікоў. У прынцыпе, яны не су
праць, але глыбей глядзець ці не
хочуць, ці не могуць. У некаторых
праблемах вінавацяць выключна
мясцовыя ўлады. Працуе прын
цып: «Цар у нас добры — баяры
дрэнныя».

ВолЯ Афіцэрава

«Мая грамадская
актыўнасць прачнулася,
калі жорстка парушылі
правы жыхароў нашай
вёскі»
Вежы — пасёлак для чарнобыль
скіх перасяленцаў. Па законе яны
мелі права бясплатна прыватыза
ваць свае кватэры і дамы. Але ім не
дазвалялі. І людзі, якія паважалі
мяне як настаўніцу і прынцыпо
вага чалавека, прыйшлі да мяне па
дапамогу. Мне і самой трэба бы
ло прыватызаваць кватэру, таму я
адразу выступіла з адкрытым за
бралам і пайшла на прыём да ды
рэктара саўгаса. Спытала, чаму
ў яго такая пазіцыя. У прыватнай
размове ён патлумачыў, што баіцца.
Маўляў, пасля прыватызацыі лю
дзі не будуць працаваць у калгасе,
а пазбягаюць на заробкі ў Маскву
ці Мінск.
Мы сабралі сотні подпісаў, прай
шлі праз суды, Адміністрацыю прэ
зідэнта і Міністэрства па прыва
тызацыі. Менавіта памочнік міні
стра па прыватызацыі дапамог вы
рашыць справу на нашу карысць.
Праўда, гэта каштавала мне шасці
месяцаў жыцця. Але пасля гэтай
гісторыі мясцовы народ пачаў да
вяраць мне, казаць, што, «каб не
Зіна, нічога не было б».
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Каля помніка Анастасіі Слуцкай.

Былі часы, калі я мэтанакірава
на вывучала заканадаўства. На
бывала зборнікі законаў, вывуча
ла кодэксы. Хадзіла ў гарадскую
бібліятэку, дзе быў аддзел права
вой дапамогі. Але наша заканадаў
ства вельмі хутка мяняецца, таму
цяпер я не купляю кніжкі з за
конамі, а шукаю іх у інтэрнэце.
У сур’ёзных сітуацыях раюся з вя
домымі праваабаронцамі.

«Праблема беларусаў
у тым, што яны
не ведаюць сваіх правоў,
нашых законаў
і не спрабуюць
разабрацца»
Нядаўна я была ў вёсцы Ра
дзічы Слуцкага раёна: з кранаў
цячэ гнілая вада, амаль чорная,
электрычныя слупы даўно па
гнілі, вось-вось паваляцца. Вё
ска быццам забытая Богам. Пас
ля такой экскурсіі я паехала да на
чальніка райаддзела МНС і запы
талася: «Няўжо ў вас праверак не
было? Хіба вы не бачылі, як у Ра
дзічах людзі жывуць?» А ён стаў
апраўдвацца: «Ніводнай скаргі ад
туль не паступала». Дык, значыц
ца, жыхароў той вёскі сапраўды
ўсё задавальняе, раз яны нават не
тэлефанавалі ніводнага разу?
Цяпер, канечне, я стараюся не
адразу бегчы на дапамогу, а спа

чатку падказаць чалавеку, як і што
ён можа зрабіць сам. І ўжо калі
ў яго не атрымліваецца, а прабле
ма сапраўды сур’ёзная, — падклю
чаюся.

«На пошту мне пачалі
прыходзіць ананімныя
пагрозы»
Самы моцны прэсінг пачаўся
пасля таго, як я падпісала «Хар
тыю-97» [«Хартыя-97» — грамад
ская ініцыятыва накшталт чэш
скага дакумента «Хартыя-77»,
якая мела на мэце аднавіць наро
даўладдзе. Пад тэкстам дакумента
падпісаліся тысячы беларусаў —
Рэд.] і разам са мной тое зрабілі
75 аднавяскоўцаў.
А пасля пра гэта надрукавалі
ў «Народнай волі». Людзі, якія
ўсё жыццё ціха-мірна збіралі гры
бы і ягады ў лесе, займаліся хат
німі справамі, упершыню ў жыц
ці нешта падпісалі — і ў вёску ад
разу прыязджае пракуратура,
КДБ… Кіраўніцтва ў шоку і шу
кае тых, хто зняславіў раён. Я
ў той сітуацыі ўзяла ўсю адказ
насць на сябе.
Пасля гэтага скандалу мне на по
шту пачалі прыходзіць ананімныя
пагрозы: «Ты — *ука, узбунтавала
народ! Мы цябе закапаем, і ніхто
не знойдзе тваю магілу!». Быў
1998 год, а мне прыйшлося нача
ваць у абдымку з сякерай.

