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АБ'ЯДНАНЫЯПЛОШЧАЙ
Прайшлодвагадыпасляпадзеяў,якiяўжоўвайшлiўнайноўшуюгiс-

торыюБеларусiяк«Плошча-2010».Аднакдлямногiхдзень19-гаснеж-
ня2010-гагодаяшчэнескончыўся,ёндоўжыццаiсёння,бодагэтага
часуўтурмахзнаходзяццанекаторыязтых,хтосваiмiлёсамiствараў
тоемагутнаесупрацьстаянне,якоеўзрушылакраiнуiдагэтагачасуад-
бiваеццапульсуючымболемунашымграмадстве.ГэтаМiкалайСтат-
кевiч,ПавелСевярынец,ЗмiцерДашкевiч,ЭдуардЛобаў,ВасiльПар-
фянкоў. Сыходзячы з гэтага, назва кнiгi «Жыццёпасля кратаў»не ва
ўсiмадпавядаезместу,бодлягэтыхгерояўтакоежыццёяшчэнепа-
чалося,адляВасiляПарфянкова«жыццёпаслякратаў»працягнулася
чарговымiкратамi.

Неперагорнутаягэтаястаронкакалендараiдлятых,хтоапынуўсяў
вымушанайэмiграцыi.19-гаснежняпадзяляеiхлёсынетолькiна«да»
i«пасля»Плошчы,нетолькiўгеаграфiчнымвымярэннi(пакiнутаяРа-
дзiмаiкраiна,якаяпрытулiла),алеiпраходзiцьбалючаймяжойпара-
зарваныхсем'ях.

Неадышоўумiнулаетойсцюдзёныснежаньскiдзеньiдлятых,хто
ўвесь гэты час знаходзiцца пад вызначанымi судамi абмежаваннямi,
укагоадтэрмiноўкавыкананняпрысудаў,выпрабаваўчыятэрмiныцi
прэвентыўныянагляды.Длягэтыхлюдзейкратыпростапашыраныяда
мiнскайкальцавойаўтадарогiцiвыбудаваныяўздоўждзяржаўнаймя-
жыРэспублiкiБеларусь.

Больш за 50 удзельнiкаў тых падзеяў розныя часовыя прамежкi
свайгожыццябачылiцiпрацягваюцьбачыцьсонечнаесвятло,наступ-
леннедняiночы,зменыпораўгодапразкратысваiхвязнiц.Соракча-
тырызiхпачулiўрозныхсудахсталiцы«вiнаваты»i«прыгаворцаецца
да...»заўдзелумiрнайакцыiпратэстусупрацьгвалтунадвыбарамбу-
дучынi.Справыяшчэсямiчалавек,якiяпрайшлiвыпрабаваннекратамi
iсуровыяабвiнавачваннi,так iнелеглiнасталыбеларускага«права-
суддзя».

Усегэтыялюдзiвельмiрозныя,укожнагазiхбыўсвойшляхнаПло-
шчу,па-рознамусклалiсяiхдалейшыялёсы.



Хтосьцi працягнуў актыўную палiтычную, грамадскую цi прафесiй-
ную дзейнасць, многiя з iх зараз робяць усё магчымае, каб на волi
найхутчэй апынулiся iх паплечнiкi па тых драматычных снежаньскiх
падзеях.ДлякагосьцiПлошчазрабiламоцныштуршокдаактыўнасцi,
акагосьцiвыпрабаваннi«амерыканкай»цi«валадаркай»,калонiямii
турмамiпрымусiлiсысцiўбокадпалiтычныхпрацэсаўiзвязаныхзiмi
небяспек.Алезаўсёдыўсiхiхбудзеаб'ядноўвацьтое,штоiхлёсыака-
залiся«апаленымiПлошчай».

Гiсторыi гэтых людзей— у кнiжцыАляксандра Тамковiча «Жыццё
паслякратаў»,якаяфактычназ'яўляеццапрацягамягонагапапярэдня-
гавыданння«Супрацьплынi»,прысвечанагападзеямснежня2010-га
годаiасобам,якiяперсаналiзавалiгэтыяпадзеi.Абставiны,уякiхзараз
знаходзяццагероiкнiгi,шматучымвызначылiiжанравыяасаблiвасцi
кожнагаз27нарысаў:тутёсцьiкласiчныяiнтэрв'ю-размовы,якiяаўтар
змогзапiсацьпрыасабiстайсустрэчызтымi,хтозараззнаходзiццана
волiцiможаадноснасвабоднаперамяшчацца;iiнтэрвьювiртуальныя
—зтымi,кагопадзяляюцьзРадзiмайсотнiкiламетраў;iлiсты-разва-
гiадтых,зкiмсувязьаўтараабмежаваная:адПаўлаСевярынца—са
спецкамендатуры,аадУладзiмiраКобеца—звыгнання;аголастых,
хтозараззакратамi,—гэтаголасiхмацiiжонак.

У кожным нарысе не толькi асабiсты шлях i перажываннi герояў,
алеiўласнаяацэнкагiстарычнайз'явы,якаябалючапранiзалаiхлёсы,
аналiзсённяшняйрэчаiснасцii,штовельмiважна,поглядубудучыню.
БудучынюБеларусi,уякойнямамесцакратамяксродкубарацьбыз
iншадумствам.

ТаццянаРэвяка,Праваабарончыцэнтр«Вясна»



ПЕРШАЯАХВЯРА

Да вед ка: Ва сiль Пар фян коў на ра дзiў ся 30 жнiў ня 1983 го да ў Мiн ску. Пад час вы ба раў-
2010 су пра цоў нi чаў з кам па нi яй «Га ва ры праў ду», быў ак ты вiс там шта ба Ула дзi мi ра Ня-
кля е ва, збi раў за яго под пi сы, пра во дзiў агi та цыю.
4 сту дзе ня 2011 го да быў за тры ма ны.
Апы нуў ся ў СI ЗА на Ва ла дар ска га як фi гу рант кры мi наль най спра вы па ч.2 арт.293. Пры-
суд стаў са мым пер шым па спра ве «19 снеж ня»: 17 лю та га 2011 го да Фрун зен скi суд Мiн-
ска асу дзiў Ва сi ля Пар фян ко ва на 4 га ды ка ло нii стро га га рэ жы му.
Па мi ла ва ны ўка зам прэ зi дэн та 11-га жнiў ня 2011-га го да.
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Доб ра па мя тую, як суд дзя Воль га Ко мар, якую вы крыў фэй
сбук, апраўд ва ла свае жорст кiя дзе ян нi тым, што Ва сiль Пар фян
коў «кон ча ны» кры мi наль нiк. Маў ляў, яна ад пра вi ла за кра ты «от
пе то го рецидивиста».

Пад час на шай раз мо вы вы свет лi ла ся, што гэ та да лё ка не так.

Жыццёвыядэбюты
Дарэчы,прыкладсуданадВасiлёмПарфянковымвельмiкрасамоў-

насведчыцьабтым,штотрэбарабiцьпрацiўнiкамулады.Расказвалi,
якаднаграмадзянскаякампанiя«правучыла»мiлiцыянта,якiзатрым-
лiваўiхактывiстаiiлжэсведчыўсупрацьяго.Яныпростазрабiлiменш
за сотню адпаведных улётак i распаўсюдзiлi iх у роднай вёсцы ката.
Паслягэтаганарадзiмегэтымiлiцыянтнепаяўляўсянекалькiгадоў—
сорамна.

На мой погляд, гэ-
тыметаддаволiэфек-
тыўныпершзаўсёта-
му,штокатуюцьiнша-
думцаўнетолькiдоб-
ра вядомыя персоны
накшталт палкоўнiка
Яўсеева. Брутальныя
загады выконваюць
дзясяткi (а то i сотнi)
нiкому не вядомых
(маеццанаўваземак-
сiмальна шырокая
грамадскасць — за
ўвагааўтара)людзей.
Iх прозвiшчы даволi
часта па-за межамi
газетных артыкулаў,
а гэта стварае iлюзiю
беспакаранасцi лю-
бых дзеянняў i таго,
што яны «спатрэбяц-
цалюбойуладзе». Удзяцiнстве.
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АднаквернемсяданараджэнняВасiляПарфянкова.Прадатуiмес-
цанапiсанавышэй,тамуёсцьсэнсзрабiцьакцэнтнаягобацьках.Ма-
цiВалянцiнаПаўлаўнародамз-падгорадаБеразiноМiнскайвобласцi.
БацькаПётрФёдаравiчПарфянкоўнарадзiўсяўМагiлёўскайвобласцi.У
Васiляяшчэдзвесястры.У1979-мгодзенарадзiласяВольга,у1981-м—
Алеся.

Вучыўсяёну163-йшколе,якаямесцiццаўсталiчныммiкрараёнез
прыгожайназвай«Зялёнылуг».ПасляшкольныхдзевяцiкласаўуПТВ
№63хлопецатрымаўспецыяльнасцьмайстраапрацоўчыхработ.

У гэты ж час адбыўся палiтычны дэбют Васiля, якiм стаў першы
«Маршсвабоды».Пра ягорасказаў адзiн з выкладчыкаўПТВ, ён за-
клiкаўвучняўбыцьтам«вельмiакуратнымi,бомагчымысутыкненнiз
мiлiцыяй».

СасваiмсябрамВасiльПарфянкоўпайшоўтуды«простапаглядзець».
Iўбачыў,якмiлiцыянтызбiваюцьабсалютнаневiнаватыхлюдзей...

ПотымбылаабаронаКурапат.
8лiстапада2001годаадбыласяпершая«зачыстка».Васiльтрапiўту-

дына наступныдзень. Яго вельмi ўразiла тое,што людзi з крыжамi
супрацьстаяцьбульдозерам.НечымгэтанагадвалаабаронуМасквы,
калiзафашысцкiмiтанкамiiшлапяхота.Толькiўдадзенымвыпадкуiш-
лiамапаўцы.Iхгумовыяпалкiнедаравалiнiкому...УтымлiкуiВасiлю
Парфянкову...

УКурапатахёнпрабыўсеммесяцаў.Усюзiмупраспаўунамёце.Да-
моўпрыходзiўдаволiрэдка—разутыдзень.Толькiдлятаго,кабузяць
прадуктаўiпамыцца.

ПазнаёмiўсятамзПаўламСевярынцамiЗмiцерамДашкевiчам,але
ўступiўнеў«МаладыФронт»,аўБеларускуюпартыюсвабоды.Штоне
перашкодзiлапотымпрымацьактыўныўдзелваўсiхмерапрыемствах
маладафронтаўцаў.Дарэчы,актыўныўдзелёнпрымаўiўiншыхакцы-
ях:«задалбала»глядзець,якзлюдзейробяцьпаслухмянаебыдла».

АкрэсцiнскiдэбютдляПарфянковаадбыўсяўлютым2002года,калi
затрадыцыйнуюнаДзеньСвятогаВалянцiнаакцыюВасiлюдалiпер-
шыя«10сутак».

З гэтага моманту яго прывозiлi на Акрэсцiна амаль пасля кожнай
апазiцыйнайакцыi.Калiпалiчыцьвельмiпрыблiзна,тоз12месяцаў,
якiяскладаюцьгод,2ёнправодзiўзакратамi.

...Чарговыя«суткi»Парфянкоўатрымаўу2004-мгодзезатое,штопра-
тэставаўсупрацьрэферэндумунаконтчацвёртагатэрмiнуЛукашэнкi.
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УаднойкамерызiмакрамяПаўлаСевярынца,МiкалаяСтаткевiчаi
iншыхадбываўпакараннеiВячаслаўСiўчык,знаёмыяшчэпаКурапа-
тах.МенавiтаўгэтычаснаУкраiнепачыналася«памаранчавая»рэва-
люцыя,iтойпасля«адсiдкi»збiраўсяехацьуКiеў.

ГэтаксамавырашыўзрабiцьiВасiльПарфянкоў.РазамзАлегамДа-
нiльчыкамяныпрыехалiўукраiнскуюсталiцу,кабпадзялiццасваiмдо-
сведамiпадтрымаць«камандуЮшчанкi».Сышлiсятамзмоладдзюз
«Пары»iактывiстамi«УНА-УНСО».

Менавiтакантактызапошнiмiiпрывялiпершыразутурму.

«Турэмныя»дэбюты
Мабыць, справа ў эйфарыi, якая тадыпанавала на Украiне. Iнакш

цяжкапатлумачыцьтойфакт,чамуВасiльПарфянкоўпрыняўудзелу
захопевыбарчагаштабаВiктараЯнуковiча.Разамзiншымiямупрысу-
дзiлiзагэтатрыгадыпазбаўленняволi.Амальадразунапiсаўзаявуна
экстрадыцыюўБеларусьiхуткатрапiўушклоўскуюкалонiю№17.

Былогэтаў2005-мгодзе,аў2006-мгодзетудытрапiўЗмiцерДашке-
вiч,якогаасудзiлiнапаўтарыгэтыза«дзеяннiадiмянезарэгiстраванай
арганiзацыi».

ВызвалiўсяВасiльПарфянкоўу2007-мгодзе.Паўмоўна-датэрмiно-
вамувызваленню,бозакратамiпрабыўтолькiдвагадыiдвамесяцы.

УКiеве.
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Нiчога«цiкавага»зпунктугледжанняпалiтыкiўБеларусiўтойчасне
адбывалася.Працаўладкаваццанарадзiменевыпадала,тамуВасiль
пачаўездзiцьуРасiюўякасцiзвычайнагагастарбайтэра.

У 2009-м годзе «подзвiгi» Васiля Парфянкова крыху забылiся i ён
змогуладкаваццанапрацуў«Арэсасэрвiсбуд».Наваттрохiпрацаваў
набудаўнiцтве«Мiнск-Арэны».

У2010-мгодзезнаёмыПавалЯловiкпрапанаваўпапрацавацьуня-
кляеўскайкампанii«Гаварыпраўду».

Пратое,штобылопотым,напiсанаўжонямала,адзначутолькi,што
разамзАлегамГнедчыкамПарфянкоўбыўудружынеУладзiмiраНя-
кляеваi,калiадбылосякiмсьцiзапланаванаебiццёшкла,упiраўсяру-
камiўдзверыбудынкуЦВК,кабнедапусцiцьдалейшыхправакацый.

Нажаль,беларускаяФемiдарасцанiлагэтыкрокздакладнасцюда
наадварот.ВасiлюПарфянковуналiчылi61«удар»падзвярамiасудзiлi
дачатырохгадоўпазбаўленняволi.

Ягоарыштвельмiнагадваўпрымiтыўныбаявiк.Дарэчы,якiмногiя
iншыяарышты.Тамубязабаранiўсупрацоўнiкамспецыяльныхслуж-
баўiхпрагляд.Атонагледзяццарозныхкрывавых«экшн»iпотымгу-
ляюцьу«лiхiхрэмба»...

Вечарам4студзеня2011-гагодаВасiльПарфянкоўвяртаўсязпрацы.
Невядома адкуль яму падногi прыляцела «свето-шумовая граната».
ТакiяжвыкарыстоўвалiсяпадчаснападунакалонуУладзiмiраНякляе-
ва,якаярухаласязНямiгiнаКастрычнiцкуюплошчу.Успышкаўдарыла
павачах.

КалiПарфянкоўпрыйшоўусябе,ёнўжоляжаўнаснезе,анаспiне
«сядзелi»чалавекатры-чатыры.Угэтымомантдаягопадышоўнейкi
чалавекукасцюмеiпалiто.Перадвачамiаказалiсятуфлiздоўгiмiна-
самi.ЁнзаваласыпадняўсаснегугалавуВасiляiпаказаўпастановуна
арышт,апотымпастановунаператрус.

Укватэрыканфiскавалiналепкi,падпiсныялiстызаНякляева,роз-
ныясцягiiноўтбук,якiягобацькакупiўзасваегрошы.

Ужоўкалонii(празпаўгады)ВасiлюПарфянковупрыйшлосяпiсаць
даверанасць,кабягобацьказмогзабрацьзмiлiцэйскагаскладусваю
жмаёмасць,якаястала«вещдоком».Iўсётаму,штотамбылiмакеты
падпiсныхлiстоў...

Каментавацьтутнештавельмiцяжка.Адзначутолькi,што,калiўпа-
добныясiтуацыiтрапляюцьсамiмiлiцыянты,яныадразуўзгадваюць
пра«правычалавека»...
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9красавiка2011-гагодаВасiляПарфянковаэтапавалiўпапраўчую
калонiю№8,штомесцiццаўОршы.Калонiявядомая тым,штоўяе
сценахадбывалiтэрмiнывядомыяўнядаўнiммiнулымпалiтвязнiМi-
хаiлМарынiчiВасiльЛявонаў.

Яелiчацьамальнеадзiнай,дзепакульдзейнiчае«жизньпопоняти-
ям»,тобокзаконыкрымiнальнагасвету.Напрыклад,уаднымзатра-
даў«смотрящим»быўзнаёмыВасiлюяшчэпашколечалавек.Некалi
янынаватразамгулялiўфутбол.

ПрацавацьПарфянкоў папрасiўся адразуж, бо так хутчэй бяжыць
час.Хлопцанакiравалiўбудаўнiчуюбрыгаду,якаязаймаласярамон-
тамцэхаўпрамысловайзоны(«промкi»).Праўда,плацiлiзагэтатакую
драбязу,штопiсацьнаватсорамна—25—30тысячумесяц.Наiхмож-
набылокупiцькавалакмыла,нейкуюзубнуюпастуiнекалькiрулонаў
туалетнайпаперы.Выратоўвала«атаварка».

Кожны«зэк»маесвой грашовырахунак, зякогамаеправазаказ-
вацьтаварынапэўнуюсуму.Калiёнстановiцца«злоснiкам»(злосны
парушальнiкдысцыплiны),яеўякасцiпакарання«ўразаюць»да35ты-
сячумесяц(натойчас—аднабазаваявелiчыня—заўвагааўтара).

На асабiсты рахунак Васiлю Парфянкову прыходзiлi грошы ад аб-
салютна незнаёмых людзей. Прыходзiлася прасiць iх не слаць, бо ў
«злоснiка»магчымасцiтрацiцьiхняма.Асаблiвабалючабылоадмаў-
ляць 70-гадовымбабулям, якiя ахвяравалi па 70—100 тысяч са сваiх
пенсiй.Адпаведнаязаявапiсаласяначальнiкуфiнансавайчасткi,аднак
грошыпрыходзiлiзноў,злiстомнекрыўдзiцьпенсiянераў.

Шчыракажучы,дляаўтарагэтадаволiнечаканыкроклюдскойса-
лiдарнасцi.Асаблiваадтых,каголiчацьсамымнадзейным«электара-
там»дзеючайулады...

А«злоснiкам»ВасiльПарфянкоўстаўдаволiхутка.
Першыя«троесутак»ШЫЗАёнатрымаўзатое,што«нядобрапаго-

лены»выйшаўнаранiшнююправерку.Звычайназатакоепарушэннеў
штрафныiзалятарнесадзяць...

Другое парушэнне было з-за бязвыхаднай сiтуацыi. Васiль памыў
сваюробуiпагэтайпрычынебыўвымушаныўсталовую(штоабявяз-
кова)прыйсцiўчорнымспартовымкасцюме.10сутакШЫЗА.

Трэцяезвязаназлiстамiсалiдарнасцi,якiяПарфянкоўатрымлiваўне
толькiзБеларусi,алеiзусягосвету.Засеммесяцаў«жыцця»ўкалонii
iхнакапiлася1438штук.УсепаслявызваленняПарфянкоўпрывёзда-
моў.Якрэлiквiяянызахоўваюццапагэтыдзень.
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Дыквось, захоўваць iхможнабылотолькi ў«капцёрцы»,дзебяз-
межнапанавалiмышы.Паперуб яны з'елi даволi хутка, тамуВасiль
складаўлiстыўсваютумбачку,штопаправiлахнельгарабiць.

Звычайныязэкiiхнезахоўваюць.Калiзбiраеццастос—паляць.Ва-
сiльтакрабiцьнемог,бопiсалiсялiстызнезвычайнайшчырасцю,«ад
усягосэрца».

Падчасчарговага«шмону»прагучала,штозахоўвацьлiстыўтумбач-
цы«неположено».Парфянкоўпачаўнештаказацьпрамышэй,алеафi-
цэра-рэжымнiкагэтанеўразiла.НавачахуВасiлятойпачаўiхрваць.
Парфянкоўвырваўпачкуiадштурхнуўафiцэра.Апошнiўпаў.15сутак
ШЫЗА.

Адбыцьувесьтэрмiн,нашчасце,недавялося.Абвызваленнiямупа-
ведамiлi4жнiўня2011года,а11жнiўняВасiляПарфянковавыклiкалiў
штабраспiсаццанаконтпамiлавання.

УЗаслаўi.
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Вымушаны«дэбют»
Былогэтаўдзвегадзiныночы,аўжоўпяцьгадзiнранiцы(дазволi-

лiпамыццаiпагалiцца)ягоперавялiўкамеру,дзе«зэкi»праводзяць
апошнiягадзiныперадвызваленнем,апотым(прыблiзнаў11.00)вы-
пусцiлi«завароты».

НамiнскiмчыгуначнымвакзалеПарфянкованечакалi,боправызва-
ленненеведалi.Дакладней,ведалiтолькiпраколькасцьвызваленыхi
прозвiшчынекаторых,сяродякiхбылiЗмiцерДроздiСяргейКазакоў.
Iхiчакалi,тамукрыхупрыемназдзiвiлiся,калiзагадзiнуданамечанай
сустрэчыўбачылiВасiляПарфянкова.

Паслянекалькiхдзёнуроднымдомеёнвырашыўз'ездзiцьуКiеў,
дзезасталосяшматсяброў.Простаадпачыць,падыхацьвольным(упа-
раўнаннiзнамi)паветрам.СустрэўсятамзВячаславамСiўчыкамiнават
прыняўудзелуакцыi(каляпомнiкаТарасуШаўчэнку)наконтпрыняцця
ВярхоўнымСаветам12-гасклiканняДэкларацыiабдзяржаўнымсуве-
рэнiтэцеБеларусi,якаябылапрынятая25-гажнiўня1991-гагода.

Праз тыдзень вярнуўся дамоў i паспрабаваў працаўладкавацца.
Доўгiчасгэтанеўдавалася,бо,яктолькiстанавiласявядомым,зашто
ёнбыўасуджаны,гучала(iнапрыватных, iнадзяржаўныхпрадпры-
емствах)стандартнае—«нампраблемынепатрэбны».Паягоспецы-
яльнасцi(майстарапрацоўчыхработ)вакансiйхапала,алестрахперад
адпаведнымiслужбамiперашкаджаўкiраўнiкамрознагаўзроўнюпры-
мацьразумныяiлагiчныярашэннi.

ПрацуВасiльПарфянкоўзнайшоўтолькiпразсеммесяцаўпаслявы-
звалення.

Пазразумелыхпрычынахянебудуназывацьназвыструктуры.Ад-
значу толькi,штодаволi часталюдзьмi кiруебанальныканфармiзм i
перастрахоўкаi«нетакстрашнычорт,якягомалююць»...

Дарэчы,калiсталавядомапрановытэрмiн,угэтайфiрмевыказалiга-
тоўнасцьузяцьВасiлянапрацузноў.Якасцьпрацыiэлементарнаячала-
вечаяпрыстойнасцьтут,мабыць,вышэйнейкiх«скурныхiнтарэсаў»...

«Нагляд»(паруску—надзор)ВасiлюПарфянковудалiзатое,што
паслявызваленняён«нестаўнашляхвыпраўлення».Практычнаад-
разупаслятаго,якПарфянкоўпакiнуўсценыкалонii,ёнпачаўхадзiць
амальнаўсеапазiцыйныяакцыiiамальнаўсiхягозатрымлiвалi.Шан-
цавала,бопратаколаўнескладалi.Тымнеменшадпаведныяслужбы
пiльнасачылiзаягопаводзiнамi.
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«Апошняйкропляй» сталаакцыя, якаяадбыласянапершую гада-
вiнупадзей19-гаснежня2011-гагода.УгэтыдзеньВасiльсустрэўна
КастрычнiцкайплошчыМiкiтуЛiхавiдазмацiАленайiМарынуЛобаву
(мацiпалiтвязняЭдуардаЛобава).

Акцыюладзiў«МаладыФронт».Назва—«Запалiсвятлонадзеi».Але
прынесеныясвечкiнаватнепаспелiзапалiць.Iхзаўважыўсумнавядо-
мыпалкоўнiкЯўсеяў,iпразпарухвiлiннейкiя«людзiўцывiльным»,як
заўсёдыненазваўшысябе,сталiпатрабавацьдакументы.Напросьбу
паказацьякiя-небудзьпасведчаннi,пачалiхапацьзавопратку.Мiкiта
Лiхавiдуступiўсязамацi,Васiль—заМiкiту.Урэшцеўсеапынулiсяў
аўтазаку,якiадвёзiхуРУУСЦэнтральнагараёна.

Парфянкову«далi»загэта13сутакарышту.Новы2012-ыгодхлопец
сустракаў«наАкрэсцiна»,дзезнаходзiўсяўаднойкамерызУладзiмi-
рамЯроменкам.

Вызвалiўся1-гастудзе-
ня,аўжо5-гаПарфянко-
вавыклiкалiўПершамай-
скаеРУУС, адвезлi ў суд,
якiiпрыняўрашэннепра
прафiлактычны нагляд.
Для тых, хто не ведае,
растлумачу,што гэты рэ-
жым азначае абавязко-
вае знаходжанне дома
з васьмi вечара да шас-
цi гадзiн ранiцы i кожны
чацвер«адзнаку»ўРУУС
(з 11.00 да 18.00). Плюс
забаронунавыездзаме-
жы горада без дазволу
мiлiцыi. Натуральна, за
межы краiны — «само
сабой».

За парушэнне гэтага
«нагляду»ВасiляПарфян-
коваiсудзiлi.

Парушэнняўбылоўся-
готры. УКурапатах.
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Першае адбылося, калi Парфянкоў «злётаў» за сiгарэтамi ў сусед-
нююкраму.Немагусказацьдакладнапранейкае«сачэнне»,алеяк
разугэтымомантягоiправерылi.Паслявасьмiгадзiнвечара,прайшло
толькi10—15хвiлiн...

Другiвыпадаквельмiпадобны,ботаксамазвязанысаспазненнемз
крамы,дзеВасiльнабываўнейкiхарч.

Трэцяепапярэджаннетаксаматычыццачасу.
УчарговычацверВасiльПарфянкоўехаўначарговую«адзнаку».У

гэтымомантнешта здарылася з токам i трамваi «сталi».Прыйшлося
некалькiпрыпынкаўiсцiпехам.Урэшце—15хвiлiнспазнення.I«вiн-
шаванне» з трэцiм парушэннем, якое дае фармальную магчымасць
зноўнакiравацьчалавеказакраты.

ПракрымiнальнуюсправунагэтыконтВасiльПарфянкоўдаведаўся
толькiпразшматдзён,19-гакрасавiка2012-гагода.

За мест пас ля слоўя
З Ва сi лём Пар фян ко вым мы су стрэ лi ся за не каль кi дзён да су

да. 29га траў ня 2012га го да суд Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска 
пры знаў яго вi на ва тым у па ру шэн нi ўмоў пра фi лак тыч на га на гля ду 
(арт. 421 Кры мi наль на га ко дэк су) i асу дзiў на 6 ме ся цаў арыш ту, 
ха ця пра ку рор пра сiў больш су ро ва га па ка ран ня — год па збаў лен
ня во лi з ад быц цём па ка ран ня ў ка ло нii стро га га рэ жы му. 24га лi
пе ня Мiн скi га рад скi суд па цвер дзiў пры суд. 16га жнiў ня 2012га 
го да Пар фян ко ва эта па ва лi ў след чы iза ля тар №6 Ба ра на вi чаў.

Там 30га жнiў ня ён су стрэў свой 29ы дзень на ро дзi наў. Цi ка ва, 
што ў гэ ты ж дзень свят ка ваў сваё 58е на ра джэн не прэ зi дэнт кра
i ны. Той са мы, су праць яко га i зма га ец ца Ва сiль Пар фян коў.



ШАНЕЦНАБУДУЧЫНЮ

На па мiн: Алесь Кiр ке вiч на ра дзiў ся 9-га лiс та па да 1989-га го да ў Грод на ў сям'i гiс то ры-
каў. Пас ля за кан чэн ня шко лы па сту пiў на гiс та рыч ны фа куль тэт Гро дзен ска га ўнi вер сi тэ-
та, але вы ра шыў ад клас цi ву чо бу.
Быў за тры ма ны за ўдзел у ак цыi са лi дар нас цi з па лiт вяз ня мi 24-га снеж ня 2010-га го да пад 
сце на мi iза ля та ра на Акрэс цi на, дзе ад бы ва ла арышт яго ная дзяў чы на На дзея Кра пi вi на. 
Асу джа ны на 10 су так. На во лю вый шаў 3-га сту дзе ня 2011-га, праз 3 днi быў асу джа ны да 
штра фу за ар га нi за цыю пе рад вы бар чай су стрэ чы кан ды да таў у прэ зi дэн ты Мi ко лы Стат-
ке вi ча i Дзмiт рыя Уса ў Грод на 16-га снеж ня.
22-га сту дзе ня Алесь ажа нiў ся з На дзе яй Кра пi вi най, а праз ты дзень, 28-га сту дзе ня, быў 
арыш та ва ны пас ля пе ра тру су ў яго на ква тэ ры i до пы ту ў Гро дзен скiм КДБ па спра ве аб 
ма са вых бес па рад ках. Ад ве зе ны ў Мiнск i зме шча ны ў СI ЗА КДБ. Бы ло прад' яў ле на аб вi-
на вач ван не па вод ле ч.2 арт.293 Кры мi наль на га ко дэк са (ак тыў ны ўдзел у ма са вых бес па-
рад ках).
5-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 4 га ды па збаў лен ня во лi ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ-
жы му.
Вы зва ле ны згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi ад 1-га ве рас ня 2011-га го да.
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Вiр ту аль ная раз мо ва з Але сем Кiр ке вi чам ты по вая для тых, хто 
iдзе «падру го му ко лу «, то бок яго ная гiс то рыя ўжо бы ла ў кнiж цы 
«Су праць плы нi» . Зроб ле на гэ та на ўмыс на. Каб кож ны мог па раў
наць роз ныя ад ка зы роз ных лю дзей на ад ны i тыя ж (па сут нас цi) 
пы тан нi.

Год та му я па пра сiў Але ся Кiр ке вi ча на пi саць ка рот кае эсэ пра 
сваё жыц цё. Ён зра бiў гэ та так якас на, што мне на ват не прый
шло ся «рас стаў ляць аб за цы». Фар мат гэ тай кнi гi кры ху iн шы. На
ша раз мо ва бы ла вiр ту аль най, але та кой жа якас най, як i ў мi ну лы 
раз.

— Што Вы ад чу ва лi, ка лi да ве да лi ся пра вы зва лен не?
— Ра дасць. Дзень вы зва лен ня, як мне па да ец ца, са мы шчас лi вы дзень за 

час ад сiд кi для кож на га зня во ле на га. «Вы зва лен не» — ан то нiм «за тры-
ман ня» i «су до ва га вы-
ра ку».

— Ка го пер шым су
стрэ лi на во лi?

— У По лац ку ў пры
вак заль най ка вяр нi мя
не фак тыч на знай шоў 
Алесь Крут кiн ра зам 
яшчэ з ад ным хлоп цам, 
не па мя таю яго проз вi
шча (абод ва пры еха лi 
па прось бе Тац ця ны 
Се вя ры нец — вось 
што зна чыць «тры маць» воб ласць). Ужо на гэ ты мо мант я па спеў ад
зва нiц ца сва iм з тэ ле фо на афi цы янт кi той жа ка фяр нi. Дзяў чы ны зра
зу ме лi сi ту а цыю i без пы тан няў да лi па тэ ле фа на ваць.

Праз па ру га дзiн пад' ехаў «эс корт» з Мiн ска ў скла дзе двух аў то: На-
ста Па ла жан ка, Мi ко ла Дзе мi дзен ка, Уладзь Яро ме нак, Юрась Гу ба рэ вiч, 
Анд рэй Кiм, Сяр гей Гу дзi лiн i iнш. Са ста вi лi ста лы, па ся дзе лi, па смя я лi ся. 
Урэш це вы ру шы лi на Мiнск: на за дняй ся душ цы я слу хаў рас по ве ды Мi ко-
лы аб па дзе ях апош нiх ме ся цаў, па лi тыч ных рас кла дах, пе ра мо гах i па ра зах, 
па во лi ўва хо дзiў у курс спра вы.

Вышыванка,зробленаяНадзеяй
падчас«адсiдкi»мужа.
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— Што Вы ўба чы лi 
на во лi?

— Пер шым, што я 
ўба чыў, быў кан флiкт 
ды штур ха нi на ка ля аб-
мен нi ку на тым жа по
лац кiм вак за ле. Бы ло 
цi ка ва, бо да гэ туль я 
са чыў за та кi мi з'я ва мi 
толь кi праз прэ су, якая 
да хо дзi ла ў ка ло нiю. У 
ве рас нi я яшчэ за спеў 
«да га ран не» маўк

лi вых ак цы яў пра тэс ту — за рас паў сюд агi та цыi па ад ной з iх на ват 
быў за тры ма ны праз глуп ства. За раз смеш на на ват: iш лi з сяб роў кай 
ад зна ё ма га ды па iн эр цыi ля пi лi агiт ку на слу пы. Вось, што зна чыць 
згу бiць ква лi фi ка цыю.

Мi лi цыя на са мiх ак цы ях у ве рас нi ўжо нi ко га не за трым лi ва ла — толь кi 
паш парт ныя да дзе ныя пе ра пiс ва лi ды фiк са ва лi для «сак рэт на га ТБ». Пас-
ля быў «На род ны сход»...

МФ да яго нi як не спры чы нiў ся i дзя куй Бо гу: гэ та бы ла су цэль ная ка та стро-
фа, у Го рад нi на ват ар га нi за та ры не прый шлi на за га дзя вы зна ча нае мес ца — 

ПрысягаўЯкушоўцы—фальваркуКалiноўскiх.

«Маладыфронт»працуе!
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 ста ды ён «Нё ман». У спра вах па лiт вяз няў бы ла за ўваж най пэў ная сег рэ га цыя: 
бы лi вяз нi «элiт ныя», са праў ды «па лi тыч ныя», а бы ла нi бы та «рэш та», пра 
якiх ма ла пi са лi СМI, за якiх ча сам ба я лi ся пра сiць пра ва аба рон цы.

Мы не маг лi ра за рвац ца на ўсiх, та му ра бi лi хоць неш та для ма ла да фрон-
таў цаў: пад клю ча лi ай чын ныя i за меж ныя СМI, уга вор ва лi пад пi сац ца за 
Да шке вi ча вя до мых лю дзей (дзя куй iм!), ся род рэ прэ сi яў i су цэль най апа-
тыi бы лi пра ве дзе ныя дзве пры ся гi ма ла да фрон таў цаў (у Яку шоў цы ды 
Слуц ку), што, без умоў на, ме ла свой сэнс.

— Не бы ло ад чу ван ня да рэм ных па ку таў?
— Я не шка да ваў i не шка дую пра час, пра ве дзе ны за кра та мi. Крыўд на 

толь кi за кра i ну ў цэ лым: мы ся дзе лi ў той час, ка лi бан ды ты i ба ры гi вы сту-
па лi з вы со кiх тры бу наў, а со ней ка на па ра дах ад бi ва ла ся ў дзя сят ках ме да-
лёў, не зра зу ме ла на якiх вой нах атры ма ных.



19ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ШАНЕЦНАБУДУЧЫНЮ

— Што пер шае зра бi лi на во лi?
— Па ехаў на абед да ма цi: там бы ла мая сям'я, сяб ры.

— Як скла да ла ся «жыц цё пас ля кра таў»?
— Ка лi ад каз ваць лi та раль на, то жыц цё «пас ля кра таў» яшчэ «не скла-

ла ся»... Скла дзец ца та ды, ка лi бу дзе вы зна ча насць, яс насць, план га доў на 
5 на пе рад. Па куль гэ та га ня ма — за ста ец ца рэ ага ваць на вы клi кi звон ку, 
пад трым лi ва ю чы ся бе ў пэў най фор ме. Ад но сi ны ў сям'i толь кi ўзмац нi лi ся, 
сяб ры i зна ё мыя прай шлi пра вер ку. Я па чаў пi саць ар ты ку лы ў роз ныя СМI, 
пад но вы 2012-ы год за рэ гiст ра ваў ся ра мес нi кам: маг нi ты на ля доў ню для 
ту рыс таў, све чы, кнiж ныя пе ра плё ты...

Вель мi важ ным эта пам бы ло ўцэр каў лен не: уво сень я прый шоў у царк ву, 
да ве ры сва iх прод каў, а ме на вi та ў грэ ка-ка та лiц кую па ра фiю Го рад нi. Спа-
дзя ю ся, што мае дзе цi так са ма бу дуць яе на вед ваць.

— З мо ман ту «прэ зi дэнц кiх» арыш таў прай шоў пэў ны час. Ва шы 
дум кi на гэ ты конт? Што трэ ба бы ло (з пунк ту гле джан ня сён няш ня
га дня) та ды зра бiць не так?

— Я тры ма ю ся на ступ на га мер ка ван ня: што ад бы ло ся, тое ме ла ся ад-
быц ца, а што не ад бы ло ся, та го ад быц ца i не маг ло. Пад час па дзе яў «Чар-
но быль ска га мар шу» — 1996, аль бо «Мар шу Сва бо ды» — 1999 так са ма 
ка за лi аб пра ва ка та рах, пад кла дзе ных ва зоч ках з ка мя ня мi i г.д. Пры гэ тым 

Адпачынак.
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за раз да дзе ныя па дзеi ўжо ста лi ся ле ген да мi на цы я наль на га ру ху, лю дзi з 
го на рам уз гад ва юць, што бы лi там, штур ха лi ся з мi лi цы яй, кi да лi ся плiт кай 
для ход нi каў.

Тое са мае, ду маю, бу дзе i з Пло шчай-2010: як ка заў Мi ко ла Стат ке вiч, 
з ча сам усё больш i больш лю дзей за хо чуць ска заць, што бы лi там i «вы-
бi ва лi» тыя дзве ры. Гэ та ўжо эпi зод най ноў шай гiс то рыi. Аб праб ле мах i 
па мыл ках, зроб ле ных та ды, ка заць, па шчы рас цi, не хо чац ца. Га лоў ныя з iх: 
ад сут насць адзiн ства ся род кан ды да таў, ад сут насць пла ну, ну i, ка неш не, 
лепш бы ло б усiм зняц ца на пя рэ дад нi.

Нех та спра буе за раз мер ка ваць, што бы ло б, каб вы ба ры прай шлi ад нос-
на мiр на i Еў ро па ўсё пры зна ла: Лу ка шэн ка б уз мац нiў ся яшчэ больш, Яр-
мо шы на б ез дзi ла ў Па рыж на вы ход ныя, а БРСМ атрым лi ваў бы гран ты 
ад ААН на ба раць бу са СНI Дам... Быў бы та кi са бе Саль ва дор у цэнт ры 
Еў ро пы, пры зна ны ЗША, але ўсё ад но дык та тар скi.

Вы гэ та га ха це лi? Та кiя раз ва жан нi пе ра крэс лi ва юць па ку ты тых, хто па-
цяр пеў та ды, i з'яў ля юц ца зня ва гай тым, хто за раз пра цяг вае зна хо дзiц ца 
за кра та мi.

— На вош та Вам пра цяг ваць зма ган не? Не ба i це ся зноў тра пiць за 
кра ты?

— Тра пiць за кра ты ў на шай кра i не мо жа кож ны, i для гэ та га зной дзец ца 
мiль ён пры чы наў. Ку ды пры ем ней ся дзець за пе ра ка нан нi, чым за «ха бар», 
якi та бе пры ня суць на пра цу. Мы жы вем у над звы чай цi ка вы пе ры яд гiс то-
рыi Бе ла ру сi: на на шых ва чах фак тыч на на ра джа ец ца на цыя, пас ля Лу ка-
шэн кi лю дзi ма юць маг чы масць кан чат ко ва раз вi тац ца з са вец кiм мi ну лым 
ды мi фам аб «брат няй» Ра сii, усё за ка на мер на.

Гэ ты прэ зi дэнт — свое асаб лi вая пры шчэп ка для бе ла ру саў. Ва Укра i не 
«па ма ран ча вы» пе ры яд пры нёс шмат рас ча ра ван няў — мы ма ем ша нец 
зра бiць усё з ро зу мам, па бу да ваць моц ную i вя лi кую Бе ла русь, але для гэ та-
га трэ ба зма гац ца. За гэ та ВАР ТА зма гац ца.

