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ЗАКОНЫ ПРА ПРАЦУ ПАВІННЫ СЛУЖЫЦЬ ЛЮДЗЯМ
Стар. 5
ВЯРТАННЕ СІВОГА ТАРНАДА
Працягваем распавядаць пра кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША. Мы ўжо пісалі
пра Хілары Клінтан, Рудзі Джуліяні і Барака Абаму. Сёння мова пра пераможцу
апошніх праймерыз рэспубліканскай партыі ў Нью-Гемпшыры — Джона Маккейна.
УЛАДЗІМІР ГАНЧАРЫК —
АДЗІНЫ КАНДЫДАТ
Стар. 4

ПАКЛІКАНЫ ГЭЙНАЛАМ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Стар. 13
Стар. 15

Палітычны партрэт. Працяг цыкла
«Найноўшая гісторыя ў асобах»

БЕЛАРУСКІ БІЗНЕС-ПЛАН

Photo.ByMedia.net

Сяргей КАРОЛЬ

І навіны зараз ідуць з краіны,
быццам з Уол Стрыт. Менш чым
за два тыдні назбіралася больш
дзесяці. Ужо і тэрміналогія падцягваецца — час ад часу пачынаюць дзе-нідзе сустракацца сучасныя рынкавыя паняткі, і не толькі
ўжо ў незалежных аглядальнікаў,
а нават у прэм’ер-міністра. Вось
агляд самых цікавых навінаў.
Пачнём з добрай. Прэм’ерміністр зрабіў заяву, што ўрад
рыхтуецца ўвесці рэжым спрыяння наўпроставым інвестыцыям у
Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку
і замежным. Што менавіта гэты
рэжым прадугледжвае, мы пакуль
не ведаем, аднак у паведамленні
прамільгнула слова «гарантыя»
— няўжо ўрад Беларусі згодны
даць гарантыі капіталістам? На
такі адчайны крок урад штурхае
адмоўнае гандлёвае сальда, што
ўвесь час расце, і якое неабходна
фінансаваць з-за мяжы — гэта
прызнаў прадстаўнік міністра
фінансаў М. Ермаловіч. Паводле
яго ж дакладнага назірання, прыцягненне гэтага капіталу ў форме
крэдыту павялічвае выдаткі, бо
неабходна плаціць за карыстанне ім, а гэта непажадана. Аднак
складаецца такое ўражанне, што

на інвестыцыі ўрад не вельмі моцна разлічвае, таму рыхтуецца да
маштабнага размяшчэння крэдытаў за мяжой — у 2008 годзе спатрэбіцца не менш за 4 мільярды долараў. Пакуль з іх ёсць толькі два.
Так што, як казаў герой вядомага
фільма, «будзем шукаць».
Той самы Ермаловіч паведаміў
журналістам, што ў 2008 годзе субсідыі НПЗ Беларусі складуць каля 1,8
мільярда долараў — гэта ў два з паловай разы больш, чым у 2007 годзе.
Навіна сапраўды надзвычайная.
Па-першае, уражвае размах — 2 мільярда долараў — гэта 5 працэнтаў
ВУП краіны і 40 працэнтаў абароту
Белнафтахіму з краінамі Еўропы.
Па-другое, нафтаперапрацоўка
з’яўляецца самай загружанай і прыбытковай галіной краіны — няўжо
нават яна не дае прыбытку? На самай справе, адбываюцца дзве рэчы.
Па-першае, прыбытковасць НПЗ
сапраўды знізілася з-за пошліны,
якую наклала Расія на пастаўкі
нафты ў Беларусь у 2007 годзе. У
2008-м гэта пошліна павялічылася з
29 да 33 працэнтаў ад кошту нафты.
Аднак разам з тым прыбыткі ў
бюджэт ад пошліны на перапрацаваную нафту не знізіліся, а нават

крыху павялічыліся, дзякуючы
таму, што пошліна на больш высокім расійскім узроўні застаецца
Беларусі цалкам. Іншымі словамі,
агульны прыбытак Беларусі ў цэлым зніжаецца менш, чым даходы
Белнафтахіму.
Адбываецца тое, пра што я пісаў
у «Новым часе» амаль год таму,
— знікае нават ілюзія прыбытковасці, і беларусы ператвараюцца
ў нацыю на датацыі прэзідэнта.
Небяспека ў тым, што калі перапрацоўка па такіх давальных
схемах стане расійскім нафтавым
фірмам зусім не выгаднай, знізіцца
і загрузка НПЗ, і пошліна за перапрацаваны прадукт, таму што прадукту стане менш. Гэта рэальная
небяспека — за 9 месяцаў 2007 года
аб’ём паставак Белнафтахіму ў ЕС
зменшыўся на 12 працэнтаў. Калі
гэта будзе працягвацца, бюджэту
можа не хапіць, прафіцыт знікне
і давядзецца браць у доўг ужо самому ўраду. Верагодна, таму ўрад
знізіў падатак на аперацыі з аблігацыямі дзяржаўнага займу — яшчэ
адна навіна тыдня — каб даць
людзям стымул яму пазычаць.
Прэм’ер-міністр таксама адзначыў, што каля 55 працэнтаў

Чарговы нарыс
Аляксандра Тамковіча

«СЯМЁН ДОМАШ
— СТРАЧАНЫЯ
МАГЧЫМАСЦІ»

ЭКСПЕРТЫЗА

Вось да чаго даводзіць нават
невялікае падвышэнне цэн
на энерганосьбіты. Яшчэ
не так даўно эканамічныя
навіны з Беларусі чакалі
тыднямі. Ішла толькі
дзяржаўная пахвальба: вось
як мы, маўляў, прысаромілі
ліберальных эканамістаў
нашым эканамічным цудам
і дасягнулі росту даходаў
насуперак законам эканомікі.
І вось цяпер гэтыя законы
ляснулі па нас наводліў.

ЧЫТАЙЦЕ
Ў НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

дзяржаўных прадпрыемстваў
не выконваюць бізнес-план, які
стаіць перад імі. Хтосьці хоць
калі-небудзь чуў, каб прэм’ерміністр Вялікабрытаніі крытыкаваў прадпрыемствы сваёй краіны
за невыкананне бізнес-плану?
Гэта таму, што ў Беларусі ў слове
«бізнес-план» націск прыпадае
на другую частку. Адняць слова
«бізнес», і застанецца толькі план
— што пацвярджае планавы характар беларускай эканомікі.
Чаму прадпрыемствы недавыконваюць план — добрае пытанне. Здаецца, што пры наяўнасці
паступленняў капіталу з-за мяжы
«эканамічная мясарубка» Беларусі,
у якую з аднаго боку закладаюць
фінансы, а з другога атрымліваецца ВУП, павінна працаваць. Мяркую, што тут некалькі фактараў. Ад
таго, як яны складуцца ў 2008 годзе,
залежыць дабрабыт беларусаў.
Па-першае, усё ж такі існуюць
складанасці з замежным капіталам. Каб выканаць бізнес-план,
у які закладзеныя двухзначныя
працэнты росту, напэўна, было
б патрэбна больш фінансавання.
Таго, што ёсць, можа не хапіць.
Менш мяса — менш і фаршу, так

што вытворчасць вырасла менш,
чым патрабавалася.
Па-другое, як дакладна заўважыў эканаміст Леанід Злотнікаў,
высокі попыт на прадукцыю Беларусі на бурлівым рынку Расіі
прывёў да таго, што на буйных
вытворчых прадпрыемствах не
засталося вольных магутнасцяў
(за выключэннем НПЗ), так што
кожная новая адзінка прадукту
каштуе зараз даражэй, чым раней,
а абаротных сродкаў і капіталу
няма, што стрымлівае вытворчасць. У адрозненні ад Злотнікава,
Сідорскі гэтага не зразумеў, і таму
паскардзіўся, што просьбы прадпрыемстваў даць ім абаротныя
сродкі не з’яўляюцца разумнымі.
А тут яшчэ інфляцыя падціскае. Злотнікаў падлічыў, што інфляцыя на тавары першай неабходнасці склала не менш 20 працэнтаў
на год. Інфляцыя ў дадзеным
выпадку — феномен глабальны,
ад ураду Беларусі не залежыць.
Сідорскі і гэтага не зразумеў, а
таму здзівіўся, чаму такія меры,
як адміністратыўная адказнасць
чыноўнікаў за інфляцыю ў іх
рэгіёнах не дапамагае гэту інфляцыю знізіць. Дзіўна, здавалася б
турэмныя тэрміны вырашаюць у
Беларусі і іншыя праблемы.
Так што працэс пайшоў. Часткова 2008 год будзе залежыць ад
знешніх рынкаў. Павышэнне цэн
на нафту будзе спрыяць інфляцыі,
але ва ўсялякім разе забяспечыць
попыт на прадукцыю краіны. А
вось падзенне цэн на нафту, што
магчыма ў выпадку рэцэсіі ў ЗША,
плюс слабы долар, які спадарожнічае гэтай рэцэсіі, будзе азначаць
рэзкае падзенне росту вытворчасці, прыбыткаў і курсу беларускай
нацыянальнай валюты.
Усе гэтыя праблемы можна
сур’ёзна вырашыць, толькі калі
пайсці на структурныя рэформы.
Ад Беларусі Інкарпарэйтэд давядзецца адмовіцца. Інвестарам сапраўды трэба забяспечыць не толькі
гарантыі, але і магчымасці працаваць свабодна ды на іх меркаванне. Малому бізнесу неабходна даць
больш свабоды. Ці гатовы гэта
зрабіць урад, які за невыкананне
бізнес-плану і інфляцыю пагражае
бізнесменам турмой і пераследуе
прыватных прадпрымальнікаў,
— пакажа гэты год.
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ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI
ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

16 студзеня кіраўнік
аддзялення пасольства
Швецыі ў Мінску сп. Стэфан
Эрыксан ладзіў прэсавую
канферэнцыю, каб
праінфармаваць беларускія
СМІ пра планы аддзялення на
першую палову 2008 года ў
галіне культуры і адукацыі.

На дзяржаўных
прадпрыемствах
добраахвотна-прымусова
ствараюць ячэйкі ўжо не
толькі БРСМу, але і «Белай
Русі». «Еўрарадыё» распавялі
адну з гісторый, як на
прадпрыемстве выбіралі, хто
пойдзе ў новае аб’яднанне.

Але папярэдне ён абвясціў дзве
важныя навіны: пра адкрыццё ў
бліжэйшай перспектыве пасольства Швецыі ў Беларусі і адкрыццё
вебсайта аддзялення (ужо). Тым,
хто мяркуе паехаць у Швецыю, сайт
дапаможа зарыентавацца з афармленнем візы, а ўсім, хто цікавіцца
жыццём Швецыі — атрымаць
неабходную інфармацыю ў розных
сферах гісторыі і сучаснага жыцця краіны. Дарэчы, як адзначыў
спадар Эрыксан, колькасць заяў
на візы ў Швецыю, якія атрымала
мінскае аддзяленне, дасягнула
каля 3,5 тысяч, што на паўтысячы
больш, чым у папярэднім.
Што тычыцца непасрэдна планаў аддзялення на год бягучы, як
распавялі сп. Эрыксан і каардынатар праграм Алена Касько, то
яны выглядаюць даволі насычанымі і вельмі цікавымі.
Выстава 15 шведскіх мастакоў-графікаў «Праз традыцыю ў
будучыню», што ўжо экспанавалася ў мінулым годзе ў Мінску,
Віцебску і Полацку, 18 студзеня
адчыняецца ў Гродне. Для беларускіх студэнтаў і мастакоў
адбудуцца майстар-класы.
Па сямі гарадах Беларусі прадоўжыцца вандроўка міжнароднай выставы «Падарожныя
нататкі. Еўропа», якая арганізавана сумесна з Інстытутам Гётэ,

На прамысловым прадпрыемстве, дзе працаваў Андрэй,
некалькі тысяч чалавек. У снежні
ад намесніка па ідэалогіі прыйшло даручэнне ва ўсіх аддзелах
арганізаваць ячэйкі «Белай Русі».
Прычым выкананне гэтага даручэння было ўзятае на кантроль.
То бок, калі ячэйкі не створаць,
начальнік будзе за гэта адказваць.
«У кожны аддзел раздалі па
статуце — звычайная такая бравурная не вельмі змястоўная
папера. Ну, мы паглядзелі гэты
статут, і жадаючых нешта не
з’явілася. Тым больш, што там мы
прачыталі, што 0,3 працэнта ад
заробку штомесяц трэба плаціць.
Гэта невялікія грошы, але не ім
жа іх аддаваць. Не пампезныя ж
з’езды ім аплочваць. Не трэба думаць, што ў нас нейкае архіапазіцыйнае прадпрыемства. Не, у нас
прадпрыемства прамысловасці,

ШВЕЦЫЯ — БЕЛАРУСЬ ЯК ФАРМІРУЮЦЬ «БЕЛУЮ РУСЬ»

Польскім інстытутам у Мінску,
Пасольствам Літвы ў Беларусі.
А вось фотавыстава «Гербарый
кахання» (13 сакавіка — 13 красавіка, Нацыянальны музей гісторыі і
культуры ў Мінску), можна прадбачыць, выкліча асабліва вялікую
цікавасць. Бо імя чалавека, 300годдзю якога яна прысвечана, са
школы вядома кожнаму беларусу.
Гэта батанік Карл Ліннэй. Выстава дэманструе цыкл фотаздымкаў Эдварда Кайнберга з жыцця
раслін і мае, дарэчы, яшчэ адну
назву «Секс раслін».
Падзеяй культурнага жыцця
Беларусі стане фестываль кіно
«Падарожжа Бергмана на ўсход»,
што пройдзе з 11 па 25 лютага ў
Мінску, Магілёве і Брэсце. Гледачы атрымаюць магчымасць
убачыць 9 фільмаў сусветна
вядомага рэжысёра-легенды,
сярод якіх — «Лета з Монікай»,
«Восеньская саната».
Для сваіх маленькіх чытачоў
бацькі змогуць набыць, акрамя
«Малы і Карлсан» яшчэ адну кнігу
Астрыд Ліндгрэн на беларускай
мове — «Пэпі Доўгая Панчоха». У
перакладзе Дзмітрыя Плаксы і з
арыгінальнымі ілюстрацыямі дацкай мастачкі Інгрыд Ванг Нюман.

там шмат народу, ёсць людзі, якія
за дзеючую ўладу. Але, праўда,
нават сярод тых энтузіязму не
было, прынамсі ў нас у аддзеле.
І мы так і вярнулі гэты статут»,
— распавядае Андрэй.
Але такі адказ не задаволіў
намесніка дырэктара па ідэалагічнай рабоце. І той пачаў дзейнічаць іншымі метадамі.
«Рэакцыя намесніка па ідэалогіі была простая і дакладная,
напэўна, адпрацаваная з гадамі,
— працягвае Андрэй. — Ён выклікае начальніка і размаўляе з ім:
«Ды каго вы панабіралі ў аддзел!
Ды што гэта такое?! Ды вось у
нас плануецца скарачэнне, і мы
ведаем, з якога аддзела пачаць!»
І гэтак далей у тым жа духу. У
прынцыпе, гэта не пустыя пагрозы, бо намеснік па ідэалогіі кіруе
кадравымі пытаннямі, аддзел
кадраў падначалены менавіта
яму».
Выбіралі новых сяброў «Белай
Русі» ва ўсіх аддзелах па-рознаму. У аддзеле Андрэя палічылі,
што найменшай ахвярай будуць
супрацоўнікі перадпенсійнага
ўзросту.
Па словах Андрэя, начальнік
прыйшоў «як у ваду апушчаны.
Кажа, што вось, нас тут дзевяць
чалавек і чатыры заяўкі. Трэба…
Трэба! Добраахвотна-прымусова.
Ну што ж… Мне, кажа, сам Бог
загадаў, табе — на намесніка

паказвае, ну, і давайце, нашых
«пенсіянераў». Ну ім-то якая розніца, усё роўна крышачку засталося, з пенсіі, напэўна, вылічваць
не будуць… У суседнім аддзеле,
напрыклад, цягнулі жэрабя, бо
там моладзь у асноўным, а ўступаць трэба. Каму выпала, той
пайшоў у «Белую Русь».
Андрэй ужо змяніў сваю
дзяржаўную працу на працу ў
прыватнай фірме. Ён кажа, што
зрабіў так не з-за «Белай Русі»,
але і не без яе.
Не так даўно старшыня аргкамітэта «Белай Русі» Віктар Гумінскі сцвярджаў «Еўрарадыё», што
ў «Белую Русь» нікога гвалтоўна
«ўпісваць» не будуць. Мы патэлефанавалі яму зноў, каб пачуць,
што ён скажа цяпер.
«У мяне такіх фактаў няма,
калі яны ёсць у вас — дайце мне,
мы з імі разбярэмся. Калі нехта
кагосьці прымушае… Мы вельмі
строга папярэдзілі па гэтым пытанні… Паляцяць не проста галовы, паляцяць і пасады, і ўсё, калі
нехта будзе займацца не тым,
што трэба! У мяне такіх фактаў
няма, ёсць адваротныя: выходжу
ўчора ад аднаго міністра, мяне
сустракае чалавек — як уступіць,
дзе? Ну, тлумачыш яму. Вось
такія факты ёсць. А некаторыя
ўжо паведамілі, праінфармавалі,
што дзякуй, я ўступіў», — адказаў
Віктар Гумінскі.

СТРАЙК

РЭЙТЫНГ

ПАКУЛЬ НІЯКІХ ПЕРАМОЎ

СВАБОДА Ў СВЕЦЕ

Праваабарончая
арганізацыя «Freedom
House» падрыхтавала
выніковы даклад «Свабода
ў свеце».

ПАМЯЦІ КАЛЕГІ

13 студзеня раптоўна памёр
перакладчык, журналіст,
намеснік дырэктара
інфармацыйнай кампаніі
БелаПАН Юрый Шырокі. Яму
было ўсяго 36 гадоў, амаль
дзесяць з якіх ён правёў у
кампаніі.

Увечары мінулай пятніцы
Юра адправіўся з сябрамі на
рыбалку, не забыўшыся павіншаваць нас з надыходзячым
старым Новым годам. Раніцай
у нядзелю яго цела знайшлі
на вуліцы ў Смаргоні «без
бачных пашкоджанняў». У
гэта цяжка паверыць. І мы пакуль не верым. Яго працоўны
стол, рэчы, офісная навагодняя
ёлка, на якую ён весела і шум-

на развешваў віншавальныя
паштоўкі… Усё гэта б’е па
вачах і прычыняе боль. Яго
кароткае жыццё было яркім і
насычаным. Падзеямі, сябрамі,
эмоцыямі, справамі. Пачаўшы
працоўны шлях у першым у Беларусі прадпрыемстве мабільнай сувязі, прапрацаваўшы
перакладчыкам у пасольствах
— на нямецкага канцлера і
брытанскую каралеву, Юра
Шырокі ў 1998 годзе прыйшоў
да нас. Выдатны менеджэр, генератар ідэй, надзейны паплечнік, журналіст, сапраўдны
сябар. Актыўны ўдзельнік
кожнага БелаПАНаўскага
праекта, ці то інтэрнет-газета
«Белорусские новости», ці то
сайт «Выбары ў Беларусі» або
стварэнне першай у краіне Рэдакцыі мультымедыйных навін. Шматлікія званкі, эсэмэскі,
электронныя лісты. З Беларусі,
Расіі, Арменіі, Латвіі, Італіі… У
Юры застаюцца сябры па ўсім
свеце. І хаця яго жыццёвы шлях
так рана і раптоўна абарваўся,
тут паўсюль — знакі яго прысутнасці. На зямлі. У офісе БелаПАН. У інтэрнеце. У нашых
сэрцах. Жыццё працягваецца.
БелаПАН
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ПАМЁР ЮРЫЙ ШЫРОКІ

У двухтыднёвай забастоўцы
ўзялі ўдзел больш за 50
працэнтаў індывідуальных
прадпрымальнікаў Беларусі.
Аб гэтым паведаміў БелаПАН
лідэр кампаніі «За свабоднае
развіццё прадпрымальніцтва»
Віктар Гарбачоў.
Нагадаем, што з 1 па 15 студзеня ІП праводзілі страйк, выступаючы супраць падпункта 1.1 указа
прэзідэнта № 760 ад 29 снежня
2006 года. У адпаведнасці з ім з 1
студзеня 2008 года ІП забаронена
выкарыстоўваць працу наёмных
работнікаў, за выключэннем блізкіх сваякоў. Паводле слоў Віктара
Гарбачова, страйк праходзіў у
форме «прымусовага адпачынку
з нявыплатай падаткаў».
«Пакуль цяжка сказаць, колькі прадпрымальнікаў выйдуць
на працу, — зазначыў Гарбачоў.
— Хтосьці наогул не збіраецца

працаваць да лютага, хтосьці вырашыў усё ж перарэгістравацца ў
ПУП, хтосьці заняты цяпер афармленнем на працу сваякоў».
Нагадаем таксама, што 10 студзеня ў Мінску адбылася акцыя
пратэсту прадпрымальнікаў, у
якой узялі ўдзел больш за тры
тысячы чалавек. 27 удзельнікаў мітынгу былі затрыманыя,
23 — асуджаныя (22 чалавекі
былі прыгавораны да 15 сутак
адміністрацыйнага арышту,
адзін — студэнтка Беларускага
дзяржаўнага універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч — да
20 сутак).
«Прадпрымальнікі ў шоку ад
таго, што адбываецца. Усе гэтыя
арышты, суды. Людзі незадаволеныя, асабліва гэта адчуваецца ў
рэгіёнах», — сказаў Віктар Гарбачоў. Ён таксама падкрэсліў, што
пакуль не будуць вызваленыя лідэры прадпрымальніцкага руху,
«ні пра якія перамовы з уладай не
можа быць гаворкі».

Згодна з ім, па выніках 2007
году да «свабодных краінаў»
можна аднесьці 90 дзяржаваў
свету, альбо 47 працэнтаў краін,
якія існуюць на гэты момант.
Тэрыторыяў жа, дзе палітычныя свабоды слабеюць, робіцца толькі больш. Летась гэта
адбылося ў Расіі, Вэнэсуэле,
Пакістане ды шэрагу іншых
краінаў. Што да Беларусі, то
яна некалькі апошніх гадоў
займае ўжо амаль звыклае месца ў «хвасце» праваабарончага
рэйтынгу як краіна з выразна рэпрэсіўным рэжымам. У
дакладзе адзначана, што Беларусь трапіла ў спіс найбольш
рэпрэсіўных краінаў перадусім
з-за таго, што ў турмах утрымліваюцца палітзняволеныя.
Асаблівая ўвага звяртаецца
на маральную і фінансавую
падтрымку беларускаму рэжыму з боку Расіі, якая за апошні
год перамясцілася ў бок краінаў
з абмежаванымі палітычнымі
свабодамі. «Расія Пуціна, сама
па сабе несвабодная, спрыяе
яшчэ менш свабоднаму беларускаму рэжыму», — гаворыцца ў дакумэнце.
Беларусь у дакладзе характарызуецца як краіна, дзе ўтрымліваюцца палітзняволеныя,
парушаецца прынцып падзелу
ўладаў, істотна абмежаваная
свабода слова і свабода сходаў.
Паводле «Радыё «Свабода»

«Новы Час»

21 – 27 студзеня 2008 г.
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ФАКТЫ, ПАДЗЕI, ЛЮДЗI

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ: «ЗМАГАЦЦА, КАБ ВЫЖЫЦЬ»
Максім, Баранавічы

Пра праблемы
індывідуальных
прадпрымальнікаў апошнім
часам шмат пішуць, яшчэ
больш гавораць. Чыноўнікі,
палітыкі, простыя людзі.
Аднак хто лепш ведае
свае праблемы, чым самі
прадпрымальнікі? Ім слова
без каментару.