Натуральна, такую настаўніцу,
што не раз стаяла на чале анты
прэзідэнцкай выбарчай кампаніі,
неаднаразова хацелі звольніць са
школы і спецыяльна праводзілі да
датковыя праверкі. Але я сваіх дзя
цей да экзаменаў рыхтавала ажно
з 1 верасня, таму мы іх паспяхо
ва вытрымлівалі. Пазней я выра
шыла па выслузе гадоў сысці сама:
каб праз маю актыўную пазіцыю не
пакутавалі іншыя настаўнікі. Пе
раехала з Вежаў у Слуцк.

«Усе гэтыя цяжбы
каштавалі мне здароўя,
але я па натуры не магу
маўчаць»
Ужо гадоў пяць мяне мучыць
сур’ёзная хвароба. Па словах док
таркі, адным з фактараў, што пра
вакуе гэтае захворванне, можа
быць стрэс. Доктарка ўвогуле дзі
віцца, як я яшчэ жыву і рухаюся
з такой дзейнасцю. Патрэбна спа
койнае жыццё, але па натуры я не
магу прайсці міма бяды, таму ўсё
адно працягваю хадзіць па судах.
Цяпер вось дапамагаю адной ня
шчаснай маці, сына якой, хутчэй
за ўсё, пасадзілі незаконна.
«Случчына магла за сябе
пастаяць»
Гісторыя паказвае, што Случ
чына магла за сябе пастаяць. Пра

«Хачу, каб стаўленне
да беларускай
мовы змянілася
на пазітыўнае»
Да канца свайго жыцця я пла
ную рэалізоўваць праект пад
умоўнай назвай «Мы случчане —
мы беларусы». Мне б вельмі ха
целася змяніць адносіны да бела
рускай мовы: калі не размаўляеш
на ёй сам, то хаця ж не грэбуй
людзьмі, якія гэта робяць. Страш
на, калі ў банку наведніца ка
жа мне, што ненавідзіць белару
скую мову.
У прыватным жыцці я не заў
сёды была беларускамоўнай, бо
гэта напружвала маіх знаёмых.
Але ў школе выкладала па-бела
руску. У Слуцку ж не хапае лю
дзей, з якімі можна размаўляць на
роднай мове.
Складана ўкладаць людзям
у галаву, што гэта — сваё, роднае,
калі ў Слуцку няма ніводнай бе
ларускамоўнай школы, а белару
ская мова выкладаецца як замеж
ная. Але мы спадзяёмся, што ў нас
атрымаецца зладзіць тут моўныя
курсы для ўсіх ахвотных. Пакуль
няма памяшкання, таму мы вы
мушаныя збірацца на кватэрах
і ладзіць сустрэчы выключна
для знаёмых.
Гутарыла Кацярына Карпіцкая,
фота Волі Афіцэравай
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Мінадукацыі адказвае Ганне Севярынец:
Каб патлумачыць вучням вершы
Кляшторнага, давядзецца выкарыстоўваць
выраз «хадзіць пад мянтамі»
Міністэрства адукацыі
не абышло ўвагай адкрыты
ліст настаўніцы Ганны
Севярынец «Чаму ў
праграмах «Барадзіно»
ёсць, а «Пахне чабор»
няма?», апублікаваны
на сайце «НН», і даслала
ў Рэдакцыю адказ.
Ліст быў адпраўлены з электрон
най пошты presstsentr@mail.ru
і падпісаны «Пресс-служба МО».
Ён не мае выходнага нумара, под
пісу службовай асобы і пячаткі.
Прэс-сакратар Міністэрства
адукацыі Людміла Высоцкая па
цвердзіла карэспандэнту «На
шай Нівы», што адпраўляла адпа
ведны ліст у Рэдакцыю. Яна ўда
кладніла, што ў ім прыводзіцца
«афіцыйная пазіцыя прэс-службы
Міністэрства адукацыі».
Прыводзім тэкст ліста ў пера
кладзе на беларускую мову:
«5 студзеня сайт NN.by размяс
ціў матэрыял «Настаўніца рус
кай мовы накіравала адкрыты ліст
міністру адукацыі», у якім эмацый
на крытыкуецца школьная прагра
ма па беларускай літаратуры.
Акрамя агульных разваг на тэму
нацыяналізму і нацыябудаўніцтва,
у рэзалютыўнай частцы ліста пра
пануюцца нейкія «востра неабход
ныя меры» ў колькасці шасці. На
прыклад, апошнім пунктам у пра
граму па беларускай літаратуры
прапануецца ўключыць наступ
ных аўтараў: Адама Бабарэку, Але
ся Дудара, Уладзіміра Жылку, То
дара Кляшторнага, Юлія Таўбіна.
Асобныя прадстаўнікі гэтага
спісу, названыя «бліскучымі бе