— Ка лi ёсць, дум кi i раз ва жан нi «агуль на га» пла ну?
— Мае ўра жан нi i раз ва жан нi мож на бу дзе пра чы таць у ма iх на тат ках, 

якiя, дасць Бог, вый дуць з дру ку ў ад ным з не за леж ных вы дан няў не ўза ба ве. 
Я жы вы i на сва бо дзе — за ўсё гэ та ўдзяч ны Бо гу!



РАКАВАЯЛIЧБА

Да вед ка: Ула дзi мiр Яро ме нак на ра дзiў ся ў го ра дзе Мi ё ры Вi цеб скай воб лас цi. Пас ля 
скан чэн ня ся рэд няй шко лы па сту пiў у Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iн фар ма ты кi i 
ра дыё элект ро нi кi. Удзель нiк Пло шчы-2010. За тры ма ны су пра цоў нi ка мi спец служ баў на 
на ступ ны дзень, 20-га снеж ня 2010-га го да, пас ля пi ке ту са лi дар нас цi з па лiт зня во ле ны мi 
на су праць До ма ўра ду. За гэ та быў асу джа ны на 15 су так арыш ту, якiя ён ад быў у Жо дзiн-
скiм СI ЗА. Па вы ха дзе ад туль быў вы клi ка ны ў якас цi свед кi на до пыт у КДБ, якi скон чыў-
ся 7-су тач ным арыш там на Акрэс цi на. 28-га сту дзе ня 2011-га го да арыш та ва ны ў трэ цi 
раз, ця пер ужо як па да зра ва ны па спра ве аб ма са вых бес па рад ках. Зме шча ны пад вар ту 
ў СI ЗА КДБ. Прад' яў ле на аб вi на вач ван не па ч. 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (удзел у 
ма са вых бес па рад ках).14-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 3 га ды зня во лен ня ў ка ло нii 
ўзмоц не на га рэ жы му.
Па мi ла ва ны 11-га жнiў ня 2011-га го да ўка зам прэ зi дэн та.
15-га са ка вi ка 2012-га суд Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска вы нес ра шэн не аб прэ вен тыў ным 
на гля дзе тэр мi нам на адзiн год за Ула дзi мi рам Яро мен кам у су вя зi з за тры ман ня мi i ад мi-
нiст ра цый ны мi арыш та мi.
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Ула дзi мiр Яро ме нак на зы вае да ты 14 траў ня са мы мi «чор ны мi» 
ў сва iм жыц цi. 14га траў ня 1995га го да яму бы ло толь кi ча ты ры 
га ды, та му аб тым, што кра i на стра цi ла та ды свае на цы я наль ныя 
сiм ва лы, ён да ве даў ся знач на паз ней.

Роў на праз 15 год, 14га траў ня 2010га го да, Ула дзi мiр Яро ме
нак атры маў штраф 30 «ба за вых» за тое, што вы веш ваў на цы я
наль ныя (белчыр во набе лыя) сця гi на су праць Каст рыч нiц кай 
пло шчы.

14га траў ня 2011га го да суд дзя На тал ля Чац вярт ко ва «ад ме ра
ла» яму 3 га ды па збаў лен ня во лi за ўдзел у па дзе ях 19га снеж ня 
2010га го да.

Крынiцыбеларускасцi
«МаюматулюзавуцьГалiнаМаркаўна.ЯнанарадзiласяўГоркахМа-

гiлёўскайвобласцi.ПаслязбацькамiпераехалаўМiёры.Авось тата
МiкалайПаўлавiч—мясцовы. Дакладней, з вёскi, якая недалёка ад
нашагарайцэнтра.Паслявайсковайслужбыстаўпрацавацьугорадзе,
дзеянызмацiiпазнаёмiлiся.

Вынiкамсталамаёнараджэнне4-гаверасня1990-гагода.
Амальусёдзяцiнства(дадругогашкольнагакласа)яправёўудзiця-

чымсадкуiўбабулiздзядулям,якiятаксамажылiўМiёрах.
Звычайнабацькiпрывозiлiмянедаiхупанядзелак,аўпятнiцу,то

бокнавыходныя,забiралi.Татачастабыўукамандзiроўках,мацiня-
рэдказатрымлiваласянапрацы,тамумагчымасцьглядзецьзадзiцем
бацькiмелiабмежаваную.Тымбольшштоўмянеёсцьстарэйшаярод-
наясястра.

Вялiкi ўплыўнамаёвыхаваннеаказаўменавiтадзядуля.Нажаль,
МаркаАфанасьевiчазнамiўжоняма...

Калi Беларусь толькi-толькi стала незалежнай, МЕНАВIТА ён купiў
беларускi буквар. Здаецца, 1992-га года выдання. З маленства дзед
вучыўмянечытацьМЕНАВIТАнабеларускаймове.Атрымлiваласяня-
блага,бопамяцьумянедаволiдобрая.Напрыклад,ужоўтрыгадыя
ведаўзнакамiтывершЯнкiКупалы.Памятаеце:«Моймiлытаварыш,
мойлётчык»?ПасутнасцiМЕНАВIТАдзядулязаклаўумойсветапогляд
зернелюбовiдасваёйрадзiмыiўсягобеларускага.

Унашымгорадзетрышколы.Длямяне(каббылопрасцей)абралi
тую,штомесцiццаблiжэйдадзедавайхаты.Вучыўсядобра,алевы-
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датнiкамнiколiнебыў.Школа
была рускамоўнай. Беларус-
каймове i лiтаратурыпрысвя-
чалася толькi некалькi гадзiн
натыдзень,але,яктолькiстаў
карыстацца камп'ютарам, па-
чаў цiкавiцца нацыянальным
рухамiмаюўвагуадразупры-
цягнуў«МаладыФронт».Маг-
чыма, тамушто я таксамама-
лады.

Некаторыя афiцыйныя эк-
скурсаводы кажуць, што назва
нашага горада пайшла ад рус-
кага слова «маёры», але гэта,
мяккакажучы,неадпавядаерэ-
чаiснасцi.Гiстарычнаяназваго-
рада,дзеянарадзiўся,«Мёры».
Пааднойзлегендаў,назваракi
Мерыца, на якой размясцiў-

сянашгорад,пайшлаад
таго, што навокал было
шматбалотаў,iдадзенае
месца было «мёртвым»,
не зусiм прыдатным для
жытла. А ўжо ад ракi i
атрымалася назва гора-
да — Мёры. Невялiчкае
мястэчкаўзнiклаўканцы
XVI-га стагоддзя, а назва
змянiлася, калi класiч-
ны правапiс перавялi на
«наркамаўку».

Зараз тамжывеменш
за дзесяць тысяч чала-
век.

Iмгненнiдзяцiнства.
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Увесь час чакаў, калi па-
ступлю ў Мiнск, бо Мiёры,
як бы мовiць, знаходзяцца ў
баку ад палiтычнага жыцця.
Студэнтам Беларускага дзяр-
жаўнагаўнiверсiтэтаiнфарма-
тыкi i радыёэлектронiкi стаў
без якiх-небудзь цяжкасцей.
Лiтаральнапразнекалькiтыд-
няўпастаяннагазнаходжання
ў сталiцы пачаў шукаць кан-
такты з сябрамi «Маладога
Фронту».

Яшчэ ў дзяцiнстве (разам
вучылiся ў школе) мы былi
знаёмыя з Мiколам Дзiмi-
дзенкам. Знайшоў тэлефон.
Сустрэлiся.Ёнмянеўарганiза-
цыюiпрывёў.Маешкольныя
сябры ведалi пра гэта раней
забацькоў,боiхяяшчэ«рых-

таваў».Успрынялiнармальна,толькiтурбавалiся,кабгэтанеперашко-
дзiлавучобе.Пазнейтакяноiадбылося.

Iувогуле.НаЗаходняйБеларусiдабальшавiкоўваўсечасыадносiлi-
сядаволiкепска.Памяталi,колькiгораяныпрынеслiлюдзям.Тамумой
выбар«МаладогаФронту»равеснiкi сустрэлi з разуменнем.Маўляў,
«мыбтаксамадалучылiся,аленехапаесмеласцi».

Сталiчныя«дэбюты»
Паступiўяў2008-ымгодзе iпершыкурсправучыўсябезякiх-не-

будзьпраблем.Напэўна,таму,штопалiтычнаяактыўнасцьбыламi-
зэрнай. Яна актывiзавалася толькi блiжэй да лета. З гэтага часу не
прапускаў нi адной акцыi салiдарнасцi, якiя праходзiлi ў тыя часы
кожнымесяц.

Першаезатрыманнеадбылося7-гатраўня2009-гагода.Гэтаяакцыя
была прымеркавана да гадавiны знiкненняЮрыя Захаранкi. Нас са-
браласячалавек50.Зпартрэтамiзнiклыхiпалiтзняволеныхвыстраiлi-

Iмгненнiдзяцiнства.
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сянаКастрычнiцкайплошчыў«Ланцугнеабыякавыхлюдзей».Дарэчы,
менавiтаўгэтычасправодзiўгаладоўкуМiколаАўтуховiч, i«Малады
Фронт»распачаўгаладоўкусалiдарнасцiзпалiтзняволеным.

Непасрэднападчаспiкетунiкоганезатрымлiвалi.Проста,калiакцыя
скончылася,уследзанамiпайшлiамапаўцы.Мой«дэбют»адбыўсяў
ЦэнтральнымРУУС.Трыгадзiныпрастаяўтварамдасценкi,потымпе-
рапiсалiдадзеныяiадпусцiлi.Таксённянебывае.

Натуральна,адразупрыйшла«цялега»ўдэканат,алелетнююсесiю
яяшчэпаспеўздаць«безпрыгодаў».Праблемыпачалiсязпачаткам
другогакурса.Мянесталiвыклiкацьудэканат iказаць,што«нетым
займаюся».Адказаў:«Вучобегэтанеперашкаджае,ачымязаймаюся
ўвольнычас,кiраўнiцтваўнiверсiтэтахвалявацьнепавiнна».

Яныгэтадобразапомнiлi.Зiмойтакiсказалi:сесiютыздасi,аленез
першагаразу.Зрабiлiтакнаўмысна.Пераздачааўтаматычнаазначала
пазбаўленнестыпендыi,боявучыўсяна«бюджэце».Янабылатакой
«смешнай»iбольшнагадвала«падачку»,чымрэальнуюдапамогу.Я
наватнехваляваўся,калiвыкладчык,амальнеслухаючыадказ,кiнуў—
прыйдзешяшчэраз.

Празгодяатрымаўпершыштраф.УтойдзеньагучвалiпрысудМi-
калаюАўтуховiчу.Мыўжоадышлi адбудынкаВярхоўнага суда, ка-

Iмгненнiдзяцiнства.
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лiпад'ехаўаўтобус,кудыамапаўцы«загрузiлi»,акрамямянеМiколу
Дзiмiдзенку,АляксандраКазулiнаiАляксандраМакаева.Склалiпра-
такол,што«лаялiсяматамiнерэагавалiназаўвагiсупрацоўнiкаўмi-
лiцыi».

Судзiлi12-гатраўняза«дробнаехулiганства».Усiмдалiштрафы—
часлiбералiзацыi.

Праздваднiмянезатрымалiзноў.Ужозатое,штоўгадавiнуганеб-
нагарэферэндуму1995-гагодаразамзсябрамвывесiўнацыянальны
бел-чырвона-белысцягнасупрацьКастрычнiцкайплошчы.Непаспелi
спусцiццазпажарнайлесвiцы,якпад'ехаўмiкрааўтобус...

Нас адвезлi ў Цэнтральнае РУУС. Там склалi пратакол, забралi
асабiстыярэчы,заставiлiвыцягнуцьшнуркi.Япадумаў—суткi,але
памылiўся.Зноўштраф.Суддзявельмiздзiвiлася,калiдаведалася,
штодваднiтамумянетаксамасудзiлi...30«базавых»...Лiбералiза-
цыя...

Паслягэтагамяневыклiкалiваўнiверсiтэцедадэкана,дзе«ўляпiлi»
«строгуювымову з занясеннемуасабiстуюсправу».Сесiюя з горам
папаламздаўiперайшоўнатрэцiкурс.

Пачаласяперадвыбарчаяпрэзiдэнцкаякампанiя,падчасякойнiкога
большчымнагадзiнунезатрымлiвалi.ПрацаваўукамандзеВiталяРы-
машэўскага,боёнмнепадабаўсябольшастатнiх.Афiцыйнаж«Мала-
дыФронт»непадтрымлiваўнiводнагакандыдатаўпрэзiдэнты.Кожны
вызначаўсясамастойна.

19-гаснежня2010-гагодалiбералiзацыяcкончылася.

Трэцiарышт
Галасавацьянепайшоў.Небачуўгэтымсэнсу,богаласывыбаршчы-

каўунаснiхтонелiчыць.Напярэдаднiвыбараўмыарэндавалiкватэ-
рудлятых,хтопрыедзеўМiнскзрэгiёнаў.Яевельмiхуткаўзялi«пад
кантроль»спецслужбы.

18-га снежня я быў тамразам зДзянiсамЛазарам, ЭдуардамЛо-
бавымiЗмiцерамДашкевiчам.Запошнiммызбiралiсяразамехацьу
адзiнбок,аДзянiсзЭдуардам—удругi.Янывыйшлiраней,аЗмiцер
пайшоўвыносiцьсмецце.Апотымадразунакiраваўсянапрыпынак,
дзеўжостаялiДзянiсзЭдуардам.Утрохянывырашылiкрыху«адвес-
цi» «хвост». Гэтамяне i выратавала ад «прэвентыўнага» арышту, бо
празгадзiнухлопцыапынулiсязакратамi.
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Вечарам гэтагаждняразам з iншымi будучымi ўдзельнiкамiПло-
шчымыначавалiўжонадругойкватэры.Як гэтабываенапярэдаднi
вельмiважнайпадзеi,амальнеспалi.Ранiцайдамовiлiсясустрэццана
Прывакзальнайплошчы,дзефармаваласякалонаБХД,iпа2-3чалаве-
кi(кабнепрыцягвацьувагi)выйшлiнавулiцу.

...КалiнаплошчыНезалежнасцiпачаўся«хапун»,язнаходзiўся
каляпрыступакЦэнтральнайвыбарчайкамiсii.Яктолькiзаўважыў,

Iмгненнiдзяцiнства.
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што АМАП пачаў «працаваць» i прыцiскаць людзей да будынка,
прабiўсяза iхспiны.Праўда,прыгэтымзгубiўадзiнкрасовак.По-
тымвыпадковасустрэўсвайгосябра,якiдаўмнепарушкарпэтак.
Зiмна.Мароз.Аледумалася,штоўсёгэталепш,чымзнаходзiццаў
аўтазаку.

Разамзнатоўпампайшоўдагатэлю«Мiнск».Тампачуў,штозКаст-
рычнiцкайплошчынанастаксамарухаеццаАМАП,iпразпраспектНе-
залежнасцi трапiў уМiхайлаўскi сквер. Там стаў папраўляць павязку
наназе.Нейкiмужчына,калiдаведаўся,штоздарылася,прапанаваў
зайсцiўсуседнiдом,дзеiжыве.Ённапаiўмянегарачайгарбатайiдаў
другiабутак.

Пазней змог вырвацца з ужо ачэпленай мiлiцыянтамi i салдатамi
плошчыНезалежнасцiiдамовiццазсябрамiпрасустрэчунаёйнаступ-
нымднём.Нанаступныдзеньятамдаведаўся,штоўкраiне«наступiў
37-ыгод»iнiякагапрацягуПлошчынебудзе.Сабраласякаля40-ача-
лавек,i,яктолькiпачалiдаставацьсвае«расцяжкi»,нанаснакiнулiся
мiлiцыянты.Урэшце—15сутак.

УМiнскуўвесьпрыёмнiк-размеркавальнiкнаАкрэсцiнабыў«забi-
ты»людзьмi,iнаспавезлiўЖодзiна.

Калiвыйшаў,думаў,штоўсёгэтымiабмяжуецца,аказалася—па-
спяшаўсязвысновай.Датагож,вучобамянеўтоймомантбольштур-
бавала, чымусёастатняе.Пакульбыўзакратамi,прапусцiў усе свае
залiкi (без iх недапускаюцьда iспытаў), а курсавыпраект (ёнбыў у
ноўтбуку) забралiпадчасзнаходжання«насутках» (унашайкватэры
адбыўсяператрус).

Хуткапаздаваўзалiкi,аднакзагэтычаспрайшлiдваiспыты.Хацеў
пайсцiнатрэцi,калiпазванiлiздэканатаiсказалi,штоябольшнесту-
дэнт.Дакументытрэбабылозабраць19-гастудзеня,алезранiцыда
мянепрыехалiсупрацоўнiкiКДБi«забралi»надопыт.

Тамсказалi,штоза20-еснежняяадсядзеўсвае«суткi»аза19-е—
не,адвезлiўМаскоўскаеРУУСiсклалiадпаведныпратакол—7сутак.
Самаедзiўнае,штояпайшоў«адвышэйшагадаменшага»,тобокад
15-цiсутакда7-мi.Звычайнабываенаадварот.

26-гастудзеня2011-гагодаяныскончылiся,аленасвабодуяневый-
шаў.

Трэцi арышт адбыўся проста на Акрэсцiна. З КДБ прыехаў Змiцер
Свiстун,якi,мабыць,«курыруе«МаладыФронт».Намяненадзелiкай-
данкiiадвезлiў«амерыканку».
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Волябезволi
З«амерыканкi»праздзесяцьдзёнмянеперавезлiна«валадарку»,

апразтрызпаловаймесяцы«далi»трыгадызняволення.Этапавалi,
нягледзячынаадпаведныязаявы,толькiбольшякпраздвамесяцы
пасляпрысуду.Папраўчаякалонiя№3,якаямесцiццападВiцебскам
упасёлкуВiцьба,вядомаятым,штонекалiтам«сядзеў»Аляксандр
Казулiн. Тудыжнакiравалi АляксандраАтрошчанкава i ЗмiцераДа-
ронiна.

Дарэчы,уадным«купэ»спецыяльнагавагонадаОршыяехаўразам
зАндрэемАлегавiчамСаннiкавым.Iсудзiлiнастаксамаразам.

Укалонiiябыўгрузчыкамнатартаку,тобокнасiўдошкiiбярвеннi.
Шматпапрацавацьнедавялося.На«промке»давызваленняяпрабыў
усягопяцьсутак.

Яшчэ ў «каранцiне»мне прапанавалi напiсаць прашэнне аб памi-
лаваннi.Першапачатковытэкст(пакаяннеiпрызнаннесваёйвiны)не
задаволiў.Паслядоўгiхудакладненняўзасталосятолькi«прашумяне
вызвалiць».

Янаватневедаўпрасваё«памiлаванне».ВыклiкалiнаКПП«пра-
мзоны»iсказалi—збiрайсваерэчы.Наквiткiiхарчаваннедалiтолькi
16тысячбеларускiхрублёў.Здзек.МеншзадвадалярыпакурсуНа-
цыянальнагабанкаРБ.Наваткалiнiчоганеесцi,напраездусёроўна
нехопiцьДобра,штобылiгрошынаасабiстымрахунку.Тыя,штомне
дасылалiсябры.

Амальнеафiшаваўсваёвызваленне.Толькiпапярэдзiўбацькоў.
Стаўнаўлiкумiёрскаймiлiцыi,апразнекалькiдзён(16-гажнiўня)

паехаўуМiнск.Трэбабылоаднаўляццаўрадыётэхнiчнымунiверсiтэ-
це.Потымзноўбылiарыштыi«суткi».4-гастудзеня2012-гагодамяне
зноўадлiчылi.Паслявырашыўнетрацiцьдарэмначас,змянiцьнакiру-
накiстацьнастаўнiкамбеларускаймовыiлiтаратуры.Вучобупрацяг-
нуўуiншыммесцы.

Усувязiзтымштопакульнельгабездазволупакiдацьмежыкраi-
ны,хутчэйзаўсёгэтабудзенейкаедыстанцыйнаенавучанне.Вучыцца
маюнамерулюбымвыпадку.

Прафiлактычнынаглядмнезамянiлiнабольшжорсткiпрэвентыўны.
Аднаксправанетолькiўгэтым.Такоеўражанне,штоўкраiнезаразпа-
нуенатуральнаеюрыдычнаебязмежжа.Мiлiцыянтынаватключыад
маёйздымнайкватэрыўМiнскупадрабiлi.
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Хутчэйзаўсёгэтаадбылося,калiмызсябрамiчарговыразбылiна
Акрэсцiна,альбоключдалаўладальнiцакватэры.Ужозафiксаванадва
выпадкi,калiiхвыкарыстоўвалi,якслед.Уявiце,самiадчыняюцьдзве-
ры,урываюццаiкладуцьусiх«мордайупадлогу».Унармальнайкраi-
непадобнаенаватпрыдумацьцяжка...

Заразяафiцыйнанаволi,алеякаяволяўнашайкраiне.13-гажнiўня
2011-гагодаявыйшаўненаволю,азаплот.Затойплот,якiагародж-
ваекалонiю«Вiцьба»адвялiкайтурмызназвай«Беларусь».

Ябудурабiцьусёмагчымае,кабсiтуацыяўнашайкраiнезмянiлася.
Кабновыяпакаленнiнiколiнезведалiтаго,якзатваепогляды,вальна-
думствакiдаюцьзакратыабозбiваюцьнаплошчы.

ЯправаслаўнывернiкiбаюсятолькiБожагасуда.Гэтаадказнапы-
танненаконт«перспектыў»зноўапынуццазакратамi.Чалавечыясу-
ды,канешне,важныя,алегэтанесамаегалоўнаеўнашымжыццi.
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На па мiн: Ула дзi мiр Ко бец на ра дзiў ся 7-га лiс та па да 1971-га го да ў Сло нi ме. У 1989-ым 
го дзе скон чыў БДУ па спе цы яль нас цi «ге ог раф-эко лаг». У 2000-ым го дзе з ад зна кай 
скон чыў Ака дэ мiю кi ра ван ня пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Адзiн з за сна валь нi-
каў i ка ар ды на та раў ру ху «Зубр». Кi раў нiк iнi цы я тыў най гру пы, а за тым вы бар ча га шта ба 
кан ды да та ў Прэ зi дэн ты Рэс пуб лi кi Бе ла русь Анд рэя Сан нi ка ва. Арыш та ва ны 21-га снеж-
ня 2010-га го да. Прад' яў ле на аб вi на вач ван не па 1 i 2 част ках ар ты ку ла 293 Кры мi наль на га 
ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). У ноч на 27-е сту дзе ня 2011-га го да 
ад пу шча ны пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе.
У жнiў нi 2011-га го да Ула дзi мiр Ко бец та ем на па кi нуў Бе ла русь i ўжо за ме жа мi кра i ны 
да ве даў ся пра спы нен не 23-га жнiў ня кры мi наль най спра вы су праць яго. 19-га ве рас ня 
2011-га го да на сай це Хартыi'97 з'я вiў ся ар ты кул У. Ко бе ца, у якiм ён рас па вёў пра ка та-
ван нi i вяр боў ку ў след чым iза ля та ры КДБ.
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Маг чы ма, гэ ты тэкст не ка му мо жа пад ацца вель мi рэз кiм i ра
ды каль ным. Маг чы ма, нех та на ват ска жа пра «вя кан не зза мя
жы». Маг чы ма, не ка то рыя па ра яць па гля дзець у люс тэр ка i ўзга
даць аса бiс ты «фiнт з КДБ».

Ад нак аў тар гэ тай кнi гi вы ра шыў даць тэкст прак тыч на без зме
наў па вель мi прос тай пры чы не: Ула дзi мiр Ко бец мае пра ва так 
ду маць. Як ма юць пра ва на iс на ван не i су праць лег лыя дум кi. Ме
на вi та гэ та нам га ран ту юць бе ла рус кiя за ко ны. Аль бо я не маю 
ра цыi?

Першыяднiнаволiпакiнулiадчу-
ваньнепустэчы,выпаленайзямлi.

Маштаб трагедыi 19-га снеж-
ня 2010-га года стаў зразумелым
толькiпавыхадзезСIЗАКДБпасля
амальдвухмесячнай iзаляцыi.Пас-
ля iнфармацыйнага вакууму «аме-
рыканкi»хвалянавiнаў,лiтаральна,
агаломшыла.

З розных краiнаў пасыпалiся тэ-
лефанаваннi сяброў i знаёмых:людзi,штопрацавалi ў кампанii i па-
збеглiарыштуiкатаванняўкоштамад'ездузкраiны,тэлефанавалiна
хатнiнумар,iўiхголасе,iхсловахбыўтакiмоцныподыхВолi,штоён,
нiбызавушы,выцягваўзлiпкагапавуцiннянавязанайрэчаiснасцi.

Нанекалькiбудучыхмесяцаўкропкайапорыдлямянестаўбеларус-
кiПраваабарончыцэнтр«Вясна».

АлесьБяляцкi, якi прысвяцiў сваёжыццёдапамозе i ратаванню
ахвяраўрэпрэсiйне толькi ўБеларусi, але i ўцэлымсвеце, кiнуты
хунтаюЛукашэнкi за краты. Iмя гэтага чалавека будзепрапiсана ў
падручнiкахновайсвабоднайБеларусi,яго iмемназавуцьвулiцы i
плошчы.Але гэта—потым. Заразмусiм вызвалiць з турмы гэтага
ВялiкагаБеларуса!

Алевернемсяўзiму2011-гагода.Паабшарахпалiтычнайпустэльнi,
штозасталасяпасля19-гаснежня,сноўдаюць«тэрмiнатары»рэжыму,
некаторыязiхнякепскаiмiтуюцьпрацягпалiтычнайбарацьбы(яккура
задсеченайгалавойусёяшчэкудысьцiбяжыць).

Яшчэдаарышту—20-гаiўпершайпалове21-гаснежня—ямеў
iнфармацыюадмiжнародныхназiральнiкаў.Тое,штояныраспавя-
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далi,тлумачыцьрэакцыюЛукашэнкiнапратэст19-гаснежня:Лука-
шэнкаальбоадставаўадСаннiкава,альбоапярэджваўягоналiча-
ныягаласы.

Наваткароткая—усягокалямесяца—перадвыбарчаякампанiя,ка-
лiдазволiлi трохуболей,чымзвычайна, такзмянiлабеларускае гра-
мадства,штоспалоханаяхунтадзелязахаванняўладыбрутальнапада-
вiлапратэстуМiнскуiфактычнаўвялаўкраiненадзвычайнаестановi-
шча,пагрузiлаграмадстваўатмасферужывёльнагастраху.

Нянавiсць да «неблагадарнага» народу— рыса, аднолькавая для
ўсiхтыранаў,якiяплануюцьправiцьвечна,алеаднойчызнаходзяцьна
цэнтральнайплошчысталiцышматтысячнынатоўп.

Тырануцяжкапаверыцьутое,штонарод,якiёнлiчыўсваiмулас-
ным,можаасмялецьiўказацьямунаягосапраўднаемесца.

Далейшая логiка простая: чымбольшбрутальныя захады прымае
тырансупрацьапазiцыi,тымбольшнезайздросныягонылёс.

Сiтуацыя,штосклаласянапярэдаднiвыбараў2010-гагода,далаЛу-
кашэнкумагчымасцьатрымацьзаходнiякрэдыты,далучыццадапра-
грамы «Усходняе партнёрства», пазбавiцца iзаляцыi (вiзiты ў Мiнск
Вэстэрвэлле,Сiкорскага,Саланы,iншых)уабменнаiмiтацыюдэмакра-
тызацыiўБеларусi.З'явiлiсяапалагетытакойпалiтыкi,структуры,закi-
пеларабота.

Зразумела,штомяняцьнештаўпабудаванайвертыкальнайсiстэме
ўладыЛукашэнканезбiраўся:выцягнешадзiнкаменчыкiўсяжорсткая
канструкцыяабвалiцца.

«Дэмакратызацыю»вырашылiз'iмiтаваць,анадзвычайкароткаякам-
панiямусiлазасцерагчырэжымаднезваротныхпрацэсаўуграмадстве.

Акцыя пратэсту супраць фальсiфiкацыi вынiкаў галасавання 19-га
снежня2010-гагодазламалагульнюiмiтатараўдэмакратызацыiiiхеў-
рапейскiхлабiстаў.Увесьсветпабачыўсапраўднаеаблiччазвычайнай
беспрасветнайтыранii.

Рэчаiснасцьзмянiлася—часпадзялiўсяна«да19-гаснежня»i«пас-
ля19-гаснежня».Шокбеларусаўадгэбэшна-мiлiцэйскагагвалтунад
людзьмiбыўтакiмоцны,штовочыпаадкрывалiсянаватутых,хтопе-
радгэтымсапраўдыверыўу«лукашэнкавыцуд».

Прэзiдэнцкаякампанiяаспрэчыламiтпраапалiтычнасцьбеларусаў.
Яктолькiраспачаўсязборподпiсаўiз-загульнiўiмiтацыюўладыдалi
людзяммагчымасцьзбiрацьiставiцьподпiсыадкрыта,укампанiюiм-
гненнаўключылiсятысячылюдзейпаўсёйкраiне.
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Можнатолькi ўявiць,якбызмянiлася грамадства,калiбкампанiя
трываланеадзiнмесяц,аболей...

Прайшоўчаспасля«пагрому»19-гаснежня,iзагучалiгаласыаген-
туры—тых,хто«засумаваў»пачасе«да19-гаснежня».Абчымсуму-
ем?ХiбанемеўЛукашэнкашанецу2010-ым?Меў.Малахтомеўтакi
шанец,якiЛукашэнкамеў.Самаапазiцыя,Еўразвязiiншыяпадказвалi
гэтаебяспечнаевыйсце.Дыкучымжасправа?

Справаўтым,штоўцэлымсвеценяманiводнагапрыкладудабра-
ахвотнайдэмакратызацыiдыктатуры.Самаяе(дыктатуры)сутнасцьне
можапрыняцьдэмакратыю,босвабодаслова,правычалавекаiвяр-
шавенствазаконазнiшчаюцьдыктатуру.

Наадварот,падзеiўТунiсе,Егiпце,драматычныяпадзеiўЛiвiiпрывя-
лiдазвяржэннянавязаныхнародам«усенароднаабраных»рэжымаў,
наватдазабойствалiвiйскагатыранаМаамараКадафi.

АрабскаявясназмянiлапалiтычныландшафтпаўночнайАфрыкi,а
заразмыназiраемзабясслаўнымiганебнымпадзеннемАсада—ты-
рана,штопасылаеавiяцыюбамбiцьжылыякварталысiрыйскiхгара-
доў,забiваесiрыйскiхжанчынiдзяцей.

ЗпрэзiдэнтамСлавацкайасацыяцыiпакультуры,адукацыi
iкамунiкацыiЛюбамiрайСлушнай.
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Зкожнымзгэтыхкатаўусвойчасспрабавалiдамовiцца.Кадафiна-
ватамальадкупiўсяадзбiтагапаягонымзагадзенадВялiкайБрыта-
нiяй авiялайнера. Але— безвынiкова. Дыктатуры не рэфармуюцца,
дыктатары не робяцца бацькамi-заснавальнiкамi дэмакратый. Яны
зневажаюцьдэмакратыюцалкам,успрымацьпакорлiвасцьпалiтыкаў
волiвыбарцаўякслабасць.

Дыялогi прадстаўнiкоў дэмакратычнага свету з прадстаўнiкамi рэ-
жыму—дрэннысiгналякчыноўнiкам,такiапазiцыi.Канецукожнай
дыктатурыўсёроўнабудзеадзiнiтойжа.Алезмарнаванагачасуiах-
вяраўбудзезначнаболей.

«Ура-кампанiя»,штозахапiлаўладуўнашайкраiне,пахаваланад-
зеiцэлагапакалення,амагчыма,iнекалькiхпакаленняўбеларусаў,на
ўдзел убудаўнiцтве ўласнага ўтульнагадома—еўрапейскайкраiны,
якаябмелаўсешанцыбыцьпрыкладампоспехуiдэмакратыiдляцэ-
лагарэгiёну,быцьтутлiдарам,анепарыяй.

Хачузвярнуццадагiсторыi.Вось,штоздзiўляе—паслябольшяк200
гадоў расiйскага iмперскага панавання, пасля сусветных войнаў i та-
тальнайрусiфiкацыiБеларусь,штопаўсталанаруiнахВялiкагакняства
Лiтоўскага,якiранейпрацягваенараджацьлiдараў,дзяржаўныхiгра-
мадскiхдзеячаўсусветнагаўзроўню.

ЗнамеснiкаммiнiстразамежныхспраўСлавакiiМiланамЯжовiцай.
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Алелюдзi,пасваiхасабовыхякасцяхпаклiканыябыцьэлiтайкраiны,
адказнайзаяеразвiццё,мардуюцца,кiдаюццаўтурмы,падвяргаюцца
катаваннямiшальмаванню,знiшчаюццафiзiчнатымi,кагонельгабы-
лобзастомiльдапускацьнаватдакiраўнiцтвазадрыпанымкалгасам.

Забiтыя(яклiчацьмногiя—заўвагааўтара)ГенадзьКарпенка,Вiктар
Ганчар,АнатольКрасоўскi,ЮрыЗахаранка,ДзмiтрыйЗавадскi,Андрэй
Зайцаў,АлегБябенiндыiншыя.

ПрайшлiпразтурмыальбозастаюццазакратамiАндрэйСаннiкаў,
УладзiмiрНякляеў,МiколаСтаткевiч,ДзмiтрыБандарэнка,НаталляРа-
дзiна, АляксандрАтрошчанкаў, Iрына Халiп, АлесьМiхалевiч, Змiцер
Дашкевiч, Наста Палажанка, Павал Севярынец, ЭдуардЛобаў, Алесь
Бяляцкi,МiкалайАўтуховiч,СяргейКаваленка,АнджэйПачобут,Аляк-
сандрКазулiн,АндрэйКлiмаў,шматiншых.

АлеспынiцьгэтынатуральныгiстарычныпрацэсхеўраЛукашэнкiяк
немагла,такiнеможа.НемагчымаўXXIстагоддзiспынiцьэвалюцыю
цэлайеўрапейскайкраiны...

Добрапамятаю1994-ыгод—АляксандрЛукашэнка,якiперамогна
першыхпрэзiдэнцкiхвыбарах,сабраўжурналiстаўiзаявiў,штодаўла-
дыпрыйшлакамандапрагматыкаў.

Праз18годлукашэнкаваБеларусь
варожыцьзусiмiдэмакратыямiсве-
ту — краiнамi, якiя валодаюць пе-
радавымi тэхналогiямi i асноўнымi
фiнансавымi рэсурсамi, эканомiка-
мi,якiязабяспечваюцьсамывысокi
ўзровеньi,яквынiк,самуювысокую
працягласцьжыццянасельнiцтва.

Гэтыя краiны знаходзяцца ў пра-
цэсе складанай, але вызначальнай
длябудучынiўсёйцывiлiзацыi iнтэ-
грацыiнагрунцесупольныхкаштоў-
насцяў i,найперш,нагрунцешана-
ванняправоўiсвабодчалавека.

У сябрах жа «прагматыка» Лука-
шенкi—сусветнаянабрыдзь—аф-
рыканскiя людаеды, блiзкаўсход-
нiя царкi i заакiянскiя клоўны. У iх
уласных краiнах катастрафiчна нiзкi

УФранцыiзЛеанiдамНавiцкiм
(былыахоўнiкАндрэяСаннiкава).



37ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.МАНАЛОГЗ-ЗАМЯЖЫ

ўзровеньжыцця,iхграмадзянепраўдамiiпадманамiўцякаюцьуволь-
нысвет,праклiнаючы«ўсенароднаабраных»iдыётаў.

Здаровы прагматызм мусiў падказаць Лукашэнку не ставiць над
уласным народам эксперымент па працягласцi iснавання аўтарыта-
рызмуўадзiнайеўрапейскайкраiне—Беларусi.

Вынiкамтакогакiраваннястанебезнадзейнаяадсталасцьцэлайкра-
iны,галечаiўцёкiбеларусаўзуласнайдзяржавы.

Дзеляпрацягукiравання«лукашэнак»уахвяруiнадалейбудзепры-
носiццасiстэмавышэйшайадукацыiБеларусi.Нуштозначацьдляко-
нюха,якiатрымоўваекайфадусёдазволенасцi,такiясловы,як«Йель»,
«Оксфард»,«Кембрыдж»,«Сарбона»?ЯкiтакiБалонскiпрацэс?

За словамi пра скарачэнне тэрмiнаў адукацыi рушаць услед i кан-
крэтныязахады.КалiжпрасачыцьлогiкуЛукашенкi,тоiўвогулеможна
ўперспектывечакацьадмовыадсiстэмывышэйшайадукацыi.Яесме-

Зсям'ёй.
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ламожазамянiцьвайскова-страяваяпадрыхтоўкаiпалявыязборыса
стрэльбамiпанiзкалётнымпаветранымцэлям.

Усетыраныiаўтакратыўнашчассканчваюцьаднолькава,iнеiстот-
на,цiтосусветная«закулiса»прадвызначаеiхнылёс,цiтоваўласным
атачэннiзнаходзiццасапраўдныафiцэральботрохубольшдальнабач-
нычалавек,якiаднымдзеяннемспынiцьпадзеннекраiныўнiкуды.

СапраўднайпадставайнежаданняЛукашэнкi «дэмакратызавацца»
з'яўляюцца«знiкненнi»апанентаў—ВiктараГанчара,ЮрыяЗахаран-
кi, Анатоля Красоўскага, Дзмiтрыя Завадскага, акалiчнасцi смярцей i
арыштаў цэлагашэрагу iншых дзяржаўных i грамадскiх дзеячаў, бiз-
нэсоўцаў, разбудаваная пад кiраўнiцтвам Лiдзii Ярмошынай сiстэма
фальсiфiкацыiўсiхвыбараўiрэферэндумаўпасля1994-гагода,падзеi
19-гаснежня2010-гагода.

Чашаранацiпознаперепоўнiцца iўсеахвярыбудуцьнасумленнi
дыкатараiягоныхпамагатых,лёсякiхнезайздросны,бонеўсепаспе-
юцьзбегчызкарабля,якiтоне.

Тым,хтояшчэнепаспеўуляпаццаўзлачынствы,штоплануюцца i
здзяйсняюццатымi,камугубляцьужонямачаго,хочаццапараiцьбег-
чыякможнадалейадЛукашэнкi,ягоныхсыноўiўвогулеадусiх,хто
садзiць,забiваеiфальсiфiкуеягонымiмем...

...Турмазастаеццаўдушыназаўсёды.Зчасам,калiсыходзяцьнач-
ныякашмары,янаапускаеццаглыбей,iздаецца,штотыўвогулепазба-
вiўсяяе.Але,насамрэч,усамымцмянымкуткусвядомасцiтурмабудзе
драмаць,часадчасупрабуджаючыдажыццябрудна-зялёныямалюн-
кiкамер-трунаў,лязгметалiчныхдзвярэй,трэскэлектрашокераў,крыкi
«чорныхмасак».

Алехiбагэтаможнапараўнацьзтым,штоадчуваюцьiчагобаяцца
самазваныя«бацькi»народаўваўсiмсвеце?

Штык-ножудупеКадафi—гэтаiхначныкашмарiгэта—iхве-
рагоднаярэчаiснасць.



РУЖАНЕЦЛЁСУ

Да вед ка: Сяр гей Ка за коў на ра дзiў ся 12-га лю та га 1992-га го да ў ра сiй скiм Ле нi на гор ску.
Скон чыў мiн скую ся рэд нюю шко лу № 85.
Ак ты вiст гра ма дзян скай кам па нii «Еў ра пей ская Бе ла русь». Быў за тры ма ны 27-га сту дзе-
ня 2011-га го да ў якас цi па да зра ва на га па спра ве аб ма са вых бес па рад ках. Прад' яў ле на аб-
вi на вач ван не па ч.2 арт. 293 КК (удзел у ма са вых бес па рад ках).
Да су да ўтрым лi ваў ся ў СI ЗА №1 на вул. Ва ла дар ска га ў Мiн ску.
12-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 3 га ды па збаў лен ня во лi ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ-
жы му.
11-га жнiў ня 2011-га го да па мi ла ва ны згод на з ука зам прэ зi дэн та.
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Ме на вi та ру жа нец мае не па срэд ныя ад но сi ны да та го, што ста
ла ад ным з ус па мi наў пра Баб руй скую па праў чую ка ло нiю №2. 
Там Сяр гей Ка за коў зра бiў цэ лую ка лек цыю ру жан цаў. З хле ба. 
I ўво гу ле, ся род «зэ каў» вель мi час та су стра ка юц ца та ле на вi тыя 
лю дзi...

Арыенцiр—Беларусь
Амальусiмгероямсваiхнарысаўяпрапануюўзгадацьтэкстпеснi

АндрэяМакарэвiча«Тыпомнишь,каквсёначиналось?»Зразумела,
штоякмузыкаСяргейКазакоўнемогстацьвыключэннем,толькi«пер-
шыакорд»уягобыўвельмiкароткi—ЛенiнагорскТатарскайАССР.Лi-
таральнапаслянараджэннясынаягобацькiразышлiся,iСяргейпрак-

тычна да васьмi
гадоўжыўусваёй
бабулi ГанныПят-
роўныўСiбiры.