— Маю невялічкую краму. Працавалі чатыры чалавекі. Я займаўся пастаўкамі тавараў. Жонка
даводзіла да ладу розныя паперы,
паколькі іх шмат, бо гандлюем
прамысловымі таварамі і асартымент разнастайны. Не дай бог будзе
адсутнічаць нейкі сертыфікат ці
штосьці не дапасуе ў накладных, і
гэта зафіксуюць кантралёры з падатковай — бяды не абярэшся. Кожная набытая дробязь павінна быць
пастаўлена на ўлік. Жонка яшчэ
хадзіла ў банк, насіла ў падатковую
інспекцыю розныя справаздачы.
Гандлявалі дзве жанчыны. Зараз
яны не маюць права працаваць у
нас, а ўдваіх справу не пацягнем.
Разумею, што калі індывідуальны
прадпрымальнік працуе з адным
відам тавару (вось, напрыклад, непадалёку прадаюцца толькі яйкі),
то гаспадар і далей можа заставацца ІП ды працаваць як працаваў. Ці
пайду ва «унітары», зараз адказаць
не магу. Поле дзейнасці тое ж, але
патрабаванні з боку дзяржавы ўжо
іншыя. Я чалавек сталага ўзросту і
ў байкі чыноўнікаў пра спрошчаны
пераход ІП ва УП не веру.
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Аляксандр, Лагойск

Артур, рынак
«Ждановічы», Мінск
— Зараз я ніяк не змагу гандляваць. Сям’і не маю. Наёмныя прадаўцы сышлі. Адзін я не спраўлюся. Калі хто-небудзь акрамя мяне
будзе тут гандляваць, і гэта зафіксуе падатковая інспекцыя, то
атрымаю штраф у 4000 долараў,
акрамя таго, будзе канфіскаваны

ўвесь тавар. Падлічыў, калі перайду ва УП — мой бізнес задушаць
падаткі. І вось чаму. Штат павінен
буду павялічыць на дзве адзінкі,
адпаведна — ім заробак, чыноўнікам «адшпіліць», як кажуць, 36
працэнтаў падатку з прыбытку. А
гэта вымушае аб’ём продажу павялічыць у два разы. Не ўпэўнены,
што такое адолею.

— Я — індывідуальнік. Справу
пачынаў у 1996 годзе. У сваёй вёсцы
адчыніў гандлёвы кіёск. Прадаваў
выключна харчовыя прадукты:
хлеб, рыбу, малако, смятану, мясныя вырабы і г. д. Прадаваць такія
тавары на вёсцы неяк смешна, але
яны ў пенсіянераў карысталіся
попытам, і таму сціплы прыбытак усё ж меў. Неўзабаве адчыніў
краму з тым жа асартыментам у
Баранавічах. У 2004 годзе здолеў
набыць закінутае памяшканне,
адрамантаваў, абставіў, набыў тавар. Не супермаркет, але прыстойная крама. Восем чалавек былі
працаўладкаваны. Ад дзяржавы
не меў ніякай падтрымкі і не
прасіў яе. Усё зарабіў уласным,
як кажуць, гарбом. Ні было ніякіх
праблемаў з выплатамі падаткаў.
І хабар даваў, нават калі бессаромна патрабавалі. Большасць з нас
пераход ва УП не адолее, задушаць
падаткі. Працаваць у бізнесе на
Беларусі ў такіх умовах, якія нам
прапануе дзяржава, немагчыма.
Цяпер сябры жартуюць: харчоў
на год хопіць. І гэта не толькі мая
праблема, што малако скісне ці
каўбаса згніе. У іншых прадпрымальнікаў — хаця і свае, але па
сутнасці тыя ж праблемы: мода
зменіцца на туфлі і швэды, іх праз
два-тры месяцы ніхто купляць не
будзе. Мы ўжо сталі беспрацоўнымі, як нашы наёмныя працаўнікі.
Дзяржава засталася без прыбытку.
Гэтая дзяржава ні пра нас, ні пра
сябе не дбае.

Іна, Ліда
— Ну што яшчэ гэтыя дармаеды ад нас хочуць!? Не важу

тавар торбамі або фурамі з Расіі
ці Украіны. Гандлюю прадуктамі харчавання, што набываю
на айчынных мяса- і малочных
камбінатах, па іхніх расцэнках.
Сплачваю кошт тавару ды за
яго набыццё мзду дзяржаве даю.
Тыя камбінаты на мне зарабляюць грошы: рабочым — заробак,
адміністрацыі — прэміі. Пэўна,
віна мая ў тым, што прадаю тавар
танней, чым у крамах кааперацыі. Памятаю, як на пачатку 90-х
у тых крамах болей аднаго бохана
хлеба «на рукі» не выдавалі. Усё
ідзе да гэтага.

Міхаіл, Масты
— Ёсць іншыя, так званыя,
падводныя камяні ў тым прымусовым пераходзе з ІП на УП. Не
спадабаўся я нейкаму чыноўніку
з мясцовага «белага дому», той
загадам сваім пасылае незапланаваную праверку інспекцыі.
Прычапіцца могуць да ўсяго,
складуць пратакол, адміністрацыйная камісія ці суд «улепяць»
непад’ёмны штраф. Дабіцца ў
нашым судзе справядлівасці
немагчыма. Павінен плаціць.
Плаціць няма чым. І тут выплывае той самы падводны камень.
Раней дзеля набыцця юрыдычнага адрасу для УП ставіліся ўмовы,
каб памяшканне было выведзена
з жылога фонду, а зараз, як мне
патлумачылі дасведчаныя людзі,
я магу аформіць яго на ўласнай
кватэры. Пры не выплаце штрафу
маё жыллё (офіс) канфіскуецца.
Не хацеў бы ў будучым жыць на
вуліцы. Таму неабходна змагацца. Не кажу, каб жыць у дастатку,
а хаця б выжыць.
Падрыхтаваў Язэп ПАЛУБЯТКА

ТЫДНЁВЫ АГЛЯД

ТЫДЗЕНЬ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
для вядзення перамоў. Адначасова

на ў 17.00 пасля адпаведнага пат-

на плошчу выйшлі прадстаўнікі Адміністрацыі прэзідэнта або ўрада.
З дэлегаванымі прадпрымальнікамі сустрэлася начальнік галоўнага
эканамічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі Іна Мядзведзева.
Перамовы, паводле слоў Шумчанкі,
завяршыліся «правалам». Чыноўніца
заявіла, што ўказ № 760 адменены не
будзе. Пры гэтым яна абяцала праінфармаваць кіраўніцтва адміністрацыі пра вынікі сустрэчы з ІП.
Не дачакаўшыся чыноўнікаў, мітынгоўцы паспрабавалі прайсці да
Адміністрацыі прэзідэнта, але подступы да будынка былі блакаваныя
байцамі палка міліцыі спецыяльнага
прызначэння. Пасля гэтага калона ўдзельнікаў акцыі рушыла па праспекце
Незалежнасці да Дома ўрада, патрабуючы сустрэчы з прэм’ер-міністрам, але
Сяргей Сідорскі да іх так і не выйшаў.
Гэта абурыла прадпрымальнікаў настолькі, што яны перакрылі праспект
Незалежнасці ды паралізавалі на ім
рух прыкладна на паўтары гадзіны.
Варта адзначыць, што ІП-шнікі прапускалі па праспекце машыны «хуткай
дапамогі», — але толькі іх.
Удзельнікі акцыі пачалі пакідаць
месца правядзення акцыі прыклад-

галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінгарвыканкама Аляксандра Найдзенкі. Намеснік начальніка
Г У УС Мінгарвыканкама таксама
паведаміў, што па факце масавых
беспарадкаў у Мінску распачата
крымінальная справа.
Такога не было ўжо даўно. Звычайна ў акцыях прадпрымальнікаў
бралі ўдзел некалькі соцень чалавек.
Зараз, па розных падліках, пратэстуючых было больш трох тысяч. Калі
ўлада не прыслухаецца да людзей,
якія фактычна губляюць працу ў
выпадку яе (улады) дзейнасці, можна
чакаць працягу вулічнай барацьбы
— з найбольш вялікай колькасцю
людзей.
Акрамя таго, з 1 па 15 студзеня
праходзіў і аг ульнанацыяна льны прадпрымальніцкі страйк без
аплаты падаткаў. У двухтыднёвай
забастоўцы ўзялі ўдзел больш за 50
працэнтаў індывідуальных прадпрымальнікаў, лічыць лідэр кампаніі «За
свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. «Па ўсёй
Беларусі баставала 50–60 працэнтаў
прадпрымальнікаў. У Мінску не працавала каля 40 працэнтаў», — сказаў
Гарбачоў.

Сяргей САЛАЎЁЎ прадпрымальнікі запатрабавалі, каб рабавання намесніка начальніка

Мінулы тыдзень смела
можна абвесціць тыднем
прадпрымальнікаў. Можна
таксама сказаць, што
прадпрымальнікі паказалі
сябе не толькі эканамічнай,
але і моцнай пратэстнай
вулічнай сілай. Апафеозам
гэтага сталася дэманстрацыя
ІП 10 студзеня.
Акцыя пачалася апоўдні з несанкцыянаванага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы. Прысутныя агучылі
свае патрабаванні да ўладаў, галоўнае з якіх — адмена пункту 1.1 указа
прэзідэнта № 760 ад 29 снежня 2006
года. Згодна з указам, з 1 студзеня
2008 года ІП могуць наймаць не
больш за трох работнікаў і толькі з
ліку блізкіх сваякоў. У адваротным
выпадку яны абавязаны зарэгістравацца як юрыдычная асоба.
Мітынгоўцы абралі дэлегацыю на
чале з лідэрам РГА «Перспектыва»
Анатолем Шумчанкам, якая накіравалася ў Адміністрацыю прэзідэнта

Гэты тыдзень таксама можна
л іч ы ц ь с а м ы м с ум н ы м ты д н е м
д л я б е л а рус к а й ж у р н а л і с т ы к і .
13 студзеня раптоўна памёр перак ладчык, журналіст, намеснік
дырэктара інфармацыйнай кампаніі БелаПАН Юрый Шырокі. Яму
было ўсяго 36 гадоў. Высветлілася,
што прычынай смерці стаў раптоўны інфаркт.
А ўжо 16 студзеня журналісты
даведаліся пра яшчэ адну сумную
навіну. Пасля працяглай і цяжкой
хваробы ва ўзросце 60-ці гадоў
пайшла з жыцця Ірына Сакалова
— сябра «Беларускай асацыяцыі
ж у р н а л і с таў » , б ы л а я га л оў н а я
рэдактарка газет «Фемида» і «Фемида-Nova», а таксама часопіса
«Медыя-эксперт», што выдаваўся
БАЖ супольна з расійскім Цэнтрам
экстрэмальнай журналістыкі, былая сябра Камісіі па этыцы БАЖ.
А ўлада тым часам працягвала
ціск на прэсу. Гэта тычылася не
толькі затрыманняў журналістаў. У
Мінскім гарадскім судзе пачалося
слуханне крымінальнай справы ў
адносінах да былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра
Сдвіжкова. Ён абвінавачваецца па
частцы 2 артыкула 130 Крымінальнага кодэкса (распальванне раса-

вай, нацыянальнай або рэлігійнай
варожасці).
Справа была распачата 22 лютага
2006 года па факце перадрукоўвання ў газеце «Згода» карыкатур з
дацкай газеты «Jullands-Posten» на
прарока Мухамеда.
Гэта самы дзіўны працэс, які
праходзіць супраць журналіста,
і, хутчэй за ўсё, менавіта таму ён
зроблены закрытым.
Аляксандр Сдвіжкоў гэтых абвінавачванняў не прызнае. І не дзіўна.
Па-першае, газета «Згода» ўжо была
пакараная закрыццём за гэты факт.
Па-другое, муфтый Ісмаіл Варановіч
зрабіў заяву, што ён не патрабуе
пакарання для Сдвіжкова, і прасіў
правесці толькі «прафілактычную
гутарку». Па-трэцяе, беларускае
заканадаўства не прызнае парушэннем перадрукоўку са спасылкай,
бо лічыць, што адказнасць павінна
несці тое выданне, з якога быў зроблены перадрук. Чацвёртае: нельга
казаць пра распальванне розні
— за два гады з часу перадрукоўкі
карыкатур ніякай розні не ўзнікла.
За што ж судзіць Сдвіжкова?
Здаецца, няма за што. Але артыкул прадугледжвае пакаранне да
10 гадоў! Варта ўсім пра гэта задумацца.
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ПАЛІТЫКА
НАЙНОЎШАЯ ГІСТОРЫЯ Ў АСОБАХ

УЛАДЗІМІР ГАНЧАРЫК —
АДЗІНЫ КАНДЫДАТ
Аляксандр ТАМКОВІЧ

Біяграфію Уладзіміра Іванавіча Ганчарыка традыцыйна пачну
з даты нараджэння. Тым больш,
што гэты момант вельмі цікавы.
Дакладна вядома, што нарадзіўся
ён у канцы красавіка 1940 года
ў вёсцы Аўгустова, што ў пяці
кіламетрах ад Лагойску. А вось
якога дня? Дакументы афармлялі
пасля вайны, і бацькі Валодзі не
памяталі, у які дзень з’явілася
дзіця. Разглядаліся розныя варыянты, быў нават «1 мая», але
ўрэшце спыніліся на 29 красавіка, хаця Ганчарык па гэты дзень
дакладна не ведае, калі прагучаў
яго першы крык.
З дзіцячых успамінаў Уладзіміра Іванавіча спынюся на адным эпізодзе, настолькі прыкметным, што запомніўся на ўсё
жыццё, а мо і паўплываў на яго.
Ва ўсялякім выпадку, пра яго Ганчарык расказваў мне з асаблівым
імпэтам. Падчас вайны вельмі вялікім дэфіцытам былі звычайныя
іголкі. Сям’я Ганчарыкаў тады
жыла ў зямлянцы. Недзе маці
дастала іголку, а маленькаму
хлопчыку, які потым стане прафсаюзным босам, захацелася ўвесці ў яе нітку. Іголка выслізнула з
дзіцячых пальчыкаў. Адшукаць
не ўдалося. Дасталася Уладзіку
даволі моцна.
Пачатковая школа была ў роднай вёсцы, а сярэдняя — толькі ў
Лагойску. Сёння цяжка ўявіць,
але, каб атрымаць атэстат пра
сярэднюю адукацыю, Ганчарык
праходзіў пехам штодзённа ў два
бакі дзесяць кіламетраў. Скончыў
школу са «срэбраным» медалём,
што азначае на ўсе пяцёркі і адну
чацвёрку. За сачыненне па тэме,
нейкім чынам звязанай з камуністычнай партыяй. І чорт яго тузануў (словы самога Уладзіміра
Іванавіча) напісаць «камуністыч-
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Не згодны з тымі, хто лічыць,
што ў паразе 2001 года
вінаваты толькі Ганчарык і
што лёс змагання з дыктатурай
вырашала наменклатура,
якая адхіснулася ад
дэмакратычных перамен
дзеля самазахавання.
Па-першае, не толькі яна.
Па-другое, у беларускіх
умовах без пэўнай, тайнай
ці адкрытай, падтрымкі
наменклатуры ніякая
перамога апанентаў рэжыму
не магчыма ўвогуле. У 2006
годзе, як мы добра памятаем,
апазіцыя вяла кампанію
абсалютна самастойна,
па сутнасці, без усялякіх
кантактаў з наменклатурай.
Вынікі — вядомыя. Упэўнены,
што дамагчыся поспеху можна
толькі разам.

ная» з вялікай літары. Мабыць,
гэта адбылося ад вялікай павагі,
але памылка ёсць памылка.
Пасля школы паступіў на
аддзяленне эканомікі і сельскай
гаспадаркі інстытута народнай
гаспадаркі. На апошнім курсе
ажаніўся. З жонкай Ліляй яму давялося мяняць месца жыхарства
дзевяць разоў, што было абумоўлена партыйнай кар’ерай.
У 1961 годзе скончыў інстытут
з чырвоным дыпломам і пачаў
працаваць эканамістам, а потым
намеснікам галоўнага бухгалтара
саўгаса «10 гадоў БССР» у Любанскім раёне Мінскай вобласці.

Партыйная кар’ера
У 1965 годзе яму, маладому спецыялісту, прапанавалі перайсці
на камсамольскую работу. І пайшоў па прыступках: першы сакратар Любанскага райкому ЛКСМБ,
інструктар Мінскага абкаму КПБ,
другі сакратар Дзяржынскага
райкому КПБ, першы сакратар
Чэрвеньскага райкому, намеснік
загадчыка аддзелу ЦК КПБ, другі
сакратар Магілёўскага абкаму
КПБ. Варыянт, як кажуць, тыповы для тых часоў. Спынюся на
двух момантах.
У 1975 годзе Уладзімір Ганчарык паступіў у аспірантуру
Акадэміі грамадскіх навук пры
ЦК КПСС, якую скончыў праз
год з абаронай кандыдацкай дысертацыі. На размеркаванні яго
спыталі пра аператыўнаю работу.
Мільганула думка пра КДБ, але
высветлілася, што гутарка ідзе
пра пасаду першага сакратара
Чэрвеньскага райкама КПБ, на
якой ён адпрацаваў рэкордны тэрмін — больш за шэсць гадоў.

Калі Ганчарыка накіравалі
другім сакратаром Магілёўскага
абкаму КПБ, першым там быў
знакаміты Васіль Севасцянавіч
Лявонаў. У Магілёве яны добра
пазнаёміліся. Жылі ў адным
доме, часта вечарамі разам гулялі, пра ўсё раіліся.
Мабыць, трэба крыху спыніцца і на «дэпутацтве». «Крыху»
— бо гэта старонка ў палітычнай
біяграфіі Уладзіміра Іванавіча не
была асабліва адметнай. Ён быў
дэпутатам апошняга Вярхоўнага
Савету БССР, куды па ўсіх акругах абіралі на безальтэрнатыўнай
аснове адзінага кандыдата ад
«непарушнага блока партыі і народа». Кандыдатаў жа ў дэпутаты
зацвярджалі ў ЦК КПБ. Другі
сакратар абкама па вызначэнню
мусіў быць у гэтым спісе. Па
наменклатурнай жа схеме, хаця
і больш складанай, ён прайшоў
і ў дэпутаты Вярхоўнага Савета
СССР. А вось за дэпутацкае месца
ў Вярхоўным Савеце Беларусі 13
склікання давялося пазмагацца.
Але ніколі і нідзе ў дэпутацкім
корпусе Ганчарык не прэтэндаваў
на першыя ролі.

Прафсаюзны лідэр
У 1986 годзе Уладзімір Ганчарык стаў старшынёй рэспубліканскага савету прафсаюзаў, а
пазней — старшынёй Федэрацыі
прафсаюзаў Беларускай. Як вядома, прафсаюзная работа ў савецкія часы заўжды асацыявалася
з нейкай палітычнай ссылкай,
таму прапанова Слюнькова ўзначаліць прафсаюзы была ўспрынята Ганчарыкам без асаблівага
задавальнення. Якая ссылка,
калі яму толькі 44 гады! Асоб-

ныя кіраўнікі кампартыі добра
разумелі, што патрэбны нейкія
рэформы, імкнуліся і нават спрабавалі іх распачаць, але гэта не
выратавала КПСС. Ганчарык
— адзін з прыкладаў няўдалых
спроб рэфармавання. Аднак справа была не толькі ў ім. Немагчыма рэфармаваць тое, што памірае.
Магчыма толькі прадоўжыць
агонію.
Хаця ёсць і іншае меркаванне ў
асяродку ініцыятараў стварэння
новых незалежных прафсаюзаў:
Ганчарыку трэба было дзейнічаць больш рашуча і паскорыць
смерць прынятай ім савецкай
мадэлі прафсаюзаў — ФПБ, і на
яе тле стварыць сапраўды незалежнае ад ўладаў аб’яднанне
прафсаюзаў, хай сабе і коштам
страты дзвюх трацін фармальных
членаў былой федэрацыі. Але тая
траціна, што засталася, была б
сапраўды моцнай і ўплывовай
сілай, сапраўдным абаронцам
інтарэсаў працоўных. І тады
агульны ход падзей мог быць
зусім іншым.
Новая ўлада, што сфармавалася пасля прэзідэнцкіх выбараў
1994 года, не стала вітаць новыя
тэндэнцыі ў прафсаюзным руху.
Наадварот, імкнулася не толькі
захаваць былыя стэрэатыпы, але
і ўзяць усё, што адбываецца, пад
свой кантроль. Дэманстрацыя
і стотысячны мітынг 1991 года
былі яшчэ свежымі на памяці,
нагадвалі, якімі могуць быць
пратэсты рабочых. І таму любыя
зрухі ў адпаведным накірунку
рашуча перасякаліся. Нагадаю
толькі адзін выпадак — страйк
работнікаў метрапалітэну ў 1995
годзе. Усе спробы знайсці якуюнебудзь праўду тады былі жорстка спынены, лідэры страцілі
рабочае месца. Уладзе былі патрэбныя паслухмяныя аб’яднанні
рабочых і сялян. Таму, калі
падчас першага так званага Усебеларускага сходу, у прэзідыуме
Ганчарык аказаўся адзіным, хто
прагаласаваў супраць «усенароднай» падтрымкі, яму гэтага
не даравалі.

Адзіны кандыдат
У 1999 годзе Ганчарык адмовіўся прымаць удзел у «віртуальных» прэзідэнцкіх выбарах Ганчара, аднак у 2001 годзе
стаў адзіным кандыдатам ад
апазіцыі на самых што ні ёсць
рэальных прэзідэнцкіх выбарах.
Дарэчы, сугучнасць прозвішч
«Ганчарык» і «Ганчар» звяла ў
зман даволі многіх. Людзі не
разумелі, як можна адначасова
быць зніклым і хацець заняць
першую ў краіне пасаду. Памылка прымітыўная, але чамусьці
чуткі на гэты конт узнікалі пастаянна, быццам іх хто-небудзь
спецыяльна каталізаваў...
Я не буду падрабязна спыняцца на выбарах 2001 года. Скажу
толькі, што заявы, якія прагучалі
7 жніўня 2001 года, калі ўсе бакі
ўрэшце пагадзіліся на адзінага
кандыдата, пра Ганчарыка як
магчымага беларускага Каш-

туніцу ў некаторых вызвалі
іранічныя ўсмешкі. Перш за ўсё ў
тых, хто сам хацеў быць адзіным
кандыдатам ад апазіцыі. Нагадаю, што на гэтую ролю больш
за іншых прэтэндавалі Сямён
Домаш, Сяргей Калякін, Павел
Казлоўскі і Міхаіл Чыгір. Перамовы, якія ішлі паміж гэтымі
палітыкамі, былі абцяжараны не
столькі прынцыповымі пытаннямі, колькі шматлікімі дробнымі
і асабістымі. І невыпадкова, што
многія не разглядалі нікога з кандыдатаў сур’ёзна. Напрыклад, у
той жа Расіі, дзе пэўныя палітычныя колы пасля некаторай паўзы
вырашылі зрабіць стаўку на дзеючага прэзідэнта Беларусі.
Разам з Ганчарыкам атрымлівалася «пяцёрка», аднак усе
разумелі, што далей павінен
ісці толькі адзін. Нават была
прызначана дата вылучэння
апазіцыяй адзінага кандыдата
— 17 ліпеня. Аднак дамовіцца ў
абвешчаны тэрмін не атрымалася. «Адзіным» Ганчарык стаў
значна пазней. Але, па вялікаму
рахунку, намінальна, таму што
рэальна тыя, хто падтрымліваў
Домаша, працаваць на Ганчарыка не сталі. Усе пяць калон
мусілі аб’яднацца ў адну, і не
павінна было існаваць так званай
«пятай калоны». Таму я цалкам
падтрымліваю крок Аляксандра
Казуліна да самастойнасці на
наступных выбарах. Досвед 2001
года яскрава сведчыць, што немагчыма аб’яднаць тых, хто не
жадае аб’яднацца.
Пра тое, як працаваў штаб
Ганчарыка, можна распавядаць
даволі доўга, але я спыню вашу
ўвагу толькі на адным прыкладзе. Памятаю, што газета «Дзень»,
якую я тады ўзначальваў, рабіла
спецвыпуск пра адзінага кандыдата. Зразумела, што «Беларускі
Дом друку», паслугамі якога мы
карысталіся, выконваць нашу замову адмовіўся. Тады я дамовіўся з тыпаграфіяй «Мэджык».
Нягледзячы, на тое, што яны былі
пад даволі жорсткім кантролем,
агульную мову знайсці атрымалася. Але тут узнікла зусім нечаканая перашкода — няма добрага
фотаздымка самога адзінага кандыдата. Атрымаць яго ўдалося
толькі праз дзень. Надрукавалі.
Дамовіліся, што тыраж будуць
забіраць самі прадстаўнікі штабу, і я пра яго амаль забыўся. За
тры дні да выбараў тэлефануюць
з «Мэджыка» з просьбай тэрмінова забраць газету, бо з-за цеснаты
ад новай прадукцыі былі вымушаны вынесці яе на вуліцу, а там
пачынаецца дождж. Яшчэ раз
падкрэслю, што было гэта за тры
дні да прэзідэнцкіх выбараў.
Пасля выбараў 2001 года Ганчарык сышоў з ФПБ і з’ехаў у
Маскву, дзе пэўны час працаваў
у Выканкаме Усеагульнай Канфедэрацыі прафсаюзаў. Потым
дапамагаў бізнесменам. Зараз
— пенсіянер. І толькі час ад часу
падключаецца да той ці іншай
палітычнай імпрэзы.
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ПАЛІТЫКА

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПРАЦЭС УМАЦАВАННЯ
ЦІ ЎСЁ Ж УДАР У СПІНУ?