ларускімі паэтамі еўрапейскага
ўзроўню», выклікаюць некаторыя
пытанні.
У прыватнасці, у прапанавана
га да ўключэння ў праграму паэта
Т. Кляшторнага верш «Пі, цыган
ка» (фрагмент паэмы «Калі асядае
муць», 1928 г.) па форме мае ла
герную (блатную) накіраванасць:
— Не зважай, любімы, чарнавокі,
Хай рыхтуюць молайцу пятлю…
Ходзім мы пад месяцам высокім,
А яшчэ — пад ДПУ.
— Так, цыганка,
Шкадаваць аб некім,
Так!
За пятак зарэзаў чалавека,
За пятак…
Пазаўчора маці каля будкі
З залатым Ісусам на грудзёх
Адвяла сястру у прастытуткі…
…жыццё!..
Падымайце куфлі за гарэзы
I за новы труп…
Сёння маці родную зарэжу
I сястру… (фрагмент)
Можна, вядома, палічыць выбар
гэтага верша тэндэнцыйным з на
шага боку, аднак радок «ходзім мы
пад ДПУ», вырваны з кантэксту,
у 2017 годзе цытаваўся практычна
на ўсіх апазіцыйных сайтах як «са
мы вядомы радок з ягонай паэзіі»
разам з абавязковай прыпіскай
аб тым, што «за паэтам сачыла
НКУС».
У той жа час поўная версія вер
ша кажа пра тое, што большая част
ка тых, хто піша ў інтэрнэце пра бе
ларускую літаратуру, не мае пра яе
ўяўлення.
З пункту гледжання настаўніка
адзначым, што дзіцяці вельмі скла
дана растлумачыць выраз «хадзіць
пад ДПУ» — для гэтага, верагод
на, прыйдзецца выкарыстаць ана

лагічнае дэкласаванае арго «ха
дзіць пад мянтамі», што недапу
шчальна ў навучальным працэ
се. Мы таксама ўпэўненыя, што
метады і прынцыпы аператыўнавышуковай дзейнасці варта вы
вучаць у спецыялізаваных наву
чальных установах, а не ў сярэдніх
школах, а падобную літаратурную
спадчыну — самастойна, а не па
патрабаванні школьнай праграмы.
Што да іншых персаналій, зга
даных у матэрыяле — А. Бабарэкі,
А. Дудара, У. Жылкі, Ю. Таўбіна,
А. Мрыя, — то ўсе яны былі асу
джаныя ў 1933—1938 гадах, пра
што аўтар, мабыць, свядома за
моўчвае ў публікацыі.
Такая выбіральнасць у густах вы
глядае двухсэнсоўна. Характэрна,
што да стагоддзя Кастрычніцкай
рэвалюцыі ў апазіцыйнай прэ
се актыўна культываваўся міф аб
нейкай «расстралянай», «забаро
ненай бальшавікамі», «ліквіда
ванай камуністамі» і г.д. белару
скай літаратуры — працягам гэ
тай інфармацыйнай кампаніі, ві
давочна, і з'яўляецца адкрыты ліст
да міністра адукацыі.
Хочацца нагадаць, што абсалют
ная большасць літаратараў тых
гадоў уваходзіла ў ВКП(б) і з'яў
лялася камуністамі па поглядах,
што ігнаруецца пры напісанні
нейкіх сенсацыйных артыкулаў
пра іх жа. У той жа час шэраг бе
ларускіх паэтаў, празаікаў і жур
налістаў былі забітыя на франтах
Вялікай Айчыннай вайны або
пакараныя органамі СД і геста
па, памерлі ад голаду ці ў кан
цэнтрацыйных лагерах у перы
яд нямецкай акупацыі. Аднак іх
асабістыя трагедыі практычна не
выклікаюць цікавасці ў апазіцый
ных колаў і сайтаў, што кажа аб
пэўнай тэндэнцыйнасці.