Яе муж Вiктар
Аляк с анд ра в i ч
быў вайскоўцам i
менавiта дзякую-
чы дзеду Сяргей
трапiў уМiнск.Як
вядома, вайскоў-
цы не абiраюць
месцасваёйслуж-
бы, хаця час ад
часу «кадравiкi»
прыслухоўваюцца
i да iх пажадан-
няў.Асаблiва,калi
тыя ўжо «блiжэй
дапенсii».

На жаль, пай-
сцiўзапасВiктару
Аляксандравiчуне
выпала.Простана

службе ён трагiчнаПершыгод.
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памёр.Здарылася гэтаўжоўБеларусi,дзетойслужыўапошнiя гады
жыццяiдзеягожонкапотыматрымалакватэру.

СяргейКазакоўпайшоўу«пралетарскую»85-юшколу,штомесцiцца
ўЗавадскiмраёнеМiнска.Менавiтаўгэтычас (1989-ыгод)пачалася
чарговая рэформабеларускай адукацыi, якая ў рэшце рэшт не была
здзейсненай.

Яквядома,нетакдаўно«дванаццацiгодка»былазамененана«адзi-
наццацiгодку»,iСяргеюпрыйшлосязакончыцьтойсамыклас,якiпа-
значаўсяабсурдным«штрыхом».

Алегэтабылопотым,боспачатку(паслядзясятага(зулiкамрэфор-
мы—заўвагааўтара)класа)навельмiкароткiтэрмiнхлопецпайшоў
вучыццаўАвiябудаўнiчаепрафесiйна-тэхнiчнаевучылiшча.

Мабыць,заразназва«вучылiшча»камусьцiпрыйшласянедаспадо-
бы,iiхперайменавалiўкаледжы.Незмянiўшысутнасцi...

ВыбарПТВтлумачыццавельмiпроста.Якiўсемы,СяргейКазакоўз
самагадзяцiнствапастаянначуўсловыпранеабходнасцьвучыццада-
лей.Тамуiвырашыўзрабiцьменавiтатак.Праўда,цягнуласяўсёвель-
мiнядоўга.Усягодватыднi.

Шчыракажучы,даволiагiднаслухацьадчыноўнiкаў,якiярасказва-
юцьпра«лепшуюўсвецеадукацыю»,асваiхдзяцейпрыгэтымнакi-
роўваюцьвучыццазамяжу...Калi«лепшаяўсвеце»—вучыцетут!

УшколеСяргейКазакоўвучыўся«таксабе»iтамуспадзяваўся,што
гучнаяназвавучэльнiбудзеадпавядацьiякаснайадукацыi.Памылiўся.
Прыйшлосяхуткавяртаццаназад.

СяродзахапленняўСяргеяКазаковамузыкадамiнавалабезумоўнаi
абсалютна.Разамзразуменнемтаго,штонасур'ёзнымузроўнiёйпа-
жаданазаймаццатолькiзадпаведнай«корачкай»,тобокздыпломам
абнейкайадукацыi.

Пералiчваць усемесцыпасляшкольнайпрацыняма сэнсу падвух
прычынах.Першая—iхбылодаволiшмат.Другая—аднолькаваясут-
насцьзместу.Рознарабочы.

Менавiтазапошнягамесцапрацы(фасоўшчыкбазыгароднiны)яго
i«забралi»супрацоўнiкiКДБ.

Арыенцiр—Плошча
ПрыходнаКастрычнiцкуюплошчунебыўдляяго,яккажуць,спан-

таннымрашэннем.ЯшчэзашматмесяцаўдагэтагаСяргейведаў,што
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будземенавiта там. Як i
тое,дзелячагогэтабудзе
зроблена. IнакшКазакоў
простанемог. Iнетоль-
кi таму, што быў сярод
актывiстаў «Еўрапейскай
Беларусi».Выбардыкта-
вала сумленне, якое не
прымалатое,шторобiц-
цавакол.

19-га снежня 2010-га
годапачыналася,якзвы-
чайна,ранiшняйрэпеты-
цыяй. А пазней пачалi-
ся «дэбюты». I першы з
iх— удзел у выбарах. У
лютым Сяргею Казакову
споўнiлася 18 год, што
дазвалялагаласаваць.

Паслятагояк«кансты-
туцыйны абавязак» быў
выкананы, ён некалькi
часоўзсябрамiпiўкаву.
Нельга сказаць,што ў iх
кампанii панавала ня-
змушаная абстаноўка.
Хутчэй наадварот. Была
нейкая атмасфера на-
пружанасцi,чаканнене-
чагатрывожна-невядомага.Юнакiамальнеразмаўлялiпамiжсабой.

...Актывiсты«ЕўрапейскайБеларусi»збiралiсяпобачзцыркам.Уся-
гонекалькi соценьметраўдаКастрычнiцкайплошчы,але i iх хапiла,
кабзразумець,шторыхтуеццанештавельмiзначнае.Такойколькасцi
аўтазакаўудварахранейнебачыўнiхто.

Небудупадрабязназноўраспавядацьпрашляхзаднойплошчына
другую,бопрагэташматказаласяўкнiзе«Супрацьплынi»,якаябыла
надрукаванагодтаму.Адзначутолькi,штодапомнiкаЛенiну,штоста-
iцьлябудынкаДомаўраду,СяргейКазакоўпрыйшоўадзiнзпершых.

Школьнывыпуск.
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Магчыма,мянезаразнезразумеюцькамунiсты(утымлiкуiапазi-
цыйныя),алеяпрынцыповалiчу,штопомнiксамамуярамубязбожнiку
непавiненстаяцьпобачзмесцам,дзежывеБог.Некажучыўжопра
ўсеiншыяабставiны...Непрымаюi«адмазку»наконт«дэфiцытусрод-
каў»...КабпераставiцьпомнiкМаксiмуБагдановiчу,янызнайшлiся...
Знойдуццаiзараз...

Нестанузноўпрыводзiцьфакты,штосведчацьпразагадзяпадрых-
таваную правакацыю. Дадам усяго адну дэталь, пра якую распавёў
СяргейКазакоў.

Вечарам19-гаснежня2010-гагоданiхтоздэманстрантаўнаватiне
збiраўсяпадыходзiцьдаадмiнiстрацыйныхбудынкаў,бiцьтамшкло.
Сяргеюбылодобрабачна,якзрозныхчастаквялiкаганатоўпу(якпа
камандзе)вызначылiсягрупылюдзей,падбеглiдавокнаўДомаўраду
iпачалiiхбiць.Прычымрабiлiгэтадалёканеголымiрукамi,бошкло
тамвельмiтоўстае.Самае«цiкавае»,штоамальнiхтоз iхпотым«не
свяцiўся»ўсудах...

Калiпачаўся«хапун»,Сяргеюпашанцавала:ёнпрайшоўтрыачап-
леннi.ПобачзКазаковымзасталосядвоеягосяброў.Адзiнзiхстаўна
плечыастатнiхi«выглядзеў»разрыўуачапленнi,якоетолькi-толькiпа-

Канцэрт.
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чыналася. Гэта i да-
зволiла вырвацца,
боспачаткулюдзей
проста бiлi нейкiя
«цiхары ў цывiль-
ным», потым люта-
валi амапаўцы, а ў
«трэцiмколе»«пра-
цавалi» ўнутраныя
войскi. Адсутнасць
пэўнай «сiнхрон-
насцi» iхдзеянняў i
давала банальную
магчымасць збег-
чы.

Напэўна, нека-
торым мае думкi
пададуцца аднос-
на спрэчнымi, але
я прынцыпова лiчу,
што адказнасць па-
вiнны несцi ўсе, на
чыiх руках людская
кроў. I тыя, хто да-
ваў загады бiць, i
тыя, хто бiў. Адказ-
насць гэтая прый-
дзеабавязкова.Разамзлюбойновайуладай.

Нiўякiмразенезаклiкаюданейкiхмасавыхлюстрацый,алемаса-
вагадаравання,намойпогляд,быцьнепавiнна.Упэўнены,непазбеж-
насцьадплатыпрыпынiлабмногiх,бонеўсезiхганараццамедалямi,
якiяатрыманызазбiццёневiнаватыхлюдзей.

Добра памятую, як у 1994-ым годзе ў кабiнеты«новых» стаялi лi-
таральначэргiбылыхкебiчаўскiхпаплечнiкаў.Даволiхуткатадыяны
змянiлiадныкрэслынаiншыяiзаразспадзяюццазрабiцьгэтакжа.

Напэўна,частказiхпрэтэндавацьнагэтамаеправа(напрыклад,вы-
сокапрафесiйныякiраўнiкi—заўвагааўтара),алеёсцьiтыя,хтопавi-
ненадказацьзаасабiстыядзеяннi.

Перадтурмой.
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Перакананы,калiбнехтаадказаўзасавецкiярэпрэсii,сённябмыне
мелiтакогамiлiцэйска-кадэбэшнагабязмежжа.

Iяшчэ.Мяркую,штоягобылобзначнаменшiўтымвыпадку,каб
ахвяры годнаадказвалi сваiмкатам,анепадстаўлялiпадновыўдар
«iншуюшчаку».

Iнетрэбапрыкрываццазагадам iсловамiпра«кармiцьсваiхдзе-
так».Утых,кагозбiваюцьiкiдаюцьзакраты,альбосупрацькагонагла
iлгуцьусудахпрабрыдкаслоўе,дзецiёсцьтаксама.

Чужыарыенцiр
Чаму«чужы»?Першзаўсётаму,штоСяргейКазакоўнеабiраўягосам.
Дамоў (кiламетраў7-8) ён iшоўпаначному спужанаму горадуне-

калькiгадзiн.Трапiўусваюкватэрутолькiў2гадзiныночы.Уключыў
тэлевiзар, паглядзеў
рэпартажбеларускага
тэлебачанняiададчу-
ваннятаго,штоадбы-
ваецца нешта агiдна-
анамальнае, да пяцi
гадзiн ранiцы не мог
заснуць.

На наступны дзень
у яго брыгады на ба-
зе гароднiны была
«начная змена». Ра-
зам з Сяргеем працу-
юцьлюдзi,якiявельмi
мала цiкавяцца па-
лiтыкай. Дакладней,
цалкам апалiтычныя.
Кошты тады былi да-
статкова нiзкiмi, а за-
робкiвысокiмi.Тобок
нiякага эканамiчнага
крызiсу.

Таму можна зразу-
мець здзiўленне Ка-Паслятурмы.
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закова,калiёнпачуўдастатковаактыўнаеабмеркаваннепраблемы i
вельмiкрытычныяадносiныдаўлады.Якзвычайна,аднымiразмовамi
ўсёабмежаваласяiнатойраз.

Першыя днi пасля падзей 19-га снежня 2010-га года адрознiвалiся
асаблiвайнапружанасцю.Штодзённыяарыштыiператрусы,масаваявы-
мушаная«эмiграцыя»дэмакратычныхактывiстаў.Складваласяўражан-
не,што«цэрберы»сарвалiсязланцугоў iпадiх«клыкi»можатрапiць
кожны,укагодомаёсцькамп'ютар,аўдумках—непрыняццесiстэмы.

Калiгэтаiёсцьпрыкметы«стабiльнасцi»,томнебвельмiхацелася
пачуцьпрасутнасцьгестапаўскiхметадаўiканцлагераў...

Лiтаральназатыдзеньу«ЕўрапейскайБеларусi»змянiласяўсётак
кардынальна,штонаяепрыкладземожнабылобчытацьлекцыiпра
«тактыкувыпаленайзямлi».Прычымзнайсцiнейкiя«канцы»былоне-
магчымапавызначэнню.Людзi«знiкалi»,якукнiжкахпраГарыПота-
ра.Iтолькiпотымстанавiласявядома,штояныальбозамяжой,альбо
закратамi.

Напрыклад,СяргеюКазаковупратое,штоягосябразнаходзiццаў
Варшаве,расказалi«чэкiсты»падчасдопытуўследчымiзалятары.

Словам, на вулiцу было выходзiць, як кажуць маладыя, «стрём-
на»...

Арышт самога Сяргея нагадваў прымiтыўны крымiнальны серыял,
якiхзаразвельмiбагатанатэлебачаннi.Наягомабiльнытэлефонпа-
чалiсязванкiзневядомыхнумароў.Казакоўздагадваўся,хтогэта,таму
адразузмянiўсiмкуiз'ехаўзкватэры,дзежыўнатоймомант.

«Вылiчылi»ягопразбабулю,даякойпрыехалiзмiлiцыiiсказалi,што
зяеўнукамхочуць«простапаразмаўляць».Таяпаверылаафiцэрскiм
словамiназваламесцапрацы,дзеСяргей«афiцыйна»незначыўся.

ЗаКазаковым«прыйшлi»27-гастудзеня.Учарговую«начнуюзме-
ну». Спачатку некуды выклiкалi начальнiцу брыгады. Неўзабаве яна
вярнуласяiпапрасiлаСяргея«схадзiцьзёйдадзяжурнага».Яктолькi
тойзайшоўуадпаведнаепамяшканне,следамкрочыў(кабнезбег)не-
вядомыўцывiльным.Паказаў«корачку».Потымгэты«опер»дазволiў
«скiнуцьсмс»празатрыманнеiзагадаўвыключыцьтэлефон.

СпачаткуКазаковапрывезлiўЦэнтральнаеРУУС,дзеёнпрабыўтрое
сутак,апотым—наВаладарку.

НадопыцеСяргеюдалiтакзванага«дзяржаўнагаадваката»,якiад-
разуж параiў ва ўсiм прызнацца. Такая «тактыка» падалася Сяргею,
мяккакажучы,няправiльнай.
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Пра«вандроўкi»паВаладарцыпадрабязнарасказвацьнебуду,бо
тое,што«тамнекурорт»,добразразумелаiтак.Спынюўвагутолькiна
некалькiхмомантах.

Першыдатычыццапрычоскi.Шчыракажучы,калiяўбачыўСяргея
Казаковапершыраз,топазнаўягозпэўнымiцяжкасцямi.Справаўтым,
што«бралi»ягоздоўгiмiваласамi,азаразстрыжкаамальваенная.

Тлумачыццаўсёвельмiпроста—антысанiтарыянаВаладарцы.На-
ват,калiбнехтаiхацеўзахавацьдасудасвае«патлы»(штоневельмi
спадабаеццамясцовамуначальству),пагрозанепазбежнагапедыкулё-
зузмушаедаразвiтанняз«обильнымволосянымпокровом».

Яквядома,мясцовыследчыiзалятарзаўсёдыперапоўненылюдзь-
мi, тамуСяргеяКазаковаадразуздзiвiла iнасцярожыла тое,штояго
перавялiўкамеруначатырохчалавек,асядзеўтамтолькiадзiнбылы
следчыпракуратуры.

Насцярожылаiтое,штотойадразужпачаўактыўнарасказвацьпра
сябе—утакiхмесцахгэтадаволiдзiўна.Датагож,якхуткавысветлiла-
ся,даКазаковаўгэтайкамерызнаходзiўсядругiфiгурант«делаомас-

Група«Скрыжалi»на«Еўрафэсце».
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совыхбеспорядках»—ПавелВiнаградаў...Утакiхумовахпралюбое
«красамоўства»трэбазабыццаадразу...

З«подсаднойуткой»Сяргейпражыўуаднойкамерытрытыднiiнават
сустрэўсвой19-ыдзеньнародзiнаў,апотымягоперавялiўзвычайную,
аднакнеперапоўненуюкамеру(на10месцаў«прэтэндавала»толькi12
чалавек).УёйСяргейадразудаведаўсяпрапершыпрысуд«ЗаПлошчу»:
ВасiлюПарфянковупаказальна«ўляпiлi»чатырыгадыпазбаўленняволi.

СуднадСяргеемКазаковымпраходзiў«цiха»,тобокбезасаблiвай
увагiпрэсы.Справаўтым,штоўгэтыжчассудзiлiУладзiмiраНякляева.
Той«працэс»стаўасновайамальусiхмедыйныхартыкулаў.

Назнаёмстваз«матэрыяламiсправы»замествызначанагапазако-
нумесяцаКазаковудалiтолькiтрыднiiвельмiцынiчнапраiгнаравалi
ўсепратэстынагэтыконт.

Апошнiмчасамменавiтаздзеклiваяцынiчнасцьсталанайбольшяскра-
вай«прыкметай»беларускайулады.Маўляў,з«адмарозкамi»i«пятайка-
лонай»—iнакшнельга.Незаслугоўваюцьяны«нармальныхадносiнаў».

Ёсцьутакогападыходаiяшчэаднотлумачэнне.Магчымасцьбеспа-
карана«гнабiць»iншадумцаўдаеiлюзiю«элiтарнасцi».Тойсамай,за
якойнябачнаасабiстайпрымiтыўнасцiiшэрасцi...

Дваццаць гадоў таму адзiн з вядомых кiнакрытыкаў напiсаў, што
галоўны герой «Дзiкага палявання караля Стаха» ўступае «ў царства
хiсткасцi,якоевыдаесябезастабiльнасць».Нештападобнаесённяад-
чуваеццалiтаральнаваўсiм.Айчыннаяправаахоўнаясiстэма(шырэй
—юрыспрудэнцыя)—нагляднаетамупацверджанне.

СуднадСяргеемКазаковымнагадваўблагiдэтэктыўныраман.Iгна-
равалiсяўсеаргументыабароны,невыклiкалi«непажаданых»сведак.
У«спрэчкахбакоў»адвакатыўшчэнт«разбiлi»довадыпракурора,ад-
накнапрысуд гэтанепаўплывала— тры гады зняволення ў калонii
ўзмоцненагарэжыму.

Падобныя«пакасцi»працягнулiсяiўБабруйскайкалонii,кудыСяр-
геяКазакованакiравалiпразмесяц (заявунапаскоранаеэтапаванне
банальна«страцiлi»—заўвагааўтара)пасляпрысуду.

Звычайна «каранцiн», якi ўсе зэкi праходзяць перад асабiстымi
«атрадамi»,займаедватыднi.Умовытамдаволiцяжкiя,тамуасуджа-
ныяiмкнуццапрайсцiягоякмагахутчэй.Безтлумачэнняпрычынаўдля
СяргеяКазаковаёнпрацягваўсядвамесяцы.Большзатое,абсалютна
незаконнамясцовыначальнiк«цэнзураваў»усегазеты,якiябылiвыпi-
саныКазакову,тамутойiхатрымаў,яккажуць,постфактум.
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Арыенцiр—свабода
Якiiншыя,«прашэннепрапамiлаванне»СяргейКазакоў«напiсаў»

вельмiўмоўна.Якiiншыя,вiнысваёйнепрызнаў.13-гаверасня2011-
гагодаразамсаЗмiцерамДраздомiАрцёмамГрыбковымсупрацоўнi-
кiкалонiiадвезлiягонавакзалiлiтаральна«пасадзiлi»нацягнiк.

Ведаю,штоСяргейкрыхуперажываўнаконттаго,што«зламалi»,ад-
накгэта,намойпогляд,абсалютнадарэмна.

Па-першае,незламалi,бофразу«Прашумяневызвалiць»(паглыбока-
муперакананнюаўтара)вельмiцяжканазвацьнейкiмпакаяннем.

Па-другое,НIХТОзтых,хтосампабываўзакратамi,неасуджаепа-
добныкрок,бодобраведае,яктамумеюць«прэсаваць»людзей.«Асу-
джаючыя»каментарызвычайнапiшуццаўцёплыхiбяспечныхкватэ-
рахдзе-небудзьуВаршаве,ЛонданеальбоПразе,адкульпрасцейза
ўсё«змагаццазкрывавымрэжымам»...Альбо«каменты»пiшуць«iн-
тэрнэт-тролi»зКДБ,боўiх«такаяпраца»...

Крыхудзiўна,аленасваёйпрацы,паслятагояк«адкiнуўся»,СяргейКа-
закоўаднавiўсябезякiх-небудзьпраблем,алепрапрацаваўтамнядоўга
—паўтарымесяцы.Потымрабочыяпачалiстрайкзпатрабаваннемпавы-
шэннязаробкаў.Кiраўнiцтвапайшлонасустрач,аднакужопразтыдзень
Казаковаадтульзвольнiлi,банальнанепрацягнуўшыпрацоўныкантракт.
Мабыць,нехтападумаў,штострайк«замуцiў»менавiтаКазакоў.

Мiтынгна«ДзеньВолi-2012».
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Лiтаральнапаслязвальненняён«атрымаў»«дзесяцьсутак»зачар-
говуюакцыюсалiдарнасцi.Гэтабылопершаеiпакульадзiнаепарушэн-
не ўмоў вызвалення, якiя могуць хутка (3-4 парушэннi) стаць больш
жорсткiмi i скончыцца новым судом. Прашто Казакову i паведамiлi
простанаАкрэсцiна,хацятрэбагэтарабiцьтолькiпаслятаго,якбудзе
разгледжанаадпаведнаепрадстаўленне.

ПразмесяцСяргейКазакоўзноўуладкаваўсянапрацу—гардэроб-
шчыкамначногаклуба,алеiтампратрымаўсянядоўга.Датагомоманту,
якспатрэбiласянесцiўмiлiцыюхарактарыстыкузновагамесцапрацы.
Можа,супадзенне,алеадразупаслятаго,якуклубедаведалiсяпрасу-
дзiмасць,пасадугардэробшчыка«скарацiлi».Праўда,гэтанеперашко-
дзiлана«скарочаную»пасадуадразужпрыняцьiншагачалавека...

Нажаль,«прыклад»СяргеяКазакованеадзiныўгэтымсэнсе.Да-
статкова ўзгадаць яшчэ Аляксандра Малчанава, каб пераканацца ў
тым,штоваколтых,хто«сядзеўзаПлошчу»складаюццаабставiныдля
чарговай«адсiдкi».

Вельмiпаказальна,штолiтаральнанадругiдзеньпаслявызвалення
СяргейКазакоўпайшоўнарэпетыцыюрок-гурта«Скрыжалi».Праiхтрэ-
басказацьасобна,богэтаякразтойвыпадак,калiярлык«былогазэка»
незмянiўадносiныпамiжлюдзьмi.УадрозненнеаддзяўчыныСяргея,
якаявыйшлазамуж,музыкантыгуртадачакалiсясвайгобас-гiтарыста.

«Скрыжалi» нарадзiлiся яшчэ ў 2002-iм годзе ў Горках. У 2008-ым
годзеяелiдарывакалiстДзянiс i гiтарыстСяргейпераехалi ўМiнск i
«выйшлi»наКазакова. Запрасiлi грацьразам. Ёнпагадзiўся, хацяна
тоймомант граўяшчэўдвух гуртах.Аказалася,недарэмна,бо, калi
Сяргея«пасадзiлi»,«Скрыжалi»аказалiсяАДЗIНЫМI,хтоягодачакаўся
зтурмы.Заменусвайму«басiсту»шукацьнесталi.Ягофункцыюпачаў
выконвацьвакалiст.

Слабаразбiраюся ўмузычныхдасягненняхрок-гурта«Скрыжылi»,
якiхдаволiбагата,алеўпланечалавечагавысакародстваяныпаступiлi
вельмiпрыстойна—малайцы!Упэўненытаксамаiўтым,штосамыя
галоўныямузычныя«медныятрубы»ўiхяшчэнаперадзе.

... Пад час на шай раз мо вы ў ру ках Сяр гея Ка за ко ва зноў быў 
ру жа нец. Але ўжо не з хле ба. З дрэ ва. Вель мi па ка заль ны мо мант, 
якi свед чыць аб тым, што лёс ча ла ве ка час та за ле жыць не толь кi 
ад Бо га, але i ад яго са мо га.



НЯСКОРАНАЕСЭРЦА

На па мiн: Фё дар Мiр за я наў на ра дзiў ся 9-га снеж ня 1990-га го да ў Ба ра на вi чах. Скон чыў 
гiм на зiю, у 2008-ым го дзе па сту пiў у Бе ла рус кi дзяр жаў ны эка на мiч ны ўнi вер сi тэт. Пас-
ля па дзе яў 19-га снеж ня 2010-га го да ад быў ад мi нiст ра цый ны арышт тэр мi нам 15 су так. 
25-га сту дзе ня 2011-га го да зноў арыш та ва ны. Прад' яў ле на аб вi на вач ван не ў здзяйс нен нi 
зла чын ства па ч. 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь (удзел у ма са вых 
бес па рад ках). 14-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 3 га ды зня во лен ня ў ка ло нii ўзмоц-
не на га рэ жы му.
Вы зва ле ны 14-га ве рас ня 2011-га го да згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi.
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Па мiж двух ма iх кнiг (гэ тай i «Су праць плы нi») ма цi Фё да ра Люд
мi ла Мiр за я на ва вы да ла сваю — «Шчас це за кра та мi», якая скла
да ец ца з лiс тоў па лiт вяз няў. Ра курс да во лi не ча ка ны, бо, каб на пi
саць та кое, на мно гiя рэ чы трэ ба гля дзець праз аса бiс тае сэр ца. 
Ня ско ра нае сэр ца.

Гэ тая гу тар ка з Люд мi лай Мiр за я на вай ад бы ла ся, ка лi Фё дар 
быў ужо на во лi.

— Мы раз маў ля лi з Ва мi за тры ме ся цы да вы зва лен ня Фё да ра, што 
ад бы ло ся по тым?

— Пе рад вы зва лен нем бы ла па дзея, на якой мне так са ма ха це ла ся б спы-
нiц ца. Раз мо ва пра на вед ван не Iва цэ вiч скай па праў чай ка ло нii. Ма быць, яе 
кi раў нiц тва не бы ло ўпэў не на ў вы зва лен нi сы на, бо ў ад ва рот ным вы пад ку 
да зво лу я б не атры ма ла. Акра мя му жа са мной па еха ла ма цi. На пэў на та кi 

стрэс у 80 год пе ра нес-
цi вель мi цяж ка, але яна 
на стой ва ла: «Ма гу не 
да ча кац ца ўну ка».

Да рэ чы, яна вель мi 
хво ры ча ла век, а на ўва-
хо дзе ў нас кан фiс ка ва лi 
ўсе ле кi. Два днi яна бы-
ла па вiн на абы хо дзiц ца 
без iх. Вы тры ма ла.

Ка лю чы дрот, брэх 
са бак, уз бро е ныя лю-
дзi... Па доб нае ма цi 
ўжо ба чы ла ў 41-ым 
го дзе, ка лi фа шыс ты ў 
яе род най вё сач цы За-
ле ша ны Клец ка га ра ё-
на рас стрэль ва лi ак ты-
вiс таў. Дзе вя цi га до вая 
дзяў чын ка спы та ла та-
ды свай го баць ку: «За 
што?» i па чу ла: «Гэ та 
па лi ты ка!».ЛюдмiлаФёдараўнаМiрзаянава.
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Неш та па доб нае ад бы ва ец ца i сён ня, з той толь кi роз нi цай, што iн ша-
дум цаў па куль пуб лiч на не стра ля юць.

Ме на вi та ў «Воў чых но рах» я да ве да ла ся, як здзе ка ва лi ся з Фё да ра пе-
рад су дом i тое, што та ды ён на пi саў лiст, што хо ча скон чыць жыц цё са ма-
губ ствам.

Я па кi да ла Бе ла русь (за два тыд нi да вы зва лен ня сы на) з ам бi ва лен ты мi 
эмо цы я мi.

З ад на го бо ку бы ло цяж ка, бо тут аста ваў ся сын за кра та мi, мае сва я кi, 
жон кi i ма цi па лiт зня во ле ных, з якi мi мы ўжо сяб ра ва лi.

А з дру го га бо ку мне бы ло лёг ка. Я ўжо так за гэ тыя во сем ме ся цаў ста-
мi ла ся ад та го, што жы ву не ў кра i не, а ў тур ме. Мiнск — не го рад-ге рой. 
Гэ та го рад па кут нiк, у цэнт ры яко га (по бач з ура дам) зна хо дзiц ца след чы 
iза ля тар, ку ды мы ха дзi лi, як на пра цу.

Роз нi ца ў ча се па мiж Са ха лi нам i Мiнск ам — больш за во сем га дзiн. Ка-
лi ў нас ноч, тут дзень. Я лi та раль на жы ла Бе ла рус сю. Га дзi на мi па скай пе 
раз маў ля ла з Але най Лi ха вiд, Ма ры най Ада мо вiч, Ма ры най Ло ба вай, Ва-
лян цi най Алi не вiч, пра ва аба рон ца мi «Вяс ны», «Са лi дар нас цi» i iн шы мi. 
Бы ва ла ўжо со ней ка све цiць, муж збi ра ец ца на пра цу , а я толь кi вы хо джу з 
па кою, дзе ў нас стаць кам п'ю тар. Вя ла свой блог на «Пар ты за не», дру ка-
ва ла лiс ты па лiт зня во ле ных у не за леж ных СМI.

Шмат хто вель мi рас ча ра ва ны тым, што бе ла рус кая апа зi цыя не змаг ла 
аб' яд нац ца на пя рэ дад нi прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010-га го да i вы су нуць адзi-
на га кан ды да та, а за раз у яе ня ма адзi най стра тэ гii.

Што ты чыц ца мя не, то я не рас ча ра ва ла ся, бо ве даю, у якiх умо вах пра-
цуе сён ня апа зi цыя. Ка лi нех та iх кры ты куе, я заўж ды ка жу: «Дзя куй, што 
ёсць i та кая». Доб ра ве даю, як КДБ пра цуе на рас кол. Ро бiць не ве ра год ныя 
вы сiл кi, каб iх раз' яд наць i су тык нуць па мiж са бой. Уяў ляю так са ма, коль кi 
апа зi цы я не раў на ўпрост пра цуе на гэ тую спец служ бу.

На сва ёй ста рон цы ў «Фэй сбу ку» я ка лiсь цi на пi са ла, што тыя, хто сён-
ня iдзе ў яе шэ ра гi, ста но вяц ца сяб ра мi апа зi цый ных пар тый, у ней кiм сэн-
се ка мi ка дзэ. Яны на гад ва юць япон скiя ўдар ныя атра ды «Бо жы ве цер». 
Та му ад мя не аса бiс та гэ тым лю дзям — нiз кi па клон.

Ка лi я да ве да ла ся пра тое, што Фё да ра вы зва ля юць, ад чу ва ла ра дасць, 
што ён вы хо дзiць на во лю без ней кiх вель мi цяж кiх за хвор ван няў, але не 
бы ла па-са праўд на му шчас лi вай, бо ў сэр цы не бы ло спа кою.

Усё, што сён ня ад бы ва ец ца, на гад вае ней кую гуль ню. Але, як вы зна ча лi 
псi хо ла гi, да школь нi кi гу ля юць 50 хвi лiн, а ця пе раш нi кi раў нiк кра i ны i яго 
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ата чэн не гу ля юць ме ся-
цы i на ват цэ лыя га ды. 
Увод зяць но выя сю жэ-
ты, удзель нi каў, пi шуць 
но выя сцэ на ры. Дзе цi 
гу ля юць у асо бым па-
рад ку, i на шы ўла ды так-
са ма — арышт, кра ты, 
ка та ван не, аба вяз ко вае 
пра шэн не аб па мi ла ван-
нi, ган даль, вы зва лен не i 
но вы арышт з тур мой.

I ка лi ў сцэ нар «упiс-
ва ец ца» неш та но вае, 
то гэ та ро бiць толь кi кi-
раў нiк кра i ны. Толь кi ён ўпэў не ны ў сва ёй аб са лют най не па ка ра нас цi.

...Су стра ка лi Фё да ра як ге роя. Ка ля пад' ез да до ма бы ла амаль уся сту-
дэнц кая гру па — не ка лi яны ха дзi лi на кож нае су до вае па ся джэн не. Трой-
чы за дзень у сы на бра ла iн тэр в'ю ра дыё «Сва бо да».

Ра ней на пi саць пра шэн не пра па мi ла ван не яго ча ты ры ра зы пра сi лi: аса-
бiс та на чаль нiк ка ло нii i ней кiя «гос цi ў цы вiль ным». Фё дар прын цы по ва 
ад мо вiў ся. I гэ так жа прын цы по ва, ка лi вый шаў на во лю, на пi саў за яву на 
ўступ лен не ў Аб' яд на ную гра ма дзян скую пар тыю. Ча му?

Маг чы ма, ад ным з ад ка заў бу дзе тое, што, ка лi ён у знак пра тэс ту (па тра-
ба ва лi нi чо га дрэн на га не пi саць пра прэ зi дэн та — за ўва га аў та ра) ад мо-
вiў ся пi саць уво гу ле, атры маў ад ра зу аж пяць лiс тоў ад vip-пер сон з АГП. 
Перш за ўсё ад тых, ка го па ва жа юць за эка на мiч ныя по гля ды.

Фё дар на пi саў Ана то лю Ля бедзь ку лiст пра тое, што ста не сяб рам АГП, 
як толь кi вый дзе на во лю.

Так i зра бiў.
Рых та ваў ся да гэ та га дня як да вя лi ка га свя та. На ват на быў са бе ка шу лю 

i ка мi зэль ку бел-чыр во на-бе лых ко ле раў.
А по тым па ча лi ся да во лi бяз ра дас ныя буд нi. Фё да ру «да лi» пяць га доў 

прэ вен тыў на га на гля ду. Гэ та азна чае аба вяз ко вую рэ гiст ра цыю ў ор га нах 
унут ра ных спраў, та таль ны кант роль за ўсi мi пе ра мя шчэн ня мi, ёсць вя лi-
кая па гро за за ба ро ны на вед ваць пэў ныя мес цы i па кi даць сваё жыл лё ў пэў-
ны час су так.

Паслявызвалення.
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Па са бе ве даю, што азна чае iх «кант роль». Заў сё ды ро бяць так, каб пра 
iх пры ход ве даў увесь пад' езд, быц цам бы раз мо ва iдзе пра са мых не бяс печ-
ных зла чын цаў... Пры хо дзяць заў сё ды цэ лым «ка га лам»...

Фё дар не быў сяб рам «Еў ра пей скай Бе ла ру сi», але з эн ту зi яз мам пад-
тры маў iх пра па но ву вый сцi на Каст рыч нiц кую пло шчу ў знак са лi дар нас цi 
з ас тат нi мi па лiт зня во ле ны мi. Раз дру ка ваў з iн тэр нэ ту парт рэт па лiт вяз ня 
Эду ар да Ло ба ва, з якiм ра зам ся дзеў у па праў чай ка ло нii. Больш за тое, на 
сва ёй ста рон цы «У кан так це» раз мяс цiў ад па вед ны за клiк.

У КДБ гэ та пра чы та лi i з са май ра нi цы 30-га каст рыч нi ка яго за тры ма лi. 
На ват не па спеў па ес цi i сха дзiць у пры бi раль ню. Пры вез лi ў РУ УС i па ча-
лi ва дзiць па роз ных ка бi не тах. Пы та лi ся пра ней кiя дроб ныя зла чын ствы, 
нар ко ты кi, кра дзя жы. А на ад мо ву сес цi на чар го вае крэс ла пры гра зi лi пры-
ка ваць да ба та рэi i збiць.

Ка лi ў сы на па чаў ся вель мi моц ны га лаў ны боль, яму вы клi ка лi «хут кую 
да па мо гу» i ў шэсць га дзiн ве ча ра ад пус цi лi. Але з по ля зро ку не вы пус цi лi. 
Сле дам за так соў кай Фё да ра еха лi мi лi цы ян ты. Яны на ват не ад ста лi ад яго, 
ка лi той зай шоў у ка вяр ню па ес цi... Вось на што iдуць гро шы па дат ка пла-
цель шчы каў...

Гэ та ста ла апош нiм «ар гу мен там», каб з'е хаць на ву чо бу за мя жу. Да-
рэ чы, ра зам з Фё да рам з кра i ны з'е хаў i Iл ля Ва сi ле вiч. Фё дар афор мiў усе 
не аб ход ныя да ку мен ты на свай го лю бi ма га ка та Пу шы ка. Маў ляў, жы вё ла, 
як гас па дар, па вiн на стаць па лiт эмiг ран там...

— Так дзе ён за раз?
— У Ло дзi.
Гэ та вя до мы тэкс тыль ны цэнтр. Па уз роў ню пра мыс ло вас цi i коль кас-

цi на сель нiц тва за раз Лодзь — трэ цi го рад Поль шчы. Ка лi сын па бы ваў на 
прэ зен та цы ях ка фед раў, ска заў: «Ха чу тры га ды вы ву чаць тэ а рэ тыч ную 
эка но мi ку ме на вi та тут».

Шчы ра ка жу чы, вы бар кры ху здзi вiў, i я спы та ла: «На вош та та бе тэ а рэ-
тыч ная эка но мi ка, ка лi ты два з па ло вай га ды ўжо вы ву чаў мiк ра эка но мi ку, 
мак ра эка но мi ку i г.д. у мiн скiм эка на мiч ным унi вер сi тэ це («на ргас» — за
ўва га аў та ра)?». Ён ад ка заў: «Больш за тое, я на ват не бу ду пра сiць, каб 
мне за лi чы лi гэ тыя прад ме ты, бо яны так мо гуць зра бiць толь кi та ды, ка лi 
коль касць га дзiн у поль скiм ВНУ i бе ла рус кiм бу дуць амаль ад ноль ка вы мi. 
Я ска заў — не трэ ба, бо гэ та бу дзе пе ра шка джаць ву чыць мо ву i по тым не 
бу дуць доб ры мi ўмо вы для вы ву чэн ня iн шых прад ме таў i прак ты цы».
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Са праў ды, у сло вах сы на ёсць сэнс. Прад ме ты ад ны i тая ж, але змест у iх 
iн шы. Ад бе ла рус кай «эка на мiч най ма дэ лi» Фё дар ужо ста мiў ся.

— А Вы бы лi там?
— Так.
Мы бы лi ў Ло дзi з му жам у сту дзе нi 2012 го да. Пры го жы i ста ра жыт ны 

го рад. У iм за ха ва ла ся з бы лых ча соў амаль усё. Вель мi спа да баў ся. Маг чы-
ма та му, што там не пра вод зяць «Да жын кi»... Наш Ня свiж ця пер на гад вае 
ней кi гла мур ны ма кет...

Пер шае, што зра бi лi ў Ло дзi, на ве да лi пом нiк Тэ дэ у шу Кас цюш цы. Мi-
ну лым ра зам я пад ра бяз на рас па вя ла, што май го баць ку ха це лi на зваць у 
го нар яго. А iмя Фё дар — кам пра мiс, бо Та дэ у ша «па-прос та му» на зы ва-
юць То да рам.

Да рэ чы, пе рад са мым ад' ез дам у Лодзь да нас на ве да лi ся мi лi цы ян ты. 
Маг чы ма, яны ра зу ме юць, што за гро шы па дат ка пла цель шчы каў зай ма-
юц ца поў най «лух той». За мест та го, каб ла вiць са праўд ных кры мi наль нi-
каў, п'я нiц, нар ка ма наў, мар ну юць сi лы i час на «па лi тыч ных». Ста ра юц ца 
кож ны свой пры ход зра бiць мак сi маль на гуч ным i за ўваж ным. У ква тэ ру 

звы чай на iх не пус каю. Не 
ха чу, каб там быў на ват мi лi-
цэй скi дух. Каб чу лi ўсе су-
се дзi, праз дзве ры пы та юць 
маё проз вi шча i iмя, пра тое, 
ка лi пры е дзе Фё дар. Апош нi 
раз на гэ ты конт па пра сi ла 
ўнес цi у пра та кол у якас цi 
ад ка зу на гэ тае пы тан не та-
кую фра зу: «Ка лi «ляз нец-
ца» рэ жым»...

Ме на вi та ў Ло дзi я i ўба-
чы ла свай го сы на пер шы раз 
пас ля яго вы зва лен ня. Фё-
дар за во сем ме ся цаў ня во лi 
лi та раль на змар ко цiў ся па 
ву чо бе, у яго ва чах — сма га 
да ве даў, iн фар ма цыi.ПерадвылетамуПольшчу.
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— Да пус каю, што там не толь кi яна... Што змя нi ла ся ў Ва шым 
сы не?

— Перш за ўсё по гля ды на жыц цё. Ён iн шы.
Стаў больш сур' ёз ным, раз важ лi вым, стры ма ным. Як быц цам бы ня се ў 

са бе ней кую вя лi кую та ям нi цу.
Ад ной са сва iх зна ё мых ён рас па вёў пра тое, што пра цяг вае ба чыць сны 

пра СI ЗА... На пэў на, гэ тая траў ма бу дзе яшчэ доў га...
Кры ху схуд неў.

— Шмат пры хо дзi ла ся чуць пра тое, што мо ладзь, якая атрым лi
вае аду ка цыю за мя жой, не вяр та ец ца ў Бе ла русь. А якiя пла ны ў Ва
ша га сы на?