Вячаслаў ОРГІШ

Мінская абласная арганізацыя
Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі
(Грамада) 30 снежня правяла
справаздачна-выбарчую
партканферэнцыю. Другую
ў мінулым месяцы. Чаму
не хапіла адной, навошта
спатрэбілася збіраць другую?
Справа ў тым, што старшыня
Мінскай абласной арганізацыі
прадпрымальнік з Узды Віктар
Крываль падчас правядзення першай партканферэнцыі 23 снежня
знаходзіўся ў СІЗА на Акрэсціна.
За арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай
плошчы Мінска 10 снежня ўлады
асудзілі яго на 15 сутак зняволення. З 10 па 25 снежня палітык
правёў за кратамі, трымаў галадоўку. Сябры Мінскага абкама
прапанавалі кіраўніцтву партыі
дачакацца вызвалення Крываля з
турмы і потым правесці справаздачна-выбарчы сход. Аднак прэзідыум Грамады палічыў інакш.
Абласная партканферэнцыя была
праведзена 23 снежня.

пра недавер згаданым асобам.
«Будзем называць рэчы сваімі
імёнамі, праводзіцца зачыстка ад
апанентаў у кіраўніцтве партыі.
Дзеянні Ляўковіча і Сідарэвіча
адназначна сведчаць пра тое, што
яны праводзяць у партыі лінію,
супрацьлеглую лініі яе старшыні.
Гэтыя дзеянні амаральныя па
сваёй сутнасці, ні Казулін, ні
партыя адказнасці за іх не нясуць. Тое, як яны абышліся з Крывалем, як зводзяць з ім рахункі
— проста абуральна. Яшчэ хачу
дадаць, у апошні час усе просьбы,
прапановы па пытаннях партыйнага жыцця, якія паступалі ад Казуліна, прэзідыум і яго кіраўнікі
адкрыта ігнаруюць».
У выступах дэлегатаў на
канферэнцыі 30 снежня рэфрэнам гучала думка, што дзеянні кіраўніцтва партыі адносна
Крываля — гэта «ўдар у спіну».

Анатоль Ляўковiч

Вольга Казуліна
Сябра Цэнтральнага камітэта
БСДП Вольга Казуліна пракаментавала гэта партыйнае мерапрыемства так: «На канферэнцыю 23
снежня прыехала восем чалавек
ад зарэгістраваных партыйных
структур, з іх як мінімум двое
не мелі паўнавартасных мандатаў. Відавочна, што прынцып
прадстаўнічасці быў парушаны.
Тым не менш, гэтая жменька
партыйцаў прысвоіла сабе права
сфармаваць новыя кіруючыя
органы Мінскай абласной партарганізацыі, замест салідарнасці з Крывалем — закідала яго
каменнем».
У чым прычына таго, што
падчас знаходжання Крываля за
кратамі яго паспешна змянілі на
пасадзе старшыні Мінскага абкама? На думку Казулінай, Крываль (як і кіраўнік Магілёўскага
абкама Новікаў) «асмеліўся» на
прэзідыумах БСДП пярэчыць выконваючаму абавязкі старшыні
Грамады Ляўковічу, намесніку
старшыні, кіраўніку справамі
Сідарэвічу, дамогся склікання 9
верасня пазачарговага пленума
ЦК, на якім было ўзнята пытанне

Аднак Ляўковіч упэўнены ў сваёй
праваце. «У мяне партыя жыве па
статуце. Згодна з ім, раз на год
абавязкова павінна праходзіць
справаздачна-выбарчая абласная
партканферэнцыя. Толькі старшыня абласнога камітэта мае
права сабраць абласны камітэт
і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Крываль, які кіраваў
Мінскай абласной арганізацыяй,
настолькі зацягнуў пытанне з
правядзеннем канферэнцыі, што
давялося ўмешвацца ўласна мне,
намесніку старшыні па арганізацыйных пытаннях Анташкевічу,
намесніку старшыні і кіраўніку
спраў Сідарэвічу. Мы яго, як
кажуць, «дасталі». Гэта было ў
другой палове лістапада. Статут
патрабуе, каб прайшло не менш за
месяц з таго часу, як абкам прыняў рашэнне аб правядзенні канферэнцыі. Таму спадар Крываль
вызначыў днём яе правядзення 23
снежня. Прэзідыум прадубляваў
гэтае рашэнне Мінскага абкама.
Потым Крываль неспадзявана
трапіў у турму да 25 снежня. Паўстала пытанне — пераносіць ці не
пераносіць канферэнцыю. Намеснік старшыні партыі Рынкевіч і
сябры Мінскага абкама выступілі
за перанос канферэнцыі. Але з-за
пераносу магла вырасці сур’ёзная
праблема. Уявім, што 23 снежня
канферэнцыя не праводзілася, а

была перанесена. У гэтым выпадку статут дазваляе прызначыць
яе не раней як праз месяц, гэта
значыць толькі ў 2008 годзе. Калі
б здарылася такое, абласны орган
Мінюста атрымаў бы законную
падставу ліквідаваць Мінскую
абласную арганізацыю і магло
паўстаць пытанне пра ліквідацыю партыі наогул. Пагадзіцеся,
мы не мелі права падстаўляць
ні абласную арганізацыю, ні
партыю. Таму мінская абласная
канферэнцыя адбылася менавіта
23 снежня. Мінскі абкам зрабіў
на ёй справаздачу, дэлегаты
ацанілі дзейнасць Крываля як
нездавальняючую і не пераабралі
яго... Працэс арганізацыйнага
ўмацавання партыі працягваецца. Таму яшчэ раз падкрэслю,
партыя будзе жыць па статуце, а
не так, як нехта хоча».
Тым не менш дэлегаты, якія
бралі ўдзел у канферэнцыі 30
снежня, калі заслухалі справаздачу Віктара Крываля, ацанілі
яго дзейнасць станоўча. Вольга
Казуліна агучыла пазіцыю старшыні партыі Аляксандра Казуліна, пра якую яна даведалася
падчас спаткання з ім у турме.
Аляксандр Уладзіслававіч, паведаміла сп. Вольга, цалкам задаволены тым, як Віктар Крываль
кіруе абласной арганізацыяй, і
падтрымлівае яго пераабранне на
чарговы тэрмін. У ходзе тайнага
галасавання Крываль быў зноў
абраны на пасаду старшыні Мінскага абкама, яго кандыдатуру
падтрымалі ўсе дзевяць прадстаўнікоў ад зарэгістраваных
партарганізацый. Канферэнцыя
прыняла заяву пра тое, што мерапрыемства 23 снежня — нелегітымнае, яго рашэнні не маюць
сілы. Дэлегаты і ўдзельнікі канферэнцыі (усяго прыкладна 20
чалавек) шмат гаварылі пра тое,
што ў партыі склалася нездаровая
абстаноўка, пашыраецца крызіс.
Партыйныя «вярхі» практыкуюць
антыдэмакратычныя, аўтарытарныя метады апаратнага кіравання, як павуціннем заблыталі ўсіх
сваімі папярова-бюракратычнымі гульнямі.
Па словах Рынкевіча, тое,
што адбывалася 23 снежня падчас першай канферэнцыі Мінскай абласной арганізацыі,
— памылка. Больш таго — гэта
амаральна, парушаецца статут
партыі. Нягледзячы на тое, што

Iгар Рынкевiч

Мінскі абкам перанёс партканферэнцыю, Ляўковіч, Сідарэвіч,
Анташкевіч выбарачна абтэлефанавалі людзей, сабралі восем
чалавек і «правялі нешта па-

Віктар Крываль

Анатоль Сiдарэвiч
добнае на канферэнцыю». З васьмі дэлегатаў двое прадстаўлялі
незарэгістраваныя партарганізацыі (згодна з патрабаваннем Мінюста, права голасу маюць толькі дэлегаты ад зарэгістраваных
арганізацый). Каб неяк абысці
гэту норму, быў падроблены
пратакол. Зразумела, што ніякай
справаздачы па выніках гадавой
дзейнасці партарганізацыі не
было, з сябраў абкама прыстунічаў толькі адзін. Ніякія планы і
праекты не разглядаліся, была
вырашана толькі адна задача:
хуценька змяніць «нязручнага»
абласнога лідэра.
«Рубікон пяройдзены, — падкрэсліў Рынкевіч. — Далей не
выносіць, так бы мовіць, смецце
з хаты немагчыма. Адбываецца
захоп партыі. Ляўковіч хоча зрабіць так, каб Казулін, калі выйдзе
на волю, быў не патрэбен партыі.
Дзеля гэтага яго першы намеснік
і кампанія праводзяць чысткі,
пазбаўляюцца ад найбольш паслядоўных казулінцаў».
Віктар Крываль, які апынуўся
ў цэнтры падзей, лічыць, што
БСДП можа напаткаць вялікая
бяда — раскол, да якога вядуць
правакацыйныя дзеянні пэўных
асоб у партыйным кіраўніцтве.
Крываль нагадаў, што яшчэ
год таму ў Магілёўскай абласной партарганізацыі было 400
сябраў. Ляўковіч, Сідарэвіч,
Анташкевіч, распачаўшы вайну супраць яе старшыні Новікава сваімі бюракратычнымі
маніпуляцыямі на прэзідыуме
дамагліся таго, што зараз арганізацыя налічвае толькі… 27
чалавек. Год таму ў Мінскай
арганізацыі было 165 сябраў,
зараз засталося 150. Пасля таго,
як Ляўковіч і кампанія пачалі
праводзіць агітацыю ў Маладзечанскай райарганізацыі з мэтай
замяніць «мяцежнага» абласнога старшыню, дзевяць чалавек
у знак пратэсту супраць такіх
метадаў партыйнага кіраўніцтва
напісалі заявы пра выхад з Грамады. «Калі гаварыць адкрыта,
ідзе працэс разбурэння партыі
(вельмі падобна — мэтанакіра-

ваны)… Наша задача — як мага
хутчэй пакласці гэтаму канец і
цалкам засяродзіцца на барацьбе за дэмакратыю».
Дэлегаты партканферэнцыі
30 снежня падтрымалі заявы
Маладзечанскага райкама і Бабруйскай гарадской арганізацыі
(буйнейшых у Мінскай вобласці),
якія выказалі недавер Ляўковічу,
Сідарэвічу, Анташкевічу і запатрабавалі склікаць пазачарговы
пленум ЦК. Канферэнцыя прыняла адпаведнае рашэнне, у якім
таксама выказваецца недавер
згаданым асобам і ўхваляецца
ініцыятыва склікання пазачарговага пленума ЦК, які павінен пакласці канец дзейнасці, скіраванай
на «дэзарганізацыю партыйных
структур і кадравую чыстку
антыстатутнымі і амаральнымі
метадамі».
Што тут сказаць? Відавочна,
Грамада апынулася ў вельмі
складанай сітуацыі. Магчыма,
яе галоўным дзеючым асобам, пакуль не позна, варта прыслухацца
да слоў экс-дэпутата Валерыя
Фралова (намесніка старшыні

Валерый Фралоў
партыі, кіраўніка Мінскай гарадской арганізацыі БСДП): «Тое,
што сёння адбываецца ў Грамадзе, — гэта для пэўных сіл спосаб
зачыніць партыю… Давайце
заканчваць унутраную балбатню
і разборкі. Занадта многа ў нас
асабістых эмоцый, якія ніякага
дачынення да справы, да нашай
ідэі не маюць. І без таго парохні ў
апазіцыі нямерана, а мы яго яшчэ
ў сваёй партыі памнажаем».
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ГРАМАДСТВА
ВЁСКА
З НАГОДЫ

НАПАЛОВУ ЖЫЛЫЯ
ЗАМАЛЁЎКІ З НАТУРЫ
Мікола КАНАНОВІЧ

Напрыканцы года праехаць
па вёсках раёна — не лепшы
калядны падарунак сабе.
Вусцішна робіцца, калі ў
кожнай вёсцы назіраеш
пакінутыя на разбурэнне
хаты, хлявы, адрыны, лазні
ды заўважаеш, што з кожным
годам адзінокіх будынкаў
становіцца ўсё больш.
Напалову жылыя і жывыя
— такое агульнае ўражанне ад
наведвання нашых вёсак.

Сумныя прагнозы
«Гадоў праз 5–10 у Чапялёве
застанецца чалавек 30 жыхароў.
Астатнія пойдуць у Зялёны лес
(мясцовыя могілкі — М.К.). Вымірае вёска, а дзяцей ніхто не
нараджае. Двое малых дзяцей,
якім да года, — на ўсё Чапялёва.
А дамоў у вёсцы — 150 будзе...»
— дзяліўся сваімі разважаннямі
пра лёс роднай вёскі пенсіянер
з Чапялёва Андрэй Балкунец.
Чапялёва — прыгарадная вёска.
Яе жыхары, як калісьці і Андрэй
Андрэевіч, збольшага працуюць
у горадзе. Але і такое выгоднае

геаграфічнае становішча не ратуе гэтую вёску ад натуральнага
старэння.
Суседнія Вялікія Шылавічы
ўражваюць сваёй працягласцю ці,
хутчэй, расцягнутасцю паралельна Шчары ды вялікай колькасцю
старых і не вельмі, разбураных,
паўразбураных і проста пакінутых хат. Прыгожае, выдатнае,
здаецца, месца для жыцця — ведалі продкі, дзе сяліцца. Але ні
гэтая прыродная акалічнасць,
ні адносная блізкасць да горада,
ні тое, што Шылавічы — цэнтр
колішняга калгаса, дзе запланавана пабудаваць аграгарадок,
не вядуць вёску да росквіту. І
запусценне пакінутых сядзібаў
коле вочы. Назіраў такі малюнак
і падумаў, што, калі раптам ва
ўладаў знойдуцца грошы, і яны
(як гэта прадугледжвае прэзідэнцкі ўказ) вызваляць зямлю
ад спарахнелых будынкаў, у Шылавічах з’явіцца столькі пустых
зямельных участкаў, што калі б
іх забудаваць — вёска змяніла б
сваё аблічча. Толькі каго сяліць
у тыя дамы?

Ніхто нікуды
не спяшаецца
У вяскоўцаў жыццё цячэ сваёй
размеранай, няспешнай плынню.
Зусім не так, як у насельнікаў
тлумнага горада. Калі наведваў

працаваць галоўным аграномам
у РУСП «Новадзевяткавічы»,
што лепшыя людзі жывуць у
Партызанаўцы, што зарплата ў
гаспадарцы зусім невялікая, а
кіраўнікі на сваім месцы доўга не
затрымліваюцца. Тое самае людзі
казалі тут і некалькі гадоў таму.

Жарсці па плябаніі
кожную новую вёску на маршруце падпіскі, даводзілася пераконвацца ў гэтым зноў і зноў.
У Акунінаве вясковая крама
месціцца ў звычайнай хаце, якая
ацяпляецца печкай. Хаця ў вёсцы
пракладзены газаправод, і некаторыя жыхары ацяпляюць хаты
газам. Такіх хатаў загадчыца
акунінаўскай крамы Яніна Хомчык налічыла 11 з 72 наяўных.
«Усяго ў вёсцы жыве 95 жыхароў. З іх, праўда, толькі двое
школьнікаў. Яны бегаюць у школу ў Партызанаўку. Там цэнтр
калгаса, там школа, пошта і ўсё
астатняе, а тут толькі гэтая крама. У 1985 годзе райспажыўсаюз
купіў хату пад краму...» — расказвала Яніна Іванаўна. Жанчына
зазначыла, што не спяшаюцца
цяпер людзі ў Акунінаве заводзіць дзяцей, не спяшаюцца і да
такіх выгодаў цывілізацыі, як
прыродны газ у доме, бо дровамі
хату танней абагрэць выходзіць.
Да крамы, дзе мы спыніліся,
падышлі некалькі жанчын і двое
маладых людзей. Мясцовы дзядзька тым часам змываў з пустых
пляшак ад «чарніла» этыкеткі.
Каб замяніць у краме пустыя
пляшкі на адну поўную.
Ніхто нікуды не спяшаўся. За
15 хвілін размовы з вяскоўцамі
я даведаўся, што ў мясцовай аграфірме «Шчара» зноў змяніўся
кіраўнік, а ранейшы пайшоў

Кожная вёска для нас звычайна з чымсьці ці з кімсьці
асацыюецца. Партызанаўка — з
партызанамі ці з пляшкамі, для
таго, хто помніць ранейшую назву гэтай вёскі — Пляшкі. Хаця
адно другому тут не супярэчыць,
бо ў гэтым партызанскім краі ў
вайну партызаны часам заходзілі
да вяскоўцаў у хату і патрабавалі
пляшку на стол.
А вось вёска Глоўсевічы для
мяне найперш асацыюецца з імем
беларускага патрыёта, паэта,
гісторыка і краязнаўца Васіля
Супруна. У размове з вяскоўцамі
пераканаўся, што землякі ведаюць і помняць Васіля Рыгоравіча.
Глоўсевічы — таксама радзіма
выбітнога беларускага спартоўца
Івана Ціхана. Гэта наступнае, што
прыходзіць на памяць у згадцы
пра гэтую вёску.
На сёння глоўсевіцкая пенсіянерка Вольга Бекіш налічыла
ў сваёй вёсцы 160 дамоў, але з
іх толькі 80 жылых. Жанчына
сказала, што цяпер у Глоўсевічах
жыве крыху больш за 100 чалавек,
пераважна сталага веку.
Другі мясцовы пенсіянер,
Уладзімір Камышкайла, вельмі абураўся і шкадаваў, што
мясцовы люд пачаў разбіраць
і расцягаць па кавалках колішнюю плябанію. Гэтую мураванку
пабудавалі ў 1931 годзе, пра што
сведчыць надпіс на металічным

штыры ў падмурку будынка. Па
ўсім відаць, святару там было
не цесна: дом прасторны, як бы
панскі. Уладзімір Камышкайла
расказаў, што царкву ў іх разабралі яшчэ на пачатку 60-х гадоў
мінулага стагоддзя. А вось плябанія паслужыла глоўсевіцкім
дзецям як школа і інтэрнат.
«Я яшчэ вучыўся ў гэтым
будынку. А цяпер, бачыце, усё
ломяць, расцягваюць. Батарэі
ўжо даўно паздымалі, качагарку
разбурылі, а апошнім часам і
цэглу са сценаў пачалі выкалупваць. Бо нікому гэты будынак не
патрэбны, няма ў яго гаспадара.
А дом жа харошы. Душа баліць
глядзець на гэтае разбурэнне...»
— выказваў сваё шкадаванне
пенсіянер.
Відовішча сапраўды сумнае.
Але... Палова хат у вёсцы пустуе.
Школу нядаўна закрылі. Царкву
разбурылі яшчэ пры росквіце
сацыялізму. То чаго ж пра гэтую
плябанію цяпер шкадаваць? «Навошта поп, калі няма прыходу?»
— падумаў тады, слухаючы маналог Камышкайлы.
У беларускай вёсцы сёння
збольшага дажываюць свой век
пенсіянеры, спрацаваныя на калгасных палях і фермах. Яны паціху адыходзяць у лепшы свет, не
ведаючы, што такое водаправод,
паравое ацяпленне і прыбіральня
ў хаце. Разам з імі гэтак жа ціха
памірае класічная беларуская
вёска. Моладзь і больш сталыя
працаздольныя вяскоўцы ўжо
жывуць ці перабіраюцца жыць
у гарады і аграгарадкі. Хаця
будучыня гэтых аграгарадкоў,
як і наогул сельскай гаспадаркі,
падаецца вельмі туманнай, але
куды падзецца.

 ЮРЫДЫЧНАЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ

ЗАКОНЫ ПРА ПРАЦУ ПАВІННЫ СЛУЖЫЦЬ ЛЮДЗЯМ
Міхаіл ПАСТУХОЎ, Юры ТАПАРАШАЎ,
юрысты ГА «Беларуская асацыяцыя
журналістаў»

Закон ад 20 чэрвеня 2007
года «Пра ўнясенне зменаў
і дадаткаў у Працоўны
кодэкс Рэспублікі Беларусь»
уваходзіць у дзеянне з
26 студзеня 2008 года.
У сувязі з гэтым трэба
звярнуць увагу на найбольш
важныя новаўвядзенні ў
працоўнае заканадаўства.
Спадзяемся, што каментар,
які прапануюць дасведчаныя
юрысты Беларускай
асацыяцыі журналістаў, будзе
цікавы і карысны нашым
чытачам.

Прыём і перавод на
іншую працу
У а д п а в е д н а с ц і з п у н к та м 2
артыкула 16 Кодэкса забаронена
адмаўляць у заключэнні працоўнай
дамовы з асобай, якая запрошаная на працу ў парадку перавода
паводле ўзгаднення паміж наймальнікамі. Пры гэтым запрашэнне
мусіць быць аформлена пісьмова, і
працэдура заключэння працоўнай

дамовы павінна адбыцца цягам
месяца з дня выдачы пісьмовага
запрашэння, у тым выпадку, калі
бакі не дамовіліся інакш.
У сувязі з нормамі Дэкрэта №18 ад
24 лістапада 2006 года «Пра дадатковыя меры па дзяржаўнай абароне
дзяцей у нядобранадзейных сем’ях»,
артыкул 30 Кодэкса дапоўнены палажэннем пра магчымасць пераводу
супрацоўніка, на якога ўскладзены
абавязак кампенсаваць выдаткі на
ўтрыманне дзяцей, на іншую працу.
Падставай пераводу можа быць парушэнне працоўнай дысцыпліны або
неналежнае выкананне працаўніком
сваіх абавязкаў, а таксама ўзгадненне пераводу з дзяржаўнай службай
занятасці.
У выпадку пераводу на іншую
працу ў таго самага наймальніка з
працаўніком заключаецца працоўная дамова ў пісьмовай форме і з
выкананнем усіх умоваў заключэння дамовы.
У артыкуле 33 Кодэкса прадугледжваецца, што ў выпадку вытворчай
неабходнасці наймальнік мае права
перавесці працаўніка без яго згоды
на іншае месца працы. У прыватнасці, законнай прычынай для такога
пераводу прызнаецца неабходнасць
замяшчэння працаўніка, які адсутнічае. Згодна з часткай 3 гэтага
артыкула, такі перавод не можа
перавышаць аднаго месяца цягам
каляндарнага года. Пры гэтым «месяц» можа складацца з сукупнасці
асобна ўзятых кавалкаў часу.