Таму ўяўляецца, што паказа
ная падборка аўтараў, прапана
ваных да ўключэння ў праграму,
фармавалася не на падставе ней
кіх літаратурных густаў, а, хут
чэй, у піку палітычным поглядам
міністра адукацыі, а таму носіць
асобаснае адценне.
Што ж тычыцца публічнага аб
меркавання значнасці тых ці іншых
твораў, то практыка ўручэння т.зв.
незалежных літаратурных прэмій,
прызавы фонд якіх складаецца
з замежных валютных сродкаў,
паказвае, што ні адно штогадовае
ўзнагароджванне не абыходзіцца
без вострай палемікі ў апазіцыйнай
прэсе і ўзаемных абраз у сацыяль
ных сетках. Нам уяўляецца, што
апазіцыйная супольнасць прак
тычна не здольна прыйсці да кан
сэнсусу, незалежна ад прадмета аб
меркавання, а таму любая ацэн
ка школьнай праграмы нейкімі
«экспертамі» ператворыцца ў яш
чэ адно пакутлівае калектыўнае
літаратурнае піяр-мерапрыемства.
Адзначым таксама, што палеміка
аб адукацыі ў апазіцыйных СМІ з
году ў год абмяжоўваецца зменай
праграмы па літаратуры і пашы
рэннем сферы ўжывання белару
скай мовы.
Дзве гэтыя дзяжурныя тэмы дэ
манструюць, па-першае, што лю
дзі, якія абмяркоўваюць адука
цыю, ад актуальных праблем аду
кацыі вельмі далёкія; па-другое,
у наяўнасці нізкі парог уваходжан
ня ў спрэчку: для таго, каб абмяр
коўваць, «пахне чабор» альбо «не
пахне», не патрабуецца ніякіх да
датковых ведаў і падрыхтоўкі.
(Дарэчы, паведамляем паважа
най Г. Севярынец, што яе інфар
мацыя не дакладная: гэты верш
П. Броўкі са школьнай праграмы
не выключаўся.)

Наша здзіўленне выклікае і за
клік Г. Севярынец вывучаць поль
скую і ўкраінскую мовы (а чаму не
латышскую і літоўскую?), бо гэта
«мовы суседзяў», неабходныя для
«інтэграцыі ў агульнаеўрапейскую
прастору». Калі настаўнік не раз
умее, што руская мова вывучаец
ца не як мова суседняй дзяржа
вы, а як другая дзяржаўная, то гэ
та досыць яскрава сведчыць аб яго
кампетэнтнасці (у тэксце Ганны
Севярынец гаворка вядзецца пра
польскую і ўкраінскую літаратуру,
а не мову — Рэд.).
Хочацца таксама нагадаць, што
рэпрэсіям 1937—1938 гг., пра якія
да месца і не да месца ўспамінаюць
апазіцыйныя сайты, папярэднічала
шматгадовая актыўная прак
тыка напісання калектыўных
даносаў, якіх асобныя беларускія
літаратары тых гадоў склалі не
менш, чым мастацкіх твораў.
На жаль, творчыя колы таго ча
су, як і асобныя прадстаўнікі ця
перашняй інтэлігенцыі, мелі нека
торыя праблемы з карпаратыўнай
этыкай і вырашалі свае мастацкія
спрэчкі з дапамогай апеляцый
да партыйных і нават сілавых
структураў. Менавіта падобныя
даносы (часцяком у форме вы
крывальнага артыкула ў прэсе)
і станавіліся пасля доказнай ба
зай для сфабрыкаваных абвіна
вачванняў пры парушэнні закон
насці ў следчай працы.
Таму рэкамендуем не паўтараць
памылак папярэднікаў і не вызна
чаць літаратурную каштоўнасць
тых ці іншых твораў праз ціск
і напісанне адкрытых лістоў ні
многа ні мала — ад імя «краіны, на
рода, вучняў і настаўнікаў». Рэаль
на гэтыя лісты не адлюстроўваюць
нічога, акрамя пераацэнкі аўтарам
уласнай значнасці».

Міністэрства адукацыі сцвярджае, што не выключала
«Пахне чабор» з праграмы. Гэта праўда?
«Наша Ніва» атрымала адказ
з прэс-службы Міністэрства аду
кацыі на адкрыты ліст настаў
ніцы рускай мовы і літаратуры
са Смалявіч Ганны Севярынец,
у якім яна акрэсліла недахопы
школьнай праграмы па белару
скай літаратуры.
Ганна Севярынец, сярод ін
шага, раскрытыкавала выклю
чэнне верша «Пахне чабор».
Але Міністэрства адукацыі гэ
ты факт адмаўляе: «Дарэчы,
паведамляем паважанай Ганне
Севярынец, што яе інфармацыя
не дакладная: гэты верш Петру
ся Броўкі са школьнай прагра
мы не выключаўся».
Мы прагледзелі сёлетнія пра
грамы па беларускай літаратуры
для 10—11 класаў як для вы
вучэння прадмета на базавым
узроўні, так і для вывучэння на
павышаным. Ні там, ні там «Пах
не чабор» не ўзгадваецца.
На базавым узроўні школьнікі
вывучаюць вершы Броўкі «Бу
дзем сеяць, беларусы!», «НадзяНадзейка», «Родныя словы»,
«Александрына» і «А ты ідзі».