— Пра вяр тан не ў Бе ла русь сён ня Фё дар раз моў не вя дзе. Ён ра зу мее, 
што ма ла дыя лю дзi з са ма стой ным i кры тыч ным мыс лен нем, якiя не на вi-
дзяць рэ жым, дзяр жа ве i Лу ка шэн ку не па трэб ныя. Iх гна яць ў ка ло нi ях i 
тур мах.

А кра i не та кая мо ладзь па трэб ная. I Фё дар гэ та ве дае. Ве дае, як па трэб-
ныя Бе ла ру сi вы са как лас ныя спе цы я лiс ты, пра фе сi я на лы, лю дзi, якiя ма юць 
свой ка пi тал i га то выя iн вес та ваць яго ў раз вiц цё на цы я наль най эка но мi кi. 

Лодзь.ЗI.Васiлевiчам.
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Та му ў пла нах Фё да ра на блi жэй шую i ся рэд нюю перс пек ты ву — атры маць 
якас ную вы шэй шую аду ка цыю, «са ма ўтва рыць ся бе».

Пра гэ та ў свой час ка заў Д.I. Мен дзя ле еў: «Кра i не асаб лi ва па трэб ныя 
доб ра аду ка ва ныя лю дзi». Да рэ чы, у Поль шчы, як i ў боль шас цi еў ра пей скiх 
кра iн, двух уз роў не вая сiс тэ ма вы шэй шай аду ка цыi. Та му пер ша па чат ко ва 
Фё дар пла нуе атры маць сту пень ба ка лаў ра. За тым пра цяг нуць на ву чан не 
на сту пень ма гiст ра. Маг чы ма, на ват у iн шым еў ра пей скiм ВНУ.



ВIРТУАЛЬНЫНАРЫС

Да вед ка: На тал ля Ра дзi на на ра дзi ла ся 3-га траў ня 1979-га го да ў Коб ры не . У жур на лiс-
ты цы з 1997-га го да. Па ра лель на з пра цай у СМI скон чы ла жур фак БДУ. Не ад на ра зо ва 
пад вяр га ла ся арыш там i збiц цю ў ча се асвят лен ня ак цый апа зi цыi.
У ноч з 19-га на 20-е снеж ня 2010-га го да бы ла за тры ма на ў рэ дак цыi сай та charter97.org 
i зме шча на ў СI ЗА КДБ, дзе ёй бы ло прад' яў ле на аб вi на вач ван не па кры мi наль най спра ве, 
уз бу джа най след чым упраў лен нем па пя рэд ня га рас сле да ван ня ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма па 
чч. 1 i 2 арт. 293 КК (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках).
28-га сту дзе ня 2011-га го да ме ра стры ман ня зме не на на пад пiс ку аб ня вы ез дзе. З 30-га сту-
дзе ня 2011-га го да жы ла ў Коб ры не па мес цы рэ гiст ра цыi. 30-га са ка вi ка вы еха ла ў Мiнск 
для ўдзе лу ў след чых дзе ян нях, пас ля ча го з ёй знiк ла су вязь. 1-га кра са вi ка ста ла вя до ма, 
што На тал ля та ем на з'е ха ла з кра i ны. Ча ты ры ме ся цы Н. Ра дзi на зна хо дзi ла ся ў Маск ве, 
4-га жнiў ня 2011-га го да па пра сi ла па лi тыч на га пры тул ку ў Лiт ве.
23-га жнiў ня 2011-га го да кры мi наль ная спра ва су праць жур на лiст кi бы ла спы не на. Ад па-
вед ны да ку мент атры ма лi баць кi На тал лi.
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Зра зу ме ла, што звы чай на вiр ту аль ны мi бы ва юць iн тэр в'ю, але 
я ад даю пе ра ва гу iн ша му жур на лiсц ка му жан ру. На ры сам гэ ты 
ар ты кул з'яў ля ец ца перш за ўсё та му, што ў iм фак тыч на ўсё жыц
цё На тал лi Ра дзi най.

Шляхупрафесiю
Мабыць,нумеролагiгэтымомантпатлумачылiббольшпрафесiйна

i, як заўсёды,больш«туманна».Яжпростаканстатуюфакт.Наталля
Радзiна нарадзiлася ў дзень, калiПольшча святкуедзень сваёйКан-
стытуцыi.Тойсамай,якаябылапрынятаяў1791-ым,з'ўляеццасамай
першайуЕўропеiдругой(пасляамерыканскай)усвеце.

Дарэчы,палякiзаўсёдыздзiўляюцца,чамугэтаесвятанеадзнача-
юцьунас,боянотакоежпольскае,якiбеларускае:утоймомантдзяр-
жаваўнасбылаагульная.

Аднакяхачузасяродзiцьвашуўвагузусiмненагэтым.Канстытуцыю
1791-га года лiчаць, як казаў Сенэка, першайластаўкай еўрапейскай
дэмакратыi.МенавiтагэтыарыенцiрiстаўгалоўнымужыццiРадзiнай.
Апратое,якянопачыналася,(памаёйпросьбе)Наталляраспавядзе
сама.

— На ра дзi ла ся я ў 
Коб ры не Брэсц кай воб-
лас цi. Баць ка — вай ско-
вец, слу жыў у вер та лёт-
най эс кад рыл лi. Ма цi 
амаль усё жыц цё пра-
ца ва ла ў дзi ця чым сад-
ку. Ка лi мне бы ло ўся го 
паў га ды, баць ку на кi ра-
ва лi слу жыць у Поль шчу, 
у го рад Лег нi ца. Там я 
пра жы ла да 6 га доў. Гэ-
тыя га ды вель мi доб ра 
па мя таю, ха ця i бы ла 
ма лень кай дзяў чын кай. Мы жы лi ў ста ра жыт ным до ме з вы со кi мi сто ля мi i 
печ ка мi, аб кла дзе ны мi вель мi пры го жы мi каф ля мi. Па мя таю, што ў нас бы-
ло шмат сяб роў-па ля каў. Ха ця ча сы бы лi для Поль шчы змроч ныя (1980-я), 

ЗмацiНадзеяйМаксiмаўнай.2011-ыгод.
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ва ен нае ста но вi шча, паў сюль арыш тоў ва лi ак ты вiс таў «Са лi дар нас цi», 
прос тыя бе ла ру сы i па ля кi сяб ра ва лi. Ня гля дзе чы на тое, што май го баць-
ку мож на бы ло б на зваць «аку пан там», лю дзi ра зу ме лi, што ў цяж кiм ста-
но вi шчы ўсе: i па ля кi, i бе ла ру сы, i ўкра iн цы, i рус кiя. Усе жы вуць у ад ной 
«тур ме на ро даў».

Баць ка мой Ва лян цiн, хоць i быў вай скоў цам, нi ко лi не ўсту паў у ка му-
нiс тыч ную пар тыю. Прын цы по ва. Зна хо дзiў ты ся чы пры чын i ад маў ляў ся. 
I яшчэ пад поль на хрыс цiў усiх сва iх дзя цей (а нас у сям'i трое). Ма цi На-
дзея — прык лад ад да на сцi i люб вi да дзя цей. Усё сваё жыц цё, усе свае сi лы 
i зда роўе яна ад да ла нам.

У 1986-ым го дзе на ша сям'я вяр ну ла ся ў Бе ла русь. Я пай шла ў шко лу, 
якую скон чы ла ў 1996-ым го дзе. Ад ра зу па сту пi ла на фа куль тэт жур на лiс-
ты кi БДУ.

— А ча му Вы ўво гу ле вы ра шы лi стаць жур на лiс там?
— На са мрэч, я доў га ва га ла ся, ку ды пай сцi ву чыц ца. Баць кi ад праў ля лi 

ў ме ды цын скi ўнi вер сi тэт, я ду ма ла пра гiс та рыч ны фа куль тэт. Але по тым 
зра зу ме ла, што блi жэй мне ўсё ж жур на лiс ты ка. Прос та за ха це ла ся зай-
мац ца ме на вi та гэ тай спра вай. Як i ўсiм ма ла дым лю дзям у гэ тым уз рос це, 
пра фе сiя зда ва ла ся вель мi ра ман тыч най. Баць кi бы лi ка тэ га рыч на су праць. 
Па мя таю, як баць ка кры чаў: «Гэ та са ба чая пра фе сiя! Бу дзешь усё жыц цё 
кор пац ца ў бруд най бя лiз не!» Але ж я ўпар тая, i баць кам прый шло ся змi-
рыц ца i пад тры маць мой вы бар. Сён ня яны га на рац ца, што iх дач ка жур на-
лiст ка.

Пры нам сi, што ме на вi та не за леж ная жур на лiст ка. Па мя таю, ка лi вый шла 
з тур мы КДБ, перш за ўсё па тэ ле фа на ва ла баць кам. I пер шае пы тан не ад 
шчас лi ва га баць кi бы ло: «Дач ка, ты вый шла з вы со ка пад ня тай га ла вой?» 
Гэ та ён меў на ўва зе, цi не пай шла на ней кiя да моў ле нас цi са «след ствам». I 
вель мi ўзра да ваў ся, ка лi я ад ка за ла: «Так, са ро мец ца ня ма ча го!»

На фа куль тэт жур на лiс ты кi Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та я па-
сту пi ла ў пе ра лом ны мо мант гiс то рыi Бе ла ру сi — у 1996-ым го дзе. У гэ тым 
го дзе ў Бе ла ру сi ўста ля ва ла ся дык та ту ра. Гэ та i ста ла вы ра шаль ным у ма ёй 
пра фе сii. Я зра зу ме ла, што па трэб на неш та ра бiць, каб змя нiць сi ту а цыю. У 
дзяр жаў най прэ се я не пра ца ва ла нi вод на га дня. У 1997-ым го дзе, на 2 кур-
се, я ўжо пай шла пра ца ваць у га зе ту «Имя».

Там па зна ё мi ла ся з людзь мi, якiя ста лi ма i мi сяб ра мi на ўсё жыц цё — Алег 
Бя бе нiн, Мi ка лай Ха ле зiн, Змi цер Бан да рэн ка. Ад но з пер шых iн тэр в'ю 
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ўзя ла ў Анд рэя Сан-
нi ка ва, якi толь ко сы-
шоў з па са ды на мес-
нi ка мi нiст ра за меж-
ных спраў. I так са ма 
зра зу ме ла, што гэ ты 
ча ла век — са праўд-
ны лi дар, якi мо жа 
змя нiць сi ту а цыю ў 
кра i не да леп ша га. 
Гэ та нас усiх i аб' яд-
на ла ў той час, аб'-
яд ноў вае i сён ня —  
пра га да пе ра ме наў, ве ра, што гэ та маг чы ма, толь кi па трэб на ўвесь час пра-
ца ваць.

Пас ля «Имя» бы лi яшчэ га зе ты «На род ная во ля», «На ша Сва бо да», 
«На вi ны». У 2001-ым го дзе Алег Бя бе нiн за пра сiў мя не пра ца ваць на сайт 
Хар тыi-97. З тых ча соў i пра цую яго га лоў ным рэ дак та рам.

Журналiстiпалiтыка
Спрэчкi наконт таго, трэба альбоне беларускiмжурналiстампры-

мацьактыўныўдзелупалiтычныхмерапрыемствахуякасцi(даруйце
таўталогiю)удзельнiкаў,уБеларусiвядуццаўсеапошнiядзесяцiгоддзi
i адрознiваюцца ад нейкiх агульнапрынятых стандартаў. Не хочацца
заразпрымацьчыйсьцiканкрэтныбок,алетое,штонаспадзялiлiна
«чэсных»i«нячэсных»,—бясспрэчныфакт.Iнамойпогляд,далёкане
самыстаноўчы...Гэтамяккакажучы...

— У дык та тар скай кра i не жур на лiст больш чым жур на лiст. Ён так са ма 
зма гар за сва бо ду. Ка лi нас за бi ва юсь, як гэ та зда ры ла ся с Змi це рам За вад-
скiм, Ве ра нi кай Чар ка са вай, Але гам Бя бе нi ным, мы не мо жам быць прос та 
жур на лiс та мi, якiя апiс ва юць рэ ча iс насць. Ха ця б у па мяць аб на шых за бi-
тых ка ле гах, а Алег Бя бе нiн i Ве ра нi ка Чар ка са ва бы лi ма i мi доб ры мi сяб-
ра мi. Я нi ко лi не да рую ўла дам iх страш ныя смер цi. Ка лi нас са джа юць у 
тур мы, як гэ та зда ры ла ся са мной, Iры най Ха лiп, Ан джэ ем Па чо бу там, мы 
не ма ем пра ва за ста вац ца ў ба ку. Мы па вiн ны зма гац ца за сва iх ка ле гаў, за 

ЗбратамДзiмам.2011-ыгод.
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сва бо ду для iх i ўсёй кра i ны. Та му, па куль Бе ла русь пад Лу ка шэн кам, я бу ду 
за ма гац ца за яе сва бо ду. I на зы вай це гэ та па лi ты кай, ка лi хо ча це.

— Бы лi цi не Вы ма раль на пад рых та ва ныя да та ко га бру таль на га 
раз вiц ця па дзей?

—Ды, не маг чы ма быць да гэ та га пад рых та ва най! 19-га снеж ня я, як 
звы чай на, iш ла на пра цу. Толь кi адзе ла ся цяп лей, та му што мер ка ва ла, што 
прый дзец ца на ча ваць на Пло шчы. На ват з ма цi не раз вi та ла ся, не па ца ла-
ва ла яе. Кi ну ла на ха ду «Па куль!» i па ля це ла. А 20-й га дзi не бы ла на Каст-
рыч нiц кай ра зам з людзь мi, вя ла ан лайн-рэ пар таж па тэ ле фо не, пас ля пе-
ра мяс цi ла ся на пло шчу Не за леж нас цi. Бы ла на пе ра дзе, не па да лёк ад ган ку 
До ма ўра ду.

Ёсць у мя не та кая ры са: як нi бы ло б не бяс печ на, заў сё ды маю па трэ бу 
гля дзець на ўсё сва i мi ва чы ма. Але з'я вiў ся спец наз. Па ча лi жорст ка збi ваць 

Падчасператрусу16-гасакавiка2010-гагода.
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лю дзей. Я апы ну ла ся па мiж шэ ра гам спец на зу i дэ ман стран та мi. Мя не сцiс-
ну лi з або iх ба коў, пры цiс ну лi да спец на за ўска га шчы та... А ён плас ты ка вы, 
я па слiз ну ла ся i спаў зла па iм на зям лю. Ака за ла ся пад на га мi мi лi цы ян таў. 
Яны мя не нi бы та не за ўва жа лi — збi ва лi на га мi. Я бы ла без шап кi, за кры ва-
ла га ла ву ру ка мi, кры ча ла, але мя не нi хто не чуў... Уда ры сы па лi ся па га ла ве, 
па спi не, па на гах.

Я раз вiт ва ла ся з жыц цём, бо ра зу ме ла, што яшчэ адзiн удар па га ла ве — i 
мя не за б'юць. Вы ра та ваў ней кi хло пец з дэ ман стран таў. Ма ла ды зу сiм, не-
вя лiч ка га рос ту. Ён сам упаў, ля жаў на сне зе i сха пiў мя не за ка пя люш, стаў 
цяг нуць з-пад ног спец на за ўцаў у свой бок, дзе iх не бы ло. Вось так па лё дзе 
i вы цяг нуў. По тым ку дысь цi знiк, i я так яго больш i не ўба чы ла. А мне вель-
мi б ха це ла ся знай сцi гэ та га хлоп ца, бо ён вы ра та ваў мне жыц цё...

Ка лi ўста ла на но гi пас ля збiц ця, пер шае ад чу ван не — шок, ра зу мен-
не, што се кун ду на зад маг ла па мер цi, та му што гэ тыя спец на за ўцы бi лi на-
смерць, яшчэ адзiн удар па га ла ве i маг ла б ужо не пад няц ца. З ва чэй па лi-
лi ся слё зы, па ча ла ся лёг кая гiс тэ ры ка. I тут да мя не пад бег ла ад на чы тач-
ка на ша га сай ту, ве даю, што шмат дзет ная ма цi (мы ка лiсь цi пра яе пi са лi). 
Жан чы на аб ня ла мя не па-мат чы на му i не як сва ёй да бры нёй вель мi хут ка 

Прэс-канферэнцыя29-гакрасавiка2010-гагода.
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су па ко i ла. Ка лi ады шла ад шо ку, я зноў па бег ла пра ца ваць, па ча ла па тэ ле-
фо не пе ра да ваць на вi ны на сайт.

Але пас ля па ча ла кру жыц ца га ла ва, я зра зу ме ла, што збi лi мя не сур' ёз-
на — трэ ба звяр тац ца да ле ка ра. Уба чы ла на пры ка цы пло шчы, ка ля да ро гi, 
«хут кую», пай шла ту ды. У ма шы не «хут кай да па мо гi» ўба чы ла шмат па бi-
тых лю дзей з акры ва ўле ны мi га ла ва мi. Вы ра шы ла, што мая спра ва мо жа па-
ча каць, ня хай лепш спа чат ку да па мо гуць тым, ка му гэ та па трэб на бо лей...

Азiр ну ла ся на зад на пло шчу, а там!... Ама паў цаў ужо сот нi, лю дзей збi ва-
юць i кi да юць у аў та за кi. Па ча ла хут ка ўсё пе ре да ваць на сайт, за бы ла ся пра 
сваю раз бi тую га ла ву. Па бег ла пас ля хут чэй у рэ дак цыю.

Там i пра ца ва ла, ня гле дзя чы на моц ны боль, не каль кi га дзiн за пар. На вi-
ны сы па лi ся ад на за дру гой. Бы ло ад чу ван не, што зноў 37-ы год. Арыш ты 
iш лi па ўсёй кра i не. У тры га дзi ны но чы па тэ ле фа на ва ла ма цi, якая ча ка ла 
мя не ў мiн скай ква тэ ры. Па пя рэ дзi ла, што ту ды пры хо дзi лi мi лi цы ян ты мя-
не шу каць. Нi на хвi лi ну не за ду ма ла ся аб тым, што трэ ба не ку ды бег чы. 
Столь кi ж пра цы! Пра цяг ва ла пi саць.

Спы нi ла ся толь кi та ды, ка лi па ча лi гру каць у дзве ры. Не па спе ла дай сцi, 
як дзве ры па ча лi ла маць. Ува рва лi ся ча ла век во сем ў мас ках, уз бро е ныя, i 
адзiн у «цы вiль ным». Пры му сi лi ўсiх адый сцi ад кам п'ю та раў i не ча паць 
тэ ле фо наў, здаць паш пар ты. Арыш та ва лi мя не i ўсiх ва лан цё раў сай ту. Я 
вы хо дзi ла апош няй. 4 га дзi ны ра нi цы, су се дзi па пра чы на лi ся ад гру ка ту, 
вы бег лi на лес вi цу, а мя не, як са праўд на га зла чын цу, пад ру кi лю дзi ў мас-
ках вы вод зяць. Па мя таю, што па спе ла iм ска заць, каб не па ло ха лi ся, што я 
толь кi жур на лiст...

У аў то бу се толь кi мне да зво лi лi не апус каць га ла ву. По тым зра зу ме ла ча-
му. Толь кi мя не па вез лi ў КДБ, ва лан цё раў раз вез лi па РА У Сам — iм да лi па 
10-15 су так арыш ту толь кi за тое, што бы лi са мной ра зам у рэ дак цыi...

У КДБ усе фар маль нас цi, звя за ныя з па ста но вай аб арыш це, за ня лi га-
дзi ны тры. По тым мя не, зня сi ле ную, афор мi лi ў СI ЗА: за бра лi аса бiс тыя 
рэ чы, на ват пра ва слаў ны крыж. Як толь кi ўвай шла ў ка ме ру, ад ра зу ўпа-
ла на на ры. Вель мi ста мi ла ся, вель мi ба ле ла га ла ва. Па чы на ла ся ту рэм нае 
жыц цё, якое бу дзе цяг нуц ца паў та ры ме ся цы ў ка ме ры СI ЗА КДБ, по тым 
два ме ся цы фак тыч на пад хат нiм арыш там у Коб ры не, па куль не збя гу. Ды 
i ўцё кi мае з-за ад сут нас цi паш пар ту, якi за ста нец ца ў КДБ, бу дуць цяг нуц-
ца бяс кон цыя 4 ме ся цы ў «пад пол лi» ў Маск ве. Цяж кiя ча сы, якiя вель мi 
змя нi лi мя не.
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— Цi мож на бы ло ўсё зра бiць iнакш?
— Нi чо га б я не мя ня ла ў сва iм жыц цi, на ват ка лi б бы ла та кая маг чы-

масць. Тое, што мне прый шло ся пе ре жыць, пры му сi ла зра зу мець, што ўсё 
ў на шым жыц цi ад бы ва ец ца пра вiль на, усё да леп ша га. Што б нi зда ры ла ся, 
так мае быць. Гэ тыя вы пра ба ван нi зра бi лi мя не толь кi мац ней шай, пры му-
сi лi яшчэ больш па лю бiць жыц цё, больш зра зу мець лю дзей. Я ста ла больш 
та ле рант най да iх, у тур ме мно гiх да ра ва ла.

Часволi28-гастудзеня2011-гагода.
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Вымушанаяэмiграцыя
Мненевельмiпадабаеццца,калiэмiграцыюапошнiхгадоўпачына-

юцьмалявацьтолькiабояккрымiнальнiкаў,абосамыххiтрыхапазiцы-
янераў.Згодны,падчасшматгадовайжурналiсткайпрацыпрыходзiла-
сясутукыццаiзтакiмi.

Алебольшасцьусёжiншая.Большасцьсталаэмiгрантамiнепасва-
ёйволi.Гераiнягэтаганарыса—адназтакiх.

— Што бы ло са мае цяж кае ў тур ме i на во лi?
— У тур ме для мя не са мым цяж кiм бы лi не ней кiя па бы то выя праб ле мы. 

Да гэ та га хут ка пры звы чай ва еш ся. Са мым цяж кiм, па-пер шае, бы ла поў ная 
iза ля цыя. Не бы ло лiс тоў ад род ных i сяб роў, не бы ло нi я кiх га зе таў. Нi чо га 
не ве да ла, што ад бы ва ец ца на во лi! Ча сам зда ва ла ся, што нас тут у «аме-
ры кан цы» за жы ва па ха ва юць. Але да па ма га ла ве ра, што за нас зма га юц ца i 
бе ла ру сы, i ўвесь свет. Так i ад бы ва ла ся, дзя куй Бо гу.

А па-дру гое, са мым цяж кiм бы ло зра бiць вы бар. Са праўд ны вы бар — не 
су кен ку вы браць у кра ме. Ка лi ноч чу мя не вы клi ка лi на до пыт, i пал коў нiк 

СаСтанiславамШушкевiчам.2011-ыгод.
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КДБ па чаў цiс нуць, па гра жаць, што толь кi за тое, што рэ да гую «Хар тыю», 
ся ду не менш чым на 5 год. Што пас ля тур мы вый ду ў та кiм ста не, што не 
зма гу на ра дзiць дзя цей, што па куль я бу ду ся дзець, па мрэ мая ма цi, якая i 
так хво рая.

Каб гэ та га не ад бы ло ся, пра па ноў ваў даць па ка зан нi на сяб роў, пад пi-
саць «да мо ву аб су пра цоў нiц тве» з КДБ. Па мя таю, што стом ле ная (гэ та 
бы ла ноч i ўжо чац вёр ты до пыт за су ткi) я за пла ка ла, по тым хут ка су па ко i-
ла ся i ска за ла: «Не! Мне не па трэб ная та кая во ля. Я на та кой во лi не зма гу 
жыць, бо не да рую са ма са бе». Пас ля гэ та га з боль ша га ад мя не ад ча пi лi ся. 
Гэ та быў пе ра лом ны мо мант.

— Як жы вец ца за 
мя жой?

— За мя жой вель-
мi доб ра, ка лi ты ту ды 
пры яз джа еш у ка ман-
дзi роў ку цi ў ад па чы нак. 
Та ды та бе там па да ба-
ец ца амаль усё: i лю дзi, 
i га ра ды, i ат мас фе ра. Як 
га во раць, доб ра там, дзе 
нас ня ма. Ня ма ў сэн се, 
ка лi ты там — у гас цях. 
А ка лi я на рэш це збег ла 
праз Маск ву з Бе ла ру сi 
i ака за ла ся ў Вiль нi, то 
ад чу ла толь кi адзi но ту i 
дзi кае, не вы нос нае жа-
дан не вяр нуц ца да до му. 
Усё бы ло чу жым: i ква-
тэ ра, якую зды ма ла, i 
лю дзi, i сам го рад, у якi 
ра ней так лю бi ла пры яз-
джаць. Не дом — чуж бi-
на! Вы ра тоў ва ла толь кi 
пра ца: дзень i ноч пра ца- УВiльнi.Кастрычнiк2011-гагода.
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ва ла з ма лень кi мi пе ра пын ка мi на сон. По тым, у пра цэ се бу да ван ня пра цы 
рэ дак цыi, па ча ла зна ё мiц ца з вя лi кай коль кас цю лю дзей. Мно гiя з iх ста лi 
блiз кi мi сяб ра мi. Гэ тыя лю дзi шчод ра да ра ва лi мне сваю лю боў i да лi мне 
сi лы жыць i пра ца ваць да лей.

Пас ля го ду ў Вiль нi я апы ну ла ся ў Вар ша ве. Тут ад чы нiў ся офiс «Хар-
тыi». Зноў но вая кра i на, но выя лю дзi. Але i тут тая ж лю боў ад лю дзей. I 
яна вы ра тоў вае. Я ве ру, што вы тры маю i да жы ву да та го ча су, ка лi зма гу 
вяр нуц ца на ра дзi му.

Поглядубудучыню
Яквядома,рабiцьпрагнозы—справа,мяккакажучы,вельмiсклада-

ная.АлепамаёйпросьбеНаталляРадзiнагэтазрабiла.Iзрабiла,трэба
адзначыць,вельмiпрафесiйна,спалучыўшыасабiстаезпафасным.

— Што ча ла век ад чу вае ў той мо мант, ка лi ад на ча со ва сва бо да i 
ёсць i яе ня ма?

— Ка лi ты на сва бо дзе (не ў са праўд най тур ме), трэ ба ца нiць жыц цё. 
Трэ ба ра да вац ца кож на му дню, ра нiш ня му сон цу, ку бач ку ка вы, усмеш-
кам лю дзей. Але пры гэ тым трэ ба ра зу мець, што мы прый шлi ў гэ ты 
свет, не толь кi каб ды хаць, ес цi, не як функ цы я на ваць. Для мя не важ ная 
та кая з'я ва, як «па мяць прод каў». Я ве даю, што мае прод кi — лiц вi ны 
— зма га лi ся за год нае жыц цё на шай кра i ны. I мне хо чац ца, каб iм ха ця 
б не бы ло со рам на за мя не. 

Кра i на для мя не не прос та гук цi штамп у паш пар це, гэ та неш та 
боль шае. Гэ та мой ра да вод, тра ды цыi, ма ра аб сва бод ным i год ным бу-
ду чым. Кра i на, якую мы па кi нем пас ля ся бе, гэ та так са ма част ка па мя-
цi аб нас. 

Вось так, маг чы ма, блы та на, але на ўзроў нi ма iх ад чу ван няў.

— Што, на Ваш по гляд, трэ ба ра бiць? Апа зi цыi, гра мад ству, ула
дзе?

— Гра мад ству зма гац ца, не ска ра цца, ра бiць усё маг чы мае, каб змя нiць 
жыц цё да леп ша га. Нi ў якiм ра зе не ду маць, што ты адзiн. Ня ма лi да раў? 
Ёсць заў сё ды! Але ка лi па ней кiх пры чы нах яны ця бе не за да валь ня юць, ра-
бi сам! Ня ма ча го i ня ма ка го ча каць. Што ра бiць ула дзе? Гэ тай ула дзе трэ ба 
толь кi сый сцi, не ча ка ю чы, ка лi яе па го няць.



70 ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ. ВIРТУАЛЬНЫНАРЫС

— Якой Вам па да ец ца блi жэй шая бу ду чы ня? Аса бiс тая i кра i ны?
— Мая бу ду чы ня? Перш за ўсё, сям'я, доб рая i моц ная, як у ма iх баць коў. 

Жыц цё ў род най кра i не, у сва бод най Бе ла ру сi. Пра ца, якую бу ду лю бiць 
i якая бу дзе на тхняць. Бе ла русь так са ма ча ка юць толь кi свет лыя ча сы. Як 
хут ка? За ле жыць толь кi ад нас.



ЛIЧБЫЗМIЦЕРАДРАЗДА

На па мiн: Змi цер Дрозд на ра дзiў ся 26-га са ка вi ка 1973-га го да ў вёс цы Драз ды. У 1978-ым 
го дзе вёс ка ўвай шла ў склад го ра да Мiн ска. За раз там рэ зi дэн цыя прэ зi дэн та.
У 1992-iм го дзе скон чыў Мiн скi тэх на ла гiч ны тэх нi кум па спе цы яль нас цi «фо та тэх нi ка», 
у 2005-ым го дзе — гiс та рыч ны фа куль тэт БДУ (спе цы яль насць «му зей ная спра ва i ахо ва 
гiс то ры ка-куль тур най спад чы ны»). У 2010-ым го дзе вый шла яго вя лi кая пра ца — кнi га 
«Зем ле ўла даль нi кi Мiн скай гу бер нi 1861-1900 гг.»
У час вы бар чай кам па нii 2010-га го да быў сяб рам iнi цы я тыў най гру пы Анд рэя Сан нi ка ва. 
За ўдзел у Пло шчы-2010 ад быў 10-су тач ны арышт. 1-га лю та га 2011-га го да быў узя ты пад 
вар ту на 3 су так як па да зра ва ны па кры мi наль най спра ве аб ма са вых бес па рад ках. Прад'-
яў ле на аб вi на вач ван не па ч. 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (удзел у ма са вых бес па рад-
ках). 5 траў ня 2011 го да асу джа ны на 3 га ды зня во лен ня ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ жы му.
Вы зва ле ны згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi 11 жнiў ня 2011 го да.
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Са Змi це рам Драз дом мы раз маў ля лi амаль год та му. Што ад
бы ло ся но ва га ў яго жыц цi? З гэ та га пы тан ня i па ча ла ся но вая 
раз мо ва.

— Са мае га лоў нае, што 24-га сту дзе ня 2012 го да я за браў з дру кар нi 
дру гое вы дан не сва ёй кнiж кi. Зра бiў да дру коў ку, бо, ка лi вый шаў на во-
лю, кнi жак ужо не бы ло ў «Ака дэмк нi зе». Усе пра да лi. Лю дзi пi са лi лiс ты, 
пра сi лi яшчэ. Та ды я кры ху па леп шыў пер шае вы дан не, да даў бiя гра фiч ны 
i iм ёна вы ўка заль нi кi, ка лек тыў ны лiст, якi быў на пi са ны для май го су да, i 
вы даў яшчэ сот ню кнiг.

Па сут нас цi ўжо пра да лi i гэ тае вы дан не.
За раз я пра цую над дру гiм то мам. Пер шы быў аб ме жа ва ны 1900-ым 

го дам. Ця пер збi раю ма тэ ры я лы, якiя ты чац ца зем ле ўла даль нi каў Мiн-
скай гу бер нi, што бы лi пас ля гэ та га ча су. Гэ та бу дзе вель мi грун тоў ны 
i вя лi кi твор. У пер шай част цы «за асно ву» ўзя тыя 3000 зем ле ўла даль-

ДзеньВолi.
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нi каў. У но вым вы дан нi iх бу дзе ўжо 18 ты сяч. Ка лi ўлi чыць, што ў пер-
шай кнiж цы бы ло ка ля 700 ста ро нак, то там iх па вiн на быць пры блiз на 
ў шэсць ра зоў бо лей. Як мi нi мум — двух том нiк. Гэ тая пра ца раз лi ча на 
на 3-4 га ды.

Па ра лель на з гэ тым раб лю i яшчэ ад ну пра цу . Рых тую да дру ку кнi гу ма-
iх вер шаў i фо та здым каў . Па сут нас цi гэ та ней кая квiн тэ сен цыя та го, што 
пра мя не нi хто не ве дае. Вель мi спа дзя ю ся, што для «ма са ва га чы та ча» яна 
бу дзе знач на больш цi ка вая, чым да вед нi кi пра зем ле ўла даль нi каў.

Час ад ча су дру кую свае ар ты ку лы на «Хар тыi-97». Гэ та мне пра па на-
ва ла ра бiць На тал ля Ра дзi на. Вель мi вы со ка ца ню вод гу кi та ко га стро га га 
рэ дак та ра.

На рэш це я атры маў шэн ген скую вi зу. Двой чы з'ез дзiў у Лiт ву. Адзiн раз 
у Поль шчу. Ажыц ця вi ла ся ма ра па бы ваць у Еў ро пе. Злё таў са ма лё там лi та-
раль на на адзiн дзень у Хель сiн кi. По тым праз Бал тый скае мо ра на па ро ме 
— у Санкт-Пе цяр бург. Даў но ма рыў па бы ваць там у ар хi ве. На жаль, там 
жыць вель мi до ра га, а для пра цы мне спат рэ бiц ца мi нi мум ме сяц.

— За свой кошт?..
— Вы ключ на. Iн шых пра па ноў не бы ло.

Выступнамiтынгу.
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— Гэ та ад каз тым, хто шу кае «мiль ё ны апа зi цыi»...
— За раз ха джу ў мiн скi ар хiў. Пра цяг ваю по шу кi па сва iм ра да во дзе.
Дзя ку ю чы пра гра ме Ка лi ноў ска га, па сту пiў на ву чо бу ў Вар шаў скi ўнi-

вер сi тэт, дзе бу ду атрым лi ваць дру гую вы шэй шую аду ка цыю. Пра па на ва лi 
ад ра зу дак та ран ту ру, але я не ад чу ваю ся бе так ўпэў не на, каб мож на бы ло 
пi саць на ву ко вую пра цу на поль скай мо ве.

У пла нах ужо ёсць на ступ ная кнi га — «Зем ле ўла даль нi кi За ход няй Бе-
ла ру сi 1923-1939 год». Па куль iдзе збор па пя рэд нiх ма тэ ры я лаў.

— На коль кi я па мя таю, ра ней ко ла зно сi наў у Вас бы ло больш пра
фе сiй ным, по тым па лi тыч ным. А ця пер яно не змя нi ла ся?

— Не. Нi хто з ма iх сяб роў (па шко ле, тэх нi ку му, пра цы) маё проз вi шча 
не вы да лiў са спiс ку фрэн даў. Нi ў «Фэй сбу ку», нi ў «Ад на клас нi ках».

— Ка лi па раў наць мо мант, ка лi Вас са дзi лi ў тур му, з тым, што 
бы ло пас ля вы ха ду на во лю, ёсць роз нi ца? «Ста бiль насць» змя нi ла ся 
кры зi сам, а за раз зноў абя ца юць ста бiль насць...

— Не чым на шы днi мне на гад ва юць тое, што ад бы ва ла ся на па чат ку 
2011-га го да. Усе ча ка лi дэ валь ва цыю, пi са лi пра яе, а ўрад ка заў пра «ста-

УВiльнюсезМаксiмамВiнярскiм.
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бiль насць». Та ды яна змаг ла пра тры мац ца менш як паў га ды. Ця пер сi ту а-
цыя вель мi па доб ная...

Па ста тыс ты цы Нац бан ку лю дзi пэў ны час больш пра да ва лi ва лю ты, 
чым куп ля лi. I гэ та вы да ва ла ся за ней кую «ста бiль насць». Да во лi цы нiч-
ная хлус ня. Лю дзi пра да ва лi ва лю ту не та му, што больш ве ры лi бе ла рус ка му 
руб лю. Прос та iм трэ ба бы ло неш та ес цi...

Сён ня зноў скуп ля юць ва лю ту. Ста но вi шча су праць лег лае. Усё ста ла на 
«свае мес цы». На род жы ве на бы лых за па сах. Мая ма цi атрым лi вае за ро-
бак (па кур су Нац бан ку) кры ху больш за сто да ля раў (на мо мант раз мо вы 
— за ўва га аў та ра) у ме сяц. I так жы вуць мно гiя.

На ка му нал ку i хар ча ван не кош ты рас туць бес пе ра пын на. Ад нак ня гле-
дзя чы на гэ та, страх у лю дзей па куль усё роў на больш за ас тат нiя па чуц цi. 
Яны бу дуць ся дзець га лод ны мi, але пуб лiч на пра тэс та ваць не ста нуць. Гэ ты 
страх на ўмыс на куль ты ву ец ца ўла дай i аса бiс та Ла ка шэн кам. Па дзеi 19-га 

Тракайскiзамак.
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снеж ня 2010-га го да — урок стра ха. Схе ма вель мi прос тая: вый шаў на пло-
шчу — сеў у тур му. У лю дзей, як у са ба кi Паў ла ва, у якой пры ўклю чэн нi 
лям пач кi з'яў ля ла ся слi на, вы пра цоў ва ец ца ўмоў ны рэ флекс — пра тэст = 
тур ма.

На мой по гляд, у мно гiх сён ня на строй тры мац ца як ма га да лей ад па-
лi ты кi. Яны мо гуць ду маць што за ўгод на, ты ся чы ра зоў не на вi дзець гэ ты 
рэ жым, але бу дуць усё роў на ба яц ца, ба яц ца i ба яц ца. Маў ляў, «плетью 

УгасцяхуI.ХалiпiА.Саннiкава.
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обу ха не перешибешь». Яны ба я лi ся i ра ней, але пас ля бру таль ных па дзей 
на пло шчы Не за леж нас цi гэ та па чуц цё ўзрас ло ў шмат ра зоў.

— А на вош та гэ та трэ ба Вам? Па ся дзеў у тур ме, вы зва лiў ся... На
вош та «драж нiць гу сей» i ха дзiць на роз ныя апа зi цый нане бяс печ ныя 
ак цыi?

— Спра ва ў тым, што на пло шчы Не за леж нас цi (на ват мяр ку ю чы па на-
шай спра ве) бы ло шмат амаль вы пад ко вых лю дзей, якiя прос та «ака за лi ся 
ў не па трэб ным мес цы ў не па трэб ны час» i ўлiп лi ў не па трэб ную гiс то рыю. 
Я ж быў там аб са лют на асэн са ва на i свя до ма. Ха дзiў на Каст рыч нiц кую 
пло шчу яшчэ ў 2006-ым го дзе.

Пас ля су да за па дзеi 19-га снеж ня 2010-га го да мая па зi цыя не змя нi ла-
ся. Як ка жуць, «не стал на путь исправления». За сем ме ся цаў ня во лi мне, 
воб раз на ка жу чы, «маз гi не пра мы лi». Па ра ней ша му прын цы по ва лi чу, 
што на ша кра i на iдзе ў ту пiк, ёй па трэб ны но вы прэ зi дэнт, кар ды наль ныя 
пе ра ме ны.

Ула да сён ня ро бiць усё, каб з ёй зма гац ца. Май го сяб ра Мак са Вi няр ска-
га арыш тоў ва лi i су дзi лi ўжо шмат ра зоў. Гэ ты ча ла век не за раб ляе для ся бе 
ней кi апа зi цый ны аў та ры тэт, а шчы ра зма га ец ца з ула дай.

Ка лi пра хо дзi ла iнаў гу ра цыя Лу ка шэн кi, ён быў ад ным з дзе ся цi, якiя 
та ды ад ва жы лi ся вый сцi на Каст рыч нiц кую пло шчу. Пуб лiч на па кляў ся на 
Кан сты ту цыi, што не пры знае гэ тую ўла ду. Яго па ка ра лi «5 су тка мi» за 
ла ян ку. Я вы дат на ве даю, што ён нi ко лi не вы ка рыс тоў вае брыд кiх сло ваў, 
яму гэ та цал кам не ўлас цi ва.

Та му ўла ды са мi штур ха юць да та го, каб я не маў чаў.

— Не ба i це ся, што «за кры юць» зноў?
— Ка неш не, як i лю бо му нар маль на му ча ла ве ку, мне гэ та га не ха це ла ся б.
Ха ця ка лi па ды хо дзiць да пы тан ня па-фi ла соф ску, то шмат хто «на зо-

не» жы ве ад нос на нар маль на. Пра хо дзiць год-два-тры, i ча ла век пры звы-
чай ва ец ца да жыц ця ў ня во лi. Ён «не вы праў ля ец ца» i ўжо прак тыч на не 
па ку туе. Асаб лi ва, ка лi тэр мiн вя лi кi i «ся дзець» яшчэ 8-10 га доў, а кан-
так ты на во лi бы лi вель мi па доб ны мi. На жаль, «чы фiр» п'юць не толь кi за 
кра та мi. Не ка то рыя не тое што па ку ту юць у ка ло нii — яны там жы вуць.