Скасаванне працоўнай
дамовы
Калі раней наймальнік, у адпаведнасці з пунктам 7 артыкула 42 Кодэкса,
мог скасаваць працоўную дамову з
працаўніком у выпадку яго з’яўлення
на працы ў стане алкагольнага, наркатычнага ці таксічнага ап’янення, а
таксама за піццё спітных напояў на
працоўным месцы, то цяпер будзе
прымяняцца фармулёўка «... у працоўны час або па месцы працы».
Гэтая фармулёўка мае пашыраны
характар. Вызначэнне «ў працоўны
час» можна трактаваць і без прывязкі
да «месца працы». Напрыклад, калі
працаўнік «прыняў дозу» за межамі
прадпрыемства, але гэта было ў працоўны час. Выраз «па месцы працы»
таксама варта разумець шырока: і
падчас працы, і пасля працы.
Некаторыя змены ўнесеныя ў
працэдуру скасавання працоўнай
дамовы (артыкул 43 Кодэкса). Цяпер
наймальнік мае права паводле свайго
меркавання скасаваць дамову, калі
не з’яўляецца магчымым перавесці
працаўніка (нават з яго згоды) на
іншую працу. У выпадку ліквідацыі
арганізацыі, спынення дзейнасці
індывідуальнага прадпрымальніка,
скарачэння колькасці або штата працаўнікоў, наймальнік мае права са
згоды працаўніка замяніць папярэджанне пра наступнае звальненне
(яно робіцца за два месяцы) выплатай
кампенсацыі ў памеры двухмесячнай
заработнай платы.

Крыху змяніўся пункт 5 артыкула
44 Кодэкса, які вызначае працэдуру
спынення працоўнай дамовы з нагоды абставін, што не залежаць ад волі
бакоў. Напрыклад, прысуд суда, што
ўвайшоў у законную сілу, паводле
якога выключаецца працяг працы
(у прыватнасці, пазбаўленне волі з
адбываннем тэрміну ў калоніі або турме). Да такіх абставінаў прыроўненая
судовая пастанова пра працаўладкаванне працаўніка, калі ён абавязаны
кампенсаваць выдаткі на ўтрыманне
дзяцей, што знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні.

Працоўныя адпачынкі,
кампенсацыі
У адпаведнасці з артыкулам 150
Кодэкса, цяпер будуць прадастаўляцца наступныя віды адпачынкаў:
працоўныя (асноўны і дадатковы),
сацыяльныя (па прычыне цяжарнасці і
родаў, па дагляду за дзецьмі, у сувязі з
навучаннем, у сувязі з катастрофай на
ЧАЭС, паводле паважных прычынаў
асабістага або сямейнага характару).
Працягласць асноўнага адпачынку
не можа быць менш за 24 каляндарныя дні. Калі гаворка вядзецца пра
больш працяглы адпачынак, то ўмовы
яго прадастаўлення ўсталёўваюцца
ўрадам па ўзгадненню з прэзідэнтам.
У новай рэдакцыі Кодэкса змяняюцца правілы прадастаўлення дадатковага адпачынку за працу ў шкодных
і (або) небяспечных умовах працы і за
спецыяльны характар працы (артыкул

157). Працаўнікам з такімі ўмовамі
працы дадатковы адпачынак будзе
прадастаўляцца на падставе атэстацыі
працоўных месцаў.
Згодна з артыкулам 158 Кодэкса,
дадатковыя адпачынкі за ненармаваны працоўны дзень могуць усталёўвацца наймальнікам працягласцю да
7 каляндарных дзён за кошт уласных
сродкаў. Дадатковыя адпачынкі за
працяглы стаж працы ў адной арганізацыі (артыкул 159 Кодэкса) могуць
усталёўвацца наймальнікам за кошт
уласных сродкаў на тэрмін да трох
каляндарных дзён.
Некаторыя змены датычацца пытання пра кампенсацыю адпачынкаў. У
адпаведнасці з артыкулам 161 Кодэкса, па ўзгадненню паміж працаўніком
і наймальнікам частка працоўнага
адпачынку можа быць замененая
грашовай кампенсацыяй, калі працягласць адпачынку перавышае 21
дзень. Аднак такая кампенсацыя не
дапускаецца пры прадастаўленні
адпачынкаў цяжарным жанчынам,
інвалідам, працаўнікам, маладзейшым
за 18 гадоў, за працу ў зонах радыеактыўнага забруджвання, а таксама
адпачынкаў за працу ў шкодных або
небяспечных умовах і за спецыяльны
характар працы.
У артыкуле 190 Кодэкса вызначаецца спіс падстаў, што неабходныя
для прадастаўлення адпачынку без
захавання заробка (працягласцю
не больш за 30 каляндарных дзён),
у тым ліку па сямейна-побытавых
прычынах.

«Новы Час»

21 – 27 студзеня 2008 г.
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05.25 Познавательный сериал «Европа.
Взгляд сверху».
06.20, 07.05, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.40 Новости.
07.30, 08.25 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.30 В мире моторов.
09.05 Галерея образов.
09.35 Фигуры.
10.05 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Детектив «Место встречи изменить
нельзя».
13.35 Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед». Фильм
«Властелин севера».
14.00 Здоровье.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Культурные люди.
16.00 ЕвроФест. День за днем.
16.15 Время кино.
16.45 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
17.40 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.50, 01.15 Зона Х.
19.35 Время спорта.
20.00 Ток-шоу «Ответный ход». Социальная ответственность бизнеса.
21.00 Панорама.
21.45 Финал Национального телевизионного музыкального проекта «ЕвроФест».
Прямой эфир.
23.45 Комедийный боевик «Сюрприз».
01.20 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00
Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

09.05 Контуры.
10.10 Комедия «Это все цветочки...».
11.05 Новости спорта.
11.10 Комедия «Это все цветочки...».
12.00 «Малахов+».
13.05 Новости спорта.
13.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись
красивой». 12-я серия.
14.10 «Приключения Джеки Чана».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Дочь садовника». Многосер. фильм.
16.10 Новости спорта.
16.15 Мелодрама «Только ты». США, 1994.
18.15 Новости спорта.
18.20 Премьера. «Счастливы вместе».
Комедийный сериал.
18.55 Жди меня.
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 «Громовы». Многосер. фильм.
23.15 Новости спорта.
23.20 «Документальный детектив». «Пуля
для депутата».
23.55 Джина Дэвис, Сэмюэль Джексон в
триллере «Долгий поцелуй на ночь». США.
02.10 Защитник. Многосер. фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.40 «Наше дело».
07.55 «Большой завтрак».
08.30 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
09.00 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.00 «Спортивная неделя».
10.40 «Наш дом».
11.00 «Ребека». Интерактивный телесериал.
11.50 «Дорогая передача».
12.15 «Магический Алтай». Док. фильм.

13.00 «Есть контакт».
13.50 «Культурная жизнь».
14.20 «Дальние родственники».
14.45 «Могучие рейнджеры. Космический
патруль «Дельта». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.45 «Рожденные в СССР».
16.50 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 Премьера на канале! «Танго втроём».
Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.15 Худ. фильм «Волкодав». Россия.
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Спецназ». Сериал.
23.45 «Столичный футбол».
00.15 «Громкое дело».
01.05 «Редакция». Сериал.

06.50, 14.35 Мультсериал «Оливер Твист».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 16.05 Документально-познавательный сериал «Архитектурные шедевры».
08.45 Необъяснимо, но факт.
09.35 В этот день.
09.40, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.25 Свет далекой звезды. Михаил Бергер.
10.55, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
11.50 Хорошие новости.
12.20 Все о безопасности.
12.50 Гаспадар.
13.20 Школа ремонта.
14.20 Телебарометр.
14.55 Внеклассный час.
15.10 Няня спешит на помощь.
18.35 Новости культуры.
18.50 Детективный сериал «Охота на
асфальте». Заключительная серия.
19.55 Калыханка.
20.15 Белорусское времечко.

21.20 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор
тура.
22.20 Хоккей. Формула игры.
22.50 Боевик «Криминальный квартет».

07.00 Детектив «Звезда шерифа».
09.10 «Полусухой закон. Схватка со Змием».
10.00 Комната смеха.
10.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова.
11.20 «Специальный корреспондент».
11.50 «Фитиль». Сатирический тележурнал.
12.50 Премьера. Телесериал «Пером и
шпагой», Россия.
13.50 Вести - Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00
Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.35 «Кулагин и партнеры».
15.05 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные
поцелуи», Перу-Венесуэла.
16.50 Вести - Беларусь.
17.30 Местное время. Вести-Московская
область.
17.50 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 3. «Фотограф». 1 серия.
21.00 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
22.00 Сериал «Защитник».
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 «Мой серебряный шар. Вивьен Ли».
Ведущий - Виталий Вульф.

06.00 Информационный канал «Сегодня
утром».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «Смотр».

09.30 «Чрезвычайное происшествие».
Обзор за неделю.
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 «Квартирный вопрос».
12.15 «Следствие вели?».
13.30 Сериал «Врачебная тайна».
15.20 «Ассорти».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.25 Приключенческий сериал «Крутые
повороты».
19.45 Детективный сериал «Двое из ларца».
20.50 Детективный сериал «Паутина».
22.00 «Сегодня».
22.30 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
23.35 Остросюжетный сериал «Гончие».

04.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 8-й.
Прямая трансляция.
15.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 8-й.
16.00 Волейбол. Европейская континентальная олимпийская квалификация.
Женщины. Групповой этап.
17.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Намибия-Марокко. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Нигерия-Кот д’Ивуар.
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Мали-Бенин. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Футбол. Евроголы.
01.15 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День
8-й.
02.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 9-й.
Прямая трансляция.

22 СТУДЗЕНЯ, АЎТОРАК

05.25 Народный детектив «Участок».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Время спорта.
09.05 Остросюжетный боевик «Сармат».
10.00 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Детектив «Место встречи изменить
нельзя».
13.40 Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед». Фильм
«Самарский резидент».
14.05 Час суда. Дела семейные.
14.50 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Народный детектив «Участок».
16.50 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.50, 00.25 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Остросюжетный боевик «Сармат».
21.00 Панорама.
21.45, 01.10 Детективный сериал «Числа».
22.35 Боевик «Взрыв».
00.35 День спорта.
00.45 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00
Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 Жди меня.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.10 «Один против всех».
12.00 «Малахов+».
13.05 Новости спорта.

13.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись
красивой». 13-я серия.
14.10 «Приключения Джеки Чана».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Дочь садовника». Многосер. фильм.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Огонь любви». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.15 Новости спорта.
18.20 Премьера. «Счастливы вместе».
Комедийный сериал.
18.55 «Татьянин день». Многосер.фильм.
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Остаться в живых».
22.05 «Громовы». Многосер. фильм.
23.15 Новости спорта.
23.20 Теория невероятности. «Месть».
00.05 Худ. фильм «Птаха». США, 1984 год.
02.05 Защитник. Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 «Тайны Смолвилля». Многосерийный фильм.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «С чего начинается утро».
08.30 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
09.00 «Проснись и пой» с Ларисой Грибалевой.
09.30 «Ессе homo».
10.00 «Столичный футбол».
10.30 «24 часа».
10.40 «Очевидец представляет: самое
смешное».
11.00 «Ребека». Интерактивный телесериал.
11.50 «Танго втроём». Сериал.
12.40 «Мир богов Гоа». Док. фильм.
13.00 Журнал искателей «Сталкер».

13.30 «24 часа».
13.50 «Профессиональный бокс».
14.45 «Могучие рейнджеры. Космический
патруль «Дельта». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.45 «Фантастические истории».
16.30 «24 часа».
16.50 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Танго втроём». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Репортер СТВ».
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Инструктор». Сериал.
23.45 «Горячий лед».
00.15 «Чрезвычайные истории».
01.05 «Редакция». Сериал.

06.50, 14.05 Мультсериал «Оливер Твист».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 16.05 Документально - познавательный сериал «Архитектурные шедевры».
08.40 Детективный сериал «Охота на
асфальте». Заключительная серия.
09.30 В этот день.
09.35, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.25 Хоккей. Формула игры.
10.55, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор
тура.
12.50 Школа ремонта.
13.45 ПРОдвижение +.
14.30 «Русалочка». Мультфильм.
14.55 Внеклассный час.
15.10 Необъяснимо, но факт.
18.35 Новости культуры.
18.50 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.

21.25 Спорт-кадр.
21.55 «Другие». Вымогатели.
22.30 Сериал «Анатомия Грэй».
23.30 Хоккей. Матч звезд чемпионата
Беларуси.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.10 К 100-летию со дня рождения. «Десять заповедей физика Ландау».
10.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 3. «Фотограф». 1 серия.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00
Вести.
11.25 Местное время. Вести-Москва.
11.40 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.10 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
13.00 Телесериал «Пером и шпагой».
13.50 Вести - Беларусь.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.35 «Кулагин и партнеры».
15.05 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные
поцелуи», Перу-Венесуэла.
16.50 Вести - Беларусь.
17.30 Местное время. Вести-Московская
область.
17.50 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 3. «Фотограф». 2 серия.
21.00 Остросюжетный сериал «Опер Крюк».
22.00 Сериале «Защитник».
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Загадки Андрея Рублева».

06.00 Информационный канал «Сегодня
утром».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.05 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
10.25 «Чистосердечное признание».
10.55 Детективный сериал «Набережная
Орфевр, 36».
12.45 «Ассорти».
13.35 Сериал «Врачебная тайна».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.25 Премьера! Исторический детектив
«Сыщик Путилин».
19.45 Детективный сериал «Двое из ларца».
20.50 Детективный сериал «Паутина».
22.00 «Сегодня».
22.30 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
23.35 Остросюжетный сериал «Гончие».

04.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 9-й.
Прямая трансляция.
08.15 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День
9-й.
10.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 9-й.
Прямая трансляция.
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Обязательная программа.
Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Евроголы.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Египет-Камерун. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Судан-Замбия. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Короткая программа.
02.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День
10-й. Прямая трансляция.
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ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
23 СТУДЗЕНЯ, СЕРАДА

05.25 Народный детектив «Участок».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
07.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05 Остросюжетный боевик «Сармат».
10.00 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Детектив «Место встречи изменить
нельзя».
13.35 Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед». Фильм
«Трасса Кондратюка».
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Народный детектив «Участок».
16.55 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.50, 00.25 Зона Х.
19.35 Земельный вопрос.
19.55 Остросюжетный боевик «Сармат».
21.00 Панорама.
21.45, 01.05 Детективный сериал «Числа».
22.35 К.Бланшет в криминальной драме
«Охота на Веронику» (США- Ирландия).
00.35 День спорта.
00.45 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосер. фильм.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Остаться в живых».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.

13.05 Новости спорта.
13.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись
красивой». 14-я серия.
14.10 «Приключения Джеки Чана».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Дочь садовника». Многосер. фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Огонь любви». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Премьера. «Счастливы вместе».
Комедийный сериал.
18.55 «Татьянин день». Многосер. фильм.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Остаться в живых».
22.05 «Громовы». Многосер. фильм.
23.00 Наши новости.
23.15 Новости спорта.
23.20 «Целители против народа».
00.20 Боевик. «Смертельно опасные герои». США, 1994 год.
02.05 Защитник. Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 «Тайны Смолвилля». Многосерийный фильм.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

06.00
06.10
06.20
07.30
07.40
08.30
09.00
10.00
10.30
10.40
11.00
11.50
12.40

«24 часа».
«Минщина».
«С чего начинается утро».
«24 часа».
«С чего начинается утро».
«Вовочка-1». Комедийный сериал.
«Солдаты 13». Сериал.
«Горячий лед».
«24 часа».
«Автопанорама».
«Ребека». Интерактивный телесериал.
«Танго втроём». Сериал.
«Мир богов Гоа». Док. фильм.

13.00 «Репортер СТВ».
13.30 «24 часа».
13.50 «Очевидец представляет: самое
смешное».
14.45 «Могучие рейнджеры. Космический
патруль «Дельта». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.45 «Частные истории».
16.30 «24 часа».
16.50 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Танго втроём». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Минск и минчане».
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Инструктор». Сериал.
23.45 «Реактивный бокс».
00.15 «Детективные истории».
01.00 «Редакция». Сериал.

06.50, 14.25 Мультсериал «Оливер Твист».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 16.05 Документально-познавательный сериал «Архитектурные шедевры».
08.45 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
09.40 В этот день.
09.45, 16.35 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Гаспадар.
11.05, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
12.00, 22.20 Сериал «Анатомия Грэй».
12.55 Спорт-кадр.
13.25 Великолепная семерка. Эпизод
четвертый.
13.55 «Театр. Избранное». Актриса Анна
Маланкина.
14.55 Внеклассный час.
15.10 Битва экстрасенсов.
18.35 Новости культуры.
18.50 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
20.00 Калыханка.

20.20 Белорусское времечко.
21.25 Няня спешит на помощь.
23.15 Баскетбол. НБА. Обзор недели.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.10 «Судмедэкспертиза. Без права на
ошибку».
10.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 3. «Фотограф». 2 серия.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести-Москва.
11.40 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.10 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
13.00 Телесериал «Пером и шпагой».
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.35 «Кулагин и партнеры».
15.05 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные
поцелуи», Перу-Венесуэла.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Московская
область.
17.50 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 4. «Приличные люди». 1 серия.
21.00 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
22.00 Сериал «Встреча выпускников»..
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы».

06.00 Информационный канал «Сегодня
утром».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.05 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
10.25 «Комната отдыха» с Людмилой Нарусовой.
10.55 Детективный сериал «Набережная
Орфевр, 36».
12.45 «Ассорти».
13.35 Сериал «Врачебная тайна».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.25 Премьера! Исторический детектив
«Сыщик Путилин».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.45 Детективный сериал «Двое из ларца».
20.50 Детективный сериал «Паутина».
22.00 «Сегодня».
22.30 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
23.35 Остросюжетный сериал «Гончие».
00.30 «С Днем рождения!».

04.00 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День
10-й. Прямая трансляция.
08.15 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День 10-й.
10.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. День
10-й. Прямая трансляция.
14.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Хорватии. Короткая программа.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Евроголы.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Тунис-Сенегал. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. ЮАР-Ангола. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Произвольная программа.
Пары.

24 СТУДЗЕНЯ, ЧАЦВЕР

05.25 Народный детектив «Участок».
06.20, 07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.55
Новости.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.20 Готовим вместе.
08.35 Земельный вопрос.
09.05 Остросюжетный боевик «Сармат».
10.00 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
10.55 Телесага «Любовь как любовь-2».
12.15 Детектив «Место встречи изменить
нельзя».
13.40 Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед». Фильм
«Энергия триумфа».
14.05 Час суда. Дела семейные.
14.50 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Молодежный сериал «Клава, давай!».
15.50 Народный детектив «Участок».
16.55 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
17.45 Телесага «Любовь как любовь-2».
18.50, 00.25 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Остросюжетный боевик «Сармат».
21.00 Панорама.
21.45, 01.05 Детективный сериал «Числа».
22.35 Премьера. М.Фримен, Дж.Кьюсак в
триллере «Контракт».
00.30 День спорта.
00.40 Молодежный сериал «Клава, давай!».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосер. фильм.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Остаться в живых».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.

13.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись
красивой». 15-я серия.
14.10 «Приключения Джеки Чана».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Дочь садовника». Многосер. фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Огонь любви». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Премьера. «Счастливы вместе».
Комедийный сериал.
18.55 «Татьянин день». Многосер. фильм.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Остаться в живых». Закл. серия.
22.05 «Громовы». Многосер.фильм.
23.00 Наши новости.
23.15 Новости спорта.
23.20 «И ласковый, и нежный зверь...».
00.20 Фильм «Каратистка». США, 1994 год.
02.05 Защитник. Многосерийный фильм.
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта до 03.25.
05.00 Наши новости.
05.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «С чего начинается утро».
08.30 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
09.00 «Солдаты 13». Сериал.
10.00 «Реактивный бокс».
10.30 «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.00 «Ребека». Интерактивный телесериал.
11.50 «Танго втроём». Сериал.
12.40 «Первобытные охотники третьего
тысячелетия». Док. фильм.1-я часть.
13.00 «Дорогая передача».
13.30 «24 часа».
13.50 «Успеть всё». Телеигра.

14.45 «Могучие рейнджеры. Космический
патруль «Дельта». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.45 «Слухи. Скандалы.Сенсации. Расследования».
16.30 «24 часа».
16.50 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Танго втроём». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Автопанорама».
20.50 «Солдаты 13». Сериал.
22.00 «Личный интерес» с Павлом Кореневским.
22.30 «24 часа».
22.55 «Закон и криминал».
23.00 «Инструктор». Сериал.
23.45 Журнал искателей «Сталкер».
00.15 «Секретные истории».
01.05 «Редакция». Сериал.

06.50, 14.10 Мультсериал «Оливер Твист».
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10, 16.05 Документально-познавательный сериал «Архитектурные шедевры».
08.45 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
09.40 В этот день.
09.45, 16.40 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 Врачебные тайны с доктором
А.Терещенко.
11.05, 17.30 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
12.05, 22.25 Сериал «Анатомия Грэй».
12.50 «Другие». Вымогатели.
13.20 «Спорт, спорт, спорт...» Анатолий
Усенко.
13.50 Анекдот. LAD.
14.35 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм.
15.00 Внеклассный час.
15.10 Космополитен. Видеоверсия.
18.35 Новости культуры.
18.50 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.25 Необъяснимо, но факт.

23.15 Просто программа.
00.00 Хоккей. НХЛ. Матч недели.

07.00 Доброе утро, Россия!
09.10 «Жестокий романс Лидии Руслановой».
10.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 4. «Приличные люди». 1 серия.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести-Москва.
11.40 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.05 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
13.00 Телесериал «Пером и шпагой», Россия. Заключительная серия.
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести .
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.35 «Кулагин и партнеры».
15.05 Суд идет.
15.55 Молодежный сериал «Украденные
поцелуи», Перу-Венесуэла.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Московская
область.
17.50 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 4. «Приличные люди». 2 серия.
21.00 Остросюжетный сериал «Опер
Крюк».
22.00 Сериал «Встреча выпускников»..
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Вести +.
23.30 Премьера. «Несмешная жизнь смешного человека. Готлиб Ронинсон».

06.00 Информационный канал «Сегодня
утром».
08.00, 10.00 Сегодня.

09.05 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
10.25 «Борьба за собственность».
10.55 Детективный сериал «Набережная
Орфевр, 36».
12.45 «Ассорти».
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «Врачебная тайна».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера! Исторический детектив
«Сыщик Путилин».
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал «Двое из ларца».
20.50 Детективный сериал «Паутина».
22.00 «Сегодня».
22.30 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
23.35 «К Барьеру!».
00.40 Остросюжетный сериал «Гончие».