На павышаным — тое самае, але
ўключаны таксама верш «Вось
і лета сышло…» і паэма «Голас
сэрца».
То бок у праграме верша «Пах
не чабор» сапраўды няма, хоць
настаўнікі сцвярджаюць: раней
яго дакладна вывучалі.
Іншая справа, што і ў школь
най праграме за 2012 год гэта
га верша няма. І ў праграме за
2009 год яго таксама няма. Спіс
для вывучэння быў такім жа, як
і цяпер.
Як нам паведамілі настаўнікі,
у інструктыўна-метадычным лі
сце па сёлетніх зменах у прагра
мах 10 класа гаворыцца толькі пра
тое, што не будзе разглядацца верш
Максіма Танка «Авэ Марыя» і апа
вяданне Максіма Гарэцкага «Род
ная карэнне», яно перанесена ў спіс
для дадатковага чытання.
Тым не менш, пытанні да
Міністэрства адукацыі застаюц
ца: калі «Пахне чабор» знік з пра
грамы, чаму было прынята ра
шэнне выключыць яго і чаму б
верш зноў не зрабіць абавязко
вым для вывучэння?

Пятрусь Броўка.
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Мінскі настаўнік — Міністэрству адукацыі:
Кляшторны вам не такі з-за аднаго верша?
А як жа мацерныя вершы Пушкіна?
Прачытаў феерычны адказ
Міністэрства адукацыі «Нашай
Ніве» і Ганне Севярынец з дзіў
нага мэйла presstsentr@mail.ru
і бачу, што наша міністэрства —
гэта не зборышча малаадука
ваных прыстасаванцаў, а вы
сокапрафесійныя ненавіснікі
Беларусі, якія будуць ненаві
дзець яе за нашы бюджэтныя
грошы і прыкладуць усе магчы
мыя высілкі, каб гэтай Белару
сі не было.
І бачу, што не адным Лазуткі
ным абышоўся наш міністр Кар
пенка, калі перацягнуў да сябе
ў міністэрства адкрытых і ла
тэнтных камуністаў.
Людміла Высоцкая, прэссакратар міністэрства, піша,
што немагчыма ўключыць у курс
літаратуры Тодара Кляшторна
га, таму што ў яго… ёсць верш
пра лагер з адпаведнай («блат
ной») лексікай.
Дык а што, у яго час не кідалі
людзей ні за што ў савецкія ла
геры? І што, акрамя гэтай паэмы
ён не напісаў ну зусім нічога? Ці
за адзін неадпаведны школьнай
праграме верш аўтара ўжо мож
на адразу выкрэсліваць?

«Мне бы женщину — белую, белую
Ну а, впрочем, какая разница.
Я прижал бы ее с силой к дереву —
И в задницу, в задницу, в задницу».

Гэта Ясенін, таварышы. Той,
чыім іменем вуліцы ў нас называ
юць (канешне ж, ён сапраўды вы
датны паэт, без сарказму). І гэта
самы лёгкі прыклад — пагугліце,
колькі мацерных вершаў напісалі
Пушкін, Лермантаў, Някрасаў
і іншыя. Дык давайце і іх выкрас
лім з праграмы!
«Я вас любил…» — цудоўны
верш класіка, але ж ён акрамя
гэтага пісаў: «А шутку не могу
придумать я другую, Как толь
ко отослать Толстого к х…» Дык
і Пушкіна прыбярыце! Дарэчы,
колькасць гадзін на Аляксан
дра Сяргеевіча ці не большая за
ўсю колькасць гадзін, адведзе
ных на вывучэнне ўсёй сусвет
най літаратуры. І так, калі нам
трэба добра ведаць літаратуру та
го рэгіёна, дзе знаходзіцца Бела
русь, то чаму мы амаль нічога не
вывучаем з украінскай ці поль
скай літаратуры? (Л. Высоцкая
сказіла гэтае пытанне і не дала
аніякага адказу па сутнасці.)