Я ад но шу ся да iн шай ка тэ го рыi. У ка ло нii бы ло вель мi цяж ка. Перш за 
усё та му, што там бы ло аб са лют на не ўлас цi вае мне ко ла ста сун каў. Так, там 
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ёсць i iн тэ лi гент ныя лю дзi, але iх (дзя куй Бо гу) толь кi 5-10 ад сот каў. З боль-
шас цi тыя, хто атры маў па ка ран не за так зва ныя «эка на мiч ныя» зла чын-
ства. На прык лад, мой ся бар док тар, бы лы леп шы хi рург Мiн ска (пра яго 
рас ка за на ў кнi зе «Су праць плы нi» — за ўва га аў та ра), яко га «за кры лi» 
за «шко ду» дзяр жа ве ў вы гля дзе ад на го (!!!) мiль ё на бе ла рус кiх руб лёў.

Ка лi ж браць увесь «кан тын гент», то тут цяж ка ска заць пра вы со кi iн-
тэ лект. У асноў ным «ма ла лет кi». Нех та скраў ма бiль ны тэ ле фон, па п'я нi 
па бiў ся, або аб ра ба ваў кра му i г.д. Лю дзi там кры ху не да еў шыя, не да спаў-
шыя, увесь час кры ху злос ныя. Вы дат на ра зу ме юць, дзе зна хо дзяц ца, i лi-
чаць сваё жыц цё амаль за губ ле ным. Кан флiк ты ўзнi ка юць iм гнен на. Ад ной 
«iск ры» да стат ко ва, каб усе схва цi лi ся за та бу рэт кi i па ча лi бiц ца.

На мя не не бы ло та ко га цiс ку, як, ска жам, на Сан нi ка ва або Стат ке вi ча. 
Нi чо га ге рой ска га не ра бiў. Прос та iмк нуў ся не кан так та ваць з ты мi, хто 
мне не пры ем ны, на ват ка лi дзе ля гэ та га пры хо дзi ла ся абi раць больш цяж-
кую ра бо ту.

— На Ваш по гляд, бу дзе (як у 2006ым i 2010ым га дах) яшчэ ад на 
Пло шча? Пой дуць на яе лю дзi? Аль бо страх боль шы?

— Ка неш не, для лю дзей больш ста ла га па ка лен ня зра бiць гэ та бу дзе 
вель мi цяж ка, ад нак мо ладзь — вый дзе. Боль шасць да кi ру ю ча га рэ жы ма 
ста вiц ца вель мi кры тыч на. Маг чы ма, лю дзей бу дзе знач на больш, чым у 
2010-ым. Маг чы ма, яны бу дуць больш агрэ сiў ныя, чым мы. Злосць па мна-
жа ец ца. Па ра вы ка цёл нель га ўвесь час на гра ваць, бо крыш ку са рве аба-
вяз ко ва. У 2010-ым го дзе ўла да спра ва ка ва ла агрэ сiю. Маг чы ма, у 2015-ым 
нi чо га пра ва ка ваць бу дзе не трэ ба...

Па гля дзi це лю быя тэ ле вi зiй ныя на вi ны. У ад ным мес цы за тры ма лi ней-
кiх фут боль ных фа на таў, у дру гiм — ры цар скi клуб, у трэ цiм — эко ла гаў, 
якiя са бра лi ся па га ва рыць пра бу даў нiц тва АЭС, у чац вёр тым — бар даў, 
што не ма юць да па лi ты кi нi я кiх ад но сiн. Ула да са ма сва i мi па во дзi на мi пра-
ва куе су пра цiў ёй. Яна пло дзiць са бе во ра гаў больш, чым ней кiя апа зi цый-
ныя iн фар ма цый ныя рэ сур сы. Пры чым кож ны дзень.



ПЕРЫЯДЫЖЫЦЦЯ

Да вед ка: Сяр гей Мар ца леў на ра дзiў ся 29-га кра са вi ка 1977-га го да ў Мiн ску ў сям'i па-
том ных на ву коў цаў. Унук Ста нi сла ва Мар ца ле ва, кi раў нi ка Iн сты ту та мас тацт ва знаў ства, 
эт на гра фii i фальк ло ру Ака дэ мii на вук. Так са ма ўнук ака дэ мi ка-фi ло са фа Ле а нi да Яў ме-
на ва.
На прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010-га го да кi ра ваў пе рад вы бар чым шта бам Мi ко лы Стат ке вi ча. 
Уна чы 23-га снеж ня быў зня ты з цяг нi ка, на якiм ехаў у Вар ша ву на здым кi пе ра да чы тэ-
ле ка на ла «Бел сат». Арыш та ва ны, зме шча ны ў СI ЗА КДБ, аб вi на вач ваў ся па чч. 1 i 2 арт. 
293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 4-га кра са вi ка 
2011-га го да аб вi на вач ван не пе ра ква лi фi ка ва на на арт. 342 КК ч. 1 Кры мi наль на га ко дэк са 
(ар га нi за цыя i пад рых тоў ка гру па вых дзе ян няў, якiя гру ба па ру ша юць гра мад скi па ра дак, 
або ак тыў ны ўдзел у iх).16-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 2 га ды па збаў лен ня во лi 
ўмоў на з вы пра ба ваў чым тэр мi нам на 2 га ды. Да вы ня сен ня пры су ду ўтрым лi ваў ся ў СI ЗА 
КДБ, вы зва ле ны ў за ле су да.
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Дзя ку ю чы ге рою гэ та га на ры са, я да ве даў ся, што ўсiх па лiт вяз
няў 19га снеж ня 2010га го да ў КДБ па дзя лi лi на дзве гру пы — «за
чын шчы каў» i «па гром шчы каў». Да пер шай ка тэ го рыi ад но сi лi ся 
тыя, ка го аб вi на вач ва лi ў ар га нi за цыi ма са вых бес па рад каў. «Па
гром шчы ка мi» на зы ва лi тых, хто (толь кi) пры маў удзел у ажыц цяў
лен нi сi ла вых ак цый.

Сяр гей Мар цэ леў ад но сiў ся да пер шых. На ват ка лi жорст кi кры
мi наль ны ар ты кул яму змя нi лi на «больш мяк кi»...

Дзiцяча-юнацкiперыяд
«НарадзiўсяўМiнску,усонечнымкрасавiку.Дакладней29-гакраса-

вiка1977-гагода.МойдзедпалiнiбацькiСтанiслаўВiктаравiчМарца-
леўутыячасыбыўсакратаромЦККПБпакультуры,сябрамАкадэмii

Збабуляй,дзядулям(Яўменавы)iмацi.



81ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ПЕРЫЯДЫЖЫЦЦЯ

навукБеларусi,дзепотымдаса-
майсмерцiўзначальваўIнстытут
мастацтвазнаўства, этнаграфii i
фальклору.Нажаль,ужочатыры
гадыягознамiняма...

Другога майго дзеда завуць
ЛеанiдФёдаравiчЯўменаў,паэт,
дыпламат, акадэмiк. У свой час
ён з'яўляўся супрацоўнiкам дэ-
партаментаЮНЕСКАўПарыжы.

То бок я нарадзiўся ў вельмi
добрайiпаспяховайсям'i.

Бацька Уладзiмiр Станiслава-
вiч Марцалеў — падпалкоўнiк
запасу.Загоддапрыходудаўла-
ды Лукашэнкi звольнiўся з вой-
ска i пачаў займаеццабiзнесам.
Займаеццаiмiзараз.

МацiТаццянаЛеанiдаўнаЯў-
менава выкладала гуманiтарныя дысцыплiны ў розных вышэйшых
навучальныхустановах.ЗаразгэтапалiталогiяўБеларускiмiнстытуце
правазнаўства.

Такатрымалася,штоўмаiмдзяцiнствебацькiразышлiся.
Яскончыўшколу№64,якаяспецыялiзуеццанапаглыбленымвыкла-

даннiанглiйскаймовы.Потымпаступiўнабюджэтнуюформунавучан-
няфакультэтамiжнародныхадносiнБДУ,штобылоневельмiпроста.
КурсамстарэйвучыўсясярэднiсынЛукашэнкiВiця.Такштонекаторы
часямеўсумнiўнаезадавальненнебачыцьягоўатачэннiнатоўпупад-
халiмаў.

Напершымкурсеўступiўу«маладзёваекрыло»Сацыял-дэмакра-
тычнайпартыi—Маладуюграмаду.У1996-ымгодземыправялiне-
калькiяркiхакцый.УМiжнародныдзеньправоўчалавеказладзiлiпiкет
калябудынкаНацыянальнагабанкаБеларусi.Якразтадыбыўдзень
адкрыццяпершага«Макдональса»ўМiнску.

Мыраздавалiўлёткiсаслоганам«Янеемгамбургераў».
Па галоўным мiнскiм праспекце праязджаў «всенародновыбран-

ный»,якiпачуткаххацеўадведацьзаморскуюстраву,алемысустрэлi
ягодружнымулюлюканнемiкартэжпраехаўмiма.

Дзяцiнства.
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Гэта быў мой палiтычны
дэбют, якi скончыўся пер-
шымарыштам,алетады,на
шчасце, усё абмежавалася
штрафам i вельмi строгiм
папярэджаннем ад дэкана-
танашагафакультэта.

Такiпачатак.
Потымбылiдзве«адсiд-

кi» — за арганiзацыю сту-
дэнцкiх акцый i за святка-
ванне Першамая. Агульна
тады,здаецца,«набраў»12
сутак. Прынамсi, з другога
пакаранняя«саскочыў»,бо
абвесцiўукамерысухуюга-
лоўку.Яквядома,безвады
доўга пратрымацца немаг-
чыма.Празпяцьсутакмяне
зАкрэсцiнаадвезлiўрэанi-
мацыю. Назад не вярнуў-
ся, бо тэрмiн дзеяння ад-
мiнiстрацыйнагаарыштураспаўсюджваеццатолькiнадвамесяцы—
тадыяшчэiмкнулiсятрымаццазаконаў.

1997год.
Пры затрыманнiмяне «крыху памялi» (зламалi рэбры i г.д.), таму

вырашылiбольшнечапаць.Цiкава,штопракуратураСавецкагараёна
была гатова тадыўзбудзiцькрымiнальнуюсправу супрацьмiлiцыян-
таў,алемненехацеласядалейвысвятляцьзiмiадносiны.Уражваесам
факт,якiпанашымчасеўжонемагчымы.Усётадыбылоiншым...

Зразумела,зчацвёртагакурсафакультэтамiжнародныхадносiнмя-
неадлiчылi.Iнехавалiзашто.Дэканнашагафакультэтарастлумачыў
сапраўдныяпрычыны.

Афiцыйнайжападставайсталатое,штоянездаўзалiкпамедыцын-
скайпадрыхтоўцы.Прадметгэтыфакультатыўны,тамумногiяздавалi
ягодасамагасканчэнняБДУ...Дамянежпаставiлiся,мяккакажучы,
«вельмiўважлiва».Сабралiцэлыкансiлiум,якiўрэшцерэштпаставiў
«нездавальняюча»заадсутнасцьнавыкаўправiльнарабiцьуколы.

Збацькамi.
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Аднагобудучагадыпламатанеадбылося...
Дарэчы, факт майго адлiчэння па палiтычных матывах быў зафiк-

саваныўдакладзеДзярждэпартаментаЗША iвядомаймiжнароднай
праваабарончайарганiзацыi«HumanRightsWatch».

Пачалiсязвычайныядлянашагачасупрадстаўленнi.Пастаяннасталi
прыходзiцьнарадымiлiцыi, iнанекаторычасябыўвымушаныпакi-
нуцьмежынашайкраiны.Вярнуўсяўлютым1998-гагоданаз'езд«Ма-
ладойграмады»,дземянеаднагалоснаабралiстаршынёйарганiзацыi,
якуюпасляўзначальваўдвагады.Тадыўнасяшчэбыладзяржаўная
рэгiстрацыя.Рэспублiканскiмаштаб.«Падружжом»знаходзiлiся1300
чалавек«личногосостава».

Пералiчвацьусемерапрыемствы«Маладойграмады»нямасэнсу.
Дастатковасказаць,штопададзеныхсацыёлагаўзНедзяржаўнагаiн-
стытутасацыяльных,палiтычныхiэканамiчныхдаследаванняўарга-
нiзацыябылатрэцяйпапазнавальнасцi.ПасляБПСМ,якiпотымстаў
БРСМ,i«МаладогаФронту»,адякiхяныадсталiна0,2адсоткi.

ЗбабуляйЗояйФёдараўнайЯўменавай.
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Польска-беларускiперыяд
У2000-ымгодзеявыйграўконкурсМiнiстэрстваадукацыiПольшчы

iпаехаўвучыццаўIнстытутiмяАдамаМiцкевiчаўПознанi,якiразам
сазнакамiтайкракаўскай«ягелонкай»iВаршаўскiмунiверсiтэтамува-
ходзiўутройкулепшыхукраiне.Анашфакультэтпалiталогiiiўвогуле
лiчыўсясамымлепшым.

Словам,зачасвучобы«базiс»атрымаўвельмiгрунтоўны.Хацяiбы-
лiдва«акадэмiчныхадпачынкi», бопаралельна з вучобайувесь час
займаўсяiпрафесiйнай(палiтычнай)дзейнасцю.

Справаўтым,штотадыябыў
яшчэiкаардынатараммiжнарод-
ных праектаў аднаго з польскiх
фондаў.Гэтазаймалашматчасу.
Мыпрацавалiдляграмадзянскай
супольнасцiiпалiтычныхпартый
БеларусiiУкраiны,арганiзоўвалi
15мiжнародныхпраектаўу год.
Працаваўтамчатырыгады.Пас-
лядвухмянезначнапавысiлi—
зрабiлiсябрампраўлення.

Аднак,яккажуць, усёдобрае
некалiзаканчваецца.

Са змяненнем палiтычнай
кан'юнктуры ў Польшчы дзей-
насць нашай структуры прыпы-
нiлася. Дарэчы, у польскай (па
складу работнiкаў) структуры я
быў адзiным беларусам i вель-
мi ганаруся тым,штомырабiлi.
Працавалiўасноўнымзкалегамi
з сербскага «Адпору»,штопры-
няў актыўны ўдзел у звяржэннi
Мiлошавiча.

Маезаслугi«прызнала»iўкра-
iнскае кiраўнiцтва, якое перад
«памаранчавай» рэвалюцыяй
дэпартаваламянезкраiны.Бы- Будучыапазiцыянер.
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логэтаперадпершымтурампрэзiдэнцкiхвыбараў2004-гагода.Дак-
ладней,12-гакастрычнiка.

Паралельназаэрапортудэпартавалiсербаў,аяехаўнацягнiку.Уiх
«мабiльны»працаваў,амойбыўзаблакаваны,тамуянысталiгероямi
тэлерэпартажаў,аяне.Цiха«выкiнулi»запамежнышлагбаум.

Чалавечнымомант. Калi ўкраiнцымяне «выставiлi» (на «нейтрал-
ку»падвёзнасваiмамальновымБМВсёмаймадэлiмаёрiхпамежнай
варты),япадышоўдапольскагапамежнiкаiпатлумачыўсiтуацыю.Ён
моўчкiспынiўпершуюжмашыну,сказаў,штонебудзеiхстараннада-
глядаць,калiтыяпадвязуцьмянедаблiжэйшайчыгуначнайстанцыii
высадзяцьпростанасупрацьвакзала.

Потымспытаўмяне: грошыёсць?Явырашыў,што гэтазвычайнае
пытанне чалавека, якi высвятляе матэрыяльнае становiшча таго, хто
перасякаемяжу,iхацеўпаказацьсваегрошы,алеёнсказаў,штогутар-
канепрагэта.Польскiпамежнiкбыўгатовыфiнансавадапамагчы,калi
ўгэтымбылапатрэба...Такоевысакародствашчыракрануласэрца...

З таго моманту ў мяне на пяць гадоў была забарона на ўезд ва
Украiну.Дамаю,Юшчанкаяеадмянiў,аднакправерыцьгэтамагчы-
масцiнебыло,бонаступныразятрапiўугэтуюкраiнутолькiў2009-
ымгодзе.

Напэўна, «зорны час» у «польскiм» перыядзе майго жыцця быў
тады, калi я стаўдарадцамшэфапалiтычнага кабiнета вiцэ-прэм'ера
Польшчы.Адбылосягэта,калiўвынiкувыбараўМарэкПолстаўнамес-
нiкамкiраўнiкапольскагаўраду,акiраўнiцанашагафондуКатэжына
Матушэўскаяўзначалiлапалiтычныкабiнет.Якансультаваўiхпаўсход-
нiмнапрамку.

МарэкПолзаймаўсяпытаннямiэканомiкiiiнфраструктуры.Магчы-
ма,гэтаiабумовiлабудучуютэмумаёймагiстэрскайработы.

У2007-ымгодзеявярнуўсяўБеларусь,аўгодзенаступнымужобыў
укамандзеАляксандраКазулiна.Калiёнтрапiўзакраты,ядвагады
працаваўўграмадзянскайiнiцыятыве«СвабодуАляксандруКазулiнуi
ўсiмпалiтзняволеным».Быўвыпускаючымрэдактарамiхсайта,акалi
ВольгаКазулiнабалатавалася ўпарламент,працаваў у яепiяр-мене-
джарам.

Перадсамымiпарламенцкiмiвыбарамi2008-гагодаАляксандрУла-
дзiслававiч вызвалiўся. Даволi хутка стала зразумела, што ён шукае
новыяшляхi ў палiтыцы i неабходнасць у асабiстым сродкумасавай
iнфармацыiадпала.
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Унаступнымгодземянезапрасiлiпрацавацьуякасцiкаардынатара
«Зялёнайсеткi»,якаяз'яўляеццасвоеасаблiвай«парасонавай»струк-
турайнезалежныхэкалагiчныхарганiзацыйБеларусi.

Напрыёмеўгонар«ДняЕўропы»,якiштогодадзначаецца9-гатраў-
ня,ясустрэўдаўнягазнаёмагаМiкалаяСтаткевiча.Ёнпрапанаваўстаць
палiттэхнолагамiўзначалiцьперадвыбарчыштаб.

Палiтычна-турэмныперыяд
ПерадтымякдалучыццадакамандыСтаткевiча,яамальмесяцпа-

дарожнiчаўпаПаўночнамуКаўказу.
Магчыма, некаторыя не пагодзяцца змаiм поглядам, але ён (як i

ўсеiншыя)маеправанажыццё.Намаюасабiстуюдумку,напярэдаднi
падзей19-гаснежня2010-га годаўлiдараўапазiцыiнебылонiякага
агульнагапланудзеянняў,сумеснайтактыкi.Адсутнiчаланаватагуль-
наебачаннесамогапрацэсу.Негаворачыпранейкi«сговор»,якiтак
упарташукалiўКДБ...

Адзiнае,абчымтутможнасказаць,—дакумент,якiперадвыбарамi
падпiсалiнекаторыя(далёканеўсе)кандыдатыўпрэзiдэнты.Намойпо-
гляд,ённосiцьвыключнадэкларатыўныхарактарiнакiраваныпершза
ўсёнатое,кабпратэстныпатэнцыялнебыўтакбяздарна«прафуканы»,
якгэтаадбылосяў2006-ымгодзе.Грамадстванамгэтаганедаруе.

Перакананы, большасць з тых, хто трапiў тады за краты (асаблiва
тых,хтознаходзiццатамзараз),нельганазвацьвыпадковымiахвярамi.
Яныпайшлiнагэтасвядома.Тое,штозрабiлiiробяцьзараз,—свядо-
мычалавечыУЧЫНАК.Можнасказаць,ПОДЗВIГ.

Тое,штоадбылосяўштабеНякляева(непасрэднанапярэдаднiПло-
шчы),агучвацьяшчэразнямасэнсу,бопрагэташматразоўказалiiн-
шыя.Адзначутолькi:некаторыярэчымненезразумелыяпагэтыдзень.
Напрыклад,неразуменневыклiкаецэлая«гадзiнамаўчання»(замест
перамоваў), якаяпапярэднiчалапачаткурухунаКастрычнiцкуюпло-
шчу...

Яквядома,гукаўзмацняльнуюапаратурумытудыдавезцiнезмаглi,
аапошнiразяўбачыўМiкалаяСтаткевiчанапрыступкахПалацапраф-
саюзаў,дзепацiснуўямуруку...

Намойпогляд,правiльназрабiлi,штозаднойплошчыпераходзiлi
надругуюпагалоўнымпраспекце.Якпалiттэхнолаг,цалкампадтрым-
лiваютакiвыбар.
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Нажаль,тое,штоад-
былосянаплошчыНеза-
лежнасцi, цяжка зразу-
мець з пункту гледжан-
ня нармальнай логiкi.
Адназначна толькi тое,
што нехта надта хацеў,
каб паўтарылася траге-
дыя на Нямiзе. Панiку
натоўпулiтаральнапра-
вакавалi пры дапамозе
франтальныхатакспец-
назу ўнутраных войскаў
i спецыяльных сродкаў.
Нашчасце,уiхнiчогане
атрымалася.

Далейбудукарыстац-
цасухоймоваймiлiцэй-
скiхпратаколаў.

Калi прытрымлiвацца
гэтага правiла, томожна
сказаць, што «мерапры-
емства»япакiнуўу22.55,
калiз40(знечым)тысяч
дэманстрантаў застало-
сятолькiкаляпяцiтысяч
i пачалася другая хваля
«амапаўскайзачысткi».Зноўсталiчутнымiвыбухiсвета-шумавыхгранат.

Аднойзпрычынмайгосыходусталатое,штоябыўкрыхукантужаны
яшчэпадчас«экспрапрыяцыi»тэхнiкiнаНямiзеiадчуваўсябевельмi
дрэнна.

ПразнекалькiхвiлiнаджурналiстаўНямецкайхвалiдаведаўся,што
Статкевiчарыштаваны.

Згэтайнагодыняспынная«прэс-канферэнцыя»ўмянецягнуласяда
пяцiгадзiнранiцы:распавядаўжурналiстампрападзеiнаНямiзеiпло-
шчыНезалежнасцi.

Нанаступныдзеньзгодназпарадайправаабаронцаўадразупачаў
займаццаарганiзацыяйправавойабароныМiкалаяСтаткевiча.Знай-

Маладыпалiтык.
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шоўдляягопатрэбнага
адваката,разамзбуду-
чай жонкай Статкевiча
Марынай Адамовiч са-
браў i перадаў цёплыя
рэчы.

21-га снежня мне
патэлефанавалi з Бел-
сата i запрасiлi на пуб-
лiцыстычную перадачу
Змiцера Гурневiча. Ве-
чарам22-гаснежнясеў
уцягнiкiбыўгатовыда
таго, што да Варшавы
недаеду.УБрэсце(ужо
23-га снежня) мяне за-

трымалiпамежнiкi,апраздзеньз«эскортам»змiлiцыiiКДБпрывезлi
ўМiнск,у«амерыканку».

ТампадчасдопытупрапанавалiхлусiцьсупрацьМiколыСтаткевiча.
Маўляў,мырыхтавалiметалiчныяштыры,«кактэйлiМолотава»,фiнан-
савалiсязаходнiмiспецслужбамi.Яадмовiўсяiнапяцьмесяцаўтрапiў
закраты.

16-гатраўня2011-гагодавызвалiлiўзалесудовыхпасяджэнняўсуда
ЗаводскагараёнагорадаМiнска.Прысуд—двагадыпазбаўленняволi
задтэрмiноўкайнадвагадыза«арганiзацыюгрупавыхдзеянняў,якiя
грубапарушаюцьграмадскiпарадак».

Напэўна,iншыяўжошматрасказалiпракадэбэшныяпакуты,тамуя
будузасяроджвацьувагутолькiнанекаторыхмомантах.

Самаягалоўнаявысновамайгознаходжаннязакратамi—разумен-
несапраўднайсутнасцiсяброўства.Сябар—гэтанетой,хтозакубкам
альбокелiхампiвацiкавыкажатабекамплiменты...

Што такое сябар, я зразумеў ужопадчаспершайунутрыкамернай
«разборкi»,калiадзiнзасуджаных«пачаўкачаць»правы.Данаспады-
шоўСашаАтрошчанкаў(сядзелiнекаторычасразам).Паруягословаў
хапiла,кабпатушыцьканфлiкт...Ённевагаўсянiаднойхвiлiны...

Такпаступаетолькiсапраўднысябар...
Цiкава,якуладапатлумачылаз'яўленне«маскi-шоу».Нiдзегэтагаў

прэсенебачыў.

ВыступаелiдарМаладойграмады.
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Пасляпадзей19-гаснежня2010-гагодаВЫКОНВАЮЧЫМАБАВЯЗКI
начальнiкаСIЗАКДБ(звяртаюўвагунагэтымомант)прызначылiАляк-
сандраУладзiмiравiчаАрлова.Справаўтым,штопапярэднiначальнiк
«амерыканкi»Пiскуновiч(чалавек,якiпамаёйiнфармацыiмаеафiцэр-
скiгонар)адмовiўсявыконвацьабсалютнанезаконныязагадынаконт
«палiтычных».Ёнсышоў,агэтаемесцазаняў«выконваючыабавязкi»,
якогавызвалiлiадпасады,паслятагоякпаслясудоўнастамнестала
зусiм.Тобок гэтагачалавека«выкарысталi»выключнадля«палiтыч-
ных».

Лiтаральнаадразупасляягопрызначэннязусiхкамер«знiклi»пра-
вiлыўнутранагараспарадку,якiярэгламентавалiправызняволеных,iх
кантактызахоўнiкамi.Зробленагэтабылодлятаго,кабнiхтонемог
выступiць супрацькадэбэшнагабязмежжа i спаслаццапры гэтымна
нормызакона.

Разамзiмi«знiклi»тэлевiзары.Прыгэтымусiм«зэкам»сказалi,што
вiнаватыяўгэтым«палiтычныя».Такiмчынамяныхацелiiхнацкаваць
нанас.

Дарэчы,уладывельмi«клапацiлiся»прастановiшчаапошнiх.
З'яўленнелюдзейучорныхмаскахпатлумачылiтым,што«ўследчы

iзалятарКДБуперыядз20-гапа26-еснежнябыладастаўленабеспрэ-

ТрыгадысаднязнiшчэнняВярхоўнагаСавета.
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цэдэнтнавялiкаяколькасцьлюдзей,якiхвiнавацяцьпаасобацяжкiм
артыкуле(гэтадапускаеiншыяпрацэдурыабыходжання—заўвагааў
тара),тамуўмэтахпадтрыманняўнутранагапарадкуiабароныправоў
астатнiхзняволеныхбылоўведзенаспецыяльнаепадраздзяленне».

Маўляў, у «амерыканцы» сёння столькi «асаблiва небяспечных»,
штоадiхтрэбаабараняцьастатнiх...

УдзячныАлесюМiхалевiчу.Пасляягопрэс-канферэнцыiнасядзiбе
БНФабкадэбэшныхпакутахiздзекахсталалягчэй,«маскi-шоу»пры-
бралi.

Агiдна-жахлiвыперыяд
Дарэчы,ягопрыкладвельмiкрасамоўнасведчыцьабтым,штозма-

гаццазасваеправыможнанаватунашыхжахлiвыхумовах.
Часадчасучуюпытанне:навоштамнегэтапатрэбна?Адказпрос-

ты—немагуiнакш.Мяневыхоўвалiнааксiёме,штозлопавiннабыць
пакаранымзаўсёды.

Паадукацыiяпалiтолаг,якiспецыялiзуеццанавыбарчыхтэхналогi-
ях,алепрысённяшнейуладзегэтанеможабыцьзапатрабаванымпа
вызначэнню.

Якасуджаны,ястаюнаўлiкуўмiлiцыi.Дыквосьгэтыя«добрыя»лю-
дзiнаватпаабяцалiстаноўчуюхарактарыстыку,калiяпагаджусяпра-
цавацьдворнiкамальбогрузчыкам...

Упэўнены,тыя,хтозараззакратамi,абавязковавыйдуцьнаволю.
Длямяневельмiважна,кабахвяра19-гаснежня2010-гагоданебыла
дарэмнай.Кабтое,штотадыбылодасягнута,калiнармальныялюдзiў
нашайкраiнеiзаяемежамiўбачылi,штоадбываеццаўцэнтрыЕўро-
пы,якiзавеццаРэспублiкайБеларусь,незамазалiпустымiсловамiiне
забылiпрапалiтзняволеных.

Намаюдумку,нанаступныхпрэзiдэнцкiхвыбарахзменiццамногае.
Логiка палiтычнага развiцця такая,што абавязкова наступае «кропка
кiпення», калi спажывецкая iдэалогiя ў розумах людзей непазбежна
сутыкаеццазнеабходнасцюсацыяльныхiэканамiчныхперамен.Агэта
вядзелюдзейдаразумення,штотакоепалiтыка.Няхайнаватувуль-
гарным,абывацельскiмкантэксце,алеянапрыйдзеабавязкова.Калi
пэўныялiберальныярэформынеадбываюцца,абывацельдарастаеда
пазiцыiГрамадзянiна.»



ЗМЕНЕНЫСВЕТ

На па мi н: Аляк сандр Атро шчан каў на ра дзiў ся 22-га са ка вi ка 1981-га го да ў Мiн ску. Ву-
чыў ся на фа куль тэ це мiж на род ных ад но сiн БДУ, быў вы клю ча ны за па лi тыч ную дзей насць, 
пас ля ча го пра цяг нуў на ву чан не ў ЕГУ па спе цы яль нас цi «мiж на род нае пра ва».
У 2001—2006-ым гг. быў сяб рам ар га нi за цыi «Зубр», браў удзел у яе ак цы ях, за трым лi-
ваў ся за сваю па лi тыч ную дзей насць, не ад на ра зо ва пад вяр гаў ся арыш там.
10 га доў пра ца ваў ка рэс пан дэн там сай та charter97.org. Пас ля ства рэн ня гра ма дзян скай 
кам па нii «Еў ра пей ская Бе ла русь» быў яе прэс-сак ра та ром. На вы ба рах-2010 з'яў ляў ся 
прэ са вым сак ра та ром шта ба Анд рэя Сан нi ка ва.
Быў за тры ма ны 20-га снеж ня на ква тэ ры баць коў, да су да ўтрым лi ваў ся ў СI ЗА КДБ. Аб-
вi на ва ча ны ва ўдзе ле ў ма са вых бес па рад ках — ч. 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са. 2-га 
са ка вi ка 2011-га го да асу джа ны ў Фрун зен скiм су дзе Мiн ска на 4 га ды зня во лен ня ў ка ло-
нii ўзмоц не на га рэ жы му.
Вы зва ле ны 14-га ве рас ня 2011-га го да згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi.
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Шчы ра ка жу чы, пер ша па чат ко ва я раз гля даў гэ тую раз мо ву з 
Аляк санд рам толь кi як част ку ар ты ку ла. Жон ка ге роя Да р'я Кор
сак на той мо мант зна хо дзi ла ся ў шпi та лi «на за ха ван нi», i па раз
маў ляць з ёй пла на ва ла ся пас ля ро даў. На жаль i на шчас це, не 
атры ма ла ся.

На жаль, та му што яна за раз зна хо дзiц ца за мя жой, дзе пра цуе 
муж.

На шчас це, та му што iх не маў ля Нiл па чы нае сваё жыц цё ў нар
маль най кра i не.

Да рэ чы, ме на вi та за тое, каб та кой ста ла на ша Бе ла русь, i зма
га ец ца яго баць ка Аляк сандр Атро шчан каў.

— За кра та мi Вы зна хо дзi лi ся дзе вяць ме ся цаў. У лю дзей за гэ ты час 
на ра джа ец ца дзi ця. А ў гра мад стве?

— Кра i на ад чу валь на змя нi ла ся. Пас ля па дзей 19-га снеж ня 2010-га 
го да бы лi да во лi моц ныя рэ прэ сii, по тым тэ ракт, по тым ва лют ны кры зiс... 
Зда ец ца, кра i на за гэ ты час змя нi-
ла ся знач на больш, чым мы. Ма ец-
ца на ўва зе, тыя, хто зна хо дзiў ся ў 
ня во лi.

Ат мас фе ра стра ха ў гра мад стве 
ад чу ва ец ца амаль фi зiч на. Мно гiя 
з тых, з кiм ра ней да во дзi ла ся кан-
так та ваць, за раз ба яц ца гэ та га. Час 
ад ча су ба чыш у мет ро, што ча ла век 
ця бе па знаў (па фот ках у iн тэр нэ-
це), пер шая рэ ак цыя ў яго па дый сцi 
i неш та ска заць, а по тым агля да ец-
ца ва кол i пра хо дзiць мi ма. Зра зу-
ме ла, нi чо га страш на га ў тым, што 
два ча ла ве кi па цiс нуць адзiн ад на му 
ру кi, ня ма, але спра цоў вае ней кi рэ-
флекс.

На мой по гляд, ме на вi та ў гэ тым 
— са мыя знач ныя зме ны. На пэў на, 
усё ад бы ва ла ся па сту по ва, але (на 
кант рас це) мы ад чу лi iх iм гнен на.

Празнекалькiхвiлiн
паслянараджэннясына.



93ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ЗМЕНЕНЫСВЕТ

— Ко ла аса бiс тых зна ё мых змя нi ла ся?
— Не iс тот на, бо боль шасць ма iх блiз кiх сяб роў за раз зна хо дзiц ца за мя-

жой. Я на ват жар тую, што ў Вiль нi i Вар ша ве су стра каю iх час цей, чым у 
Мiн ску.

— З гра мад ствам — зра зу ме ла. А лю дзi? Ка лi Вы апы ну лi ся за кра
та мi, бы ло ўсё доб ра (ся рэд нi зро бак 500 да ля раў), по тым ад быў ся аб
вал, а за раз зноў усё быц цам бы нар маль на. Ад бы лi ся зме ны ў люд скiх 
на стро ях?

— Так. Лю дзi ста лi менш шчас лi вы мi. Уз ро вень шчас ця вель мi бач на знi-
зiў ся. Ка лi ра ней у апраў дан не сва ёй па сiў нас цi яны ка за лi: «так, жы вем не 
вель мi доб ра, ад нак за роб кi па паў ты ся чы да ля раў, а ў не ка то рых i больш, 
«ста бiль насць» бу дзе рас цi», то за раз на строi зу сiм iн шыя. Абя цан кi пра 
тое, што ўсё вер нец ца зноў, сён ня сме шаць на ват са мых за яд лых ап ты мiс-
таў. Нi эка но мi ку, нi за ко ны гра мад ства не пад ма неш. Ка лi пра дук тыў насць 
пра цы па ста ян на па дае, аб ста ля ван не не ма дэр нi зу ец ца, ста но вiц ца больш 
ста рым, спа дзя вац ца на ней кi «пра рыў» не вы па дае.

ЖонкаДар'язсынамНiлам.
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Так, вя ду чыя су свет ныя эка на мiс ты га во раць пра тое, што «кры зiс — не 
толь кi кеп ска». Ён да зва ляе ад кi нуць тое, што ста ла не эфек тыў ным. Гэ та 
вель мi сур' ёз ны сты мул для азда раў лен ня, по шу ку ней кiх но вых форм вы-
твор час цi i кi ра ван ня, крок да леп ша га.

У нас жа ён пры нёс толь кi збяд нен не на ро ду, а нi я кiя вы сно вы на вы со-
кiм уз роў нi не зроб ле ны.

— Мо жа, гэ та не ка га раз бу дзiць?
— Та кой па трэ бы ня ма. Усе ўсё ўжо зра зу ме лi. Прос та ўла да пе ра ста ла 

тур ба вац ца на конт сва ёй на ват мi нi маль най ле гi тым нас цi i за кон на сцi. Та-
кое ўра жан не, што гэ та ёй больш не па трэб на.

Па сут нас цi ў кра i не ва ен нае ста но вi шча, i тым, хто на вер се, аб са лют-
на iн ды фе рэнт на, пра гнуць лю дзi пе ра ме наў цi не. Пе ра ме наў па куль ня ма. 
Адзi нае, у чым ула да мае пос пех, — са мо ўтры ман не ўла ды. Цал кам вi да воч-
на, што сён ня «ру ляць « па лi тыч ныя i эка на мiч ныя банк ру ты. Нi чо га яны 
са бой не ўяў ля юць i на мiж на род ным уз роў нi. А лю быя спро бы дзей нi чаць 
на iн фар ма цый най гле бе нi чо га акра мя сме ху («гу дзiць» увесь iн тэр нэт) не 
вы клi ка юць. Ак цэнт зроб ле ны на сi ла вое ўтры ман не сi ту а цыi, ула ды. Яны 
на ват не спра бу юць спа да бац ца на ро ду. Лю дзi гэ та доб ра ра зу ме юць.

Хлопцыглядзяцьфутбол.
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— Ра зу ме юць — 
доб ра, ад нак гэ та не 
вы лi ва ец ца ў ней кi 
су пра цiў. На кух нях 
сме лыя ўсе, а за кра
ты ня хай па трап
ля юць iн шыя, толь кi 
не яны. На прык лад, 
Атро шчан каў... Ча
му, на Ваш по гляд, 
так ад бы ва ец ца?

— Ад каз вель мi 
прос ты — лю дзi ба-
яц ца.

Пе ра ме ны ў гра-
мад стве не з'яў ля юц-
ца част кай ней кай 
дак лад най на ву кi. 
Цяж ка «пра лi чыць», 
ка лi i дзе «са рве разь-
бу» аль бо не спра цуе 
ней кi кла пан. Зра зу-
ме ла, што пе ра ме ны 
на спя ва юць i аба вяз-
ко ва ад бу дуц ца. Ва 
ўра дзе (акра мя кi ру-
ю ча га кла на) доб ра 
ра зу ме юць iх не аб-
ход насць. Ка лi сён ня 
спы тац ца ў чы ноў нi-
каў так зва на га «ся рэд ня га звя на», амаль лю бы ска жа, што так больш жыць 
нель га i неш та па вiн на мя няц ца.

Пры гэ тым трэ ба ра зу мець, што «за пас тры ва лас цi» ў рэ жы ма ёсць, як i 
ла яль насць (да пэў на га мо ман ту) «сi ла вых струк тур». Тыя, хто па бы ваў за 
кра та мi аль бо зна хо дзiц ца там за раз, зра бi лi i ро бяць усё за леж нае ад iх, але 
люд скi страх па куль мац ней. Што бу дзе да лей — не ве даю.

Дзённаяпрагулка.
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— Апош нiм ча сам ад сут насць хут кiх вы нi каў «на За ха дзе» вы клi
кае да лё ка не ад на знач ную рэ ак цыю. Не ка то рыя на ват «ста мi лi ся» 
ад бе ла рус кай апа зi цыi...

— Гэ та мне на гад вае адзiн «ба ра да ты» анек дот: спа чат ку мы нi чо га не 
ра бi лi, а по тым мы ста мi лi ся нічога не рабіць...

Не ка то рыя за меж ныя па лi ты кi ВЕЛЬ МI лю бяць рас па вя даць сва iм вы-
бар шчы кам, як яны за кла по ча ныя дэ ма кра ты яй у бе ла рус кiм гра мад стве i 
аба ра ня юць ту тэй шых дэ ма кра таў, але пры гэ тым ма юць ВЕЛЬ МI вы гад-
ныя па гад нен нi з рэ жы мам — за да во ле ны ўсе. Ча сам мож на пры няць ней-
кую чар го вую дэк ла ра цыю, а по тым у два ра зы па вы сiць ганд лё вы аба рот 
аль бо «здаць» Бя ляц ка га i ска заць пра «стом ле насць» ад бе ла рус кай апа-
зi цыi...

Па доб ныя за явы на ват цяж ка ўспры маць сур' ёз на...
Мы ба чым, што ад бы ва ец ца рэ аль на i што еў ра пей скiя па лi ты кi мо гуць 

ра бiць на са мой спра ве, ка лi гэ та га за хо чуць.
Укра i на — кра са моў ны прык лад.
У ад роз нен не ад Бе ла ру сi там толь кi не каль кi па лiт зня во ле ных, ад-

нак ува га да iх з бо ку ЕС знач на боль шая. Той са мы лi тоў скi прэ зi дэнт 

УВiльнiпразтыдзеньпаслявызвалення.
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Да ля Гры баў скай тэ, якая не ка лi ка за ла, што бе ла рус кая апа зi цыя ма-
рыць толь кi пра гро шы i ў лю бы мо мант пра дасць не за леж насць кра-
i ны Крам лю, знай шла маг чы масць су стрэц ца з Юлi яй Цi ма шэн ка, а з 
Мi ко лам Стат ке вi чам аль бо з Анд рэ ем Сан нi ка вым (ка лi пры яз джа ла ў 
Бе ла русь) — не. Ча му? Ад каз прос ты: гэ та га не за ха це лi аса бiс та яна i 
Еў ра са юз...

Та му не трэ ба ка заць пра ней кую стом ле насць. Мы доб ра ве да ем, што 
яны ро бяць i што мо гуць ра бiць, ка лi гэ та га за хо чуць...