04.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Полуфинал. Женщины. Прямая трансляция.
08.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Полуфинал. Женщины.
10.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Полуфинал. Мужчины. Прямая трансляция.
14.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Оригинальный танец.
Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Евроголы.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Гвинея-Марокко. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Гана-Намибия. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Произвольная программа.
Мужчины.
02.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли
Монте-Карло». Пролог.
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ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
25 СТУДЗЕНЯ, ПЯТНІЦА

05.25 Народный детектив «Участок».
06.20 Доброе утро, Беларусь!
06.30, 07.05 Пресс-обзор.
06.45, 07.45 Зона Х.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.05
Новости.
07.10 Доброе утро, Беларусь!
07.30 Деловая жизнь.
08.10 Доброе утро, Беларусь!
08.20 Готовим вместе.
08.35 Сфера интересов.
09.05 Остросюжетный боевик «Сармат».
10.00 Мелодраматический музыкальный
сериал «Держи меня крепче».
10.55 Телевизионная сага «Любовь как
любовь-2».
12.15 Детектив «Место встречи изменить
нельзя». 5-я серия, заключительная.
14.00 Час суда. Дела семейные.
14.45 Nota Bene.
15.15 Новости региона.
15.30 «ЕвроФест». День за днем.
15.40 Народный детектив «Участок».
16.45 «Жизнь как жизнь». Ток-шоу для
женщин.
17.45 Телевизионная сага «Любовь как
любовь-2».
19.20 Новости региона.
19.30 Зона Х.
19.55 Остросюжетный боевик «Сармат».
21.00 Панорама.
21.45 Детективный сериал «Числа».
22.40 Жесткий разговор.
23.15 День спорта.
23.25 Фигуры.
23.50 Ночной киносеанс. М.МакКонахи в
психологическом триллере «Порок».
01.35 Детективный сериал «Числа».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.05 «Татьянин день». Многосерийный
фильм. Россия, 2006 год.
10.00 «Модный приговор».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Остаться в живых». Заключительная серия.
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.

13.05 Новости спорта.
13.10 Нелли Уварова в сериале «Не родись
красивой». 16-я серия из 200.Амедия при
участии Сони Пикчерс, 2005 год.
14.10 «Приключения Джеки Чана».
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Дочь садовника». Многосерийный
фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Огонь любви». Многосерийный фильм.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Преступления века».
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия «Доверься мужчине».
22.55 «Наша Russia».
23.30 Наши новости.
23.45 Новости спорта.
23.50 Премьера. Драма «Мифы моего
детства». Россия, 2005 год.
01.35 Худ. фильм «Антикиллер».
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Продолжение фильма «Антикиллер».
04.00 Худ. фильм «Беспечный ездок».

06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «С чего начинается утро».
07.30 «24 часа».
07.40 «С чего начинается утро».
08.30 «Вовочка-1». Комедийный сериал.
09.00 «Солдаты 13». Сериал.
10.00 «Новые путешествия дилетанта».
10.30 «24 часа».
10.40 «Автопанорама».
11.00 «Ребека». Интерактивный телесериал.
11.50 «Танго втроём». Сериал.
12.40 «Первобытные охотники третьего
тысячелетия». Док. фильм. 2-я часть.
13.00 «Личный интерес» с Павлом Кореневским.
13.30 «24 часа».
13.50 «Очевидец представляет: самое
шокирующее».

14.45 «Могучие рейнджеры. Космический
патруль «Дельта». Мультсериал.
15.10 «Элен и ребята». Молодежный сериал.
15.45 «Очевидец представляет: самое
смешное».
16.00 «Есть контакт».
16.30 «24 часа».
16.50 «Вовочка-2». Комедийный сериал.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.25 «Танго втроём». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Комедия по пятницам»: «Бешеные
скачки». США-ЮАР.
22.30 «24 часа».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
23.35 «Для тех, кто не спит»: Кармен Электра в триллере «Остров монстров». США.
01.10 «По полной программе».

06.50 Мультсериал «Оливер Твист» (Великобритания - США).
07.10 Утренняя подзарядка.
08.10 Документально-познавательный
сериал «Архитектурные шедевры».
08.45 Приключенческий сериал «Золото
Югры».
09.45 В этот день.
09.50 Час суда с Павлом Астаховым.
10.35 «Театр. Избранное...» Народный
артист СССР Регимантас Адомайтис.
11.05 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
12.05 Сериал «Анатомия Грэй».
12.50 Лирическая киноповесть «До свидания, мальчики!».
14.15 Анекдот.LAD.
14.35 Мультсериал «Оливер Твист» (Великобритания - США).
15.00 Внеклассный час.
15.10 Клуб бывших жен.
16.05 Документально-познавательный
сериал «Архитектурные шедевры».
16.40 Час суда с Павлом Астаховым.
17.30 Сериал «Женщина с ароматом
кофе».
18.35 Новости культуры.
18.50 Все о безопасности.
19.20 Великолепная семерка. Эпизод
четвертый.

20.00 Калыханка.
20.15 Битва экстрасенсов.
21.20 Хоккей. НХЛ. Обзор недели.
22.25 Шок-О-ЛАД.
23.25 Казанова.
23.55 Молодёжная комедия «Ничего
страшного» (Франция - Бельгия - Испания).

07.00 Доброе утро, Россия!
09.10 «Мой серебряный шар. Одри Хепберн». Ведущий - Виталий Вульф.
10.00 Русская серия. Анна Ковальчук в
детективном сериале «Тайны следствия-5».
Фильм 4. «Приличные люди». 2 серия.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести-Москва.
11.40 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.05 Игорь Лифанов, Анатолий Гущин,
Сергей Романюк и Анатолий Кучеренко в
остросюжетном сериале «Опер Крюк».
13.00 Комната смеха.
13.50 Вести - Беларусь.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.35 «Кулагин и партнеры».
15.05 Суд идет.
15.55 Премьера. Хуан Карлос Гарсия,
Стефани Кайо и Вероника Шнайдер в в молодежном сериале «Украденные поцелуи»,
Перу-Венесуэла.
16.50 Вести - Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Московская
область.
17.50 Сериал «Ангел-хранитель».
18.50 Вести - Беларусь.
19.00 Вести.
19.30 Местное время. Вести-Москва.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Премьера. «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
21.10 Шон Коннери и Кристофер Лаберт в
боевике «Горец-2: оживление», ФранцияВеликобритания-Аргентина.
23.00 Вести - Беларусь.
23.10 Церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой
орел».
00.20 Ванесса Паради и Даниель Отой в
мелодраме «Девушка на мосту», Франция.

06.00 Информационный канал «Сегодня
утром».
08.00 Сегодня.
09.05 Детективный сериал «Дюжина правосудия».
10.00 Сегодня.
10.25 «Победившие смерть».
10.55 Детективный сериал «Набережная
Орфевр, 36».
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «Врачебная тайна».
15.30 «Обзор.Спасатели».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера! Исторический детектив
«Сыщик Путилин».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 Сегодня.
19.45 «Следствие вели?».
20.50 «Чрезвычайное происшествие.
Расследование».
21.10 Комедийная мелодрама «Ложь и
предательство».
23.00 Мистический триллер «Смерть
девушки».

09.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Полуфинал. Мужчины.
10.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Полуфинал. Мужчины. Прямая трансляция.
13.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Хорватии. Короткая программа.
Женщины. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Евроголы.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Кот д’Ивуар-Бенин. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Нигерия-Мали. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Хорватии. Произвольная программа.
02.00 Ралли. Чемпионат мира. «Ралли
Монте-Карло». 1-й день.

26 СТУДЗЕНЯ, СУБОТА

06.35 Познавательный сериал «Иконы
моды».
07.00 Бритва Оккама.
07.25 ?снасць.
07.50 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 Здоровье.
09.40 Комедийный сериал «Дедушка моей
мечты».
10.15 Шпилька.
10.50 Тайный вкус.
11.25 Утренняя волна.
12.15 «Отечеству служим!» Концерт солдатской песни.
13.55 «На главной трибуне». Видеофильм.
14.25 Мужской характер.
15.10 Новости региона.
15.30 Парламент в лицах.
16.00 Nota Bene.
16.25 В мире моторов.
16.55 Вокруг планеты.
17.35 Зона Х.
18.20 Телеклуб «Ваше лото».
19.20 Песня года-2007.
21.00 Панорама.
21.40 Фильм недели. Премия «Оскар».
Н.Кидман, М.Стрип, Д.Мур в драме «Часы».
23.50 Легенды мирового рока. YES. Акустический концерт.
00.50 Ночной киносеанс. Н.Фоменко,
В.Гафт, А.Варум в комедийном боевике
«Небо в алмазах».

06.00 «Субботнее утро».
07.00, 08.00, 09.00
Наши новости.
09.05 Многосерийный фильм «Друзья».109-я серия. США, 1994 год.
09.35 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.55 «Фред - пещерный человек».
11.15 Премьера. «Красивые и ужасные».
Документальный сериал.
12.10 «Тележурнал «Союз».

12.40 Эльдар Рязанов. «Встречи с Владимиром Высоцким».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Футбол. Евро-2008». Видеожурнал.
16.45 Премьера. «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй».
17.40 Премьера сезона. «В мире людей».
18.55 «Один против всех».
20.00 Большая политика.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 К 70-летию Владимира Высоцкого.
Юбилейный вечер.
23.05 Премьера. «Наша Belarussia».
23.35 Роберт Де Ниро в драме «Франкенштейн Мэри Шелли». США, 1994 год.
01.35 Фильм Алесандра Рогожкина «Блокпост».
03.00 Наши новости.
03.20 Новости спорта.
03.25 Худ. фильм «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
05.05 «Погодные войны».

06.30 «Военная тайна».
07.20 Анфас. Военно-патриотическая
программа.
07.35 «Приключения кенгурят». Мультсериал.
08.00 «Трое сверху». Комедийный сериал.
09.00 «Наш дом».
09.25 «Большие мозголомы».
10.25 «Проснись и пой» с Ларисой Грибалевой.
11.00 «Минск и минчане».
11.30 «Холостяки». Сериал.
12.30 Худ. фильм «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» СССР.
14.05 «Геркулес». Мультсериал.
14.30 «Новые путешествия дилетанта».
15.00 «Рожденные в СССР».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
16.30 «24 часа».
16.40 «Фантастические истории».

17.30 «Наше дело».
17.40 «Частные истории».
18.30 «Успеть всё». Телеигра.
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Кевин Спейси и Кейт Уинслет в драме «Жизнь Дэвида Гейла». Германия-США.
22.30 «Бла-бла-шоу».
23.40 «Арт-хаус»: фильм-драма «Мирка».
Италия-Франция-Испания-США.
01.35 «Сеанс для взрослых»: Стивен Сигал
в боевике «Помеченный смертью». США.

07.15 Документально-познавательный
сериал «Миллион вопросов о природе».
07.30 Приключенческая комедия «Пингвин Амундсен».
09.00 Своя компания.
10.05 Хорошие новости.
10.35 Школа ремонта.
11.40 Врачебные тайны с доктором
А.Терещенко.
12.10 Космополитен. Видеоверсия.
13.05 «Театр. Избранное...» «Театр On-Line»
на фестивале «Панорама».
13.35 Школьная драма «Чучело».
15.45 Документально-биографическийфильм
о певце Вадиме Козине «Я пел всем сердцем».
16.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция.
18.00 «Шайбу! Шайбу!» Мультфильм.
18.25 «Спорт, спорт, спорт...» Анатолий
Буяльский.
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция.
20.30 Анекдот.LAD.
21.00 Романтическая мелодрама «Да»
(Великобритания - США).
22.50 Баскетбол. НБА. Кливленд - Финикс.
00.35 Необъяснимо, но факт.

07.00 Доброе утро, Россия.
08.15 «Вся Россия».
08.30 Детский сеанс. «Огги и тараканы».

Мультсериал (Канада- Франция, 1999 г).
08.50 Мультфильм.
09.05 «Военная программа» Александра
Сладкова.
09.25 «Студия «Здоровье».
10.00 Утренняя почта.
10.30 Городок. Дайджест. Развлекательная
программа.
11.00 Вести.
11.10 «Субботник».
11.50 «Вспомнить все». Телеигра.
12.20 Мультфильм.
12.40 «Вокруг света».
13.30 «Синемания».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Детектив «Звезда шерифа».
16.05 «Ну, Котеночкин, погоди!».
16.55 Комедия «Между первой и второй».
18.30 «Ревизор».
19.00 Вести.
19.20 «Субботний вечер».
21.10 Комедия «Новый прикид», США.
23.00 Боевик «Высшая власть», США.
00.40 Горячая десятка.

07.45 Сегодня.
08.00 Детский приключенческий сериал
«Детективы из табакерки».
08.55 «Смотр».
09.25 «Без рецепта».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.30 «Особо опасен!».
14.10 Мультфильм.
15.35 «Чрезвычайное происшествие.
Расследование».
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд». Анатолий Алексин.
17.05 Детективный сериал «Сыщики-4».
19.00 «Сегодня».
19.45 «Профессия-репортер».

20.20 «Программа Максимум». Скандалы.
Интриги. Расследования.
21.30 «Русские сенсации».
22.35 «Ты не поверишь!».
23.30 Криминальный триллер «Они».
00.55 Премьера! «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
01.25 «Реальная политика».

04.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Финал.
Женщины. Прямая трансляция.
09.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Финал.
Женщины.
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира в Польше. HS 134.
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Германии. Слалом-гигант. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция.
12.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Канаде.
15 км свободным ходом. Мужчины.
13.00 Горные лыжи. Кубок мира во Франции. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая
трансляция.
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Германии. Слалом-гигант. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы в Хорватии. Произвольная программа.
Женщины. Прямая трансляция.
17.45 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Финал.
Женщины.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Камерун-Замбия. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Египет-Судан. Прямая
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Ралли. Ралли. Чемпионат мира.
«Ралли Монте-Карло». 2-й день.

10



№ 41 (86) 

«Новы Час»

21 – 27 студзеня 2008 г.

10

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
27 СТУДЗЕНЯ, НЯДЗЕЛЯ

06.10 Индийское кино. Приключенческий
боевик «Океан».
08.30 Альманах путешествий.
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.05 Арсенал.
09.35 Комедийный сериал «Дедушка моей
мечты».
10.10 Культурные люди.
10.45 Познавательный сериал «Мировые
одиссеи».
11.45 ЕвроФест. День за днем.
12.15 И.Саввина в мелодраме режиссера
А.Михалкова-Кончаловского «История Аси
Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж».
14.05 «Семь чудес Минщины». Видеофильм АТН.
14.30 Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед». Фильм
«Лунная гонка».
15.10 Новости региона.
15.30 Хоккей для всех.
16.15 КВН. Финал высшей лиги.
18.10 Суперлото.
19.05 Комедия «Так не бывает».
21.00 Панорама недели с Юрием Прокоповым.
22.25 Вот так шоу!
23.25 Комедия «Негодяи из комиксов».
01.00 Все стихии.

06.00 ОНТ представляет: «Воскресное
утро».
07.00, 08.00, 09.00
Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь.
09.20 Дженнифер Энистон, Кортни Кокс,
Лиза Кудроу в многосерийном фильме
«Друзья». США, 1994 год.
09.50 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым.
10.10 Пока все дома.
11.00 Фазенда.
11.35 «Утренняя почта».

12.20 «Умницы и умники».
13.00 Воскресный «Ералаш».
13.30 Премьера. «Владимир Высоцкий. Я
приду по ваши души!».
14.30 Комедия «Полицейская академия2». США, 1985 год.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Международная
панорама».
16.40 Худ. фильм «Подруга особого назначения».
20.00 Контуры.
21.05 Худ. фильм «Гудзонский ястреб».
США, 1991 год.
22.55 «Комеди Клаб».
23.30 Худ. фильм «Ядовитый плющ». США,
1992 год.
01.05 Фильм Альфреда Хичкока «Под
знаком Козерога».
03.00 Наши новости.
03.10 Новости спорта.
03.15 Фильм «Внимание: ведьмы!».
05.00 Наши новости.
05.05 «Пока все дома».

06.45 «Детский сеанс»: фильм «Ох, уж эта
Настя!». СССР.
08.00 «Трое сверху». Комедийный сериал.
08.55 «Автопанорама».
09.25 «Очевидец представляет: самое
смешное».
10.20 «Большой завтрак».
11.00 «Я - путешественник».
11.30 «Холостяки». Сериал.
12.30 Худ. фильм «Кузнечик». СССР.
14.05 «Геркулес». Мультсериал.
14.30 «Воскресение классики» с Александром Анисимовым. Диалоги о музыке.
15.30 «Очевидец представляет: самое
шокирующее».
16.30 «24 часа».
16.50 «Культурная жизнь» с Александром
Ефремовым.
17.20 «Шестое чувство».

18.10 «Слухи. Скандалы.Сенсации. Расследования».
19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.30 Худ. фильм «Любовная лихорадка».
США.
22.30 «Спортивная неделя».
23.00 «Профессиональный бокс».
00.00 «По полной программе».
00.30 «Побег». Сериал.
01.10 «Бла-бла-шоу».

07.40 Благовест.
08.10 Мир вашему дому.
08.20 Бухта капитанов.
09.00 Наша пятерочка.
10.05 Не вовремя.
10.35 Школа ремонта.
11.40 Клуб бывших жен.
12.40 Док. фильм «Не игра в бисер». Художник Анна Балаш (БТ).
13.10 ПРОдвижение +.
13.25 Слово писателя.
13.55 Свет далекой звезды. Владимир
Бузук.
14.30 «Страсти по культуре». Ток-шоу.
15.15 Мелодраматический сериал «Две
звезды».
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Кубок Англии. Матч 4-го
раунда.
20.25 Телебарометр.
20.45 Права человека.
21.00 Вестерн «Открытый простор».
23.30 Анекдот. LAD.
23.50 ПРОдвижение +.

07.00 Вести.
07.10 Комедия «Иван Бровкин на целине».
08.40 Детский сеанс. «Огги и тараканы».
Мультсериал (Канада- Франция, 1999 г).

08.55 «Диалоги о животных».
09.30 «Смехопанорама».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 «Сразись с нацией». Телеигра.
12.40 «Формула власти». Президент Черногории Филипп Вуянович.
13.10 «Комната смеха» .
14.00 Вести.
14.20 Комедия «Говорящая обезьяна»,
Россия.
15.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова.
16.20 Комедия «На белом катере», Россия.
19.00 Вести недели.
20.00 «Специальный корреспондент».
20.30 Кристофер Ламберт и Деннис Хоппер в боевике «ВИРТУОЗ», США-ГерманияВеликобритания-Испания.
22.15 Комедия «Барни и его маленькие
неприятности», Франция.
23.45 Комедия «Любовники», США.

08.00 Сегодня.
08.15 Детский приключенческий сериал
«Детективы из табакерки».
09.10 «Счастливый рейс».
10.00 Сегодня.
10.20 «Едим дома!».
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.00 Премьера! «Quattroruote». Программа про автомобили.
12.30 «Один день. Новая версия».
13.00 Сегодня.
13.25 «Кремлевские дети».
14.10 Фантастический боевик «Принцесса
мечей».
16.00 Сегодня.
16.20 «Победившие смерть».
17.00 Детективный сериал «Сыщики-4».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.40 «Чрезвычайное происшествие».

Обзор за неделю.
21.25 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым.
23.55 Сюрреалистическая комедия «Авида».

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира в Польше. HS 134.
10.30 Теннис. Турнир «Большого шлема».
Открытое первенство Австралии. Финал.
Мужчины. Прямая трансляция.
13.00 Горные лыжи. Кубок мира во Франции. Комбинация. Скоростной спуск.
Мужчины. Прямая трансляция.
13.30 Горные лыжи. Кубок мира в Германии. Слалом. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Германии. Гонка преследования. Мужчины.
15.00 Горные лыжи. Кубок мира во Франции. Комбинация. Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Хорватии. Показательные выступления. Прямая трансляция.
18.30 Зимние виды спорта. Обзор снежного уик-энда.
19.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Сенегал-Ангола. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Журнал.
21.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Тунис-ЮАР. Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап. Обзор.
00.30 Зимние виды спорта. Обзор снежного уик-энда.
01.00 Ралли. Ралли. Чемпионат мира.
«Ралли Монте-Карло». 3-й день.
01.30 Футбол. Кубок Африканских Наций.
Групповой этап.

Падпіска на «Новы час» праз банк

ШАНОЎНЫЯ ЧЫТАЧЫ!
Газета «Новы час» распачынае падпіску на 2008 год.
Падпісацца на выданне можна на перыяд ад 1 месяца
да 1 года праз пошту або праз банк

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

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

«Новы Час»

21 – 27 студзеня 2008 г.

11



№ 41 (86) 

11

ЗАМЕЖЖА

З НАГОДЫ

ПЧАЛАВОД, ЯКІ ЗАБРАЎСЯ
НА ДАХ СВЕТУ
Іван БІЧ

У Новай Зеландыі на 88-м годзе
жыцця памёр Эдмунд Хілары.
Нябожчык вядомы тым,
што 29 мая 1953 года разам
з непальскім правадніком
Тэнцінгам Норгеем упершыню
падняўся на самую высокую
гару на зямлі — Эверэст.
Да гэтага на «дах свету» — так
празвалі Эверэст — не падымаўся
ніводны чалавек. Праўда, самай
высокай вяршыняй на планеце
Эверэст быў абвешчаны толькі
ў 1952 годзе. Раней яго называлі
проста Пік нумар 15. Пік на Вялікім гімалайскім хрыбце — самую высокую кропку планеты
— самі непальцы называюць
«Багіня — маці свету». Недахоп
кіслароду і нізкая тэмпература не
дазваляюць тут існаванне ніякіх
відаў флоры або фауны.
Цікава, што сусветная слава
дасталася Хілары выпадкова.
Разам з ім на штурм вяршыні
ішлі два брытанцы: Чарльз Эванс
і Том Бурдзігтон. Ішлі, аднак не
дайшлі да гары ўсяго 90 метраў.
Закончыўся кісларод. Дарэчы,

праблемы з кіслародам узніклі і
ў Эдмунда з Тэнцінгам. Яны былі
вымушаны пакінуць пік праз 15
хвілін.
Альпіністы выкарысталі час
знаходжання на піку для дзіўных
рытуалаў. Эдмунд Хілары прыгадаў культавага брытанскага
альпініста Джорджа Мелары, які
таямніча загінуў падчас штурму
Эверэсту ў 1924 годзе. Ёсць нават
версія, што якраз ён быў першым
чалавекам, які ўзабраўся на пік.
«Ну, што Джордж, мы зрабілі
яго», — пракрычаў Эдмунд. У той

Самае цікавае, што сам Хілары доўгі час не лічыў
сябе альпіністам. Яго прафесійнай справай было
развядзенне пчол

 ЯНЫ ПРА НАС:

палітыцы ў гэтай галіне. Апошні
ваяж Хілары зрабіў у мінулым
годзе, наведаўшы Антарктыду ў
рамках святкавання пяцігоддзя
адкрыцця слядоў экспедыцыі
Скота.
Самае цікавае, што сам Хілары
доўгі час не лічыў сябе альпіністам. Яго прафесійнай справай
было развядзенне пчол. У 1939 годзе ўпершыню паспрабаваў сябе ў
Альпах. Падчас другой сусветнай
вайны катэр, на якім плаваў
Хілары, ледзь не быў патоплены
японцамі ў раёне Фіджы.
Яго партнёр Норгей (1914–1986),
які яшчэ хлопчыкам збег з хаты,
быў вядомы як адзін з лепшых
праваднікоў у гарах. Яшчэ ў 1935м ён быў сябрам экспедыцыі на
Эверэст. Праўда, у ролі простага
насільшчыка. Пасля вайны Норгей стаў «сідарам» — кіраўніком
праваднікоў і насільшчыкаў. У
1952-м ён браў удзел у швейцарскай экспедыцыі, якая павярнула
назад, калі да піку заставалася
800 метраў.
Асобная гісторыя ў самой гары
Эверэст, названай так у гонар

аднаго брытанскага генерала.
Пасля таго, як Індыя атрымала
незалежнасць, Нэру заявіў, што
не дапусціць, каб гара называлася ў гонар брытанскага генерала.
Праблему разглядаў нават парламент Індыі. Была прапанавана
назва Джамалунгма. З тых часоў
гара называецца і так, і гэтак.
У 1990-м на Эверэст разам з Эдмундам падняўся яго сын Пітэр.
Сын і бацька на Эверэсце — гэта
таксама было ўпершыню ў гісторыі. На гэты час Хілары быў заўзятым праціўнікам ператварэння
Эверэста ў турыстычную Мекку.
Для даведкі: з 1953 году на гару
падняліся больш за 1200 чалавек
з 64 краін свету. Некаторыя спрабавалі падняцца сюды нават на
матацыкле. Сэр Эдмунд заклікаў
забараніць уздым на гару, каб
даць ёй трохі адпачыць.
Апусцім тое, што турызм і
Эверэст цяжка лічыць сінонімамі: 300 чалавек на гэты час загінулі, спрабуючы паўтарыць тое,
што зрабілі сэр Эдмунд Хілары
і яго непальскі сябра 29 мая 1953
года.