Ці чаму замест Хемінгуэя ці
Маркеса мы працягваем некалькі
ўрокаў запар зубрыць гэтае самае
«Барадзіно»? Напалеонаўская
вайна — гэта трагедыя для ру
скага народа, няхай яны па ёй
і стогнуць. Для нашых краёў
гэта была надзея на вызвален
не ад расійскай акупацыі з кан
ца XVIII стагоддзя. Заўважце,
у нас нават у народнай вуснай
творчасці толькі і робяць, што
складаюць пра Напалеона ле
генды і ганарацца тым, што ён
быццам бы спыняўся ў іх вёс
цы. А вось тое, што зрабіла ў нас
Расія пасля адступлення фран
цузскай арміі, — вось гэта наша
сапраўдная трагедыя. Таму па
кіньце зубрыць «Скажи-ка, дя
дя, ведь не даром…» расійскім
школьнікам.
У адказ на крытыку наша
міністэрства адзінае, што можа
прапанаваць, — гэта запусціць
карную машыну. Пасля майго
мінулага допісу ў ліцэй, дзе я пра
цую, канечне ж, тэлефанавалі, і не
думаю, што гладзілі па галоўцы.
Ліцэй за мяне заступіўся, але раз
умею, што бясконца заступацца
ніхто не зможа. Таму, калі хоча

Міністр адукацыі Ігар Карпенка, прэс-сакратарка
ведамства Людміла Высоцкая і работнік прэс-цэнтра
Андрэй Лазуткін.

це, палохайце і далей, але ў мя
не падрастаюць дзеці, і я не хачу,
каб з іх беларуская школа расціла
тых, хто будзе ненавідзець усё бе
ларускае.
І не хачу, каб яны лічылі, што
толькі руская літаратура — адзі
ная і найлепшая ў свеце, а бела

русы няздольныя стварыць ні
чога, акрамя апавяданняў пра
жыта, калгасы і кабанчыкаў. Бо
ў такім выпадку проста не будзе
нашай Беларусі і, дарэчы, не бу
дзе нашага Міністэрства адука
цыі з усімі яго чыноўнікамі.
Віктар Малышчыц

Ганна Севярынец пра адказ Мінадукацыі: Гэта
дыскрэдытацыя сістэмы, татальнае невуцтва
Ганна Севярынец
у інтэрв'ю радыё «Свабода»
пракаментавала адказ
з Мінадукацыі на яе
прапановы.
— Гэта нейкі неверагодны
тэкст па ўзроўні ведаў, якія дэ
манструюцца, і па ўзроўні аба
гульненняў, якія там робяцца.
Нам, настаўнікам, часцяком да
водзіцца чуць такія рэчы, якія,
на жаль, дэманструюць таталь
нае невуцтва. Таму смешна, ну
што зробіш.
— Вы ў сваім адкрытым лісце
ніводнага разу не згадалі пра
апазіцыю. Чаму, як вы думаеце, Мінадукацыі згадвае гэта слова літаральна ў кожным
абзацы?
— Я не ведаю. Мне наагул
крыўдна, бо я працую ў гэтай сіс
тэме, і Міністэрства адукацыі —
гэта той орган, да якога я стаў
люся з павагай: і таму, што я су
працоўнік гэтай сістэмы, і таму,
што ў міністэрстве працуе шмат
людзей, якіх я ведаю і паважаю.
Таму такі ўзровень дыскрэды
тацыі і сістэмы, і… наагул, якую
трэба мець сярэднюю адукацыю,
каб напісаць, што ГПУ і, як аўтар
ліста адказвае, «мянты» — гэта
адно і тое ж! ГПУ і міліцыя — гэта
ж розныя рэчы. Проста трэба ве
даць гісторыю. Таму я не ведаю,
чаму яны так напісалі.
— Паводле Міністэрства аду
кацыі, дзецям будзе вельмі скла
дана патлумачыць выраз «ха
дзіць пад ДПУ», што давядзец
ца выкарыстаць аналагічнае дэкласаванае арго «хадзіць пад
мянтамі».
— Па-першае, Тодар Кляштор
ны напісаў крыху болей, чым
проста два радкі пра ДПУ. І ў мя