Стат ке вiч год зна хо дзiў ся ў па мяш кан нi ка мер на га ты пу (з усiх рэ жы-
маў — са мы жорст кi). Ча му б з iм не су стрэц ца Да лi Гры баў скай тэ? Сла бо? 
Хай ёй ад мо вяць, але гэ та бу дзе скан дал на ўсю Еў ро пу... Нi чо га па доб на га 
не ад бы ва ец ца...

Ад но — ка заць сва iм вы бар шчы кам, i зу сiм iн шае — рэ аль на неш та ра-
бiць...

За раз вель мi доб ра 
бач на, што сiм па тыi 
прос тых еў ра пей цаў 
i лi да раў гра мад скай 
дум кi на ба ку тых, хто 
зма га ец ца ў Бе ла ру-
сi за дэ ма кра тыю, а 
рэ аль нае стаў лен не 
да iх еў ра чы ноў нi каў 
iн шае. Та му сён ня, 
на мой по гляд, трэ ба 
звяр тац ца не да не ка-
то рых па лi ты каў, а да 
на ро даў еў ра пей скiх 
кра iн.

Ад ны мi рэ за лю цы-
я мi нi чо га ў Бе ла ру сi 
не зро бiш.

— А чым мож на 
зра бiць?

— Рэ аль ны мi спра-
ва мi. «Зорныявойны»безвайны.
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Мы доб ра ба чы лi, што та кое са праўд ная са лi дар насць Еў ра са ю за, ка лi з 
Бе ла ру сi вы еха лi не два ам ба са да ры, а ўсе. Ад ра зу ста ла бач най раз губ ле-
насць Лу ка шэн кi. Ад ра зу вы пус цi лi двух па лiт зня во ле ных.

Пры гэ тым, за ўваж це, Еў ра са юз ад рэ ага ваў са мым мяк кiм чы нам. Яны 
на ват не па ста вi лi пы тан не аб вы сыл цы бе ла рус кiх ам ба са да раў з кра iн ЕС, 
што бы ло б ла гiч ным у той сi ту а цыi.

На жаль, та кiх пры кла даў ня шмат. Але мы ба чым, што пад цiс кам асоб-
ных па лi ты каў i жы ха роў кра iн ЕС па лi ты ка да Бе ла ру сi апош нiм ча сам мя-
ня ец ца, але да кан крэ ты кi яшчэ не блiз ка.

Так, знеш нi цiск у на шай сi ту а цыi — важ на. Але са мыя га лоў ныя зме ны 
па вiн ны зра бiць ме на вi та бе ла ру сы. Нi хто iн шы (Ра сiя, Аме ры ка, Еў ро па) 
за нас нi чо га не зро бiць.



ХРЫСЦIЯНСКIШЛЯХ

Да вед ка: Вi таль Ры ма шэў скi на ра дзiў ся ў Баб руй ску 3-га са ка вi ка 1975-га го да. Жа на ты, 
вы хоў вае дач ку. Iн жы нер-бу даў нiк, у 1997-ым го дзе скон чыў Бе ла рус кi на цы я наль ны тэх-
нiч ны ўнi вер сi тэт.
Су стар шы ня арг ка мi тэ ту па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя».
Адзiн з кан ды да таў у прэ зi дэн ты пад час вы ба раў 2010-га го да. Пад час ак цыi 19-га снеж ня 
на пло шчы Не за леж нас цi збi ты спец на зам. За тры ма ны пад час раз го ну ак цыi, зме шча ны 
ў СI ЗА КДБ. 29-га снеж ня прад' яў ле на аб вi на вач ван не па чч. 1 i 2 арт. 293 (ар га нi за цыя i 
ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 31-га снеж ня 2010-га го да го да вы зва ле ны пад пад пiс ку аб 
ня вы ез дзе. 30-га са ка вi ка 2011-га го да аб вi на вач ван не пе ра ква лi фi ка ва на на ч. 1 арт. 342 
Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i пад рых тоў ка дзе ян няў, што гру ба па ру ша юць гра-
мад скi па ра дак, або ак тыў ны ўдзел у iх).
20-га траў ня 2011-га го да згод на з пры су дам атры маў па ка ран не ў вы гля дзе 2 га доў па збаў-
лен ня во лi ўмоў на з вы пра ба ваў чым тэр мi нам на 2 га ды.
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Ма быць, кад ры акры ва ўле най, за бiн та ва най га ла вы бы ло га 
кан ды да та ў прэ зi дэн ты Вi та ля Ры ма шэў ска га, якi ба ро нiць ува
ход у бу ды нак До ма ўра ду, ста лi ад ны мi з «вi зi то вак» бру таль ных 
па дзей 19га снеж ня 2010га го да.

Ня мно гiя та ды за дум ва лi ся над тым, што «дэ ма кра ты за та рам», 
як у на ро дзе пра зва лi мi лi цэй скую гу мо вую пал ку, уда ры лi па га
ла ве не толь кi Вi та ля Ры ма шэў ска га, але i па ўсiм бе ла рус кiм на
ро дзе...

Нацыянальнывыбар
Дзяцiнства Вiталя Рымашэўскага прайшло памiж Бабруйскам, дзе

ённарадзiўсяiвучыўся,iвёскайПацаваСлабадаКiраўскагараёна,дзе
праводзiўусевакацыi.АдтульягомацiТамараАляксееўна,чыёдзяво-
чаепрозвiшчабылоКомар.

РоджаРымашэўскiхiдзезГлушчыны,дакладнейзвёскiБярозаў-
ка, дзенарадзiўся ягобацькаАнатоль Iосiфавiч Рымашэўскi. Бацькi
бацькi(адпаведнадзедiбабуля)пайшлiрана,тамузразумела,чаму
ўсевакацыiхлопчыкаВiталяпраходзiлiўдзядулiiбабулiпаматчынай
лiнii.

ЗжонкайНастайiдачкойЕвай.
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Вучыўсяёнузвычайнайсярэдняйшколе№13горадаБабруйска i
заўсёды вельмi цiкавiўся палiтыкай. У адрозненне ад некаторых ад-
накласнiкаўямупадабалiсянаватпалiтiнфармацыi.Быўкамандзiрам
акцябрацкагаiпiянерскагаатрадаў,авосьстаць«камсамольскiмважа-
ком»невыпала,тамуштотадыўпершынюпрыналежнасцьдаУЛКСМ
стала неабавязковай. Пачыналася перабудова, i, зняўшы пiянерскi
гальштук,ВiтальРымашэўскiсказаўсваёйнастаўнiцы,штокамсамоль-
цамнебудзе.

Цiкавiлiнетолькiдакладныянавукi,якiятлумачылiстварэннесвету
(матэматыка,фiзiка,хiмiя),алеiтыя,якiямыадносiмдагуманiтарных.
Накшталтгiсторыi.Менавiтазяеiпачаўсяшляхданацыяналiзму,якi
прынятаназываць«здаровым».

ПатрыётамсваёйкраiныВiтальбыўзаўсёды,толькiўтойчасстала
зразумела,штогэтанеСавецкiСаюз,аБеларусь.Менавiтабеларускiм
нацыяналiстамРымашэўскiiстаў.

А«вiнаватыя»ўгэтымМiколаЯрмаловiч(ягокнiгi)iнастаўнiцабе-
ларускаймовыiлiтаратурыЛюбоўКiрылаўнаНовiк,якаявыкладалаў
апошнiхкласах.

Дарэчы,захапленнебеларускаймовайпрыйшлодаВiталянеадра-
зу.Усёмымкласеўсёбылонаадварот.Ённаватпадняў(уiхтадыбыла
несамаялепшаянастаўнiца—заўвагааўтара)супрацьяевывучэння
«бунт».Маўляў,навошта,калiўСавецкiмСаюзе«языкоммежнацио-
нального общения» з'ўляецца рускi, а беларускаямова не выкарыс-
тоўваецца шырока нават у самой Беларусi, вучыць яе ўвогуле. Iдэю
падтрымаўувеськлас.I,намойпогляд,зрабiўгэтазусiмнепанейкiх
iдэйныхмеркаваннях.Зпаконвякоўлюбымвучнямбылочымменш
заняткаў,тымлепш.

«Моўныбунт»тадытушылаўсёкiраўнiцтвашколы,апразтрыгады
«моўныстэрэатып»здолелазламацьЛюбоўКiрылаўнаНовiк.

Цiкава,штосамаянапапаходжаннюбыларускайiвыкарыстоўвала
гэтымомант вельмi эфектыўна. «Папашпарце яруская, аднакбела-
рускуюмовулюблюiпаважаю,авы,беларусы,нiчогапраяеневеда-
еце».

НепагадзiццазтакiмаргументамВЕЛЬМIцяжка.
Пазней,калiаднадзяўчынасказала,што«ўпараўнаннiзрускаймо-

вайбеларукаязначнагорш»,наяеабурыўсяўвеськлас.
Даволiпаказальнынюанс.Красамоўнасведчыцьабтым,якоеўздзе-

янненалюдзейрабiлiнастаўнiкi.
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ВiталюРымашэўскамузаўсёдыпадабаўсяМiнск,якiдавялосянаве-
дацьнекалькiразоўудзяцiнствеiдзедагэтульжывеягороднаяцёт-
ка.Таму,калiнадышоўчаспакiдацьродныгорад,адказнапытанне,
кудыехацьвучыцца,ужобыў(уягороднымгорадзенебылоранейi
нямазараз (нададзенымомант iснуюцьтолькiфiлiiВНУ)НIВОДНАЙ
вышэйшайустановы).Паслясканчэнняшколывыбарбыўзробленына
карысць сталiчнай Полiтэхнiчнай акадэмii. Дакладней, на яе (вельмi
складаны)будаўнiчыфакультэт.

Для тых, хто не памятае, нагадаю, што ў 1920-ым годзе на базе
МiнскагаполiтэхнiчнагавучылiшчабыўствораныБеларускiполiтэхнiч-
ныiнстытут.У1991-ымгодзеягоператварылiўакадэмiю,аў2002-iм
годзе ўсiм вядомы «полiтэх» стаў Беларускiм нацыянальным тэхнiч-
нымунiверсiтэтам(БНТУ).

Якiдэйнынацыяналiст,ВiтальРымашэўскiчасадчасунаведваўiта-
гачасныямiтынгi.Вонкаватадыўсёбылобыццамбыдобра.Нададмi-
нiстрацыйнымiбудынкамi (утымлiку iнадДомамураду)лунаўбел-
чырвона-белысцяг.Беларусьiснавалаўякасцiнезалежнайкраiны,iз

ЗПаўламСевярынцам.
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пунктугледжаннянацыянальнагапатрыятызмувострайнеабходнасцi
ўдзельнiчацьупалiтычнымжыццi,мабыць,небыло.Аленаблiжалася
тое,штоамальуседасягненнiтыхгадоўперакрэслiць.

Палiтычнывыбар
Навыбарах1994-гагода,нягледзечынатое,штоправодзiўактыў-

нуюагiтацыюсваiхзнаёмыхуВНУiсваякоўупадтрымкуЗянонаПазня-
ка,галасавацьсупрацьЛукашэнкiВiтальнемогпатойпрычыне,што
ямуяшчэнебыло18-цiгадоў,аднакперамогушклоўскамупапулiсту
тадызабяспечылазусiмнегэта.Былыдырэктарсаўгасаказаўтое,што
электаратхацеўпачуць,iабяцаўхутканавесцi«парадак».Празнекаль-
кiгодапошнiстанестабiльнасцю,якая(надумкушматкаго)абнесена
калючымдротамсамаiзаляцыi.

УПолiтыхнiчнайакадэмiiзацiкаўленасцьiнаватапантанасцьбела-
рускайгiсторыяйiмовайвыглядалатрохiдзiўна.Калiнесказаць,што
Вiталь Рымашўскi быў «белай варонай». Там вучацца людзi iншага
складурозумуiвельмiдалёкiяадпалiтыкi.Дарэчы,выкладчыкi«полi-
тэху»,уадрозненнеадстудэнтаў,былiпалiтызаваныянашматбольш.
Калi Рымашэўскага першыраз арыштавалi, яныпаставiлiся да гэтага
даволiспакойна,анекаторыя,наадварот,падтрымлiвалi.

Адбылосяўсёна
Дзень Волi, 25-га
сакавiка1996-гаго-
да. Сам мiтынг па-
вiненбыўадбыцца
на плошчы Неза-
лежнасцi, але збi-
рацца там забара-
нiлi.Усепрыходзiлi
даОпернага тэатру
i ўжоадтульпачаў-
ся рух. Мiлiцыян-
ты праз мегафоны
казалi пра забаро-
ну, нехта крыкнуў:
«Брэшаце!», а Вi-
тальРымашэўскi—
пра тое, што брэ- Чарговыхапун.
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шуцьтолькiсабакi.Атрымаласятак,штозаiмiшоўнамеснiккiраўнiка
МаскоўскагаРУУС.

Сасловамi«Ятабезаразпакажу,хтотакiсабака»ёнзагадаўсхапiць
юнакаiразамзiншымiмiлiцыянтамiпацягнуўда«козлiка».

АмальдзвегадзiныРымашэўскiправёўупастарунку,аднакутыяча-
сымiлiцыянтыставiлiсядаiншадумцаўзначналагодней,чымзараз.Вi-
талянаватадпусцiлi,даўшыпiсьмоваепапярэджанне,алепотымнеш-
тапачулiпарацыi,вярнулi(зпрыступкаў)назад,парвалiпапярэджанне
iзаместяговыпiсалiпозвуўсуд.

Аказалася, у гэты час Вiнцук Вячорка даведаўся пра затрыманне i
празмегафонкрыкнуў:«КалiзаразневызваляцьВiталяРымашэўска-
га,томыпойдземдаРУУСвызваляцьягосамi».

...Потымбылiвыклiкiўпракуратуру.Вiтальдумаў,што гэтымусё i
абмяжуецца.Памылiўся.

Менавiтазгэтагазатрыманняiпачаўсяягонышляхупалiтыку.
Натоймомантвучыццазаставаласятолькiпаўгады(паскоранывы-

пуск), iРымашэўскiвырашыўбольшнехадзiцьнамiтынгi.Напэўна,
такбыiадбылося,калiбкамендантiнтэрнатунепрынёсяму(перад
«Чарнобыльскiмшляхам») позву ў пракуратуру. Гэта было вiдавоч-
наепрэвентыўнаедзеянне.Эфектадягоатрымаўсясупрацьлеглым
таму,наякiнехтаспадзяваўся.КалiранейВiтальРымашэўскiнезбi-

Салiдарнасць.
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раўсяiсцiнамiтынг,тоўгэтымомантзразумеў,штонепайсцiнаяго
неможа.

Падчас«Чарнобыльскагашляху»1996-гагодаВiтальРымашэўскiза-
поўнiўанкетунаўступленнеўБеларускiнародныфронт.Неўпартыю,
аўрух,тобокуграмадскаеаб'яднанне.

Утыячасыў«полiтэху»дапалiтычнагаiншадумствастудэнтаўяшчэ
ставiлiся спакойна. Час ад часу янынаватдапамагалi, бобольшасць
(добрыяпрафесiяналы)выкладчыкаўнепадтрымлiвалiдзеючуюўла-
ду.Словам,дадыпломаРымашэўскiдайшоўбезасаблiвыхпраблем.
Размеркаваннятадынебыло,авосьзамiнскуюпрапiскупрыйшлося
пазмагацца.Атрымаўяетолькiпразнекалькiгод.

Угэтыжчаспачаўпрацаваць«МаладыФронт».ВiтальРымашэўскi
(нягледзячынапэўныянепаразуменнiзПаўламСевярынцам)стаўад-
нымзяголiдараў.

Асабiстывыбар
Самаецiкавае,штоўдзяцiнствеВiтальРымашэўскiбыўперакана-

ныматэiстам.Настолькi,шточасадчасуспрачаўсянагэтыконтсасва-
ёйбабуляй.Паралельназпрыходамупалiтыкуадбыўсяiягопрыход
да веры. Як вядома, гэтамунельга неяк навучыць. Бог адкрываецца
чалавекусам,iзтойхвiлiнымыадчуваемЯгоiснаванне.

Пакiнемзадужкамiнарыса,якусёадбылосяўВiталяРымашэўскага,
адзначымтолькi,штоверадапамаглапераасэнсавацьiпалiтычнысве-
тапогляд: ад iдэйнаганацыяналiстада хрысцiянскагадэмакрата,для
якогапатрыятызмз'яўляеццаiстотнай,аленегалоўнайкаштоўнасцю.

Яшчэў1996-ымгодзеённетолькiмарыўпраз'яўленнебеларускай
хрысцiянска-дэмакратычнайпартыi,алеiпрыняўактыўныўдзелупер-
шай (нажаль,няўдалай) спробеяе стварэння з ГенадземГрушавым.
Наватпакiнуўдзейнасцьу«МаладымФронце».Рымашэўскагаабра-
лiнамеснiкамкiраўнiкаМаладзёвагахрысцiянска-сацыяльнагасаюза
(МХСС).

Тадысклаласяамальунiкальнаясiтуацыя.Спробастварыць«дарос-
луюпартыю»недасягнулапоспеху,аяе«маладзёваекрыло»дзейнi-
чалашматгод.Большзатое,празсваюактыўнасцьВiтальРымашэў-
скiстаўсябрамПрэзiдыумуНацыянальнайРадымаладзёвых iдзiця-
чыхаб'яднанняўБеларусi.Пакульяенелiквiдавалi,гэтабыладосыць
дзейснаямоладзевая«парасонавая»структура.
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УтыяжчасыВiтальРымашэўскiпрацаваўукiруючыморганеАсацы-
яцыiмаладыхпалiтыкаў.

Як вядома, моладзевым структурам складана iснаваць без « пар-
тыйнагадаху».Разхрысцiянска-дэмакратычнуюпартыютадынества-
рылi,рашэннембольшасцiсяброўарганiзацыi,МХССстала«крылом»
Аб'яднанайграмадзянскайпартыi.

Натуральна,што,калiпачаластвараццахрысцiянскаядэмакратыя,Вi-
таляРымашэўскагазапрасiлiўаргкамiтэт.Натоймомантёнужопачаў
працавацьiўмоўнаскладаўсяздвухчастак.Уаднойбылiвядомыяпалi-
тыкiхрысцiянскаганакiрунку(ПавелСевярынец,АляксейШэiнiiнш.),у
другой—вернiкiрозныхканфесiй.Запрашэннiпаступiлiадразуздвух.

Былогэтаў2005-ымгодзе,апразнекалькiгодадбыўсяўстаноўчы
з'езд,дзеВiталяРымашэўскагаабралiсустаршынёйБеларускайхрыс-
цiянскайдэмакратыi.ЗтагомомантуБХДправодзiцьсваез'ездышто-
год,алебеларускаеМiнiстэрстваюстыцыiiхiгнаруе,кожныразадмаў-
ляючыпартыiўафiцыйнайрэгiстрацыi.

Думаю,нагэтымоманттрэбазвярнуцьувагуасобна.Размовапра
стасункiпамiжПаўламСевярынцамiВiталемРымашэўскiм.Разышлi-
сяяныў«МаладымФронце»невельмiцёпла.Спрадвечнаяпраблема
беларускайапазiцыiўтым,штоўёйзаўсёдыпануюцьсваркiiспрэчкi.
Двачалавекiнемогуцьзрабiцьнаваттрыкрокiразам iнеразысцiся
прыгэтымурозныябакi.Улепшымвыпадку—«мiрнаразысцiся»,а
звычайна—пасварыцца.

СевярынецiРымашэўскiнезасталiсяпасля«МаладогаФронту»сяб-
рамi,таму,калiПавелзапрасiўВiталяўаргкамiтэтБХД,апошнiаднёсся
дагэтагазпэўнайнасцярогай.Пагадзiўся,алевырашыўпрацавацьне
нанекагаканкрэтна,анатыярэчы,якiябудуцьмецьдляБеларусiбез-
умоўнуюкаштоўнасць.

Напрыклад,ВiтальРымашэўскiўзначалiўпраект«Пакаянне».Неўза-
бавеўзнiкадпаведнысайтiвiртуальнымузейбылыхпалiтрэпрэсава-
ных:паспелiзапiсацьшматапошнiхсведаксталiнскiхрэпрэсiй.

Можнанагадацькампанii«ЛюблюБеларусь»iзборподпiсаўзазме-
ныўзаконе«Абсвабодзеверавызнання»,ураспрацоўцыiправядзен-
нiякiхВiтальбраўнепасрэдныўдзел.

Сумеснаяпрацавельмiстаноўчапаўплываланаасабiстыястасункi
памiжпалiтыкамi.Большзатое,калiБХДабралаВiталяРымашэўскага
сваiмкандыдатамнапрэзiдэнцкiхвыбарах2010-гагода,менавiтаПа-
велстаўкiраўнiкомягоперадвыбарчагаштаба.
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Хочаццазвярнуцьувагуiнамомантсустаршынства.ДляБеларусi—
з'яваўнiкальная.Усекажуць,штоўнаснепавiннабыць«партыйлiда-
ра»,атрэбастварыць«партыюiдэй»,аднакурэчаiснасцiўсёадбываец-
цанаадварот.КампрамiсуўгэтымсэнсезмаглiдабiццатолькiўБХД.

Наконтпрычынадсутнасцi афiцыйнайрэгiстрацыiможна спрачац-
цадаволi доўга. ВiтальРымашэўскi лiчыць,што галоўнаяпрычына ў
тым,штопартыянез'ўляеццалаяльнайпрэзiдэнтуЛукашэнку, iз гэ-
тымвельмiцяжканепагадзiцца.

Рэлiгiйнывыбар
З самагадзяцiнства, як iмногiяравеснiкi,Вiтальпачаўшукаць сэнс

жыцця.Звычайнаў16-17годгэта«праходзiць»,аднакРымашэўскiстаў
тутвыключэннем.Канешне,якiiншыхмаладыхлюдзей,ягоцiкавiлiроз-
ныярэчы,алефiласофскiя(рэлiгiйныя)пытаннiбылiсамымiгалоўнымi.
КалiчалавекшукаеБога,тоГасподзьранацiпознадаягопрыходзiць.

ЗРымашэўскiмгэтаадбылосяў1996-ымгодзе.Распавесцi такоеў
кароткiмнарысенемагчыма,тамуканстатуютолькiфакт,штозгэтага

Паслявыбараў.
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момантуёнрадыкальназмянiўсваепоглядыадатэiзмудахрысцiян-
скагавернiка.

ПразмесяцВiтальпа-сур'ёзнамупрыйшоўуправаслаўнуюцаркву,
бохрышчоныбыўудзяцiнствеменавiтаўёй.Нехочаццакранацьмiж-
канфесiйныхадносiн,алесённяўладасамападзялiлавернiкаўна«сва-
iх»i«чужых».Янаўнейкiмсэнсеманапалiзавалаправаслаўе,адаўсiх
iншых хрысцiянскiх канфесiй ставiцца даволi насцярожана. Маўляў,
менавiтазiхпаходзяцьусе,кагосённяадносяцьда«пятайкалоны».

Спрачаццазгэтайвiдавочнайхлуснёйнямасэнсупатойпрычыне,
штоправаслаўебылоўнашайкраiнезадоўгадатаго,якнехтапрыду-
маў«iнтэграцыйныягульнi» iнаватраней«ператварэння»Беларусiў
«Северо-западныйкрай»...Другоепытанне,штоўапошнiя18годвера
людзейуБогасталавыкарыстоўваццаiякпалiтычныiнструмент...

Тым,хтоўнечымсумняваецца,нагадаю,штоў1514-ымгодзеПРА-
ВАСЛАЎНЫКанстанцiнАстрожскiпадОршайперамогПРАВАСЛАЎНАЕ
маскоўскаевойска.

Дарэчы,менавiтазгэтайрэлiгiйнайканфесiяйзвязанадругаяадука-
цыяiсустрэчаз«другойпалавiнай».

У2002-iмгодзеВiтальРымашэўскiстаўстудэнтамМаскоўскагаСвя-
та-фiларэтаўскагаправаслаўнагахрысцiянскагаiнстытутаiнаватамаль
скончыўяго.

Наз'ездзе.
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Слова«амаль» тут азначае,штопразчатыры гадывучобыямуне
далiабаранiцьдыпломнуюпрацу.Iнемаглiдаць,боянаназывалася
«ЦерковьидвижениенациональноговозрождениявБеларуси».Сён-
нягэтазрабiцьуРасiiнемагчымапавызначэнню,бонаватмногiялi-

бералы ўспрымалi (i ўспры-
маюць)нашукраiну часткай
Расii.

«За националистические
идеи» да абароны Вiталя
Рымашэўскага банальна не
дапусцiлi. Аб такой «ўзнага-
родзе» апазiцыйныя бела-
рускiяпалiтыкiмогуцьтолькi
марыць...

Што тычыцца жонкi На-
сты, то яны пазнаёмiлiся ў
Петрапаўлаўскiм саборы,
але «сышлiся блiжэй» пад-
чассумеснайзавочнайвучо-
быўхрысцiянскiмiнстытуце.
У2009-ымгодзенарадзiлася
дачкаЕва.Паслясуда.

УБрэсце.
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Выбардзелябудучага
НадумкуВiталяРымашэўскага,самысумнывынiкснежаньскiхпа-

дзей2010-гагодаўтым,штовысновызробленыянебылi,амногiярэ-
чызасталiсянедасказанымi.НiдляўдзельнiкаўПлошчы,нiдлятых,хто
тамнеўдзельнiчаў,алепотымрабiўрозныязаявы.Гэтаможапрывесцi
дакепскiхнаступстваў (даруйце таўталогiю—заўвагааўтара)нана-
ступныхпрэзiдэнцкiхвыбарах.Дакладнейсказаць,«прэзiдэнцкайкам-
панii»,бонiякiхвыбараўунаснямаўжодаўным-даўно.

Вiнаўтым,штоадбылося(перакананнесамогаРымашэўскага—за
ўвагааўтара),ляжыцьнетолькiнапалiтыках,алеiнажурналiстахiўсiх
тых, хто звязаны здэмакратычнымрухам. Калi не рабiць высновы з
асабiстыхпамылак,недавацьдобрыяiдрэнныяадзнакi,тоўбудучым
сiтуацыяможастацьяшчэгоршай.

Калiранейрэжымспрабаваўзнiшчыцьусiх,тоцяперробiцьгэтане
нягеглаiбрутальна,апаступова.Знiшчэннесталанасiцьвыбарачныха-
рактар.Пааднамураспраўляюццазпалiтыкамiiiхструктурамi.Упрын-
цыпе,такi«працэс»даеправавыбару,магчымасцьнекаторымбольш
«лаяльным»адстаяццаўубаку...Тадыменшчапаюць.

СённягалоўнаепытаннеБеларусi—пытаннесалiдарнасцi.Iсправа
тутнетолькiўлiстахiперадачах.Гэтатаксамапатрэбнаiважна.Палiты-
кiпавiнныбаранiцьадзiнаднаго,бознiшчыцьможнанетолькiфiзiчна,
алеiпалiтычна.

Нажаль,такадбываеццадалёканезаўсёды.
Яскравытакiпрыклад—АляксандрКазулiн.Усвойчасдляяговы-

зваленнябылозробленаневельмiшматiзусiммала,кабнедазволiць,
калiчалавек«сядзiць,»змясцiцьягозкiраўнiкапартыi,здрадзiць.

Сумна,алегэтапрацягваеадбываццанапрыкладзеiншыхарганiза-
цыйабопалiтыкаў.

Калiзаплюшчвацьвочыiспрыяцьуладзе,тоўБеларусiхутказусiм
незастанеццанезалежнагадэмакратычнагаруху.

Апошнiмчасамдаволiчастапрыходзiццачуцьпрападзелбеларус-
кай апазiцыi на «радыкалаў» i «канструктыўных», яе «прарасiйскiя»
альбо«празаходнiя»плынi.Цалкамзгодныз тымi, хтолiчыць такую
класiфiкацыюдалёкайадрэчаiснасцiiштучнай.Iнездзiўлюся,калiне-
калiвысветлiцца,штояепрыдумалiiснуючыясённяспецслужбы.



ПЛОШЧАIВОЛЯ

На па мiн: Па вел Се вя ры нец на ра дзiў ся 30-га снеж ня 1976-га го да ў Ор шы. Скон чыў вi-
цеб скую шко лу № 25 i геа фак БДУ. Лаў рэ ат лi та ра тур най прэ мii iмя Але ся Ада мо вi ча i 
прэ мii iмя Ва сi ля Бы ка ва «За сва бо ду дум кi». У 1999-2003-iм гг. — на мес нiк стар шы нi 
Пар тыi БНФ. З 1999-га да 2004-га — стар шы ня «Ма ла до га Фрон ту». З'яў ля ец ца су стар-
шы нём арг ка мi тэ ту па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя». У ча се 
прэ зi дэнц кiх вы ба раў-2010 быў кi раў нi ком шта бу кан ды да та ў прэ зi дэн ты Вi та ля Ры ма-
шэў ска га. 20-га снеж ня 2010-га го да Па вел Се вя ры нец быў арыш та ва ны i зме шча ны ў СI-
ЗА КДБ. Спа чат ку бы ло прад' яў ле на аб вi на вач ван не па чч. 1 i 2 арт. 293 Кры мi наль на га 
ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках), якое 4-га кра са вi ка 2011-га го да бы ло 
пе ра ква лi фi ка ва на на ч. 1 арт. 342 КК (ар га нi за цыя i пад рых тоў ка дзе ян няў, якiя гру ба па-
ру ша юць гра мад скi па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у iх).
6-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 3 га ды аб ме жа ван ня во лi з на кi ра ван нем у па праў-
чую ўста но ву ад кры та га ты пу — на так зва ную «хi мiю» — з за лi чэн нем ча су зна хо джан-
ня ад быц ця па ка ран ня ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лi.
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Шчы ра ска жу, што быў кры ху ўзру ша ны, ка лi Па вел Се вя ры нец 
па тэ ле фа на ваў мне з «хi мii». Дак лад ней з вёс кi Куп лiн Пру жан ска
га ра ё на Брэсц кай воб лас цi. I яшчэ больш уз ру ша ны, ка лi ў пры
зна ча ны на мi тэр мiн пры нес лi гэ ты ар ты кул. Пры ем на ба чыць, як 
сло вы ў ча ла ве ка су па да юць са спра ва мi.

На мой по гляд, тэкст, якi пой дзе да лей, вель мi яск ра ва дэ ман
струе тое, аб чым усiм нам трэ ба па мя таць i што трэ ба ра бiць.

Два гады, якiя прайшлi з часу Плошчы2010, можна ўмясцiць у
некалькiрадкоўхронiкiБеларусiХХIст.:дзясяткiпалiтвязняў,тэракт
наКастрычнiцкай,эканамiчныкрызiс,маўклiвыяакцыi,мiнус«Бел
трансгаз»,расейскiМытнысаюзiбайкоттакзваных«парламенцкiх
выбараў».

Укожнайзгэтыхпадзеяўчуеццарэхатойночы19гаснежня,калi
дзясяткiтысячаўбеларусаўпратэставалiсупрацьрэжымуiпатраба
валiволi.

Вядома,кабразабраццаўнаступствах,давядзеццаспачаткуяшчэ
разакунуццаўглыбiнюПлошчы.

Плошча
Беларусыўвогулерэдказбiраюццаразам,увялiкайколькасцi—тым

больш.Заглыбленыяiнтраверты,мыўсёжыццёзаймаемсяСВАIМ,iвось
ужо тысячу гадоў,
каб з'яднацца дзе-
ля агульнай справы,
нампатрэбенцуд.

Алеза16апошнiх
гадоў гвалту, здзе-
каў i хлуснi нас цiс-
нулi так моцна, што
ў ледзь прыадчыне-
ныя дамовай з еў-
рапейцамi дзверы
двухмесяцовай «лi-
бералiзацыi» друж-
наламанулiсяадразу
дзевяць кандыдатаў Загадзінудаарышту.1988-ыгод.
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у прэзiдэнты, а за iмi—
30тысячбеларусаў.

Можна спрачацца:
лепш было б тут адна-
му цi ўдзевяцёх; можна
наракаць на адсутнасць
цэнтру прыняцця рашэн-
няў, можна высвятляць,
хто, куды i чаму кiраваў
(або не кiраваў) масу
пратэстоўцаў цi хто бiў
шкло ў Доме ўраду —
але галоўнай прычынай
паразыПлошчынасамрэч
былаадсутнасцьВЕРЫ.

Трыстачалавекбiлiсяз
амапам; трыццаць тысяч
назiралi, чым гэта скон-
чыцца. А вось калi б на

Плошчувыйшлiтрыстатысяч—хапiлабаднойсупольнаймалiтвы,ад-
нагогiмну,аднагодуху,кабсiстэмазатрашчалапашвах.

ПамятаюўкраiнскiМайдан:тамкожнымiтынгпачынаўсязМалiтвы—
iдзясяткi,iсотнiтысячукраiнцаўначалезпрадстаўнiкамiўсiхканфесiй
ядналiся знатоўпуўнацыю! I, стоячы тыднямi,мiрна,безкропелькi
крывiдамаглiсяперамогi.

Данашагасораму,iмысамi,хрысцiянскiядэмакраты,нездолелiад-
крыцьПлошчу2010-гагодаiсэрцылюдзейдляБога.Асамiпасабесу-
працьшматтысячнай,узброенайiзгуртаванайнянавiсцюсiстэмы,мы
безнадзейнаслабыя.Насамрэчусiм,хтобярэццадамагаццасвабоды,
праўды,справядлiвасцi,дадзеныхбеларусамзвыш,хтопадымаебел-
чырвона-белысцягХрыстовагаўваскрашэння,трэбапамятаць:безБо-
гамыасуджанынаправал.

Утакiчас,якiмбыў2010-ы,iўтакiхмесцах,якПлошча,усёвыраша-
юцьвера,асабiстаяахвярнасцьiступеньлюбовi.

Менавiтаадсюль—незгеапалiтыкi,палiттэхналогii,грошай,азна-
шагабеларускагасэрца—iўсётое,штоадбылосяпотым.

Акалiверыдыахвярнасцiнехапiла19-гаснежня,яедавялосявыяў-
ляцьдзясяткампалiтвязняўцэлыягадыдалей.

«ДзеньСвятогаВалянціна».
Падчас«АлімпіядыМФ».1988-ыгод.
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Палiтвязнi
Тыя, хто пасля Плошчы апынуўся за кратамi, хто прайшоў збiццё,

здзекi, доўгiя пакуты холаду, голаду, цiску, сталi жывымi болевымi
кропкамi нацыi, без якiх анi пакаянне, анi вяртанне, анi вызваленне
ўсягонародунемагчымыя.

НаколькiмоцнаБогпрацуепразпалiтвязняў,добрапаказваевыпа-
дакДашкевiчаўМазыры.КiраўнiккалонiiзняволiўЗмiцераменавiтаза
веруўХрыста.Увынiкушырокайкампанiiсалiдарнасцiпратэстанцкiя
цэрквызБеларусiiЕўропыпадтрымалiзмаганнебеларусаўзасвабо-
ду,аепiскапЭвангельскiхХрысцiянаўБеларусi(даякiхналежыцьзвыш
50000вернiкаў)выступiўуабаронулiдараМаладогаФронтуiзаклiкаў
цэрквымалiцца заДашкевiча. Хацелi маральна знiшчыць, прынiзiць
аднаго—атрымалiабуджэннедзясяткаўтысяч.

Недзiва,штоменавiтапалымянамувернiкуДашкевiчудадалiяшчэ
годiнакiравалiўкрытуютурму:ягобаяццанайбольш.

НадзвычайцяжказаразЯўгенуВаськовiчу.Вядома,падпалБабруй-
скагаКДБ—гэтанеметаддляхрысцiянскагадэмакрата,алемужнасць
iадвага,зякойхлопецтрымаўсянасудзе,адданасцьпрынцыпамвар-
тыяагульнайпавагiiпадтрымкi.

Звярнiцеўвагу:вернiкiрозныхканфесiй,якiянапрацягугодапасля
ПлошчыштоднязбiралiсядлямалiтвызаБеларуськаляЧырвонагакас-
цёлаўМiнску,з'ядналiсяўправаабарончырух«Заволю»,iёнстаўнай-
большдзейснымсяродастатнiх:круглыясталы, iнтэрнэт-ролiкi,спеў-

ны марафон, кампанii
салiдарнасцi... Дзясят-
кiiсотнiлюдзей,уякiх
гарацьсэрцы,уключы-
лiсяўбеларускуюсалi-
дарнасць—iгэтатак-
самавынiк19-гаснеж-
ня2010-гагода.

Пашырылася i рэ-
гiянальная, мясцовая
салiдарнасць. Апроч
свайгоўласнагадосве-
ду на Пружаншчыне
згадваюкруглыясталы,Двагады«хіміі».2005-2007гг.



115ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ПЛОШЧАIВОЛЯ

арганiзаваныяБХДутых
рэгiёнах,дзеўтрымлiва-
юццапалiтвязнi—Магi-
лёве,Бабруйску,Брэсце,
Вiцебску.

Адначасова турма —
гэта наймацнейшае ду-
хоўнае кшталтаванне,
звычайна ТАМ чалавек
найблiжэйдаБога. Спа-
дзяюся, беларускiя Бiб-
лii, перададзеныя кож-
намузвязняўсумлення,стануцьпадмуркамдляразвiццякожнагазiх
якдухоўнагалiдара.Надзвычайважна,кабдапратэстантаДашкевiча,
каталiкоўБяляцкага,ЛобаваiВаськовiча,праваслаўныхСтаткевiчаiАў-
туховiчадыiншыхмаглiтрапiцьсвятары.

АхвярнасцьДашкевiча,нязломнасцьВаськовiча,мужнасцьСтаткевi-
ча,цярплiвасцьБяляцкага,цвёрдасцьЛобава,адвагаАўтуховiча,гала-
доўкаКаваленкi,прынцыповасцьАлiневiча,Францкевiча,Дзядка,Пра-
капенкi,пакутыКрутога,Парфянкова,Малчанава—гэтатое,чымзараз
адкупляеццаадграхаабыякавасцiiстрахуўвесьбеларускiнарод.

Пратэсты
УвынiкуразгромуПлошчыiсудовыхпрацэсаўпалiтычнаяапазiцыя

здранцвела—дзеадтурэмнагазняволеннялiдараў,дзеадвярбоўкi,
дзеадператрусаў,дзепростаадстраху.

Але гэта дало магчымасць выявiцца глыбiннаму грамадзянскаму
пратэсту.

Уадказнадэфiцытпрадуктаў,знiкненневалюты,крызiсiтэрактна
Кастрычнiцкайужоўлетку2011-гапразСецiваўБеларусiраскруцiла-
сяштосерадоваячарадамаўклiвыхакцыяў—збортысячбеларусаўпа
ўсiхгарадах,штопратэставалiмоўчкiабовоплескамi.

Негвалтоўныя,надзвычайпростыяiрухомыяакцыiсталiсянетолькi
кашмарамдляўлады (янавымушанабылавыяўляцькрайнююжорст-
касцьпрыразгоне)—алеiнагодайдляразвагаўпрабеларускуюмен-
тальнасць.«Малайцы,беларусы!»—можнабылопачуцьулетку2011-га
адрасейцаў,украiнцаў,палякаў,грузiнаў.—«Яклёгка!..Якпрыгожа!..»

У«курылцы»зАляксандрамМілінкевічам(злева).
2006-ыгод.
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Маўклiвыя акцыi —
яскравыпрыкладглыбо-
кагабеларускагаiглыбо-
кагахрысцiянскагаўсва-
ёйсутнасцiпратэсту,на-
колькiмiрнага,настолькi
жмагутнага i псiхалагiч-
наўражваючага.

Разам з маўклiвымi
акцыямiпаўсёйБелару-
сiўспыхнулiiграмадзян-
скiя сацыяльна-экана-
мiчныя пратэсты, найвя-

домейшымiзякiхсталiся«Стоп-бензiн»(зноўмоўчкi,толькiсiгналыаў-
тамабiляў!),перакрыццётрасыўБрузгах(характэрна!—пратэстоўцы
спявалiперадАМАПам:«Мы,беларусы,мiрныялюдзi...»),хваляваннi
награнiтнымкар'ерыўМiкашэвiчах,на«Пiнскдрэве»,сяродмагiлёў-
скiх будаўнiкоў, полацкiх вiнаробаў, гомельскiх прадпрымальнiкаў...
Незалежныяпрафсаюзыўзнiкалiтотут,тотам,iбарацьбазасправяд-
лiвасцьзацiналасяадстрайкаўiзвальненняў.

Новаедыханненабыўiспяршапрыгалошанымоладзевыпратэст—
акцыiМаладогаФронту;«цацачныяперфомансы«Змены»;бел-чыр-
вона-белыясцягiпа-наддахамiбеларускiхгарадоў...

Такiм чынам, 2011-2012-ы гг. сталi часамнараджэння новай плат-
формыграмадзянскагапратэсту—iгэтаўжотэхнiчнызрух.