ЗАМЕЖНАЯ ПРЭСА ПРА БЕЛАРУСЬ

У

чэрвені СМІ прагназавалі Вешнякову пасаду выканаўчага сакратара СНД, паколькі
ва Уладзіміра Рушайлы заканчваўся тэрмін
паўнамоцтваў. Выбар новага сакратара павінен
быў адбыцца на саміце СНД у Санкт-Пецярбургу.
Аднак гэтага не адбылося. Казалі, што супраць
Вешнякова выступіў прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Яму не спадабаліся заявы
Вешнякова пра беларускія выбары. Сапраўды,
Вешнякоў звяртаў увагу на недэмакратычнасць
і непразрыстасць беларускіх выбараў.
«Взгляд» (Расія)

Д

жа час Норгей закапваў у снег цукеркі — даніна будысцкім багам.
Яшчэ больш камічнай была сцэнай са спробай сфатаграфавацца.
Хілары зрабіў здымак свайго
насільшчыка, які пазіраваў яму.
А вось зрабіць фота Хілары непалец не змог: не трымаў ён ніколі
ў жыцці фатаграфічны апарат. У
выніку трыумф Хілары застаўся
фатаграфічна не засведчаны.
Так ці інакш, Хілары спусціўся
з Гімалаяў у статусе зоркі. Мір
даведаўся пра ўчынак Хілары
толькі праз тры дні — 2 чэрвеня.
Дзіўным чынам у гэты дзень Елізавета Другая ўзышла на трон.
Для сучаснікаў пакарэнне Эверэсту было кшталту палёту чалавека
ў космас. Дарэчы, да палёту Гагарына Хілары сапраўды заставаўся самым папулярным чалавекам
на Зямлі. На той час існавалі
навуковыя тэорыі, што як толькі
чалавек уступіць на вяршыню
гары, ён адразу памрэ з-за холаду
і недахопу кіслароду.
Прайсці супраць такой гучнай
падзеі з удзелам суайчынніка (фармальны кіраўнік Новай
Зеландыі — англійскі манарх)
маладая каралева ніяк не магла.
6 чэрвеня Хілары атрымаў рыцарскі тытул. З тых часоў нават
у самых экстрэмальных сітуацыях ягоныя калегі-альпіністы
павінны былі звяртацца да яго
не інакш як сэр. Кшталту: «Сэр
Эдмунд, падстрахуй».
Хілары стаў вельмі папулярным. На радзіме нават былі
надрукаваныя грошы з ягонай
выявай. Праўда, сам ён не хацеў
адпачываць на лаўрах. Яму было
тады ўсяго 34 гады. Хілары адразу запісаўся ў склад брытанскай
экспедыцыі, якая першай у гісторыі перасекла Антарктыду. Пасля гэтага ён арганізаваў пошук
славутага снежнага чалавека.
Разам з Нейлам Амстрангам,
першым чалавека, які пакарыў
месяц, адправіўся на Паўночны
полюс. Хілары быў нават дыпламатам: напрыканцы 80-х працаваў амбасадарам Новай Зеландыі
ў Індыі. На гэтай пасадзе Хілары
стаў вядомы як вялікі філантроп,
які дапамагаў бедным. Часам
ён крытыкаваў свой урад за тое,
што той непаслядоўны ў сваёй

алей Пуціну знаходзіцца ва ўладзе замінае
Канстытуцыя. Якія магчымы рашэнні? Змяніць
Канстытуцыю і правесці рэферэндум, звярнуцца
да народу з просьбай дазволіць застацца на трэці

тэрмін, як гэта зрабіў Лукашэнка. Прывабнасць такога метаду — прастата, хуткасць, відавочнасць.
Недахопы — думка міжнароднай грамадскасці.
Паколькі ў свеце дамінуе культурная парадыгма
Захаду, і бачна, што яна прайграе, лепш не даваць
падставы абвінаваціць сябе ў дыктатарстве. На
Захадзе ў грош не ставяць Назарбаева, Карымава,
Рахмонава… Іх проста не заўважаюць.
«Интернет против телеэкрана» (Расія)

дарагія туры не набываліся, з падатковай прыйдуць з праверкай. У любым выпадку, беларуская
падатковая наўрад ці нешта атрымае. А вось расійскія і ўкраінскія турфірмы выйграюць: шмат хто з
беларусаў набывае туры ў расійскіх і ўкраінскіх
аператараў і лятае праз Маскву і Кіеў, таму што гэта
танней. Цяпер жа так будуць рабіць не толькі дзеля
эканоміі, аднак і з пункту гледжання бяспекі.
«Новая газета» (Расія)

П

У

адатковае ведамства Беларусі разаслала
дырэктыву, у якой патрабуе ад кожнай турфірмы падаць інфармацыю пра кліентаў, якія на
працягу 2007 года набывалі туры коштам 3000
долараў і больш. Турыстычныя фірмы стаяць
зараз перад выбарам — «стукнеш» у падатковую
— згубіш кліента, адкажаш, што ў тваёй фірмы

Беларусі спроба вярнуць насельніцтву доўг
напрыканцы 90-х закончылася правалам:
быў прапанаваны такі нізкі курс абмену, што
амаль ніхто не прыйшоў за сваім доўгам. Зараз
прэзідэнт Лукашэнка плануе выдаць больш
«рэальны» ўказ пра вяртанне ўкладаў.
«Сегодня» (Украіна)

Н

а гэтым фоне візіт прэзідэнта Расіі ў Мінск
выглядвае цалкам заканамерным і прадуманым крокам. Куды больш прагматычна
вырашаць пытанні за сталом перамоваў, бо
шмат каму падавалася, што цяпла ў адносінах паміж лідэрамі было мала… Важна, што
перамовы ў Мінску для нашай краіны былі
выніковыя. А Лукашэнка зноў прадэманстраваў,
што можа выціскаць з сітуацыі ўсё магчымае. А
тое, што гэта адбылося паралельна расійскім
выбарам, дык ці вінаваты ў гэтым Аляксандр
Рыгоравіч? Неяк незаўважна зніклі з лексікону
перамоўшчыкаў словы пра сяброўства на ўсе
часы, няма слёзных клятваў у братэрстве. Трэба
прызнаць, што тон такой размове задаў расійскі
прэзідэнт.
Yuzie.com (Расія)
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МІЖНАРОДНЫЯ НАВІНЫ
ТУРКМЕНІСТАН

Ж

ыхары Туркменістану ў бліжэйшым часе змогуць атрымоўваць бензін
бясплатна, паведамляе Central Asian News.
Гэтую прапанову, з якой на пасяджэнні ўрада краіны выступіў віцэпрэм’ер Тачберды Тагіеў, ужо падтрымаў прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў. Мяркуецца, што бясплатна будзе выдавацца вызначаны ліміт.
Перавышэнне нормы будзе аплачвацца па рынкавых коштах. Дарэчы,
бензін на туркменскіх запраўках ужо больш за 10 гадоў прадаецца прыкладна па два цэнты за літр. Акрамя таго, туркмены бясплатна атрымліваюць
газ, электрычнасць, ваду і соль.

ЗША

Б

рытанскі фільм «Збавенне» рэжысёра Джо Райта атрымаў прэстыжную
ўзнагароду «Залаты глобус» у намінацыі «лепшая драма».Яе штогод
прысуджае Галівудская асацыяцыя замежнай прэсы, у якую ўваходзяць
журналісты замежных выданняў, што пішуць пра кіно і тэлебачанне.
Фільм «Суіні Тод» рэжысёра Ціма Бертана перамог у катэгорыі «лепшая
камедыя/мюзікл».
Узнагароды за лепшую рэжысуру ўдастоены Джуліян Шнабель за фільм
«Скафандр і матылёк». Акцёр Дэніэл Дэй-Льюіс, які згуляў у фільме «Нафта»,
прызнаны «лепшым акцёрам у драме». Такога ж звання ўдастоеная Джулі
Крысці за ролю ў фільме «Далёка ад яе». Лепшым анімацыйным фільмам
года названы «Рататуй».

РАСІЯ

Д

ва мільёны подпісаў сабраў у сваю падтрымку былы прэм’ер-міністр
Расіі Міхаіл Касьянаў, які цяпер спадзяецца зарэгістравацца ў якасці
кандыдата ў прэзідэнты, паведамляе «Эхо Москвы».
Як вядома, Касьянаў з’яўляецца лідэрам апазіцыйнага Расійскага народна-дэмакратычнага саюза. На сённяшні дзень Цэнтрвыбаркам Расіі
зарэгістраваў двух кандыдатаў у прэзідэнты: лідэра кампартыі Генадзя
Зюганава і кіраўніка ліберал-дэмакратаў Уладзіміра Жырыноўскага.

БЕЛЬГІЯ

В

еларыкшы з’явіліся ў Бруселі. З Новага года яны працуюць на адным з
галоўных праспектаў — Ліузе. «Брыгада» складаецца з шасці аматараў
веласіпеднага спорту, якія працуюць бясплатна і катаюць усіх жадаючых.
Маршрут веларыкш праходзіць праз ажыўленыя брусельскія вуліцы,
таму веласіпедныя каляскі абсталяваныя люстэркамі задняга і бакавога віду,
а таксама клаксонамі і мігалкамі. Пасля завяршэння «рэйсу» кожны рыкша
мусіць адпачыць як мінімум 20 хвілін, паведамляе РИА «Новости».

УКРАІНА

М

іжнародны фестываль пончыкаў прайшоў у Львове. Жыхары гэтага
заходнеўкраінскага горада і яго госці змогуць паспытаць пончыкі,
прыгатаваныя па рэцэптах розных народаў свету.
У рамках фестывалю, на галоўнай плошчы Львова адбыўся чэмпіянат па
з’яданню пончыкаў, кірмаш-продаж і канцэрт фальклорных калектываў. А
на дабрачынным абедзе жадаючых пачаставалі баршчом з усё тымі ж пончыкамі. Львоўскія ўлады плануюць зрабіць фестываль традыцыйным.

ЛІТВА

17

-я ўгодкі штурму савецкім спецназам віленскай тэлевежы адзначылі
13 студзеня ў Літве.
Нагадаем, у ноч на 13 студзеня 1991 года савецкія аддзелы пры падтрымцы танкаў і бронемашын захапілі літоўскае тэлебачанне і радыё, якія
абаранялі дзесяткі тысяч жыхароў краіны, а сярод іх і група беларусаў. У
выніку 14 чалавек загінулі, сотні людзей пацярпелі.

ІСПАНІЯ

І

спанцы нарэшце здабылі магчымасць спяваць нацыянальны гімн. Да
гэтага часу ён не меў тэксту.
У выніку абвешчанага ўладамі конкурсу камісія адабрала чатыры вершаваныя слупкі, якія пачынаюцца словамі «Viva Espaсa! Спяваем рознымі
галасамі, адным сэрцам». Аднак ужо з’явіліся перасцярогі, што ў краіне
чатыры мовы, і ці баскі і каталонцы будуць спяваць на дзяржаўнай кастыльскай. Нягледзячы на гэта, першае спяванне гімна адбудзецца 21 студзеня
ў парламенце. Выканае гімн мэтр Пласіда Дамінга.

КІТАЙ

У

Кітаі пабудавалі самую вялікую ў свеце ледзяную скульптуру. Яна была
створана са снежных і ледзяных кубічных блокаў. Шасцістам скульптарам з 40 краінаў свету спатрэбілася 120 тысяч такіх блокаў, каб пабудаваць
кампазіцыю на алімпійскую тэму, у якой суседнічаюць рускія цэрквы, французскія саборы, кітайскія палацы і афінскі ледзяны Акропаль.
Сярод скульптур прадстаўленая нават версія брытанскага Стоўнхэнджу
ў гонар Алімпіяды ў Лондане ў 2012 годзе. Уначы на скульптурах запальваецца ілюмінацыя. Плануецца, што фэст «Лёд і снег» прыцягне каля 800
тысяч турыстаў.

УКРАІНА

Ж

ыхары Львоўшчыны заблакіравалі прапускны пункт на мяжы з
Польшчай, пратэстуючы супраць парадку выдачы польскіх віз пасля
далучэнне да Шэнгену.
Увядзенне платных віз перарвала бізнес многіх памежных сем’яў, якія
вазілі ў Польшчу цыгарэты і алкаголь. Віцэ-шэф канцылярыі прэзідэнта
Віктара Юшчанкі Аляксандр Чалы выказаў расчараванне тым, што Украіна
і Польшча дагэтуль не падпісалі дамовы пра малы памежны рух.
Цяпер віза для ўкраінцаў у Польшчу каштуе 35 еўра. Дамова пра малы
памежны рух дазволіць украінцам, што жывуць у 50-кіламетровай памежнай зоне, перасякаць мяжу без візы. Падобную ўмову ўкраінцы збіраюцца
падпісаць і са славакамі.

ДЫСКУСІЯ

БОЙКА ЗА БРОНЗАВАГА
САЛДАТА. ШТО ГЭТА БЫЛО?

У Таліне пачаўся судовы
працэс над арганізатарамі
пратэстаў 27–28 красавіка
2007 года супраць пераносу
помніка савецкаму салдату.
Вынікі пратэстаў — адзін
забіты, 150 параненых,
антыэстонская істэрыя ў Расіі і
дыпламатычная вайна паміж
краінамі. Каб лепш зразумець
сэнс таго што, на самай справе
адбывалася вясной мінулага
года, прапануем матэрыялы
круглага стала «Бронзавы
салдат. Палітызацыі гісторыі
і спекуляцыі вакол яе», які
нядаўна адбыўся ў Маскве. У
мерапрыемстве прынялі ўдзел
Леў Гудкоў, дырэктар «Левада
цэнтр», Ілля Будрайціс,
актывіст руху «Вперед»,
Антон Аляксееў, сябра партыі
эстонскіх рускамоўных,
Людміла Уліцкая, рэдактар
сайту Polit.ru, і Андрэй Левкін,
латышскі пісьменнік. Вось
фрагменты дыскусіі.
Леў ГУДКОЎ: Мне цяжка казаць, што адбылося на вуліцах Таліна. Я ведаю пра гэта толькі з ТБ.
Я хацеў бы сказаць пра рэакцыю
расійскай глыбінкі, перш за ўсё
расійскіх палітыкаў. Гэта спроба
спекуляцый, спроба накіраваць
самыя цёмныя сілы і забяспечыць падтрымку ўладаў. Ці мела
права эстонская ўлада пераносіць
помнік на вайсковыя могілкі?
Безумоўна. Падабаецца гэта нам
ці не — Эстонія суверэнная краіна.
Перанос праху загінулых мае месца паўсюдна. Самы першы быў у
Францыі пры Напалеоне. Мова пра
Трыумфальную арку. Аднак амаль
заўсёды паралельна пачыналіся
палітычныя спекуляцыі, асабліва шмат іх было пасля першай
сусветнай. Розныя палітыкі спрабавалі гуляць на гэтым. Асабліва
намагаліся нацысты, каб кампенсаваць пачуццё паразы і адрадзіць
нацыянальнае адзінства. З’явілася
нават свая стылістыка вайсковых
мемарыялаў, чаго не было раней. У
гэтым сэнсе нічога эктраардынарнага ў пераносе праху воінаў я не
бачу. Чаму пратэстуюць расійскія
палітыкі? Мова не пра павагу да
загінулых. У нашай краіне палова
забітых на вайне не перапахаваныя, не вядомыя іх магілы. Таму,
натуральна, размова ідзе пра штучную істэрыю. Іх пакрыўдзіла тое,
што прыбіраюць сімвалы былой
магутнасці, былога права дыктаваць сваю волю народам Усходняй
Еўропы. Мне здаецца, што пазіцыя
Расіі не выклікае павагі. Краіна
не можа зацвярджаць сябе праз
распальванне міжнацыянальнай
варожасці.
Ілля БУДРАЙЦІС: Расійская дзяржава ўпершыню ў сваёй
гісторыі атрымала магчымасць
выступіць у незвычайнай для
сябе якасці абаронцы правоў тых,
каго прыгнятаюць, ужыць нейкую
гуманістычную і праваабарончую

рыторыку. Аднак ні адзін дэпутат
Дзярждумы не паехаў у талінскія
турмы, каб даведацца пра стан
затрыманых. Мне здаецца, што
такую ж пазіцыю займаюць і
эстонскія калегі, якія таксама
эксплуатуюць тэму расійскай
пагрозы. Чаго не чакаў афіцыйны
Талін — спантанны выхад у цэнтр
гораду тысяч маладых людзей.
Асноўны кантынгент удзельнікаў
16–18 гадоў — людзі, якія выраслі
ў незалежнай Эстоніі. Іншымі словамі, гэта не «расейскія рускія»,
а «эстонскія рускія», якія маюць
іншы светапогляд і прычыны
адстойваць свае пазіцыі. Шчыра
кажучы, у мяне склалася ўражанне, што ніякай палітычнай арганізацыі за імі не стаяла. Яны проста
хацелі выказаць негатыўнае стаўленне да ўсяго навокал.
Антон АЛЯКСЕЕЎ: Я з’яўляюся
прыхільнікам пераносу помніка
ўжо дзесяць гадоў. Мая партыя
лічыць, што помнік у цэнтры
горада больш нагадвае сімвал акупацыі. Гэта не значыць, што мы не
паважаем тых, хто загінуў. Справа
ў тым, што ў Эстоніі няма традыцыі такога кшталту мемарыялаў.
Людзі, якія былі пахаваны на
плошчы Тынісмягі, спачатку былі
пахаваны на тых самых вайсковых
могілках. Вы памятаеце, якую негатыўную рэакцыю выклікаў помнік Пятру Першаму працы Цэрытэлі ў цэнтры Масквы? Было шмат
стыкераў «Вас тут не стояло». Дык
вось, у эстонцаў прыкладна такое
ўражанне, што помніка салдату
«здесь не стояло». Яго паставілі
нам для таго, каб нагадаць, хто
тут гаспадар.
Андрэй ЛЕВКІН: У Латвіі
існуе падобная праблема. Ёсць
частка насельніцтва, якая свядома
не жадае інтэгравацца. На такіх
людзей асабліва ніхто не цісне.
Дзяржава не чыніць ім моцных
перашкод, аднак асабліва імі і не
цікавіцца. Адсюль пачуццё адсутнасці да іх увагі з боку грамадства.
Узнікла маргіналізаваная група
насельніцтва. Займацца ім асабліва няма чым. Узнікае праблема.
Як яе вырашаць, цяжка сказаць.
Аднак казаць, што старая мадэль
інтэграцыі цалкам правалілася,
таксама будзе памылкай.
Леў ГУДКОЎ: Я не думаю,
што мы маем справу з чымсьці
новым. Натуральна, у рускіх у
Балтыі ёсць пачуццё таго, што
яны дыскрымінаваныя. Аднак
пратэст набывае пагромныя фор-

мы, накіраваны супраць грамадскага парадку. Зразумела, што
для ўдзельнікаў моладзевага
натоўпу гэта было толькі падставай выказаць сваю агрэсію супраць эстонскіх уладаў. Палітыка
дыскрымінацыі папросту нагадала пра сябе ў другой моладзевай
генерацыі рускіх эстонцаў. Ёсць
нешта агульнае з моладзевымі
пратэстамі ў Францыі. Там і тут
моладзь, якая адчувае сябе загнанай, пануе хранічна дэпрэсіўны
настрой, няма перспектыў.
Антон АЛЕКСЕЕЎ: Аднак
трэцяя частка ўдзельнікаў пагромаў — эстонцы. Эстонцы, які
ўдзельнічалі ў пагромах не таму,
што помнік перанеслі. Эстонцу няма патрэбы выходзіць на
вуліцу. У яго ёсць права выбару.
Акрамя таго, эстонцы зразумелі,
што ім няма з кім размаўляць у
рускай грамадзе. Няма ніводнай
арганізацыі, якая прадстаўляе
грамаду рускамоўных. Ёсць 30
арганізацый, якія абараняюць
правы рускіх, аднак яны ўсе паміж сабою на нажах. Дыялог весці
няма з кім. І яшчэ лічба: большая
частка траўм сярод тых, хто быў
паранены, — сляды ад рэшткаў
шкла. Людзі лезлі ў крамы.
Ілля БУДРАЙЦІС: Заўсёды
ёсць спакуса з боку эліты казаць,
што існуе асацыяльная частка
моладзі, якая робіць учынкі па
невядомых псіхічных прычынах.
Я скажу, што да асацыяльных
элементаў у Таліне можна было
аднесці меншасць. Галоўным
чынам гэта былі школьнікі, якія
вось такім прымітыўным чынам
упершыню зацікавіліся палітыкай і хацелі неяк паўплываць на
сітуацыю. Магчыма, падзеі трэба
разглядаць у кантэксце эканамічнай палітыкі апошніх 15 гадоў. Я
нагадаю, што Эстонія — краіна, дзе
найбольш паслядоўна праводзіліся
неаліберальныя рэформы. Іншымі
словамі, тут была самая радыкальная прыватызацыя жылля і
адукацыі. Таму тое, што адбылося
ў Таліне, — жудасны сон прапуцінскіх арганізацый кшталту «Наши».
Калі руская моладзь пачне капіраваць рускамоўную моладзь Эстоніі
ў барацьбе за свае правы, «Марши
несогласных» будуць здавацца
проста анекдотам. Напрыканцы я б
хацеў сказаць, што, каб зразумець
тое, што адбываецца ў Эстоніі і
Расіі, трэба глядзець на канкрэтныя сацыяльныя і эканамічныя
ўмовы жыцця людзей.
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ЗАМЕЖЖА