не нават у галаве іх не было, калі
я ўключала прозвішча Кляштор
нага ў шэраг тых паэтаў, якіх трэ
ба вярнуць. Я не думала, што трэ
ба вывучаць паэму «Калі асядае
муць». Гэта, канечне, не школь
ная паэма. Але калі трэба, дзецям
усё можна патлумачыць. Яны ж
не дурныя.
— У лісце Мінадукацыі фак
тычна адмаўляецца факт ста
лінскіх рэпрэсій, ідзе гаворка
пра «міф аб нейкай «расстра
лянай», «забароненай бальша
вікамі», «ліквідаванай камуні
стамі» і г.д. беларускай літара
туры».
— Гэта адзіны момант у лісце,
які выклікае ў мяне не смех. Я
зараз якраз працую з дакумен
тамі ў тым кірунку, каб разбу
рыць вось гэты міф, што паэ

ты і пісьменнікі, як там сказана,
паздавалі самі сябе. І бальшавікі
дапамаглі толькі тым, што яны іх
расстралялі пасля даносаў.
Гэта такі страшны, несправяд
лівы і такі крыўдны міф, які пра
пагандуецца і насаджваецца —
што не было ніякіх рэпрэсій,
а былі толькі даносы адзін на ад
наго і што яны самі сябе загналі
ў гэтую пастку.
Цалкам зразумела, для чаго гэ
та робіцца. Гэта такі перавод стрэ
лак. І тое, што гэты міф зноў па
чынае гучаць, нават прыкрываю
чыся Міністэрствам адукацыі, —
гэта вельмі небяспечна для нас
усіх. Таму тут жарты жартамі,
але вось гэты момант трэба не
як праясняць. А значыць, трэба
ўзмацніць адукацыйную, асвет
ніцкую працу. Трэба гэтым лю

дзям патлумачыць, што было на
самрэч. Знайсці нейкія да іх па
дыходы. Бо мне шкада тых лю
дзей, якія знаходзяцца ў пастцы
гэтага міфу.
— У лісце гаворыцца, што,
маўляў, падборка аўтараў, прапанаваных да ўключэння ў пра
граму, фармавалася «ў піку па
літычным поглядам міністра
адукацыі».
— Я не ведаю, што гэта азначае.
Па-першае, я не ведаю поглядаў
міністра адукацыі, мы з ім ніколі
не размаўлялі. І я зусім не разу
мею, дзе погляды Алеся Дудара
ці Уладзімера Жылкі не тое што
«ў піку», а дзе яны сутыкаюц
ца, перакрэсліваюцца з погляда
мі сучаснага міністра, які жыве
100 гадоў пасля. Бо Дудар быў
камсамольцам, Кляшторны быў

камсамольцам і ваяваў у Чырво
най Арміі, Міхась Зарэцкі быў
камуністам. То чаму ў піку? Гэ
тыя людзі, асабліва ў першыя га
ды сваёй творчасці, стаялі аб
салютна на тым жа грунце, на
якім, як я думаю, напэўна, стаіць
міністар адукацыі, які належаў
да кампартыі. Гэта зусім адноль
кавыя погляды, калі ўжо так ка
заць.
— Але ці можа, як вынікае
з ліста, Міністэрства адукацыі
апераваць нейкімі палітычнымі
поглядамі міністра пры абмер
каванні школьнай праграмы? Ці
сам міністр?
— Канечне, не. Дык ён жа імі
і не аперуе. Гэта ж аперуюць гэ
тыя безыменныя людзі, якія на
ват не падпісалі гэты ліст. Там
няма ні імя, ні пасады. Гэты ліст
з шэрагу — пракоціць, значыць,
пракоціць. А калі не пракоціць, то
няма з каго спытацца. Таму гэта
такая дыскрэдытацыя ўсіх тых,
хто працуе ў міністэрстве. Я не
ведаю, як зараз будуць глядзець
у вочы ўсім астатнім людзі, якія
там насамрэч паважаныя, якія
ведаюць літаратуру і гісторыю.
І там такія людзі ёсць.
— Мінадукацыі піша, што
верш «Пахне чабор» не вы
ключаўся са школьнай пра
грамы.
— Гэта месца з ліста, якое аб
надзейвае. Значыць, яны гэ
ты верш ціхенька назад уклю
чаць. Канечне, перад тым, як пі
саць ліст, я праверыла прагра
му, каляндарна-тэматычнае пла
наванне, звярнулася да настаў
нікаў беларускай літаратуры,
бо я выкладаю рускую. Я пісала
не беспадстаўна. Але я думаю,
што магчымасці ёсць. І калі сён
ня «Пахне чабор» ціхенька, але
вернецца ва ўсе гэтыя месцы, я
буду толькі шчаслівая.
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З’явіўся праект
пабудовы бізнэсцэнтра на месцы
знесенага
музея вайны
на Кастрычніцкай
плошчы. Задума
выклікала шквал
крытыкі ў інтэрнэце.
Будынак называюць
безгустоўным
і безаблічным...