Байкот«вырабаў»

Напружанне,народжанаеўцiскамiабвальнымкрызiсам,трохразо-
вайдэвальвацыяйiiмклiвымростамкоштаў,назапашвалася,падспуд-
нараслоўсегэтыядвагады—iвылiласяўтыповабеларускi,цiхi,але
дружныБАЙКОТ«ВЫРАБАЎ».

Так,тое,штоадбываеццаўБеларусiпадвыглядам«выбараў»,на-
самрэчёсцьВЫРАБАМІ.Невыбар,авыраб«дэпутатаў», звядомымi
макароннымiвырабамi,якiяпотымвешаюцьнавушы«электарату»...
Вырабы—аднослова.Вы—рабы,гаворыцьрэжымiабвяшчаезага-
дзепадрыхтаваныявынiкi.

Акцыяўгадавіну«Рэферэндума-1995».
2001-ыгод.
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Вынесем за дужкi бессаромнуюфальсiфiкацыю (гэта агульнавядо-
ма),прымусовызагоннадатэрмiноваегаласаваннеiсумнiўнуютакты-
куўдзельнiчацьуВЫРАБАХасобныхдэмакратаў.Насамрэчгiстарычнае
значэннемаемасавая(большасцю!)адмовабеларусаўбыцьбыдламi
рабiцьвыглядузаконьваннязла.

Беларускiбайкот, абоняўдзел, зафiксаванысотнямi вiдавочцаўад
БеларускайХрысцiянскайДэмакратыi,незалежнымiназiральнiкамiды
журналiстамi,рэзкаадрывае,адслойваенародадрэжыму.Беларускi
байкотрасхiнаеўсвядомасцiлюдзейтуюпрорву,якаяўжодаўно iс-
нуеўмаральнайпрасторы:гвалт,страх,нянавiсцьiхлуснярэжымусу-
працьстаяцьжаданнюволi,праўдыiсправядлiвасцiцэлайкраiны.

Больш таго, менавiта байкот — перспектыва далейшых дзеянняў
грамадства. Асабiсты байкот катам, злодзеям, нахабнiкам, калi пры-
стойныя людзi перастаюць нават вiтацца i пацiскаць руку, прадпры-
мальнiкiадмаўляюццамецьсправу,навулiцыадварочваюцца,—над-
звычаймоцнысродакуздзеянняначалавечаесумленне (i таго,каго
байкатуюць,iтаго,хтогэтабачыць,iтаго,хтогэтаробiць)iвыключная
аб'яднаўчаясiладляграмады.

ВёскаКуплiн.Пружанскiраён.Брэсцкаявобласць.
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Прынцыповыняўдзелусправахзла—паняцце,блiзкаедахрысцiян-
скагапрактыкаванняўсвятасцi.

Куплiн
ДлямянедвагадыпасляПлошчы—«амерыканка»,апотымспецка-

мендатураўКуплiне—былiчасамдухоўнагастанаўлення.Калiсамот-
ны,усвоеасаблiвайдухоўнайпустынi,дыяшчэпадцiскам—даБога
найблiжэй.

IГоспадпрацуе,выхоўваесэрца—длякагосьцiўбудучынi,дляка-
госьцiўвечнасцi—iдаесведчыцьпраХрыста«хiмiкам».

ТымбольшПружаншчына, Заходняя Беларусь— гэта крайжывой
веры,змоцнымбеларускiмправаслаўем,дзейснымэвангельскiмру-
хам,поўнымiкасцёламiiяшчэнезабытайгрэкакаталiцкайтрадыцыяй.
Багата глыбокiх святароў i прыхаджанаў,шматлюдныя набажэнствы.
Многiя, з кiм сустракаемся i хто прыязджае ў госцi, далучаюцца да
БХД.

Людскаясалiдарнасцьтутуражвае:зцарквы(кудыдазволенаездзiць
разнатыдзень)выходжу,быццамнавагодняяелка,абвешаныпакунка-

Лесапавал.2006-ыгод.
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мiзпрадуктамi.Тутэйшыяактывiстыдапамагаюцьзтранспартамiпош-
тай,краязнаўцы—зматэрыяламiдляартыкулаў,вернiкi—зкнiгамi.

Працаваць даводзiцца на найбуйнейшым у раёне складзе аўта-
запчастак: разгружаю i выпiсваюжалеззе,шыны,фарбу, гаруча-зма-
зачныя ды iнструменты колiшнiм калгасам (цяпер акцыянерным та-
варыствам).Пiшуў«НашуНiву».Адпiсваюлiсты—iхатрымаўбольш
за1200.Стараюсядапамагчы,чыммагу,хрысцiянскiмдэмакратамды
маладафронтаўцам.

Тымпалiтвязням,хтоўтурмах,нашматцяжэй.Алеiнацыя,iкожны
беларусмусяцьпрайсцiпразгэта,калiхочамволi.Безкрыжунямазба-
вення.

Беларусь—хрысцiянка
Iчымдалей,тымбольшпераконваюся,штоБеларусь—гэтанешта

кудыбольшважнаеiзначнае,чыммыдумаем.
Краiна,якаятысячугадоўсваёйгiсторыiпакутавала,ахвяравалася,

неслакрыжiаддаваласябеiншым(зямлю,гiсторыю,культуру,генi-

Угасцях--малафронтаўцы.2006-ыгод.
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яў);краiнаўбогасцiдухуiпакорлiвайментальнасцi,цудаўверыiне-
верагоднайлюбовi;краiнатрэцяйусвецедрукаванайБiблiiнажывой
мовенарода,унiкальнайталерантнасцiiнайлепшыхзаконаўсвайго
часу, сабраных у вялiкакняжскiх Статутах; краiна, якая вынасiла ад-
ноўленыIзраiль(азаснавальнiкiсучаснайдзяржавыIзраiль,трыпрэ-
зiдэнтыiсемпрэм'ер-мiнiстраўпаходзяцьменавiтаадсюль);краiназ
пранiкнёнахрысцiянскiмiсiмваламi—гiмнам«МагутныБожа»,бел-
чырвона-белым сцягам Хрыста i «Пагоняй» з крыжам Ефрасiннi—
тоiцьусабевобразiпадабенстваБожаеяксэнс,мiсiюi,урэшцерэшт,
лёс.

БыцьБЕЛАРУСАМ—значыцьдацьХрыстувыявiцьсябеўкожным
знас.Быцьбеларусам—значыцьбыцьсумленным.Шчырым.Ахвяр-
ным.Адкрытым.Быцьбеларусамi—значыцьбыцьнародампраўды,
народамчысцiнi,народамлюбовi.

Сутнасцьбеларускайнацыянальнайiдэi—непростаўадметнасцi
адсуседзяў,аўжывымтрадыцыйнымхрысцiянстве(праваслаўе,ка-
талiцтва,пратэстанцтва).ГэтаключдляразуменняiадраджэнняБе-
ларусi.

Фiзiчнаяпадрыхтоўкадаволi.
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Шторабiць?
Штожрабiць?
Першае—пачынацьзсябе.Якасобе,якапазiцыi,якнароду.Пачы-

нацьзсябе,яшчэраз!
Толькiтады,калiмыбудземВАРТЫЯ,ГАТОВЫЯўзяцьадказнасцьза

ўсюкраiну,—Госпаднамяедасць.
Пераконваювас—утойжамомант.Апакульмынеможамупарад-

кавацьсябе,змянiцьуласнуюсупольнасць,партыю,горад...Няверныў
малымiўвялiкiмняверны,кажаIсусуЕвангеллi.

БазайдляперамогiўБеларусiпавiннастацьмаральнасць,сумлен-
насць, праўдзiвасць у словах i дзеяннях. Апазiцыя сумлення— вось
адзiнышляхдэмакратычнагаруху.

Ахтоўзначалiць?Адзiны?..Герой?..Каалiцыя?..
Адказ,якзаўсёды,уБiблii:калiхтохочабыцьмiжволiгалоўным,хай

будзеўсiмслугой.

Асабiсты«хiмiчны»чайнiк.
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Увогуле,намусiм,палiтычнайапазiцыi i грамадскiмпратэстоўцам,
зараз трэба ахвяраваць уласнымi амбiцыямi— i стаць жывымi пра-
цоўнымiмосцiкамi,жывойтканкайсувязiпамiжактыўнаймоладдзю,
незадаволенымiрабочымi,вернiкамiiпрадпрымальнiкамi,гарадскiмi
супольнасцямiiзаўсёднiкамiсацыяльныхсетак.

Захадперамог—уверыiсалiдарнасцi.
Паверце,гэтабудзехутчэй,чымздаеццацяпер.
БоБоглюбiцьБеларусь.



«НЕПРАВИЛЬНЫЙ»КАМУНIСТ

Да вед ка: Сяр гей Ваз няк на ра дзiў ся 14-га кра са вi ка 1962-га го да ва Укра i не. Га лоў ны рэ-
дак тар га зе ты «Товарищ», сяб ра Праў лен ня ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў». 
Быў ад ным з ар га нi за та раў ства рэн ня Пар тыi ка му нiс таў Бе ла рус кай, у 2009-ым го дзе пе-
рай ме на ва най у Бе ла рус кую пар тыю ле вых «Спра вяд лi вы свет». У час прэ зi дэнц кiх вы-
ба раў 2010-га го да Сяр гей Ваз няк пра ца ваў у шта бе кан ды да та ў прэ зi дэн ты Ула дзi мi ра 
Ня кля е ва. Быў арыш та ва ны 20-га снеж ня 2010-га го да i зме шча ны ў СI ЗА КДБ. Пер ша-
па чат ко ва яму прад' яў ле на аб вi на вач ван не па чч. 1 i 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар-
га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). Аб вi на вач ван не так са ма бы ло прад' яў ле на па ч.1 
арт.401 (за га дзя iл жы вае па ка зан не). 29-га сту дзе ня 2011-га го да ме ра стры ман ня зме не на 
на пад пiс ку аб ня вы ез дзе. 30-га са ка вi ка аб вi на вач ван не пе ра фар му ля ва на на ч.1 арт. 342 
КК (ар га нi за цыя i пад рых тоў ка дзе ян няў, якiя гру ба па ру ша юць гра мад скi па ра дак, аль бо 
ак тыў ны ўдзел у iх). 20-га траў ня 2011-га го да асу джа ны да 2 га доў па збаў лен ня во лi ўмоў-
на з вы пра ба ваў чым тэр мi нам на 2 га ды; па арт. 401 — апраў да ны.
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Час ад ча су мы жар ту ем, што ён мя не «пад ся дзеў». Са праў ды, 
не ка лi Сяр гей Ваз няк за няў мес ца, якое я вы зва лiў, ка лi зваль няў
ся з вай ско вай служ бы. Дак лад ней, з па са ды ка рэс пан дэн та ва
ен най га зе ты «Во сла ву Родины». I мне заў сё ды пры ем на ад дум кi 
пра тое, што доб ры тан кiст «пе ра тва рыў ся» ў доб ра га жур на лiс та.

Дзiцячаямара
«Маебацькiзукраiнскiхсялян.Абодваз-падАдэсы.БацькаВiталь

Лявонцьевiч вучыўся ўАдэскiм iнстытуце сувязi, амамаНадзеяПят-
роўнаўАдэскiммедвучылiшчы.Тампазнаёмiлiся.Пажанiлiся.Бацьку
размеркавалiўКарастышаўЖытомiрскайвобласцi,дзеяiнарадзiўся.

Карастышаўцалкамнепомню,тамуштовельмiхуткабацькупера-
вялiпапрацуўСарныРовенскайвобласцi.Япражыўтамдасямiгадоўi
размаўляўтолькiнаўкраiнскаймове.ГэтажЗаходняяУкраiна.Некато-
рыя,калiдаведваюццапрагэта,крыхуздзiўляюцца.Напэўна,яадзiны
ўсвецекамунiст-«бандэравец».

Вясной1969-гагоданасчакаўновыпераезд.Бацькупрапанавалiў
расiйскiмБелгарадзевысокуюпасаду(намеснiкначальнiкаабласнога
ўпраўленнясувязi),iёнпагадзiўся.

Дапершагапаходуўпершыкласрускамоўнайшколызаставалася
некалькiмесяцаў.Адагэтагаячуўтолькiўкраiнскуюмову(утымлiку

i калыханкi), размаў-
ляў выключна на ёй.
Прыйшлося мацi лi-
таральна «выбiваць»
з мяне ўкраiнiзмы, i
«шо» з часам пера-
тварылася ў «что».
Янанаваткупiларускi
буквар.

Белгарад па сут-
насцi стаў другой ра-
дзiмай. Там скончыў
школу.Тамнарадзiўся
малодшыбратСлава,
якi скончыў мясцовы
тэхналагiчныiнстытут.

ЧэмпiёнБелгародскайвобласцi
пакласiчнайбарацьбе.1978-ыгод.
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Угэтымпланеятыповысавецкiчалавек.Панацыянальнасцi—чыс-
такроўны ўкраiнец, сфармаваўся ў рускай культуры, а з 1989-га года
жывуўБеларусi.

Вучыўсяўсярэдняйшколе№28,дзеў14гадоўуступiўукамсамол.
Паралельна шэсць год вельмi сур'ёзна займаўся спортам (класiчнай
барацьбой).Быўчэмпiёнамвобласцiсяродюнакоў.

Зсамагадзяцiнстваябыўневысокагаросту,хударлявы,алеперама-
гацьгэтанеперашкаджала.

НядаўнаўБелгарадзесустрэўсвайготрэнераАнатоляАляксеевiча
Козiна,былопрыемнаўзгадацьдзяцiнства.Калi ёнпрыйшоўунашу
школу,усекцыюбарацьбызапiсаўсяўвеськлас,аднакзчасамтамза-
стаўсятолькiадзiня.

Колькiсябепамятую,марыўпаступiцьуваеннаевучылiшча.Напэў-
на,марыстацькасманаўтамi,лётчыкамi,афiцэрамiўдзяцiнствеёсць
умногiххлопчыкаў,аднакпотымгэтачаста«праходзiць»,маяжмара
былавельмiасэнсаванай.

Памятаю,у8-ымкласепрычытаўкнiгу«Камiсарыўтанкавыхшало-
мах»—пратанкiстаў-палiтработнiкаўугадыВялiкайАйчыннайвайны.
Iхподзвiгiвельмiўразiлi.Анаапошняйстаронцыбылонапiсана,штоiх
рыхтуюцьуСвярдлоўскiмвышэйшымваенна-палiтычнымтанкава-ар-
тылерыйскiмвучылiшчы.Тадыiсказаўмацi,штобудукурсантаммена-
вiтагэтагавучылiшча.

Паслявасьмiкласаўспрабаваўпайсцiў«сувораўскае»,алез-засвай-
гохранiчнагагаймарытунепрайшоўмедыцынскуюкамiсiю.

У1979-ымгодзескончыўшколу, спецыяльна«лёг»на«праколы»,
кабпачысцiлiгаймаравыпазухi.ПотымпаехаўуСвярдлоўск.Наiспы-
тахатрымаўусе«чацвёркi»iнедабраўпаловубала.

Прыйшлося вяртацца. Уладкаваўсяна завод«Электракантакт» (за-
разягоўжоняма—абанкруцiўся).Рабiў«сiгналiзатары»(супрацьзла-
чынцаў—длявiтрынмагазiнаў).

Добрапамятую, як атрымаў свойпершы заробак. 120рублёўдля
восенi1979-гагодабылiвялiкiмiграшыма.I,хацянашасям'янiколiне
ведалапрадуктовагадэфiцыту,бобацькабыў«вялiкiмначальнiкам»,я
купiўузавадскiммагазiнеменавiтаежу.Дакладней,вялiкагагусака.З
гонарампрынёсяго(трымаўзашыю)дадому.Адчуваўсябешчаслiвым
iдарослым.

Вяснойнаступнагагодазвольнiўсяiдвамесяцырыхтаваўся.Нагэты
разусёбылонармальна—паступiў.
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Вайсковымлёсам
Вучыўсяўваеннымвучылiшчывельмiдобра.Кабнеадна«чацвёр-

ка»напершымкурсе,атрымаўбызалатымедаль.«Спатыкнуўся»на
непатрэбнайнамойпогляд«Эстэтыцынагляднайагiтацыi».Калi ўсё
астатняеможнабыловывучыць,тотуттрэбабылодобрамаляваць.А
ўмянетакогаталентунебылонiколi...

Усеэскiзыдляафармлення«ленiнскiх»пакояўзамянерабiўсябар
БоркаКолычаў,якiпотымбыўсведкамнавяселлi.Нядаўнамызiмсу-
стракалiсянаюбiлеiвучылiшча.Заразённапенсii,працуедырэктарам
аўташколынаУрале,акалiсьцiваяваўуАфганiстане.

Ёнмаляваў,аяягозагэтавадзiўукурсантскуючайную.«Прастаў-
ляў»трохлiтровыслоiктаматнагасокуiпiражкi.

Калi справа дайшлада вынiковага залiку, прыйшлося «маляваць»
самому...«Чацвёрку»мнепаставiлiтолькiтаму,штоўсеастатнiяадзна-
кiбылiвыдатнымi...Нехацелiпсаваць«карцiну»...З-загэтай«чацвёр-
кi»атрымаўтолькi«чырвоны»дыплом.

КурсантВазнякедзеўадпачынак.1983-iгод.
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Перадчацвёртымкурсам(4-гажнiўня)яажанiўся.Вольгаскончыла
Свярдлоўскаепедагагiчнаевучылiшча.Замесяцдамайговыпускуяна
нарадзiладачкуЮлю,якаязаразатрымлiваедругуювышэйшуюаду-
кацыю.

Уснежнi2009-гагодамыразышлiся,аднакiсённяямагусказаць,
штоВольгавельмiдобрычалавек.

Аднаквернемсяўмiнулае.
Паколькiябыўвыдатнiкам(плюскамсгрупоргiпартыйнысакратар),

то месца размеркавання пасля вучылiшча мог выбiраць сам. А мой
цесць у Чэхаславакii ў Брэслаў тады (у якасцi канструктара праекта)
будаваўзаводхiмiчнагамашынабудавання.Быўтамучастыхкаман-
дзiроўках(бывалапапаўгады).Нааднымзпрыёмаўёнпазнаёмiўсяз
камандуючымнашайгрупывойскаў.Расказаўпрамяне.Генералпра-
панаваўпрыехацьдаiхпаразмеркаванню.Ятакiхацеўзрабiць,аднак
неатрымалася.

ЛейтэнантВазнякуролiкамандзiратанка.1985-ыгод.
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Месца ў Чэхаславакii на
курсдалiтолькiадно, iяго
заняў нейкi генеральскi
сын. Мяне ж, каб не «кi-
даць» канчаткова, размер-
кавалiўГрупусавецкiхвой-
скаўуГерманii(ГСВГ).

Зпунктугледжаннякар'-
ернага росту такi «вары-
янт» быў для мяне вельмi
паспяховым.Асаблiва,калi
ўлiчыць,штонебылобаць-
кi-генерала. За пяць гадоў
прайшоў шлях — зампа-
лiтроты,сакратаркамiтэту
камсамола часткi, памоч-
нiк начальнiка палiтадзела
па камсамольскай рабоце,
старэйшы iнструктарпалiт-
адзелаармiiпакамсамоль-
скай рабоце. З апошняй
пасады ў 1980-ым годзе i
патрапiў ў Беларусь. Дак-
ладней, з 2-ой гвардзей-
скай танкавай армii,штаб якой стаяў уФюрстэнберзе (на поўнач ад
Берлiна), перабраўся ў палiтадзел 5-ай гвардзейскай танкавай армii.
ГорадБабруйск.

Аадтуль (абсалютнаневерагодна)зпавышэннемперавялiстарэй-
шым iнструктарам аддзела камсамольскай работы Палiтуправы Бе-
ларускайваеннайакругi.Таматрымаўкапiтана.Збiраўсяпаступацьу
ваенна-палiтычнуюакадэмiю.Далейадкрывалiсяперспектывыажда
генеральскiхлампасаў,алеў1991-ымгодзеадбыўсяпутчзДКНС.На
гэтымусёзакончылася.

Якчалавексавецкiiпартыйны,яцяжкаперажываўусегэтыяпадзеi.
КалiўжнiўнiчасовапрыпынiлiдзейнасцьКПССiУЛКСМ,мяневельмi
ўразiларэакцыясаслужыўцаў.УПалiтуправеслужылабольшза30афi-
цэраўiтрыгенералы.Усеяны(унедалёкiммiнулым«шчырыя»ленiн-
цы)спакойнаўспрынялiтое,штонесталанiпартыi,нiкамсамола.

Старшыiнструктараддзяленнякамсамоль-
скайработыПалiтаддзела2-ойгвардзей-

скайтанкавайармii.1989-ыгод.
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Памятую,усечыстыябланкiкамсамольскiхбiлетаўiзначкi(некалькi
дзясяткаўтысяч)вывезтадыўсвойпадвал.Яныляжалiтам,дзебыла
павiнназахоўваццабульба.

Шляхамадраджэння
Тадыдобравысвецiлася,штоўпартыюiкамсамолбольшасцьлю-

дзейпрыходзiлазчыстамеркантыльнымiмэтамi.Яжзастаўсяверным
марксiсцкай iдэалогii,наваткалi гэтасталанямодным,нявыгадным i
нават небяспечным.Пачаўшукаць адзiнаверцаў. Хутка высветлiлася,
штотакiяёсць.Хацяiмала...

Уканцыверасня1991-гагодаўМасквеадбыўсяXXII(апошнi)з'езд
УЛКСМ.Былозразумела,штоёнзбiраецца,кабпахавацькамсамол.Так
атрымалася,штодэлегатамстаўiя.

Загучалiсловыпратое,што«камсамоладыграўсваюгiстарычную
ролю», iмянегэтамоцнаабурыла.Наз'ездзебылокаля500дэлега-
таўi,калiпаўсталапытаннепрасамалiквiдацыюкамсамола,толькi14
чалавекпрагаласавалi супраць.ЗБеларусiяадзiн.Зрабiць гэтабыло
складана.Iсправанетолькiўкапiтанскайформе.Пайсцiсупрацьтакой
плынiцяжкамаральна.

Асаблiваабразiлатое,штопапрапановебудучагаарэнбургскагагу-
бернатараУладзiмiраЯлагiна,якiнатойчасузначальваўрасiйскiкам-
самол,яныпраспявалiпесню«Нерасстанусьскомсомолом,будувеч-
номолодым».Верхцынiзму!

Зразумела,штокалiУЛКСМперастаўiснавацьнаўсесаюзнымузроўнi,
ягобязлiтасна,мэтанакiраваназнiшчалi i ўрэспублiках.Беларусь тутне
сталавыключэннем.Аднаклiчбавыяпаказальнiкiўнасбылiiншымi,чым
уМаскве.З250дэлегатаўсупрацьрашэння«перабудавацца»ўСаюзмо-
ладзiБеларусi(7-гаснежня1991-гагода)прагаласавалаўжо25чалавек.

Дарэчы,першымсакратаромСМБстаўАляксандрФядута,зякiммы
тады iпазнаёмiлiся.Утойчасяшматразоўназываўягоздраднiкам.
Сённямысябруемiўзгадваемпачатакадносiнаўзгумарам.

КалiЛенiнскiкамунiстычнысаюзмоладзiбыўлiквiдаваны,яўлесе
падПiнскамувёсцыКончыцы(натурбазе)арганiзаваўXXXI(аднаўлен-
чы)з'ездЛКСМБ.Быўабраныяголiдарам.Кiраўнiкомпрабыўпяцьгод.
З1992-апа1997-ы.

Натойчасябыўяшчэвайскоўцам,капiтанам.Яккажуць,зашта-
там. То бок, амаль паўгады (пасля лiквiдацыi ў армii партыйных i
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камсамольскiх структур)мыатрымлiвалi грошы за тое,штонiчога
нерабiлi.

Паслявяртаннязаднаўленчагаз'ездукардынальнапамяняўсямой
вайсковылёс.Згэтагачасуёнператварыўсяўжурналiсцкi.У«Вославу
Родины»з'явiласявакантнаемесца.Праўда,угазецебылакапiтанская
пасада,аўПалiтуправеябыўнамаёрскай.Аднакўтойчаснападоб-
ныярэчыасаблiванезвярталiўвагi: галоўнаезастаццанавайсковай
службе.Тымбольшальтэрнатывабыладаволiкепская.Калiбяадяе
адмовiўся,мянебадправiлiўлеспадМар'iнуГорку.

Выкарыстоўваючывыпадак,хачунагадаць,штоПалiтуправутады
ўзначальваўгенерал-лейтэнантАнатольМiкалаевiчНовiкаў,якiсён-
няўзначальваелаяльнуюдаўладаўветэранскуюарганiзацыюкраi-
ны.Тадыён(трэбааддацьналежнае)«паклапацiўся»абкожным,хто
працаваўулiквiдаванайструктуры.Зразумела,штотых,укагобылi
кватэрыi«выслугагадоў»,звольнiлiнапенсiю.Ягожсамогазволь-
нiцьбылонельга,боНовiкаўтадыбыўдэпутатамВярхоўнагаСавета
XIIсклiкання.

Журналiсцкiвыбар
РэдактарваеннайгазетыРыгорВасiльевiчСакалоўскi(памерлы)су-

стрэўмянебезасаблiвага iмпэту.Канешне,просьбаНовiкава значы-
лашмат,алеянаневызвалялааднеабходнасцiпрацаваць.Умянеж
акрамярэпутацыiдобрага«пiсарчука»(пiсаўдакладынакамсамоль-
скiяфорумыiаналiтычныяагляды)натойчаснiякагаадпаведнагадо-
сведунебыло.

Сакалоўскiпрапанаваўнапiсацьнештаўгазету, iкалiязпоспехам
справiўсяз гэтымзаданнем,узяўуштат.Большзатое,празпаўгады
прызначыў(вызвалiласяпасада)мяненачальнiкаммоладзевага(нека-
лiкамсамольскага)аддзеларэдакцыi.

Давясны1993-гагодаямогсумяшчацьваеннуюформузпасадай(у
непрацоўнычас)першага сакратараЦКЛКСМБ,бо тадывайскоўцам
дазваляласятакрабiць.

Дамiнiмальнайпенсiiзаставалаўсягодвагады,калiВярхоўныСавет
XIIсклiканняпрыняўзакон«Прастатусваеннаслужачага»,дзебылаза-
баронанасяброўстваўпалiтычныхпартыях.

НаступнайранiцаймяневыклiкаўтагачаснымiнiстрабароныПавел
ПаўлавiчКазлоўскiiпрапанаваўнапiсацьзаявуабвыхадзезкамсамола
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iкампартыi.Адмовiўся.Паўгадiныпа-бацькоўскiёнспрабаваўпаўплы-
вацьнагэтарашэнне.Беспаспяхова.Калiёндаведаўся,штоязбiраюся
звольнiццазвойсканетолькiбезпенсii,алеiбезкватэры,тэрмiнова
выклiкаўдасябеначальнiкажыллёва-эксплуатацыйнайслужбы.I,вы-
карыстаўшынаконтмянеэпiтэт,якiўдрукуабазначаюцьшматкроп'ем,
загадаўвыдзелiцькватэру.

Гэтаевысакародствапамятаюпасённяшнiдзень!
Паслязвальненнязвойскамяненатрымесяцы«занесла»даГай-

дукевiча.УНароднымрухуБеларусiбыўягопрэс-сакратаром.Чалавек
гэта,мяккакажучы,вельмiсвоеасаблiвы,тамупрацавацьзiмбыло«не
ўкайф».

ПерайшоўдаВiктараВалянцiнавiчаЧыкiна(таксамапамерлы)уга-
зету«Мыивремя».Спачаткубыўуягокарэспандэнтам,потымнамес-
нiкамрэдактара.

Калi ў 1995-ым годзе наша партыя паспяхова выступiла на парла-
менцкiхвыбарах(45мандатаў),аяелiдарСяргейIванавiчКалякiнуз-
началiўфракцыюiстаўчленамПрэзiдыумаВярхоўнагаСаветаXIIIсклi-
кання,ёнузяўмянепамочнiкам.

Сустрэчавыпускнiкоў.ЗбылымiаднакласнiцамiIрынайРэзнiкавай(злева)
iНаталляйФiлатавай.2009-ыгод.
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Угэтайякасцiпрапрацаваўдарэферэндуму1996-гагода,якiнетоль-
кiзмянiўлёскраiны,алеiраскалоўнашупартыю.

ПКБперайшлаўапазiцыю,iяамальадразуўзначалiўгазету«Това-
рищ»,якаянатоймомант«упiку»партыйнамурашэннюпадтрымлi-
валаЛукашэнку.Прыйшлосяпатрацiцьшматсiлаўiэнергii,кабгэтую
хiбулiквiдаваць.

Дарэчы,пагэтыдзеньнесорамназатыянумары.Адсамагапачат-
кумаёйрэдактарскайдзейнасцiмыiмкнулiсядрукавацьрозныя(часта
супрацьлеглыя)пунктыгледжання.

У2004-ымгодзенас«выкiнулi»зпадпiсныхкаталогаўiкiёскаў.Па
сутнасцiгэтаазначаластратумагчымасцiзарабляцьнейкiягрошы.Як
вядома, усе грамадска-палiтычныя газеты з'яўляюцца стратнай вы-
творчасцю,тамунамсталавельмiцяжка.

Да2010-гагода«Товарищ»выходзiўрэгулярна.Упазамiнулымгодзе
выйшлашэсцьнумароў,умiнулым—два.

Спадзяюся,некалiўсёзменiцца.

Маральнывыбар
Восенню2009-гагодаСашаФядутазапрасiўмянеўновыграмадска-

палiтычныпраект.Янебыўягоаўтарам,паколькiпадключыўсяпраз
некалькiмесяцаўпасля стварэння.У«Гаварыпраўду»быўнакiрунак
дзейнасцi,наякiянышукалiчалавека.Абралiмяне.Спачаткуназывалi
«начальнiкамштаба»,алегэтасловазлучэнненезуciмадпавядаерэ-
чаiснасцi. Скажам так, я адказваў заматэрыяльна-тэхнiчнае забеспя-
чэннепраекта,функцыянаваннеофiса,вырабдрукаванайпрадукцыii
г.д.Словам,адказваўзаўсеарганiзацыйныяпытаннi.Iмпатрэбенбыў
чалавекзваеннайдысцыплiнай,якiможаналадзiцьНЕАБХОДНЫпра-
цэсНЕАБХОДНЫМчынам.

25-галютага2010-гагодакампанiя«Гаварыпраўду»былапрэзента-
ванаафiцыйна.

Канешне, мы (кiраўнiкi розных накiрункаў дзейнасцi — Святлана
Навумава, Уладзiмiр Някляеў, Андрэй Дзмiтрыеў, Аляксандр Фядута
i iншыя)збiралiсяразам,кабабмеркавацьнештаагульнае.Канешне,
якадзiнзкiраўнiкоў,япрымаўудзелувыпрацоўцыпэўныхрашэнняў,
алеўсеянымелiвыключнасацыяльныяарыенцiры.Накшталтвыдан-
някнiгi«100твараўбеспрацоўя»,з'яўленнявулiцыiмяВасiляБыкава,
зборуподпiсаўубарысаўскiммiкрараёне«Дымкi»...Гэтадлятых,хто
прыдумаў«Жалезампашклу».
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Iдэя праекта (ра-
нейiзараз)унаступ-
ным.Унашайкраiне
ёсцьпрыхiльнiкiпрэ-
зiдэнта i прыхiльнiкi
апазiцыi, але ў суме
яны складуюцьмен-
шасць насельнiцтва.
Авосьбольшасцьна-
шых людзей (згодна
з усiмi незалежнымi
сацыялагiчнымiапы-
таннямi— 60 адсот-
каў i болей) ужо ад-
вярнулася ад Лука-
шэнкi,алеiўапазiцыi
не бачыць пазiтыў-
най альтэрнатывы. З
гэтымi людзьмi мы i
хочампрацаваць.Не
з лукашыстамi, не з
тымi, хто пастаянна
«сядзiць» на апазi-
цыйных форумах i
праклiнаеўладуапошнiмiсловамi.Тутпрацавацьбессэнсоўна,бояны
ўсваiхпоглядахiперакананняхужовызначылiся.БудучыняжБеларусi
залежыцьадтых,кагомыназвалi«новайбольшасцю».

Пакульудэмакратычнымсегменценез'явiццасiла,якаябудзедля
iхпрывабнай,нiякагапоспехудэмакратыiнебудзе.

Наконтiдэалогii.Заразубеларускайапазiцыiнямаўнутраныхстра-
тэгiчныхсупярэчнасцяў,бозадачастаiцьаднадляўсiх—аднавiцьдэ-
макратычную рэспублiку. У гэтым зацiкаўлены ўсе. Калi будуць нар-
мальныявыбары,тадыiбудземканкурыраваць,разбiрацца,якогаты
«палiтычнагаколеру».

Нештападобнаеадбылосяўтрыццатыягадымiнулагастагоддзя,
калi Гiтлер пасадзiў у канцлагеры нямецкiх камунiстаў, сацыял-дэ-
макратаў, лiбералаў i кансерватараў. Яны тамвельмi хуткапамiры-
лiся...

23-галютага—ДзеньабаронцаўАйчыны.
2009-ыгод.
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Пасутнасцiтоежсамаеў1996-ымгодзезрабiўЛукашэнка.Безумоў-
на, iдэалагiчнаешматгалоссезасталося,алепаколькiмысёння (воб-
разна кажучы) знаходзiмся за аднымi кратамi, у адным канцлагеры,
нямасэнсуразбiраццапамiжсабойiвысвятляць,хтодляБеларусiбу-
дзелепшы.Заразбольшактуальнаiншае—сумленныя,дэмакратыч-
ныявыбары.

У«Гаварыпраўду»ёсцьпрадстаўнiкiпрактычнаўсiхпалiтычныхплы-
няўапазiцыi—адкамунiстаўдапрыхiльнiкаўБНФ.

Час ад часупрыходзiцца чуцьпра тое,што«Вазняк вазiў грошы».
Так,вазiў.Iмнезагэтанiкроплiнесорамна.Нiчогасупрацьзаконнага
янерабiў,якiтыя,хтодапамагаў.Мненесорамназатое,наштояны
былiпатрачаныя,богэтабыловыключнавырашэннемнейкiхсацыяль-
ныхлюдскiхпраблем.

Былобсорамна,калiбiхскраў,купiўсабевыспу,яхтуiг.д...
Прозвiшчытых,хтоiхдаў,яненазваўнадопытахiненазавунiколi.

Якiкур'ераў.АператыўнаяiнфармацыяўКДБбыла,алезарукуНIКОГА
НIКОЛIнезлавiлi,тамуўсудзенiчогаканкрэтнагаставiцьнезмаглi...

За мест пас ля слоўя
Ня гля дзя чы на тое, што аў тар пры трым лi ва ец ца ад роз ных ад 

ге роя па лi тыч ных по гля даў, я ШЧЫ РА па ва жаю яго за тое, што ён 
ШЧЫ РА ве рыць у тое, што ро бiць.

I яшчэ. ВЕЛЬ МI хо чац ца, каб БОГ даў зда роўя яго сы ну Аляк сею, 
якi ў снеж нi 2011 го да тра пiў у ВЕЛЬ МI страш ную аў та ава рыю.
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На па мiн: Алег Кор бан на ра дзiў ся 4-га лю та га 1985-га го да ў Мiн ску. Ву чыў ся ў Мiж на-
род ным гу ма нi тар ным эка на мiч ным iн сты ту це на юры дыч ным фа куль тэ це, ад куль быў 
вы клю ча ны за ўдзел у мо ла дзе вым на цы я наль ным ру ху. Не ад на ра зо ва за трым лi ваў ся су-
пра цоў нi ка мi КДБ i мi лi цыi, ад бы ваў арыш ты. У 2007-ым го дзе быў асу джа ны па арт. 
193.1 Кры мi наль на га ко дэк са за ўдзел у не за рэ гiст ра ва най ар га нi за цыi — «Ма ла дым 
Фрон це».
З'яў ляў ся сяб рам АГП, уз на чаль ваў мо ла дзе вае кры ло пар тыi «Ма ла дыя дэ ма кра ты». На 
прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010-га го да быў кi раў нi ком шта ба кан ды да та ў прэ зi дэн ты Яра сла-
ва Ра ман чу ка па Мiн ску.
Быў за тры ма ны ў ноч з 19-га на 20-е снеж ня 2010-га го да пас ля ак цыi пра тэс ту. Аб вi на ва-
ча ны па чч. 1 i 2 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад-
ках). Утрым лi ваў ся ў след чым iза ля та ры КДБ. 7-га сту дзе ня 2011-га го да быў вы зва ле ны 
з-пад вар ты пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе.
23-га жнiў ня 2011-га го да кры мi наль ны пе ра след А. Кор ба на быў спы не ны ў су вя зi з ад-
сут нас цю ў яго ных дзе ян нях скла ду зла чын ства.
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Шчы ра ка жу чы, я кры ху здзi вiў ся, ка лi пе рад чар го вым з'ез дам 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Алег Кор бан, як ка жуць, кi нуў 
паль чат ку больш вя до ма му i да свед ча на му Ана то лю Ля бедзь ку. I 
не толь кi та му, што з са ма га па чат ку бы ло зра зу ме ла на конт мi
зэр нас цi шан саў. I зу сiм не та му, што ад на му ўся го 27 год, а дру го
му ўжо па ло ва ста год дзя.

Не зра зу ме лай (акра мя пi я ру) бы ла са ма ма ты ва цыя ўчын ку, 
яго ка ра нi. Ме на вi та з гэ та га пы тан ня i па ча ла ся на ша гу тар ка.

— Ча му Вы ўсё ж та кi пай шлi на гэ ты крок?
— Ме на вi та на час пас ля вы зва лен ня пры хо дзiц ца най больш ак тыў ны 

пе ры яд ма ёй дзей нас цi па раз вiц цю мо ла дзе вай ар га нi за цыi пры Аб' яд на-
най гра ма дзян скай пар тыi (АГП) «Ма ла дыя дэ ма кра ты». Ра зам з iн шы мi 
мы ар га нi зоў ва лi роз ныя ак цыi i кам па нii. Та ды i ўзнiк лi не ка то рыя су пя-
рэч нас цi i скла да ныя пы тан нi ва ўза е ма ад но сi нах з кi раў нiц твам пар тыi. 
Што мы i вы ра шы лi ска рыс таць пад час чар го ва га з'ез ду пар тыi, дзе я вы-
лу чыў сваю кан ды да ту ру на вы шэй шую пар тый ную па са ду. Гэ та ў пер шую 
чар гу звя за на з тым, што ха це ла ся да нес цi сваю па зi цыю, сваё ба чан не на 
тое, як трэ ба змя нiць, рэ фар ма ваць дзей насць АГП. Аса бiс та ба чыў (i ба чу 

ЗдзяўчынайВольгай.



137ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.АЛЬТЭРНАТЫВААЛЬТЭРНАТЫВЕ

сён ня), што ёсць пэў ныя хi бы, не да пра цоў кi, якiя не да юць зра бiць пар тыю 
больш на леж най ды эфек тыў най у сва ёй дзей нас цi. Мо жа быць, пар ты яй 
ну мар адзiн. Той ар га нi за цы яй, якую ча ка юць лю дзi.

З боль ша га я свае пла ны здзейс нiў, да нёс сваю па зi цыю. На жаль, яна не 
бы ла па чу тая боль шас цю. Мо жа быць, бы ла не зра зу ме лай... Мо жа быць, 
асноў ная част ка пар тый цаў па куль яе прос та не мо жа ўспры няць, а да рэм-
на. Так са ма яны ў свой час бы лi не ў ста не ўспры няць дум кi iн шых не ка то-
рых пар тый цаў i пры хiль нi каў, якiя ме лi шмат цi ка вых i ка рыс ных iдэй. З-за 
та го, што пар тый нае кi раў нiц тва не хо ча чуць i ўспры маць гэ та, АГП сён ня 
страч вае свае па зi цыi, губ ляе час, ад ве дзе ны Бо гам для спра вы, усё да лей i 
да лей ад да ля ец ца ад бе ла рус кай рэ аль нас цi.

— Так у чым жа яе сут насць?
— Ко ра цень ка. Па ба чан ню знач най част кi мо ла дзi на шай пар тыi, АГП 

па вiн на стаць больш на род най пар ты яй, больш ад кры тай i зра зу ме лай для 
прос та га ча ла ве ка. На мой по гляд (быў ад па вед ны план), трэ ба ра бiць ак цэнт 
на «ву лiч ныя ак цыi», быць блi жэй да на ро ду. Ра бiць так, каб на ша дзей насць 

Летамможнаездзiцьінаскутары.
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бы ла больш бач най для ўся го 
гра мад ства, ла дзiць кам па нii па 
аба ро не най больш пры гне ча ных 
са цы яль ных груп i г.д.