ВЫБАРЫ

ВЯРТАННЕ СІВОГА
ТАРНАДА
Алег ПЯТРОЎ

Працягваем распавядаць
пра кандыдатаў на пасаду
прэзідэнта ЗША. Мы ўжо пісалі
пра Хілары Клінтан, Рудзі
Джуліяні і Барака Абаму. Сёння
мова пра пераможцу апошніх
праймерыз рэспубліканскай
партыі ў Нью-Гемпшыры
— Джона Маккейна.
«Я брудны злачынца, які здзейсніў акт паветранага пірацтва»,
— цяжка ўявіць, што гэтая фраза
належыць аднаму з фаварытаў
кампаніі сярод рэспубліканцаў за
права стаць кандыдатам у прэзідэнты ЗША Джону Маккейну. Яшчэ
цяжэй уявіць, што дзякуючы ёй
Маккейн стаў адным з самых любімых амерыканскіх герояў.
Усё пачалося 26 кастрычніка
1967 года, калі лётчык ВВС ЗША
сын і ўнук адміралаў, вылецеў з
палубы авіяносца «Арыскані». Яго
самалёт быў збіты В’етнамскай
ракетай, вырабленай у СССР.
Маккейн паспеў капатультавацца. Яго парашут прызямліўся ў
возера, на беразе якога яго ўжо
чакалі салдаты Хо Шы Міна.
Маккейн быў дастаўлены ў галоўную турму Ханоя са шматлікімі
пераломамі (на ўсялякі выпадак у
дадатак в’етнамцы праткнулі яму
штыком нагу) і застаўся жывы
выключна таму, што в’етнамцы
зразумелі, што перад імі сын адмірала. Толькі тады ён атрымаў
медычную дапамогу.
Праз некаторы час яго перавялі
ў адзіночную камеру. На гэты час
Маккейн меў ужо сівыя валасы
з-за жахаў, якія пабачыў у палоне.
У жніўні 1968-га Маккейна пачалі
рэгулярна збіваць, як мінімум два
разы на дзень. Пры гэтым ахоўнікі
некалькі разоў не давалі яму пакончыць жыццё самагубствам. На
пяты дзень здзекаў Маккейн пагадзіўся зрабіць прызнанне, што ён
«вайсковы злачынца». Аднак яго
і потым працягвалі біць: салдат
нават не мог узняць рукі вышэй
галавы. Дзіўна, як у гэтым стане
ён знаходзіў магчымасць жартаваць: калі на чарговым допыце яму
прапанавалі назваць прозвішчы
сваіх таварышаў па эксадрыльі,
ён пералічыў усіх футбалістаў каманды «Грынберг Паркер». Шмат
хто лічыць, што Маккейн пратрымаўся толькі дзякуючы свайму
юнацкаму захапленню боксам.
Летам 1969 года пра здзекі над Маккейнам стала вядома ў ЗША. Ханой
быў вымушаны палепшыць умовы
для сына адмірала. Нарэшце ў 1973
годзе пасля пяці з паловай гадоў
палону яго вызвалілі.
«У кожнага ёсць свая мяжа, і я
дасягнуў сваёй мяжы», — заявіў
ён па вяртанню. Яго сустракалі як
героя. Асабіста прэзідэнт Ніксан
вітаў яго на радзіме. З часам Маккейн пачаў зноў лётаць і вярнуўся
ў флот. Пасля адстаўкі пераехаў у
Арызону — адзін з самых кансерватыўных штатаў. Тут па прапано-

ве бацькі сваёй жонкі — піўнога караля — пачаў рабіць палітычную
кар’еру. Спачатку Сівое Тарнада
(мянушка Маккейна) быў абраны
ў Палату прадстаўнікоў, а потым
у Сенат. У 1992-м быў кандыдатам
у віцэ-прэзідэнты.
У 2000 годзе Джон вырашыў
пайсці ў прэзідэнты. Галоўным супернікам Маккейна быў Буш-малодшы. Напярэдадні праймерыз
2000 года здавалася, што ў малодшага Буша ўсё ў ажуры. І раптам
на адных з першых праймерыз у
Нью-Гемпшыры перамагае ветэран Маккейн. Наступным было
галасаванне ў Паўднёвай Караліне. Што тут пачалося! Супраць
Маккейна ўзнялася сапраўдная
вайна з боку піяршчыкаў Буша. У
СМІ з’явіліся плёткі, што сенатар
з Арызоны псіхічна хворы. Што
чарнаскурая дзяўчынка з Бангладэш, якую ён прыняў у сваю сям’ю,
дачка прастытуткі. У штаце пачаў
тур невядомы ветэран В’етнаму,
які распавядаў, што Маккейн
як палітык нічога не зрабіў для
былых вайскоўцаў. Буш катэгарычна казаў, што не мае ніякага
дачынення да піяратакі.
Маккейн прайграў чорнаму
піяру, аднак партыі не здрадзіў.
У 2004 годзе другі герой В’етнаму
Джон Керы прапанаваў Маккейну
стаць яго віцэ-прэзідэнтам. Калі б
Маккейн прыняў прапанову, атрымаўся бы супермоцны тандэм:
два героя супраць Буша. Аднак
Маккейн паказаў сябе паслядоўным палітыкам, адмовіў Керы і
выступіў за пераабранне Бушамалодшага.
Паслядоўнасць — яго канёк, у
тым ліку ў міжнароднай палітыцы. «У Багдадзе ўсё спакойна»,
— кажа ён, каментуючы навіны
з Іраку. Яго філасофія вельмі
простая: «У свой час мы далі Гітлеру прыйсці да ўлады з-за нашай
палітыкі ізаляцыі». Праўда, пры
гэтым сенатар вельмі крытыкуе
любыя факты катаванняў палонных і парушэння іх правоў. Насуперак партыйнай салідарнасці ён
далучыўся да кампаніі за жорсткі
прысуд усім удзельнікам пакарання палонных іракцаў у турме Абу
Граіб. Другая візітоўка Маккейна
— паслядоўная крытыка сучаснай
пуцінскай Расіі. Ён патрабуе, каб
адносіны з Расіяй адміністрацыя
ЗША будавала на прынцыпе каштоўнасцей. Ён выступае за выхад
Расіі з клубу Вялікай васьмёркі,
абяцае Грузіі сяброўства ў NATO і
актыўна падтрымліваў Юшчанку
падчас «аранжавай» рэвалюцыі.
Затое ва ўнутранай палітыцы
ён ўвесь час адыходзіць ад партыйнай лініі. Маккейн не прызнае

рэспубліканскую артадоксію і галасуе супраць
скарачэння падаткаў. Ён
ахвотна крытыкуе хрысціянскі фундаменталізм.
Гэта надала яму імідж
праціўніка лабістаў вялікіх карпарацый і партыйных босаў.
Між тым, пачалася кампанія 2008 года.
Сенсацыяй сталі вынікі
апытання, праведзенага годам раней, калі нечакана
выявілася, што Маккейн самы
перспектыўны рэспубліканец на
пасаду гаспадара Белага дому.
Калі б у фінале выбараў сустрэліся
Маккейн і Хілары Клінтан, першы
перамог з разрывам у 2–3 працэнты. Не дзіўна, што Маккейн зноў
спрабуе сябе ў якасці кандыдата.
Пакуль усё ідзе добра: у Нью-Гемпшыры ён перамог свайго маладога
канкурэнта Міта Ромні.
Што думаюць спецыялісты
пра шансы Маккейна?
Аргументы скептыкаў: сенатар
Маккейн падобны на амерыканца
з анекдотаў, коміксаў і карыкатур.
Класічны да абсурду. Быццам
сышоў з канвееру заводу Форда
з цэху, дзе вырабляюць ястрабаў.
Такіх палітыкаў у ЗША больш
не робяць... У рэспубліканскіх
шэрагах Маккейн безумоўны фаварыт. Аднак наўрад ці ён можа
разлічваць на перамогу. Такіх
прэзідэнтаў, як ён, ЗША пакінулі
ў мінулым стагоддзі. Ветэран не
здольны павярнуць прагрэс. Калі
глядзіш на яго па тэлебачанню,
ён выглядае вельмі энергічным,
аднак пры сустрэчы выбаршчык
разумее, што гэта стары, вельмі стомлены чалавек. Наўрад
ці амерыканцы падтрымаюць
палітыка, якому споўнілася 74
гады. Нарэшце, яго пазіцыя па
Іраку абсалютна не пасуе настроям большасці амерыканцаў.
Аргументы прыхільнікаў: галасы незалежных выбаршчыкаў
зробяць з яго палітыка, якога немагчыма прыпыніць. Традыцыйна, партыя рэспубліканцаў — гэта
тры фракцыі: неакансерватары,
якія кіруюць замежная палітыкай,
старыя хрысціянскія кансерватары, якія дамагаюцца скарачэння
сацыяльных ільготаў, нарэшце,
радыкальныя праціўнікі падаткаў
і любой палітыкі дзяржаўнай рэгуляцыі. Актывісты гэтых фракцый
не любяць Маккейна, аднак ён
здольны знайсці падтрымку сярод простых людзей, якія маюць
права галасаваць на праймерыз.
Для таго, каб прарвацца, яму трэба
перамагчы яшчэ ў двух штатах
— Невада і Паўднёвая Караліна, у
якіх на праймерыз галасуе любы
выбаршчык. 29 студзеня будзе
галасаваць Фларыда, дзе да галасавання дапускаюцца выключна
сябры партый. Калі Маккейн
будзе стабільна перамагаць, нават
сябры старых фракцый партыі
будуць вымушаны разглядаць яго
як лепшага кандыдата.
Сам Маккейн, дарэчы, вельмі
арыгінальна заявіў пра свае электаральныя шанцы: «Я не для таго еў
га..но ў палоне, каб быць другім».

ПАЛІТЫКІ ТЫДНЯ
ХАСЭ МАРЫЯ АЗНАР

Б

ылы старшыня кансерватыўнай Народнай партыі Іспаніі
і былы кіраўнік яе ўраду прадставіў на суд чытачоў сваю новую
кнігу «Свабода або гвалт? Моўная
палітыка і нацыяналізм у Іспаніі».
Адначасова ён выступіў з сенсацыйнай заявай і запатрабаваў
моўных рэформаў у Краіне баскаў
і Каталоніі. На яго думку, апошнія
спробы пашырыць ужыванне каталонскай і баскскай моваў з’яўляюцца «інструментам барацьбы» супраць
тых, хто размаўляе па-кастыльску. На старонках кнігі гэты тэзіс дэталёва
раскрыты на прыкладзе школ у Каталоніі. Рэзюме, якое робіць Азнар:
«Бацькі і дзеці пазбаўлены права выбару мовы адукацыі». На яго думку,
сітуацыя блізкая да катастрафічнай, паколькі адбываецца нармалізацыя
стану несправядлівасці. Галоўная крыніца праблемы, па словах аўтара,
— «праблема вольнага выбару». Апошнія законы пабудаваны такім чынам,
што забараняюць мясцовым уладам карэктаваць моўны працэс, нават калі
парушаюцца правы большасці». І, натуральна, ва ўсім вінаваты сацыялісты,
якія зараз знаходзяцца ва ўрадзе. Апошнія разам са сваімі саюзнікамі ў аўтаноміі праводзяць палітыку падтрымкі мясцовых моў. У фінале кнігі Азнар
заклікаў фармаваць шырокі грамадскі блок у абарону іспанскай мовы як
у Іспаніі, так і ў Еўропе.

ПЭР СТЫГ МЁЛЛЕР

М

іністр замежных спраў Даніі
ў сваім лісце да камісіі парламенту заявіў, што сённяшні
ўрад Каралеўства не збіраецца
прызнаваць факт генацыду армян,
які быццам меў месца ў 1915 годзе
ў Асманскай Турцыі. Нагадаем, што
зімой 1915–1916 гадоў Стамбул
правёў аперацыі па масавай дэпартацыі з усходніх раёнаў краіны
армянскага насельніцтва, якое
падазраваў у сімпатыях да царскай
Расіі — праціўніка Турцыі ў першай
сусветнай вайне. Дэпартацыя ператварылася ў сапраўдную масакру. Курды і туркі проста нападалі
на армянскія вёскі і забівалі ўсіх
жыхароў. Па турэцкіх ацэнках, загінула 500 000 чалавек. Армянскія крыніцы
называюць лічбу, большую за мільён. Армянская дыяспара і Ераван дамагаюцца прызнання ад Турцыі факту генацыду. Шмат якія краіны, сярод якіх
ЗША і Францыя, прынялі адпаведныя заявы, прызнаўшы генацыд. Аднак
Данія ўстрымалася, паколькі, як піша Мёллер, «з пункту гледжання ўраду
мова ідзе пра пытанне, якім павінны займацца гісторыкі». Галоўным лабістам
прызнання армянскага генацыду была ультраправая Народная партыя, якая
выступае супраць уваходжання Турцыі ў Еўрасаюз.

ЛОРД ЕЙМС
І ДЭНІС БРЭДЛІ

Б

ылыя шэфы паўночнай ірландскай
паліцыі — кіраўнікі так званай
камісіі міру, створанай пры кансультатыўнай камісіі Ольстэру, правялі сваю
першую прэс-канферэнцыю. Камісія
міру — новы грамадска-палітычны
інстытут Паўночнай Ірландыі, мэта
якога — перагарнуць драматычную
старонку гісторыі правінцыі 1969–1990
гадоў, калі меў месца жорсткі канфлікт
паміж пратэстантамі і католікамі. Адна
з самых вострых задач, якую збіраецца
вырашыць камісія, — выявіць тайныя
кантакты паміж брытанскімі сілавікамі
і юніяністамі (сябрамі пратэстанцкіх
парамілітарных груповак). Камісія
ўжо пачала працаваць у архівах, каб у
будучыні пазнаёміць публіку з вынікам
даследаванняў, і нават рэкамендаваць
ураду Вялікабрытаніі прыцягнуць
вінаватых да адказнасці (праўда, усім
фігурантам будучых спраў просяць
завочна абяцаць амністыю). Да гэтай
працы сябры камісіі жадаюць прыцягнуць лідэраў абодвух бакоў канфлікту. Заява пра намер выявіць фармат
кантактаў паміж афіцыйным Лонданам стала сенсацыяй. Брытанскія салдаты
выкарыстоўвалі пратэстантаў у якасці саюзнікаў, адначасова пастаўляючы
ім зброю для арганізацыі тэрактаў у каталіцкіх раёнах (усяго ў выніку такіх
акцый было забіта 3000 чалавек). На думку сяброў камісіі, вынікам іх дзейнасці стане моцны мір. Самі былыя ўдзельнікі канфлікту і лідэры палітычных
партый больш асцярожныя. Што да вынікаў працы камісіі, адпаведна ім,
перш, чым пачынаць выяўляць вінаватых, трэба даць ім нейкія юрыдычныя
гарантыі. Інакш мала хто пагодзіцца распавядаць пра свае былыя «подзвігі»
на карысць Брытанскай кароны.
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ЛIТАРАТУРА
ПРЭЗЕНТАЦЫЯ

УСІМ ПА РОЎНУ
Марыя МАРТЫСЕВІЧ

16 студзеня Уладзімір
Арлоў прэзентаваў на
ўправе БНФ кнігу прозы
ўкраінскага пісьменніка
Аляксандра Ірванца
«Роўна/ Ровно» ў сваім
перакладзе. Літаратары,
што выступалі на
прэзентацыі, сышліся
на тым, што «Ірванец
рве каноны», а Арлоў
— «птушка высокага
палёту», якая «дзяўбе не
абы-што», і дамовіліся
прыйсці да ўлады.
Беларускае пісьменства і беларуская апазіцыя
заўсёды хадзілі за ручку,
але апошнім часам «геніі
чыстай красы» і палітыкі
канчаткова перамяшаліся.
Апроч сенсацыйных прарываў літаратараў у апазіцыйныя эліты (з апошняга
— нечаканае для шырокіх
мас абранне старшынёй
БНФ перакладчыка і педагога Лявона Баршчэўскага)
адбываецца і зваротны
працэс, не менш сенсацыйны — прыход палітыкаў
у літаратуру. Рэвалюцыю
пачаў дыпкорпус — спадары амбасадары Ізраілю
і Швецыі ў Беларусі Зееў
Бэн-Ар’е і Стэфан Эрыксан
выступілі як перакладчыкі
твораў Васіля Быкава. Да
таго ж, зусім нядаўна аўтар найлепшай мастацкай
кнігі 2007 года па версіі
«Нашай нівы» Павал Севярынец прызнаўся Радыё Свабода, што «адчувае
сябе пісьменнікам больш,
чым палітыкам». На гэтым
фоне ў тым, што беларускі
пераклад прозы «вялікага
сябра Беларусі» Аляксандра Ірванца меў першае
рандэву з чытачом «на бэнэ-

Аляксандра Ірванца няма ў Мінску, бо яго зваліў з ног «падступны вірус».
Уладзімір Арлоў сумуе па адсутным сябры

Даведка:

Аляксандар Ірванец (нарадзіўся ў 1961 годзе) — знакавая постаць украінскай
літаратуры. Поруч з Юрыем Андруховічам і Віктарам Небараком, патрыярх «Бу-Ба-Бу» — літаратурнага руху канца 1980-х — пачатку 1990-х, які, фактычна пахаваў савецкую літаратуру
Украіны, запачаткаваўшы сучасную ўкраінскую літаратуру. Паэт, драматург, празаік, у нядаўнім
мінулым — шоумэн «Пятага каналу» ўкраінскага ТБ. Пераклаў на ўкраінскую мову творы У. Арлова і В. Быкава. Эстэтыку яго творчасці можна параўнаць з сац-артам. Беларускае выданне —
Аляксандр Ірванец, «Роўна/ Ровно: выбраныя творы» (пераклаў Уладзімір Арлоў) — змяшчае
раман, апавяданне і 2 п’есы. У антыўтопіі «Роўна/ Ровно» Украіна, на манер паваеннай Нямеччыны, падзеленая на Заходнюю і Савецкую. Родны горад аўтара — Роўна — ператвараецца ва
ўкраінскі Берлін. Трэшчына паміж дзвюма Украінамі, проста як у Гётэ, «праходзіць праз сэрца
паэта», дакладней, пісьменніка — галоўнага героя Шлоймы Эцірвана. Што з гэтага выходзіць і
ці наважыцца Шлойма аб’яднаць радзіму, калі ў яго з’явіцца такая магчымасць, вы даведаецеся,
прачытаўшы кнігу, набыць якую можна на ўправе БНФ і ў кнігарні «Акадэмкніга».

ГАДАВІНА

ПАМЯЦІ САЛАМОНА МІХОЭЛСА
Марат ГАРАВЫ, БелаПАН

13 студзеня ў Мінску на
рагу вуліц Ульянаўская
і Беларуская адбылося
ўскладанне кветак да месца
гібелі народнага артыста СССР,
рэжысёра, педагога, лаўрэата
Дзяржпрэміі СССР, мастацкага
кіраўніка Маскоўскага
дзяржаўнага яўрэйскага
тэатра, старшыні Яўрэйскага
антыфашысцкага камітэта
Саламона Міхоэлса (Воўсі).
Цырымонія была прысвечана 60-годдзю з дня гібелі гэтага выдатнага грамадскага і

палітычнага дзеяча. У ёй узялі
ўдзел прадстаўнікі Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх

аб’яднанняў і абшчын, а таксама мемарыяльнай секцыі РГА
«Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі
і культуры».
Як паведаміў намеснік старшыні саюза Якаў Басін, цяпер
рыхтуецца запыт ва ўладныя
структуры ў сувязі з тым, што
дагэтуль не выканана пастанова
ўрада Беларусі ад 3 сакавіка 1998
года «Пра ўшанаванне памяці народнага артыста СССР Міхоэлса
Саламона Міхайлавіча». Згодна
з гэтай пастановай, Міністэрству
культуры і Мінскаму гарвыканкаму было даручана ў 1998
годзе ўстанавіць мемарыяльную
дошку С. Міхоэлсу на будынку
Дзяржаўнага акадэмічнага рускага драматычнага тэатра імя
Горкага.

эфе», нічога ненатуральнага няма: Ірванец — ці не
самы вострасацыяльны
ўкраінскі пісьменнік свайго пакалення — пры ўсёй
уяўнай іранічнасці таго,
што ён піша, а магчыма, і
дзякуючы ёй. Лявон Баршчэўскі, які ўвесь вечар
правёў у, так бы мовіць,
прэзідыуме прэзентацыі,
паведаміў прысутным, што
гэта рандэву не выпадковасць, а прынцыповы
захоп пляцоўкі: «Пакуль
я стаю на чале гэтай арганізацыі, культурніцкія
мерапрыемствы будуць тут
праводзіцца», — абнадзеіў
старшыня.
Усіх, хто прыйшоў на
прэзентацыю, чакаў сумны сюрпрыз — Ірванец
захварэў і ў Мінск не прыехаў. Замест яго слова мелі
самыя розныя дзеячы: і перакладчыкі яго паэзіі Вера
Бурлак і Андрэй Хадановіч,
і «гандураскі шансанье»
Зміцер Бартосік, і пісьменнік Алесь Пашкевіч, многія
(і многія, і многія) іншыя...
Паэта Уладзіміра Някляева
адсутнасць Ірванца нават
натхніла: «Я меў да Ірванца шмат пытанняў пра
таямніцы жыцця. Але ён не
прыехаў, а з нашых што ўзяць? Вершы мо’ пачытаць?»
— імправізаваў мэтр. Гледачы таксама былі не абыхто: у залі раптам заззяла і
доўга не гасла сонца — гэта
ў яе ўвайшоў і сеў пісьменнік Павал Севярынец.
Эпіцэнтрам вечарыны
быў, зразумела, Уладзімір
Арлоў. Яго ўзаемаперакладніцкі раман з Ірванцом
беларускі чытач назірае
не першы год: тэксты кнігі
«Роўна/ Ровно» друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў», а
ў маі 2005-га Ірванец прэзентаваў у Мінску ўкраінскі пераклад кнігі Арлова
«Рэквіем для бензапілы»
(кіеўскае выдавецтва
«Факт») — і вось нарэшце
дачакаўся алаверды. «З
усіх знаёмых, дый незнаёмых літаратараў Ірванец
найбольш блізкі мне па светаадчуванні, — прызнаўся
Арлоў, — я злавіў сябе на
думцы, што мог бы напісаць свой раман «Роўна/

Як зазначыў Басін, забойства
Міхоэлса было «пралогам пачатку
антыяўрэйскай кампаніі ўладаў».
Паводле яго слоў, валодаючы ядзернай бомбай, Іосіф Сталін рыхтаваўся да трэцяй сусветнай вайны і планаваў дэпартаваць яўрэяў
на Далёкі Усход для правакавання
савецка-амерыканскіх адносінаў.

Ровно», бо гэты горад вельмі нагадвае мой родны
Полацак».
Кнігу прывёў на свет
«чалавек-выдавецтва» перакладной літаратуры Зміцер Колас. На вечарыне ён
казаў пра набалелае: «Беларускі кнігадрук далёкі ад
законаў рынку, гэта пакуль
што нятаннае хобі. Шкада, я не меў магчымасці
выдаць Ірванца ў цвёрдай
вокладцы, — зайздросліва
пастукаў Колас па ўкраінскай кніжцы Арлова, — пры
тым, што «Роўна/ Ровно»
Ірванца — гэта кніга, якую,
я ўпэўнены, вам захочацца
перачытваць».
Шэраг выступоўцаў расцягнуўся ў часе на дзве
гадзіны. Гледачы пачалі
паціху здраджваць высокаму мастацтву. Не вытрымаў цяжару новай іпастасі
і пісьменнік Павал Севярынец: роўна на сярэдзіне ён
выслізнуў у калідор «бэнээфу», сабраў вакол сябе
аднапартыйцаў і гаварыў
з імі. І дарма, бо прапусціў
цудоўны майстар-клас па
заахвочванні чытачоў да
чытання: «Ірванец любіць
падпісваць кнігі так: «Калі
вы не прачытаеце гэтую
кнігу, вас пакарае Бог».
Кажа, многіх пераконвае»,
— расказаў Арлоў анекдот
пра сябра.
Арлоў расказаў і такі
анекдот ад Ірванца. Аднойчы той ехаў на цягніку
дзесьці ў Цэнтральнай Еўропе і падслухаў размову
македонца са славакам: «А
ведаеш, недзе паміж Польшчай і Расіяй ёсць краіна,
забыў як называецца, не
ўсё ў іх там зараз добра,
а ў прэзідэнта такое прозвішча... забыў якое, паэт
яшчэ такі быў. А, згадаў:
Шаўчэнка!»
Пасля гэтага аптымістычнага пуанту літаратары пастанавілі скончыць
прэзентацыю, летуценна
дадаўшы штосьці пра «філосафа на троне», якога
някепска б прывесці да
ўлады, і паслаўшы Ірванцу ў мястэчка Ірпень, што
пад Кіевам, гаючыя промні беларуска-ўкраінскага
сяброўства і антыгрыпіну.

Але пакуль быў жывы Міхоэлс,
гэтую кампанію немагчыма было
пачаць у сувязі з яго велізарным
міжнародным аўтарытэтам. Вось
чаму Міхоэлса забілі, праз год пакаралі смерцю амаль увесь склад
Яўрэйскага антыфашысцкага
камітэта, а на пачатку 1953 года
распачалі «справу ўрачоў».