...У адказ маладыя
мінскія архітэктары
з майстэрні Level
80 Architects
прапанавалі свае,
альтэрнатыўныя
варыянты.

Анекдоты і жарты
На экзамене.
— Прывядзіце прыклад знаходжання фі
зічнага цела ў двух агрэгатных станах адна
часова.
— Ноўтбук ляжыць на стале, і ён завіс!
***
— Што яшчэ, Пятро?
— Атэісты прыйшлі, Ойча!
— Скажы ім, што Мяне няма.
***
Узімку я прачынаюся вельмі рана, на сві
танні.
***
— Кепска, калі пуста.
— У сэрцы?
— У халадзільніку!
***
— А дзе будзе праходзіць Алімпіяда?
— У Пхёнчхане.
— Будзьце здаровыя! А дзе будзе прахо
дзіць Алімпіяда?

«НН» 111 гадоў з вамі
З горада Беластока Гродзенскай губерні
нам пішуць смутныя рэчы. Рабочым вельмі
цяжка пераносіць крызіс, каторы ўжо шмат
гадоў цягнецца. Дагэтуль у Беластоку было
найбольш фабрык ва ўсім нашым краі,
і прыгатаўлялі яны тавараў штогод на шэсць
мільёнаў рублёў. А цяпер без мала нічога
з іх не асталося. З большых фабрык працуе
яшчэ толькі пяць, дык вельмі многа рабочых
сядзяць цяпер без хлеба – нават і тыя, што
зараблялі раней 2 рублі ў дзень.
«НН». №3. 1908

Анатоль Ярмоленка: «Менск і Мінск» —
песня года. Разважаючы пра найлепшую
песню мінулага года, спявак вагаўся паміж
J:Морс і N.R.M. Але ў выніку аддаў перава
гу песні «Менск і Мінск» апошніх.

95 гадоў споўнілася
народнаму мастаку
Беларусі Леаніду
Шчамялёву.
Ён нарадзіўся ў 1923-м
у Віцебску Шагала
і Малевіча, ваяваў
у Другую сусветную, быў
цяжка паранены падчас
вызвалення Беларусі.
Больш за паўстагоддзя
Шчамялёў у мастацтве.
Яго карціны можна
пабачыць у Нацыя
нальным мастацкім
музеі і Траццякоўскай
галерэі. Яны створаныя
ў непаўторнай,
пазнавальнай манеры.

«НН». 8 лютага. 2008

З глыбокім смуткам мы развітваемся
з Міхалам Анемпадыставым,
чалавекам шматлікіх талентаў,
вялікай постаццю беларускай культуры,
сапраўдным сябрам Польшчы.
Калектыў Польскага Інстытута
ў Мінску

н е з а л е ж н а я г а з е т а
заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:
З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),
Янка Купала (1914—1915), А.Луцкевіч,
У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000).
в. а. галоўнага рэдактара Ягор Аляксандравіч Марціновіч
шэф-рэдактар Андрэй Дынько
намеснікі галоўнага рэдактара Зміцер Панкавец
		 Настасся Роўда
		 Андрэй Скурко
сакратарка рэдакцыі Таццяна Кур'ян
заснавальнік Прыватнае прадпрыемства
		 «Суродзічы»
выдавец Прыватнае прадпрыемства
		 «Суродзічы»
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22-гадовы Ілай Дзягілеў дайшоў да фіналу жаночага
конкурсу прыгажосці, пасля чаго прызнаўся, што ён
мужчына.
Жыхар Алма-Аты Дзягілеў працуе мадэллю. Ён зрабіў
жаночую прычоску, макіяж і даслаў свае фоты для
ўдзелу ў конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Назваўся ён
пры гэтым Арынай Аліевай з Шымкента.
Усяго ў конкурсе бралі ўдзел прыкладна 4000 дзяўчат.
У фінал прайшлі толькі дзесяць, у тым ліку Ілай. Больш
за тое, яго здымкі набралі найбольш галасоў.
Сам хлопец кажа, што вырашыў узяць удзел у конкурсе
ў заклад з сябрамі.
Ілай тлумачыць, што хацеў таксама звярнуць увагу
на гонку за штучным хараством, калі, кажа ён, многія
дзяўчаты аднатыпныя, усе на адзін капыл фарбуюцца
і апранаюцца. Ён з такім падыходам не згодны і лічыць,
што прыгожае ўсё тое, што індывідуальна.
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