Даведка:
Акцёр і грамадскі дзеяч Саламон Міхоэлс нарадзіўся 16 сакавіка 1890
года. Яго сцэнічныя вобразы вызначаліся філасофскай глыбінёй, тэмпераментам, вастрынёй і манументальнасцю формы.
Пасля пачатку Вялікай Айчыннай вайны па прамым указанні Сталіна накіраваўся ў ЗША для збору ахвяраванняў у фонд абароны. Дзякуючы яго актыўнасці
было сабрана некалькі дзесяткаў мільёнаў долараў, а кіраўніцтва ЗША прыняло
рашэнне пра аказанне ваенна-тэхнічнай дапамогі СССР па лэнд-лізе.
У студзені 1948 года Міхоэлс быў накіраваны ў Мінск адбіраць спектаклі
беларускіх тэатраў для прадстаўлення да Сталінскай прэміі. Увечары 12
студзеня ён і тайны паведамляльнік Міністэрства дзяржбяспекі тэатральны
крытык Уладзімір Голубаў-Патапаў былі дастаўлены ў Сцяпянку, на загараднае
лецішча кіраўніка МДБ БССР Лаўрэнція Цанавы. Тут іх забілі, а трупы выкінулі
на скрыжаванне вуліц Ульянаўская і Беларуская, дзе яны і былі знойдзены раніцай 13 студзеня. Аперацыя праводзілася пад кіраўніцтвам першага намесніка
міністра МДБ Сяргея Агальцова згодна са спецыяльным указаннем Сталіна.
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ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

СПАДЧЫНА І СУЧАСНАСЦЬ

ПАКЛІКАНЫ ГЭЙНАЛАМ
БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Алесь ЦЫРКУНОЎ,
мастак, старшыня грамадскай Ініцыятыўнай рады па ўшанаванню спадчыны
Альфрэда Ісідора Ромера
«...Нас не кранулі косы змен:
Царым мы ў дум жывых
гэйнале,
Хоць на падмурах гэтых сцен
Другія наш пасад занялі...»
Янка Купала,
паэма «На куццю», 1911 год

Упершыню імя Альфрэда Ісідора Ромера (1832–1897) — беларускага мастака і паўстанца 1863 года,
стала вядомым нашаму грамадству толькі ў 1974 годзе з выхадам
у свет кнігі Л. М. Дробава «Живопись Беларуссии XIX — начала
XX вв.» Сам аўтар гэтага выдання
сцвярджаў, што ўключыў ён сюды
гэтага мастака з вялікай няўпэўненасцю, бо не быў перакананы, ці
захаваліся хоць дзе ягоныя творы
на Беларусі.
Сапраўды, як не дзіўна, хоць
тут ім была створана вялікая
колькасць прац, але ніводзін збор
як дзяржаўнага, так і прыватнага
ўзроўню не можа ганарыцца наяўнасцю хоць якога твора гэтага
майстра.
Паводле спісу, складзенага
дачкой Гэленай Ромер-Ахэнкоўскай, творчая спадчына бацькі
ўключала ў сябе: 63 партрэты,
некалькі краявідаў, копій рэлігійных абразоў і партрэтаў алеем, 81
пастэль, 41 медальён, 9 скульптур,
некалькі дзесяткаў малюнкаў,
гравюр і акварэляў. Зараз працы
А. Ромера знаходзяцца ў Музеі
мастацтва ў Вільні (28 карцін і 12
медалёў), у Нацыянальным музеі
ў Варшаве (9 карцін, медальёны),
у Нацыянальным музеі ў Кракаве. Яго імя з гонарам уключана ў
энцыклапедыі трох народаў: польскага, беларускага і літоўскага.
Час паказаў маштаб таленту і
асобы Альфрэда Ромера, які выявіў сябе не толькі ва ўсіх відах
жывапісу, графікі, скульптуры
і медальернага мастацтва, але
адначасова і дасканалым навуковым даследчыкам даўніны, выбітным грамадскім і палітычным
дзеячам XIX стагоддзя. Наколькі
гэтая постаць была значная для
польскай культуры, настолькі
унікальнай для беларускай.

Малая радзіма
Яго адкрыццю ў Беларусі паспрыяў найперш той факт, што ў

1999 годзе з дапамогай краязнаўца
Яські Драўніцкага было выяўлена
месца, з якім непарыўна знітаваны беларускі перыяд творчай
дзейнасці мастака, — сядзібны
дом у вёсцы Каралінова Пастаўскага раёна. Праз пару гадоў мне
пашчасціла адшукаць і яго апошні непаўторны жывапісны твор
«Хрыстос і сірата» ў касцёле
св. Яна Хрысціцеля ў мястэчку
Камаі.
На той час у гэтым будынку
месцілася пачатковая школка.
Праз год-другі мясцовыя ўлады
перамясцілі вучняў у іншы будынак, але, як хутка высветлілася, не для таго, каб неадкладна
прыступіць да рэстаўрацыі сядзібы свайго выбітнага земляка. Яна
знаходзіцца ў занядбаным стане
да гэтага часу.
Магчыма, пра Ромера ніхто з
мясцовых чыноўнікаў нічога не
ведаў, але, хутчэй, і не жадаў ведаць, як пазней паказала жыццё.
Усведамляючы выключнасць гэтага аб’екта для нашай культуры,
мне ўжо нічога не заставалася, як
неадкладна ўвязацца ў зацятае
змаганне з вопытнымі функцыянерамі за яго выратаванне.
Гэтая барацьба не спынілася
і зараз, хаця ёсць і пэўныя станоўчыя набыткі. Так, у 2003 годзе
Міністэрства культуры Беларусі
надало сядзібе статус Помніка архітэктуры XIX стагоддзя
трэцяй катэгорыі з унясеннем у
адпаведны Спіс помнікаў, узятых
пад ахову дзяржавы. Усталяваны
помнік на магіле ўдавы мастака
пані Ванды (1850–1944) з роду
Сулістроўскіх. Адшукана месца спачыну Альфрэда Ромера.
Зроблены частковы рамонт даху
сядзібы. Адшуканы і пераклад яго
навукова-даследчай працы пра
слуцкія паясы і інш. Праведзены
дзве навукова-культурніцкія ўрачыстыя імпрэзы. Рыхтуецца выданне кнігі пра жыццё, творчую і
грамадскую дзейнасць Ромера.

Насуперак абыякавасці
Але ўсё робіцца праз вялікія
высілкі, псаванне нерваў і часу
на пераадоленне абыякавасці і
супраціву раённага чынавенства.
На працягу чатырох гадоў яны
ўпарта не жадалі прызнаць сам
факт надання былому маёнтку
статуса помніка, каб усталяваць
там ахоўную шыльду, арганізаваць ці хаця б даць дазвол іншым
дабрачынцам на правядзенне
рамонту даху і камінаў, якія знаходзіліся ў аварыйным стане...
Адно, па нашых патрабаваннях і
пад няспыннай увагай створанай
пяць гадоў таму Ініцыятыўнай
грамадскай рады па ўшанаванню спадчыны Альфрэда Ісідора Ромера, дзіцячай мастацкай
школе ў Паставах было ўсё ж такі
нададзена імя гэтага выбітнага
творцы. Сёлета нарэшце раённыя
ўлады змясцілі ахоўную шыльду
на маёнтку, замест той, што была
калісьці ўсталявана намі, але потым кудысьці бясследна знікла.
Тады ж амаль адначасова знікла і драўляная агароджа перад фа-

ват не ў Вільню, дзе нарадзіўся, а ў
Кракаў, Варшаву ці Львоў — туды,
дзе, на яго думку, склаліся трывалыя цывілізаваныя формы захавання культурных скарбаў.
Яму верылася, што такім чынам для сваіх твораў ён забяспечвае большую верагоднасць
ацалець да лепшых часоў, дайсці
да нашчадкаў-суродзічаў. Сёння
ўжо відавочна, наколькі ён быў
прадбачліва мудрым у сваім
рашэнні. Сведчаннем таму — пазнейшыя падзеі, калі вынішчалася
не толькі культурная спадчына і
духоўнасць, а і людзі. Таму зусім
не дзіўна, што нашы музеі не
маюць ніводнага твору Альфрэда
Ісідора Ромера.

Час вяртання

садам маёнтка. Сёлета літаральна
праваліўся пад зямлю будынак
колішняй стайні і вазоўні на тэрыторыі сядзібы. Вось тут знайшліся
і сродкі, і тэхніка. За тры дні ад
тых забудоў ані знаку — раўнюсенькая пляцоўка і свежая лебяда.
«На тэрміновы рамонт патрэбны
пэўныя сродкі», — просім мы.
«Няма», — звыкла гучыць у адказ.
Затое да маючага адбыцца юбілею
Пастаў мясцовая ўлада завіхаецца
выштукаваць хоць які помнічак
Альфрэду Ромеру на якойсьці
плошчы. Вядомая паказуха. Лёс
жа сапраўднага помніка нашай
айчыннай спадчыны — сядзібы
Ромераў — іх як не цікавіў, так і
не цікавіць. Абы клопату не мець.
Пакарысталіся колькі маглі і як
маглі, ды адсунулі прэч. Такі іхні
ўзровень адказнасці і мыслення.
Пра ўсё гэта наша Ініцыятыўнай
рада выказалася ў звароце, дасланым у Віцебскі аблвыканкам,
Міністэрства культуры, газету
«Звязда» і ў БелТА, на сайце якога
ён і змешчаны. На жаль, у адказе
на зварот з Віцебскага аблвыканкама ад 13.12.07 г. за подпісам
Гуцэнка П. У. ні слова не сказана
пра галоўнае — пра лёс сядзібнага
маёнтка ў вёсцы Каралінова.

Промні надзеі
Што радуе і цешыць, дык гэта
разумнае і адказнае стаўленне
мясцовага касцёла да лёсу сядзібы Ромераў, да памяці выбітнага
мастака і грамадскага дзеяча.
Усё, што было ў магчымасцях

Камайскага касцёла, а менавіта
яго пробашча Яцэка Хутмана,
было годна і пачэсна здзейснена.
Ягонымі стараннямі і руплівасцю
ў Польшчы была выканана мармуровая мемарыяльная дошка
з выявай профілю мастака на
круглым барэльефе ў бронзе з надпісам на беларускай і польскай
мовах: пра сыноўнюю адданасць
Альфрэда Ромера зямлі, свайму
краю, Бацькаўшчыне.
11 лістапада гэтага года адбылася ўрачыстая імша, асвечана
мемарыяльная юбілейная дошка.
Сам факт яе ўрачыстага ўсталявання яскрава сведчыць пра
новыя станоўчыя культурніцкія
стасункі паміж нашымі краінамісуседкамі. Паколькі гэтая з’ява не
мела ніякага афіцыйнага ўдзелу
як з беларускага, так і польскага
боку, а была вынікам прыватнай
ініцыятывы касцёла, дзе раней
аналагічным чынам быў ушанаваны ксёндз Казімір Сваяк, таму яе
можна разглядаць як знакавую.
Гэту выснову мушу ўдакладніць. Па-першае, сам факт выбару
маладым Альфрэдам месца навучання — на Захадзе ці на Усходзе
— ён без сумневу выправіўся на
Захад (яшчэ да паўстання 1863
года). Пазнейшы яго ад’езд у Кракаў стаўся вынікам ужо трывалых
перакананняў. Скрозь прызму
гістарычных падзей для нас становіцца ўсё больш зразумелым,
чаму ён, жывучы ў Беларусі, усе
свае творы, каштоўныя набыткі
не трымаў пры сабе, дасылаў на-

Для многіх літоўскіх і польскіх
даследчыкаў жыцця і творчасці
Альфрэда Ісідора Ромера ўяўляецца дзіўным, што ў гэтых знішчальных гістарычных завеях нейкім
цудам захаваўся хаця і ў напаўаварыйным, занядбаным стане яго
сціплы драўляны сядзібны дом з
мезанінам у вёсцы Каралінова. З
мэтай зберагчы ад канчатковай
страты перліну нашай айчыннай
спадчыны, захаваць і аднавіць
сядзібу Ромераў, група мастакоў
звярнулася на з’ездзе Беларускага саюза мастакоў з прапановай
да Міністэрства культуры ўзяць
будынак пад сваю апеку з пазнейшай перадачай саюзу. Прапанову
была ўхвалена з’ездам і перададзена да далейшага разгляду ў
міністэрства.
Тое новае, што ўзнікае ў нашых
добрасуседскіх культурніцкіх
зносінах з іншымі краінамі, найперш Польшчай, сведчыць, што
час вяртання Альфрэда Ромера на
бацькаўшчыну настае. Мяняецца
настрой у грамадстве. Ужо ёсць факты, калі ў Беларусі па ўласнай ініцыятыве, сваімі рукамі мясцовыя
жыхары ўзводзяць помнікі і знакі
ў гонар асоб і арганізацый, што знітавалі ў сваёй дзейнасці братнюю
беларуска-польскую повязь. Таму
працэс вяртання ў духоўнае жыццё
бацькаўшчыны гістарычных беларускіх каштоўнасцей, у тым ліку і
спадчыны Альфрэда Ромера, пра
што казаў на ўрачыстай навуковакультурніцкай імпрэзе доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс,
— ёсць заканамернасць.
Да справы вяртання Альфрэда
Ромера ў Беларусь, якую ён лічыў
сваёй першай радзімай, на жаль,
яшчэ не далучыліся адпаведныя
службы амбасадаў Літвы, Эстоніі,
Нямеччыны, Францыі, з якімі было
цесна знітавана яго жыццё, актыўная палітычна-грамадская, творчая
і навуковая дзейнасць. Але ж ініцыятыва павінна быць за намі.
Жыццёвы шлях Альфрэда Ромера настолькі багаты на розныя
прыгоды і павароты, здабыткі
і страты, трагізм і рамантызм,
што на яго апісанне рамана не
хопіць. Падобна, што найвышэйшай мэтай яго існасці было памнажэнне духоўнай прыгажосці
роднага краю, ратаванне тых яго
парэшткаў, што ацалелі пасля
рабаўнічых і спусташальных войнаў. Ідэя, якая лёгка чытаецца ў
ягоным апошнім творы «Хрыстос
і сірата» ў касцёле св. Яна Хрысціцеля ў мястэчку Камаі. Алегарычны аповед пра перажытыя
нашым народам драмы з заклікам
быць спагадлівымі і міласэрнымі,
бачыць чужое гора як сваё. Бо
толькі ў такім разе мы не страцім
сваю будучыню, годна пражывем
і паўстанем, калі прыйдзе час, як
перад Богам, так і перад нашымі
патрабавальнымі нашчадкамі.
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Галоўны рэдактар Алена Анісім
Шэф-рэдактар Аляксей Кароль

ў апошніх альбомаў гурта «Калічакра» і «Рай коню». Святочны
настрой фестывальнаму канцэрту адразу надала знакамітая
кампазіцыя гурта UR’IA «Калядка», якую потым змянялі рытмы
іншых твораў — песень «Конік»,
«Я скакала», «Мамачка». Калі ж
музыкі зайгралі фолк-рокавую
рэмінісцэнцыю на індаеўрапейскія ўплывы ў беларускім фальклоры — музычную фантазію
Ю. Выдронка «Калі-чакра», — то
на сцэну падняліся цудоўныя
выканаўцы індыйскага танца
з ансамбля «Індывара», якія зачаравалі гледачоў сваімі пластычнымі рухамі і прыгожымі
строямі. У гэты ж час польскі
выканаўца Барталамей Лех Палыга захапляў беларусаў сваімі
віртуознымі імправізацыямі на
старажытным індыйскім інструменце — сарангах. Так, гэта было
цудоўнае вяртанне гурта UR’IA
на філарманічную сцэну пасля
амаль чатырохгадовага маўчання. І цудоўна, што фэст быў
распачаты пазітыўнай музыкай
UR’IA. Таму добры настрой ужо
не пакідаў слухачоў да самага яго
завяршэння…
Як заўсёды, падкрэслівалі арганізатары «Таўкачыкаў», мэта
фэсту — паказаць старажытную
спадчыну беларусаў ва ўсіх яе

іпастасях. Таму слухачы цёпла
сустракалі тых, хто захоўвае і
памнажае каштоўнасці традыцыйнага фальклору, як у горадзе,
так і на вёсцы. Гарадскую фальклорную традыцыю ўвасобілі
на сцэне навучэнцы сталічнай
сярэдняй школы №3. Іх гучнагалосы тэатралізаваны калядны
спектакль нікога са слухачоў не
пакінуў абыякавым.
Як і аўтэнтычныя сельскія
калядкі ў выкананні ўдзельніц

Фота аўтара

У мінулым годзе на выніковай
«Рок-каранацыі–2006» гурт UR’IA
быў адзначаны за свой альбом
«Калі-чакра» прызам у намінацыі
«Традыцыя і сучаснасць». На
жаль, многія аматары беларускага фолк-мадэрну тады пачалі
наракаць: маўляў, нельга даваць
узнагароду гурту UR’IA, які так
мала выступае ў Беларусі. На
што Юры Выдронак спакойна
тлумачыў, што яго каманда сёння
— гэта інтэрнацыянальны гурт,
які складаецца з выканаўцаў з
розных краін. І ён пакуль не мае
магчымасці сабраць усіх музыкаў разам. Але хутка адбудуцца
традыцыйныя «Таўкачыкі», і
там беларускія слухачы змогуць
нарэшце пачуць UR’IA «жыўцом»!
Так яно і атрымалася сёлета.
Гурт UR’IA і яго кіраўнік Юры
Выдронак сваім выступам адкрылі фэст фолк-мадэрну «Таўкачыкі
на Каляды». Сапраўды, акрамя
беларускіх удзельнікаў — гітарыста і спевака Ю. Выдронка,
гітарыстаў Ю. Задзірана, В. Сергіенкі, вакалістак А. Мазур і В.
Рыжковай, дудара В. Кульпіна,
у складзе гурта былі заўважаны
курд М. Талебані (усходнія перкусійныя інструменты), паляк Б.
Л. Палыга (віяланчэль, сарангі,
гарлавы спеў), украінскі бубнач
UR’IA В. Лежнёў…
Мо таму выступ атрымаўся
такім насычаным, што нарэшце
Юрыю ўдалося сабраць гурт
разам і прадставіць беларускім
слухачам свае музычных творы

Фота аўтара

На мінулым тыдні адбыўся
трэці па ліку фестываль
фолк-музыкі і фолк-мадэрну
«Таўкачыкі», назву якому
даў гэты цудоўны беларускі
танец. Ініцыятар фэсту і
яго нязменны «рухавік»
— лідэр гурта UR’IA Юры
«Франц» Выдронак,
на долю якога выпала
распрацоўка канцэпцыі,
пошукі сродкаў на яго
правядзенне і падыходзячай
для гэтай мэты залы… Усе
гэтыя перашкоды ім былі
пераадолены, і фэст, якія ў
гэтым годзе стаў тэматычным
і займеў адпаведную назву
— «Таўкачыкі на Каляды»,
увайшоў у гісторыю
фестывальнага руху краіны.

фальклорнага ансамбля «Глыбокія крыніцы» з вёскі Закальнае
Любанскага раёна. Галасістыя
вясковыя пявунні цешылі слухачоў фальклорнай «класікай»
— вядомымі песнямі, кшталту
«Дудара», а таксама «непрычасанымі» варыяцыямі на вядомыя калядныя тэмы, накшталт:
«Дзе каза хвастом, тамака жыта
кустом! Дзе каза пасцыць, там
жывот трашчыць…» Як адзначыў
вядучы фэсту, мастак Рыгор Сітніца, тым і цікавыя «Таўкачыкі»,
што на фэсце прадстаўлены ўсе
бакі нацыянальнага фальклору,
якім ён захаваўся і развіваецца ў
Беларусі. І гэта «фірмовая» асаблівасць «Таўкачыкаў»…
Вялікую частку фестывальных
уражанняў пакінулі канцэртныя
выступы разнастайных беларускіх фолк-, пост-фолк і фолк-мадэрн-гуртоў. З іх абоймы трэба
адзначыць выступ на філарманічнай сцэне праекту «Дзівасіл» з
цудоўнай вакалісткай Інай Перасецкай. З яе творчасцю аматары
беларускай музыкі знаёмыя па
канцэртах гурта старажытнай
музыкі ARTES LIBERALES. І вось
цяпер — дэбют на фолк-фэсце
«Таўкачыкі»!
Слухачоў «Таўкачыкаў» чакалі і сапраўдныя адкрыцці.
Напрыклад, вядомая неафолкавая фармацыя «Нагуаль» упершыню на філарманічнай сцэне
выканала калядную кампазіцыю
па-беларуску. І атрымалася ў «нагуалеўцаў» яна вельмі арганічнай, сапраўды псіхадэлічнай і
«варажбіцкай». Фолк-дуэт «ЯR» у
складзе Машы «Яр» Лагодзіч (вакал, флейта) і Наталлі Пятровіч
(віяланчэль) прадставіў на суд
слухачоў не толькі вядомыя
калядныя песні, але і некалькі
кампазіцый са сваёй новай, але
пакуль не ўвасобленай на CD
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праграмы «Хоха». Затое гомельскі фолк-рок-гурт «Бан-жвiрба»
пацешыў слухачоў канцэртным
гучаннем сваіх фолк-хітоў з ужо
выдадзенага расійскім лейблам
«Sketis music» альбома «Забабоны». Падалося, што кампазіцыі
«Бан-жвірбы» яшчэ больш пераканаўча замацавалі за музыкамі
аўтарытэт адных з лідэраў айчыннага фолк-рока.
Вельмі станоўчыя эмоцыі
выклікалі калядныя песні ў выкананні фолк-гурта «Кудмень» з
удзелам сямейнага дуэта Дзяніса
і Наталлі Сухіх. А вось этна-гурт
«Гуды» (не блытаць з вакальным
гуртом GUDA!) парадаваў жвавым выкананнем вядомых, але
ад гэтага не менш кранальных
мелодый. Хітом іх выступу стала
знакамітая «Бульба». Вядомая
фолк-спявачка Наталля Матыліцкая, якая не так даўно дэбютавала
дыскам «Пчолачка» (2006), прапанавала слухачам канцэрту ўрок
выканаўчага майстэрства: вучыла ахвотных спяваць калядныя
песні. Адным словам, дала майстар-клас па беларускіх спевах. За
гэта Наталля была ганараваная
шчырай авацыяй слухачоў.
А заключны фестывальны
падарунак беларускія слухачы
атрымалі ад Інстытута Польскага ў Мінску. Дзякуючы яго
намаганням Мінск упершыню
наведалі з канцэртам адны з
лідэраў польскай фолк-музыкі
— гурт «Orkiestra sw. Mikolaja»
пад кіраўніцтвам Богдана Брагі
з Любліна. У яго рэпертуары
не толькі польскі фальклор,
але і гуцульскія, балканскія
мелодыі. Адметная рыса музыкаў «Orkiestra sw. Mikolaja»
— выкарыстанне разнастайных
струнных музычных інструментаў, ад скрыпак і цымбалаў, да
экзатычных смыкавых ліраў.
Польскіх музыкаў адрознівае
высокая выканаўчая культура,
разнастайная жанравая палітра
рэпертуару, у якім шмат арыгінальных песень, балад і танцавальных мелодый. Беларускія
слухачы адзначылі не толькі
прафесіяналізм музыкаў, але і
арыгінальнасць фальклорных
апрацовак, пранікнёнасць і чысціню своеасаблівага «белага»
вакалу салістак аркестра Ганны
Беляк і Марыі Натансон. Шчырымі авацыямі было адзначана
выкананне многіх народных
шэдэўраў, пасля якіх слухачы выяўлялі свае эмоцыі да польскіх
музыкаў выключна воклічамі
«брава, біс!» ды пускаліся ў скокі.
І ні што не змагло ў гэтым ім перашкодзіць: філарманічная сцэна такога энтузіязму беларускіх
слухачоў не бачыла даўно.
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