Апроч та го, асноў ны ак цэнт 
му сiць быць на iн фар ма цый най 
пра цы з гра мад ствам. Пры гэ-
тым на ўсiх уз роў нях трэ ба аказ-
ваць пад трым ку двум асноў ным 
кры лам АГП — мо ла дзе вай i 
жа но чай ар га нi за цы ям.

Ка лi на ват сы хо дзiць з та го, 
што АГП за ся родж ва ец ца на прад пры маль нi ках, на бiз не соў цах, то i тут 
у прын цы пе бач ныя не да пра цоў кi. Прад пры маль нi кi амаль не ад чу ва юць 
на шай iдэй най блi зас цi.

Мо ладзь гэ та, так бы мо вiць, ру ха вiк пе ра ме наў. Мы хо чам змя нiць i па-
леп шыць тое, што ва кол нас. Та му iмк нен не да пе ра ме наў зра зу ме лае i на-
ту раль нае.

— А ча го Вы на з'ез дзе да лi «зад нi ход» i ад мо вi лi ся ад ба раць бы?
— З боль ша га я ра зу меў, што не прад стаў ляю рэ аль най кан ку рэн цыi 

Ана то лю Ля бедзь ку, i вы лу чаў ся перш за ўсё каб да нес цi сваю па зi цыю. Ка-
неш не, так са ма бы ло жа дан не па тра пiць у на мес нi кi, та ды б паў плы ваць на 
ад па вед ныя рэ фор мы бы ло б больш шан саў, але гэ та га не ад бы ло ся. Як лi-
чыць Ана толь, та кiя пы тан нi трэ ба вы ра шаць па-iн ша му. Але як мож на па-
iн ша му, ка лi нас не чу юць?!

— Што ад бы ло ся ў Ва шым жыц цi за год пас ля на шай раз мо вы?
— На па чат ку ве рас ня мi ну ла га го да прый шла па ста но ва аб спы нен нi ма ёй 

кры мi наль най спра вы i аб тым, што я зноў ма гу пе ра ся каць мя жу. На жаль, гэ та 
не ста ла пе ра шко дай для ўзнiк нен ня пэў ных не да рэ чнас цей. На прык лад, 23-га 
ве рас ня 2011-га го да (пер шая спро ба) мя не зня лi з цяг нi ка i не пус цi лi ў Лiт ву. 
Я доў га тэ ле фа на ваў з мя жы след ча му, але без вы нi ко ва. Вi даць, бю ра кра тыч ны 
ме ха нiзм ай чын най юрыс пру дэн цыi яшчэ як след не спра ца ваў.

Па-са праўд на му «вы язд ным» я стаў толь кi праз не каль кi тыд няў. I тое, шмат 
у чым дзя ку ю чы та му, што па ста ян на «пе да лi ра ваў» гэ тае пы тан не. Ду маю, ка-
лi б не ра бiў апош няе, зна хо дзiў ся б у ад па вед ных спi сах па гэ ты дзень.

Выступназ'ездзеАГП.



139ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.АЛЬТЭРНАТЫВААЛЬТЭРНАТЫВЕ

На пра цу не ўлад коў ваў ся, бо спа чат ку ха цеў атры маць вы шэй шую аду-
ка цыю. Я за воч на на ву чаў ся на ка фед ры псi ха ло гii i са цы яль на-па лi тыч ных 
на вук Кi еў ска га мiж на род на га ўнi вер сi тэ та. Не так даў но атры маў дып лом. 
Спа дзя ю ся ў блi жэй шы час знай сцi ад па вед ную пра цу.

— Да во дзi ла ся чы таць пра сы ход з АГП?
— Гэ та не зу сiм так.
Пас ля з'ез ду стаў лян не кi раў нiц тва пар тыi да «Ма ла дых дэ ма кра таў» не 

змя нi ла ся. I ўво гу ле, на ак ты вi за цыю дзей нас цi «ма ла дзё ва га кры ла» яны 
гля дзе лi вель мi свое асаб лi ва. Мо жа, ба чы лi тут ней кую кан ку рэн цыю... Мо-
жа, ад но сi лi ся з ней кiм не да ве рам.

Пас ля з'ез ду мы аб мер ка ва лi гэ тую сi ту а цыю i прый шлi да вы сно вы, што 
нi што не за мi нае дзей нi чаць асоб на. Ка неш не, ёсць па гро за тра пiць пад 
«зна ка мi ты» ар ты кул №193, якi за ба ра няе дзей насць ад iмя не за рэ гiст ра-
ва най ар га нi за цыi, але мы пай шлi на гэ ты крок свя до ма.

Наўшанаваннiпамацiахвяркатынскагарасстрэлу.
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Я на пi саў па пе ру на па збаў лен не па са ды кi раў нi ка «Ма ла дых дэ ма кра таў», 
на вы хад са скла ду Па лiт са ве ту пар тыi i На цы я наль на га ка мi тэ ту. З АГП ж кан-
чат ко ва не вый шаў, толь кi на пi саў па пе ру на пры пы нен не дзей нас цi.

З ад на го бо ку ёсць пы тан не ў кан крэт ных асо бах, але спра ва да лё ка не 
ў гэ тым. Спра ва не толь кi ў асо бах, але i ў каш тоў нас цях. Тое ж са мае зра-
бi лi не каль кi дзя сят каў ма iх па плеч нi каў. Да рэ чы, боль шасць з iх вый шла са 
скла ду пар тыi.

Яны i ства ры лi но вую гра мад скую ар га нi за цыю «Аль тэр на ты ва», якая 
бу дзе за ся родж вац ца ў пер шую чар гу на пра цы са сту дэн та мi, а так са ма на 
рас крыц цi гра мад ству роз на стай ных з'яў, вы ра шэн не ак ту аль ных са цы яль-
ных праб лем i г.д. На наш по гляд, сён ня па гэ тых сфе рах iн шыя дэ ма кра-
тыч ныя ар га нi за цыi не пра цу юць на леж ным чы нам.

На жаль, за раз скла да на вы зна чыць ся род дэ ма кра тыч най апа зi цыi тых, 
хто пра цуе эфек тыў на i тым больш мае якiя-не будзь да сяг нен нi. Маг чы ма, 
пас ля па дзей 19-га снеж ня 2010-га го да ў на стро ях лю дзей яшчэ па нуе рас-
ча ра ван не, страх, апа тыя...

Як бы там нi бы ло, ужо сён ня пэў ны ка ва лак пра цы мы возь мем на ся бе. 
Тое, што мо жам i аба вя за ны ра бiць у та кой сi ту а цыi.

Ду маю, праз год мож на бу дзе агуч ваць вы сно вы i да ваць ад зна кi на шай 
дзей нас цi.

Акцыясупраць«Бульбаш-холу».
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— На коль кi я зра зу меў, пэў ныя рас ча ра ван нi ёсць у апа зi цый ным 
ася род дзi? А ў гра мад стве?

— Ка неш не.
У боль шас цi лю дзей на зi ра ец ца пэў ны не да вер, апа тыя да лю бой па лi ты-

кi, да лю бой ак тыў нас цi. Боль шасць не ча кае, што сi ту а цыя ў кра i не зме нiц-
ца i пач нуц ца рэ фор мы, рэ аль на вы рас туць за роб кi, па леп шац ца ста сун кi з 
За ха дам. Гэ та бы ло бач на па на стро ях, якiя па на ва лi пад час так зва най пар-
ла менц кай вы бар чай кам па нii.

— З кроп кi гле джан ня сён няш ня га дня, што ў не да лё кiм мi ну лым 
трэ ба бы ло зра бiць паiн ша му?

— Да во лi скла да нае, на ват фi ла соф скае пы тан не...
На мой по гляд, трэ ба бы ло лю бы мi спо са ба мi за ха ваць ед насць апа зi цыi.
Мо жа, праб ле ма ў тым, што ў свой час у кi раў цтве пар тыi БНФ змя нi лi 

Вiн цу ка Вя чор ку, бо ён стрым лi ваў раз' яд наль ныя на строi iн шых, цэ мен та-
ваў ка а лi цыю...

На жаль, сён ня яе ня ма.
Мне вель мi не па да ба ец ца, што апа зi цы я не ры сён ня як нi ко лi раз дроб-

ле ныя i не мо гуць да мо вiц ца мiж са бой, што ства ра юць ка а лi цыi толь кi на 
пэў ны час... Тым больш, што тыя рэ аль на не пра цу юць...

Iнтэрв'юпадчасфлэшмобусупрацьдзяржпрапаганды.
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На ма са выя ак цыi, ад якiх шмат што за ле жыць (на прык лад, лёс кра i ны), 
трэ ба пра ду гледж ваць iх фар мат i тое, што бу дзе пас ля.

19-га снеж ня 2010-га го да ўся го гэ та га на леж ным чы нам не бы ло зроб-
ле на. Урэш це су праць ста яць пра ва ка цы ям не атры ма ла ся, што по тым пры-
вя ло (ста ла по ва дам) да рэ прэ сiй i звер ска га стаў лен ня да мяс цо ва га дэ ма-
кра тыч на га гра мад ства i За ха ду ўво гу ле.

— З мi ну лым — усё зра зу ме ла. А што трэ ба ра бiць на бу ду чы ню?
— На пер шае мес ца я б па ста вiў ед насць. Усiм, хто пра гне ней кiх зме наў 

у бе ла рус кiм гра мад стве, трэ ба аб' яд нац ца.

— Але гэ та мы чу ем ужо даў но...
— Так.
Я лi чу, праб ле ма ў тым, што яны збi ра юц ца за стол пе ра мо ваў, але нi хто 

з iх рэ аль на не пра цуе i не вы кон вае пры ня тыя ра шэн нi... Ва ўсiх пар ты-
ях сла быя струк ту ры... Так са ма не ха пае ве ры, моц на га жа дан ня да сяг нуць 
пе ра мо гi ў кан крэт ных пы тан нях. Не вы клю чаю i тое, што асноў ная част ка 
гэ тых лi да раў ужо ста мi ла ся i не га то ва да кад ра ва га аб наў лен ня ўнут ры 
сва iх струк тур, да дзей нас цi ў ад па вед ным рыт ме...

Ана то ля Ля бедзь ку я сю ды не ад но шу, бо ён як раз га то вы да та кой пра-
цы. Гу тар ка пра iн шых.

Маг чы ма, па трэб ны но вы фар мат аб' яд нан ня, з пры цяг нен нем да но вай 
ка а лi цыi най больш моц ных гра мад скiх ар га нi за цый.

Дру гiм ары ен цi рам маг ла б стаць су мес ная пра ца, на кi ра ва ная на па ляп-
шэн не пра цэн та да ве ру i па зна валь нас цi з бо ку гра мад ства. Упэў не ны, для гэ-
та га спат рэ бiц ца шэ раг са цы яль ных кам па нiй. Трэ ба пай сцi лю дзям на су страч. 
Асаб лi ва там, дзе не да пра цоў вае дзяр жа ва. Стаць больш бач ны мi для лю дзей.

Акра мя гэ та га не аб ход на кар пат лi ва пра ца ваць унут ры сва iх струк тур. 
Ра бiць iх больш моц ны мi. Рых та ваць лю дзей ужо сён ня да на ступ ных вы-
ба раў. Да бiц ца та кой коль кас цi пры хiль нi каў, каб мож на бы ло «па крыць» 
усе вы бар чыя ўчаст кi.

Сён ня праб ле ма з на яў нас цю струк тур ста iць вель мi вост ра. Асаб лi ва ў 
рэ гi ё нах.



НЕДАРЭМНЫЯПАКУТЫ

Да вед ка: Iры на Ха лiп на ра дзi ла ся 12-га лiс та па да 1967-га го да ў Мiн ску. Улас ны ка рэс-
пан дэнт ра сiй скай «Но вой га зе ты» па Бе ла ру сi. Пра ца ва ла на мес нi кам га лоў на га рэ дак-
та ра «Бел орус ской де ло вой га зе ты» i га лоў ным рэ дак та рам што тыд нё вi ка «Имя». Не-
ад на ра зо ва пад вяр га ла ся пе ра сле ду за сваю пра фе сiй ную дзей насць. Жон ка кан ды да та ў 
прэ зi дэн ты Анд рэя Сан нi ка ва. 19-га снеж ня 2010-га го да па да ро зе з пло шчы Не за леж-
нас цi гвал тоў на за тры ма на ра зам з му жам i зме шча на ў СI ЗА КДБ . У кан цы снеж ня ёй 
прад' яў ле на аб вi на вач ван не па част ках 1 i 2 арт. 293 КК (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых 
бес па рад ках). Пад час зна хо джан ня Iры ны Ха лiп i Анд рэя Сан нi ка ва ў СI ЗА КДБ ула ды 
спра ба ва лi iх трох га до ва га сы на Да нi ка за браць у дзi ця чы пры ту лак. 20-га сту дзе ня 2011-
га го да ад мi нiст ра цыя Пар ты зан ска га ра ё на Мiн ска вы да ла ма цi Iры ны Ха лiп — Лю цы не 
Бяль зац кай — да ку мент аб пры знан нi яе апя кун кай уну ка. 29-га сту дзе ня 2011-га го да 
ме ра стры ман ня Iры ны Ха лiп зме не на на хат нi арышт. 4-га кра са вi ка аб вi на вач ван не пе-
ра ква лi фi ка ва на на ч. 1 арт. 342 (ар га нi за цыя гру па вых дзе ян няў, якiя гру ба па ру ша юць 
гра мад скi па ра дак). 16-га траў ня 2011-га го да асу джа на на 2 га ды па збаў лен ня во лi з ад тэр-
мi ноў кай вы ка нан ня пры су ду на 2 га ды.
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На пэў на, па коль кас цi роз ных прэ мiй Iры на Ха лiп — рэ кард смен 
не толь кi ў жур на лiсц кiм ася род дзi. I кож ны раз аса бiс та я шчы ра 
ра ду ю ся, бо гэ та той ня час ты вы па дак, ка лi «зма гар за дэ ма кра
тыч ныя каш тоў нас цi» цал кам су па дае з та лен там i пра фе сi я на лiз
мам.

ВыпрабаваннiЛюцыныБяльзацкай
Калiнадунукамбылоўстаноўленаапякунства,яепрымусiлiадкрыць

неабходныбанкаўскiрахунак,кудыпераводзiлiмiзэрныядзяржаўныя
грошы.Калiапякунствазнялi,усегрошыЛюцынаБяльзацкаяперавяла
надапамогухворымдзецям.

«На ра дзi ла ся я ў Вар ша ве 23-га лi пе ня 1936-га го да. У 1939-ым го дзе, 
ка лi Гiт лер на паў на Поль шчу, а Са вец кi Са юз «вы зва лiў» За ход нюю Бе ла-
русь i Укра i ну, мае баць кi здо ле лi праз мя жу да брац ца да Бе ла сто ка.

Баць ку зва лi Юры Да вы да вiч Бяль зац кi. Быў ён вя до мым джа за вым му-
зы кам. Яго iмя ёсць у мно гiх поль скiх эн цык ла пе ды ях. Скон чыў вы шэй-
шую шко лу му зы кi iмя Ша пэ на, по тым кан сер ва то рыю. Пi саў пес нi, меў 
сваё вы да вец тва.

Ка лi вый шла за муж, дзя во чае проз вi шча не змя нi ла.
Наш вар шаў скi дом ста яў на ву лi цы Та вар най, якую нем цы бам бi лi ад-

ной з пер шых. Па мя таю, ма ма (Гу та Якаў леў на) ня се мя не на ру ках i ка жа: 
«За плю шчы воч кi!» Гэ та ра бi ла ся для та го, каб дзi ця не ба чы ла, што ад бы-
ва ец ца на во кал.

Тыя, хто з на шых зна ё мых i сва я коў вы ра шыў за стац ца, усе за гi ну лi.
Та га час ны пер шы сак ра тар кам пар тыi Бе ла ру сi Пан це ляй мон Па на ма-

рэн ка быў вель мi вя лi кiм ама та рам джа за вай му зы кi. Ён за га даў сфар ма ваць 
Дзяр жаў ны эст рад ны ан самбль пад кi раў нiц твам Эдзi Роз на ра, якi по тым 
стаў над звы чай па пу ляр ным. Роз нар быў са праўд най зор кай.

Граць у гэ ты ан самбль за пра сi лi i май го баць ку. Яны ез дзi лi з кан цэр та мi 
па ўся му Са вец ка му Са ю зу. По тым не ка то рыя му зы кi з'е ха лi ва я ваць у ар-
мiю Ан дар са, i ар кестр «даў камп лек та ва лi» са вец кi мi му зы ка мi.

У 1946-ым го дзе Эдзi Роз на ра арыш та ва лi i хут ка на зва лi «во ра гам на-
ро да» за тое, што ён ха цеў з'е хаць у Поль шчу. Баць ку ж пра па на ва лi вяр-
нуц ца ў Бе ла русь, ха ця бы ла маг чы масць за стац ца i ў Маск ве. Спа чат ку 
ён пра ца ваў у Баб руй скiм тэ ат ры апе рэ ты, а по тым у Опер ным тэ ат ры 
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ў Мiн ску. Шмат пi саў му зы кi да фiль маў. Яна гу чыць прак тыч на ва ўсiх 
бе ла рус кiх пас ля ва ен ных кi но. Усю ды баць ка быў у якас цi ды ры жо ра. По-
тым яго за пра сi лi кi раў нi ком эст рад на га ар кест ра бе ла рус ка га ра дыё i тэ-
ле ба чан ня.

На жаль, у 1963-iм го дзе ва ўзрос це 53-х га доў мой баць ка пай шоў з гэ-
та га жыц ця.

У Мiн ску з за ла тым ме да лём скон чы ла дру гую ся рэд нюю шко лу, якая та-
ды бы ла чыс та жа но чай. За раз у гэ тым бу дын ку мес цiц ца леч ка мi сiя.

Па сту пi ла на фi ла ла гiч ны фа куль тэт ад дзя лен ня рус кай мо вы i лi та ра-
ту ры. Атры ма ла там так са ма дып лом з ад зна кай. Усё жыц цё пра ца ва ла ў 
вы да вец тве Ака дэ мii на вук. Спа чат ку наз ва цал кам ад па вя да ла наз ве за сна-
валь нi ка, а по тым вы да вец тва ста ла на зы вац ца «На ву ка i тэх нi ка».

З Ва ло дзем мы бы лi зна ё мыя яшчэ ва ўнi вер сi тэ це. Але толь кi кры ху, бо 
ён па сту пiў на жур фак знач на паз ней май го кур са. Для бу ду чых жур на лiс-
таў аба вяз ко вай бы ла на яў насць пра цоў на га ста жу.

У той час у нас быў адзiн фа куль тэт, толь кi роз ныя спе цы яль нас цi. Пад-
час агуль ных лек цый i су стра ка лi ся. Да рэ чы, ра зам з на мi ву чы лi ся Ры гор 
Ба ра ду лiн, Ге на Бу раў кiн, То ля Са чан ка, Кас тусь Цвiр ка i шмат хто яшчэ. А 
ма ла дым ас пi ран там быў Нiл Гi ле вiч.

Збацькамi.
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Фан тас тыч ны фа куль тэт!
На ту раль на, на фi ла ла гiч ным фа куль тэ це бы ло вель мi шмат дзяў чат. 

Вель мi мно гiя з iх вый шлi за муж за тых, хто сён ня скла дае ЭЛI ТУ бе ла рус-
кай лi та ра ту ры. Хлоп цы з жур фа ку да во лi час та пры хо дзi лi на на шу аба ро-
ну дып ло маў.

Ад на з ма iх сяб ро вак — жон ка кам па зi та ра Сяр гея Кар тэ са. На прэм' е-
ры яго чар го ва га му зыч на га тво ра мы з Ха лi пам i сыш лi ся.

Па пра цоў най лi нii я прай шла шлях ад звы чай на га ка рэк та ра да за гад чы-
цы ад дзе ла. З тых ча соў ве даю прак тыч на ўсю на ву ко вую элi ту Бе ла ру сi.

Пер шым ча сам бы ло вель мi цяж ка. Я ж згод на з дып ло мам спе цы я лiст па 
рус кай мо ве, а там да во лi час та вы па да ла мець спра ву з мо вай бе ла рус кай. 
Нi чо га — пры звы ча i ла ся.

Пер шай «ка рэк тар скай» кнi гай ста ла кры ты ка Але ся Ада мо вi ча «Бе-
ла рус кi ра ман». Шмат ра зоў су стра ка ла ся з аў та рам. У вы да вец тве гэ та на-
зы ва ец ца «зды маць пы тан нi»... У мя не на ват ёсць гэ тая кнi га з да роў ным 
над пi сам Але ся Мi хай ла вi ча: «Ча ла ве ку, ад яко га на 80% за ле жыць пiсь-
мен насць аў та ра».

... 19-га снеж ня 2010-га го да я за ста ла ся з уну кам. Усе (Ва ло дзя i Анд-
рэй з Iры най) пай шлi на Каст рыч нiц кую пло шчу. Дань ка шчы ра ча каў вяр-
тан ня баць коў i не мог зра зу мець, ча му iх так доў га ня ма. Мы «пля лi» яму 
пра ней кую тэр мi но вую ка ман дзi роў ку... Хлоп чы ку бы ло та ды толь кi тры 
з па ло вай га ды... На жаль, гэ та не пе ра шко дзi ла за тры маць яго ў дзi ця чым 
сад ку, ка лi той прый шоў на ра нiш нiк... Зра бiць та кое мо гуць толь кi лю дзi, у 
якiх цал кам ад сут нi чае сум лен не...

Тры пер шых днi Iры на бы ла ў якас цi за тры ма най. Толь кi по тым след чы 
па тэ ле фа на ваў i ска заў пра пе ра вод у ранг арыш та ва най, што да зво лi ла пе-
ра даць ёй са мае не аб ход нае. На кшталт зуб ной шчот кi.

Бы ло ска за на так са ма пра ад па вед нае па ве дам лен не ў служ бу апе кi. Маў-
ляў, дзi ця за ста ло ся без да рос лых. Я спра ба ва ла ска заць, што ў яго ёсць яш-
чэ ба бу ля i дзя ду ля, але след чы больш не за ха цеў са мной раз маў ляць.

Праз два днi i быў той са мы ра нiш нiк, з яко га Дань ку не ад пус ка лi з яго 
ня няй. Па тра ба ва лi, каб пры ехаў хто-не будзь са сва я коў. Па да ро зе ў дзi ця-
чы са док ледзь не стра цi ла пры том насць.

Унук зна хо дзiў ся адзiн у ней кiм па коi для гуль няў, ся дзеў за ма лень кiм 
сто лi кам i ка таў па iм дзi ця чую ма шын ку. Мя не ад ра зу пра вя лi ў ка бi нет 
за гад чы цы дзi ця чым сад ком. Ра зам з ёй бы лi га лоў ны ра ён ны спе цы я лiст па 
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апе цы i, што мя не ўра зi ла больш за ўсё, ды рэк тар пры тул ку. То бок, у iх ужо 
ўсё бы ло пад рых та ва на...

Аказ ва ец ца, у чац вер ве ча рам мне па тэ ле фа на ваў след чы, а ўжо ў пят нi цу 
ра нi цай пры вез лi да ку мен ты з КДБ. У су вя зi з гэ тым мне за явi лi: па коль кi 
дзi ця за ста ло ся без апя кун ства баць коў, аль бо я пi шу за яву на апя кун ства, 
аль бо (ка лi та кой маг чы мас цi ня ма) пра ўну ка бу дзе кла па цiц ца дзяр жа ва... 
На збор не аб ход ных да ку мен таў мне да лi толь кi адзiн ме сяц.

Са бра ла ўсе не аб ход ныя да вед кi (псi ха-не ўра ла гiч ную, скур на-ве не ра-
ла гiч ную, нар ка ла гiч ную) i на ват зда ла кроў на ана лiз па СНI ДУ. Як i Дань-
ка... I нi хто не звяр нуў ува гу на яго ўзрост...

Па спе ла ў па трэб ныя тэр мi ны, але ра шэн не бы ло пры ня тае толь кi праз 
два тыд нi. Ма быць, у не ка га не бы ло да ча го пры ча пiц ца...

На ват ка лi вы зва лi лi Iры ну, апя кун ства не ад мя нi лi. Ад бы ло ся гэ та толь-
кi ў лi пе нi 2011-га го да, пас ля ка са цыi на пры суд.»

СынДанiк.
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СцэнарУладзiмiраХалiпа
БацькуIрыныХалiпведаюцьнетолькi,якаднагозсамыхвыбiтных

кiнадакументалiстаў сучаснасцi. Уладзiмiр Трафiмавiч яшчэ i ГРАМА-
ДЗЯНIН.Менавiтазвялiкайлiтары.

«Мес ца май го на ра джэн ня вёс ка Двор Плi на Ушач ска га ра ё на Вi цеб-
скай воб лас цi. Да та — 7-га каст рыч нi ка 1939-га го да. Ка лi ехаць з ра дзi мы 
Ва сi ля Бы ка ва на ра дзi му Ры го ра Ба ра ду лi на, мая як раз на паў да ро зе. Ра-
ней яна ад но сi ла ся да По лац кай воб лас цi, та му мы заў сё ды лi чы лi ся бе не 
«вi цеб скi мi», а «по лац кi мi». У нас на ват га вор ка кры ху ад роз нi ва ец ца ад 
iх няй.

Мой баць ка Тра фiм Iва на вiч быў ва ен ным лёт чы кам, а яго баць ка Iван 
Ада ма вiч не ка лi быў цар скiм афi цэ рам, за што «чэ кiс ты» ледзь не рэ прэ са-
ва лi. Вi даць, вы ра та ва ла толь кi тое, што ён сы шоў у ад стаў ку знач на ра ней 
за Каст рыч нiц кi пе ра ва рот...

Баць ка ву чыў ся ў Го рац кай сель гас ака дэ мii, але, ка лi ад чуў па гро зу з бо-
ку кар ных ор га наў (яны тры ма лi «на ўлi ку» ўсiх), сы шоў на чац вёр тым 
кур се ў па пу ляр ныя та ды «лёт чы кi».

Скон чыў ад па вед ную Ка чан скую ву чэль ню i стаў лёт чы кам, але пе рад 
са май вай ной зноў НКУС па ча ло цi ка вiц ца яго аса бiс тай спра вай. На ўся кi 
вы па дак з ар мii зволь нi лi i на кi ра ва лi аг ра но мам у па сё лак Свiр Га ра дзен-
скай воб лас цi.

У дзi ця чай свя до мас цi за ста ло ся не каль кi эпi зо даў та го жыц ця. Вя лi кае 
во зе ра, на бе ра зе яко га мы жы вем у лаз нi, якую зня лi ў якас цi ква тэ ры. На-
шу гас па ды ню по тым «рас ку ла чы лi» i вы сла лi ў Сi бiр.

Ка лi па ча ла ся вай на, рап там «уз га да лi», што баць ка лёт чык, i яго за бра-
лi ў дзе ю чую ар мiю. Па чаў ва я ваць ад ра зу, то бок 22-га чэр ве ня 1941-га го-
да. Прай шоў праз усю вай ну да са май пе ра мо гi. Трой чы збi ва лi, быў вель мi 
цяж ка па ра не ны — паў га ды ля чыў ся ў вай ско вым шпi та лi ў Ка за нi.

Пас ля пе ра мо гi над Гер ма нi яй, ка лi зда ва ла ся, што «ўсё скон ча на», iх 
полк пе ра вя лi на Да лё кi Ус ход ва я ваць з Япо нi яй.

У 1946-ым го дзе зноў уз га да лi, што ў баць кi «не вель мi доб рае па хо-
джан не». На пэў на, у гэ тых дэ бi лаў з тры ма кла са мi аду ка цыi ён «пра хо-
дзiў» як «сын бе ла гвар дзей ска га афi цэ ра». I нi ко му з iх не ха пi ла ро зу му, 
каб зра зу мець, што дзед зволь нiў ся з вой ска за 15 год да з'яў лен ня «Бе лай 
гвар дыi»...
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З ва ен на га баць ку зноў зра бi лi аг ра но мам.
Увесь час яго пе ра сле да ва лi. Пры хо дзi ла ся час та мя няць мес ца жы хар-

ства. Па мёр у Вал га град скай воб лас цi.
Дзед па лi нii ма цi так са ма быў за мож ным, меў свой ху тар. За не каль кi хвi-

лiн да арыш ту ў яго «ра за рва ла ся сэр ца», i пры ехаў шыя «эн ка вэ дэш нi кi» 
доў га ва га лi ся: вес цi ня бож чы ка ў па ста ру нак аль бо не...

Так атры ма ла ся, што я скон чыў шко лу ў Ку та i сi, дзе ў чар го вы раз сха ва-
лi ся баць кi. Два га ды пра ву чыў ся ў дзя вя тай ку та iс кай ся рэд няй шко ле. Там 
бы лi цу доў ныя на стаў нi кi, усё бы ло не так.

Што б хто нi ка заў, на ват пры са ве тах Гру зiю так не «па тра шы лi», як 
Бе ла русь. За цар скiм ча сам у на шым бу дын ку бы ла гiм на зiя, i з пры хо дам 
баль ша вi коў нi чо га па сут нас цi не змя нi ла ся. Нi вод на га з бы лых на стаў нi-
каў не зволь нi лi, не рэ прэ са ва лi.

У Гру зii ўсе ча сы бы ло 11 год на ву чан ня, а я не ха цеў «ся дзець на шыi» 
ў баць коў, та му пас ля дзя вя та га кла са па сту пiў у Ба тум скае ма ра ход нае ву-
чы лi шча. Па па ра дзе ра зум ных лю дзей пай шоў не на штур ман скае, а на су-
да ме ха нiч нае ад дзя лен не, каб мець у тым лi ку i «бе ра га вую» пра фе сiю.

Ка лi па ча ла ся прак ты ка, штур ма ны пай шлi на ка раб лi, а мы — у сля сар-
ныя май стэр нi. Там i зра зу меў, што жа ле за «не маё». Па пра сiў ся пе ра вес-
цi, але на чаль нiк ву чы лi шча ад мо вiў. Прый шло ся «сцiс нуць зу бы» i да цяр-
пець да вы пус ку. Ад ра зу пас ля яго па ехаў па сту паць у Адэ скую вы шэй шую 
«ма ра ход ку». Зрок ужо па чаў пса вац ца, i я не прай шоў мед ка мi сiю.

Пры ехаў да ба бу лi ў Двор Плi на, а ад туль на кi ра ваў ся па сту паць у БДУ 
«на жур на лiс ты ку». Бы лi яшчэ хру шчоў скiя ча сы, та му на мно гiя спе цы-
яль нас цi мож на бы ло iс цi толь кi з пра цоў ным ста жам у два га ды. За ра бiў 
яго ў род ным кал га се i зноў па ехаў па сту паць. На гэ ты раз нi я кiх праб лем 
не бы ло.

На ста рэй шых кур сах у нас бы ло паў га ды прак ты кi. Пер ша па чат ко ва ха-
цеў па ехаць на Паў днё вы флот у «На стра же За по лярья»». Не атры ма ла-
ся, ад нак час быў кры ху ўпу шча ны. Боль шасць га зет ужо на бра ла ста жо раў, 
i на мя не зга дзi ла ся толь кi «Чыр во ная зме на».

Кi ну лi «на пе ра вы хоў ван не» (быў вель мi па доб ны на сты ля гу) у сель ска-
гас па дар чы ад дзел. Ад на су пра цоў нi ца бы ла ў дэ крэт ным ад па чын ку, на чаль-
нiк з яз вай у шпi та лi. Сло вам, «на гас па дар цы» за стаў ся толь кi ста жор.

У тыя ча сы ў кра i не па на ва ла ку ку руз нае ша лен ства. Кож ны дзень у га-
зе це па вiн на бы ла быць на гэ тую тэ му па ла са, а раз на ты дзень — раз ва рот. 
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Хто ра зу мее, ска жа, што гэ та вель мi цяж ка. Ча сам ад тэ ле фон най труб кi 
рас пу ха ла ву ха. Нi чо га, спра вiў ся, на ват у ка ман дзi роў кi ез дзiў.

Праз ме сяц мя не ўзя лi ў штат вы дан ня, i да лей я ву чо бу су мя шчаў з пра-
цай. I вель мi хут ка (на жаль) стаў лi да рам па про пус ку за ня ткаў. За тое нi-
я ка га раз мер ка ван ня ў мя не не бы ло. I ўжо праз год пас ля скан чэн ня БДУ 
стаў за гад чы кам ад дзе ла iн фар ма цыi.

Ня гле дзя чы на тое, што пад час ву чо бы ў нас бы ла ва ен ная ка фед ра (Ры-
го ра Ба ра ду лi на з-за яе ледзь не вы клю чы лi), мя не ва ен ка мат пас ля та го, 
як зла вiў, спа чат ку на кi ра ваў слу жыць сал да там у сум на вя до мыя Пе чы. I 
толь кi по тым пры сво i лi лей тэ нан та i на кi ра ва лi «да служ ваць» ка ман дзi-
рам уз во да ва Уруч ча.

Пас ля вяр тан ня ў Мiнск ад ра зу па сту пiў у ас пi ран ту ру Iн сты ту та мас-
тацт ва знаў ства. У 1975-ым го дзе аба ра нiў кан ды дац кую ды сер та цыю, i мя-
не за пра сi лi ў га зе ту «Са вец кая куль ту ра» аса бiс тым ка рэс пан дэн там па 
Бе ла ру сi.

По тым Ма шэ ра ву па да ло ся (яму зра бi лi ад па вед ны да нос), што па бе-
ла рус кай тэ ма ты цы там iдзе амаль ад на кры ты ка. Пад час на шай раз мо вы 
вы свет лi ла ся, што ўсё не так. Ма шэ раў (з улi кам та го, што гэ та мая Ра дзi-
ма) па пра сiў на пi саць сцэ нар пра зна ка мi ты пар ты зан скi пра рыў ня мец ка-
га акру жэн ня (1944-ы год) i пра па на ваў пе рай сцi iн струк та рам у ад дзел 
куль ту ры ЦК КПБ. Ска за на гэ та бы ло з та кой шчы рас цю, што ад мо вiць 
Ма шэ ра ву я та ды не змог.

Праз пэў ны час сцэ нар фiль ма «По лы мя» быў на пi са ны, але пра яго, 
на пэў на, за бы лi ся. Як i пра мя не. Усе спро бы вы рвац ца з пар тый най паст кi 
бы лi ня ўда лы мi, але зволь нiц ца ад туль у рэш це рэшт атры ма ла ся. Ад бы ло-
ся гэ та та ем на i вель мi не пры го жа.

«Па ка ра лi» за тое, што даў да звол на па каз аў тар скай вер сii (не па-
крэм са най цэн за ра мi) фiль ма Сяр гея Па ра джа на ва «Ко лер гра на ту». 
Да ве даў ся пра зваль нен не толь кi праз два тыд нi пас ля па дзеi, ка лi прый-
шоў атрым лi ваць свой за ро бак... Та ды ж упер шы ню па чуў i пра но вае 
мес ца пра цы — Дзярж кi но БССР. Ад туль да во лi хут ка пе рай шоў на сту-
дыю «Бе ла русь фiльм», дзе пра ца ваў га лоў ным рэ дак та рам сцэ нар най 
май стэр нi.

На блi жа ла ся 30-год дзе Пе ра мо гi, i тут уз га да лi пра фiльм «По лы мя». 
Зняў яго вя до мы (на жаль, ужо па мер лы) бе ла рус кi рэ жы сёр Вi таль Чаць-
ве ры коў.
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У 1987-ым го дзе ад быў ся пя ты з'езд Са ю за кi не ма та гра фiс таў СССР. 
Пад уплы вам пе ра бу до вы яны ўжо да бi лi ся твор ча га са ма кi ра ван ня. I та го, 
што ад гэ туль iх струк ту ры не бу дуць пад па рад коў вац ца пар тый ным струк-
ту рам. На ча ле ўсiх твор чых сту дый бу дуць ста яць не чы ноў нi кi ў вы гля дзе 
ды рэк та ра, а мас тац кi кi раў нiк.

Так я стаў кi ра ваць сту ды яй да ку мен таль ных фiль маў «Ле та пiс». Пра-
ца ва лi доб ра, атры ма лi шмат мiж на род ных пры зоў, па спе лi ажыц ця вiць шэ-
раг цi ка вых пра ек таў.

Упер шы ню бу ду ча га кi раў нi ка дзяр жа вы я ўба чыў пад час ней кiх здым каў 
у Вяр хоў ным Са ве це 12-га склi кан ня. Ён пад аў ся мне ча ла ве кам да лё кiм ад 
нар маль ных стан дар таў. Хут чэй на ад ва рот.

Пас ля та го, як ён стаў прэ зi дэн там, амаль ад ра зу нам па ра i лi змя нiць наз-
ву пра гра мы «Ад ра джэн не», якая бы ла пры све ча на ма гут ным по ста цям 
бе ла рус кай гiс то рыi i су час нас цi. На кшталт, Усе сла ва Ча ра дзея i Ва сi ля Бы-
ка ва. Тлу ма чы ла ся гэ та тым, што з та кой наз вай пра гра му не змо гуць па каз-
ваць па тэ ле ба чан ню... Нi чо га змя няць не ста лi.

По тым мне па ра i лi зра бiць фiльм пра Лу ка шэн ку. Маў ляў, «на вер се» не 
вель мi доб ра ста вяц ца да сту дыi...

Нi чо га ра бiць i тут не ста лi.
Не каль кi ра зоў яны спра ба ва лi на чымсь цi «зла вiць» «Ле та пiс». На ват 

не ча ка ную фi нан са вую «пра вер ку» ра бi лi. Не атры ма ла ся.
У рэш це ба наль ным за га дам лiк вi да ва лi са му сту дыю, i я ад ра зу па даў за-

яву аб зваль нен нi. Бы ло гэ та ў 1996-ым го дзе.»

УсмешкаIрыныХалiп

Калi Iрынувялiпакалiдоруследчага iзалятараКДБ,янагучнасмяя-
лася.Iнетолькiдлятаго,кабусеведалi,штозламацьнеатрымаецца.
Галоўнайпрычынайбылагiпатэтычнаямагчымасцьтаго,штосмехпачуе
мужАндрэйСаннiкаў,iдляягогэтабудзесвоеасаблiвайпадтрымкай.

«Я мiн чан ка. Прак тыч на ўсё жыц цё пра жы ла ва кол Пар ка Гор ка га, так 
што ў ней кiм сэн се гэ та мая «ма лая Ра дзi ма».

Як «нор маль ный советский ре бё нок», пер шы раз у пер шы клас пай шла 
ў ся рэд нюю шко лу ну мар дзе сяць, што мес цiц ца ў Бра ня вым за вул ку, бо на 
той час жы ла по бач у ба бу лi Гi тэль (ма цi ма цi —за ўва га аў та ра).
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Да рэ чы, яе дом ар кай спа лу чаў ся са шко лай КДБ, якая мас кi ра ва ла ся 
пад ва ен ную ву чэль ню. Па мя таю, як ней кiя афi цэ ры з эмб ле ма мi су вя зiс таў 
пы та лi ся, як знай сцi ву чэль ню су вя зi, а ба бу ля ад ка за ла: тут нi чо га та ко га 
ня ма, а тое, што вы шу ка е це — за ку том...

Акра мя су сед ства з бу ду чы мi «бай ца мi ня бач на га фрон ту» яе дом быў 
ад мет ным яшчэ i тым, што там та ды пра ца ва ла кра ма «Да ры пры ро ды». 
Служ бо вы ўва ход у яе зна хо дзiў ся ў на шым два ры, i пе рад iм заў сё ды ста я-
ла ста рэнь кая «По бе да» ды рэк та ра па проз вi шчу Бо кун. Яго сын Ва ло дзя 
Бо кун по тым стаў рэ жы сё рам i ра бiў доб рыя тэ ле фiль мы. Мая ба бу ля сяб-
ра ва ла з усi мi пра даў ца мi кра мы «Да ры пры ро ды», i час ад ча су нам неш та 
ад гэ та га сяб роў ства «пе ра па да ла»...

Вель мi доб ра за пом нi ла гэ ты двор та му, што там ста я ла доў гая-доў гая 
лаў ка, на якой ве ча ра мi збi ра лi ся амаль усе жы ха ры до ма. А кож ны год у 
Дзень Пе ра мо гi ўсе вы но сi лi ў двор ста лы, ра бi лi агуль ны стол i ра зам свят-
ка ва лi. Ця пер на ват уя вiць та кое цяж ка.

Не так даў но ту ды зай шла. Ба бу лi, якiя ся дзе лi на лаў цы, уз га да лi i мя не, i 
Гу ту Якаў леў ну Бяль зац кую, i маю ма му. Ака за ла ся, яны па наш дзень свят-

Першыператрус.
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ку юць усiм два ром свя та Пе ра мо гi... На пэў на, ва ўсiм Мiн ску гэ та адзi ны 
дом, дзе жы ве та кая пры го жая тра ды цыя... На жаль...

У пер шым кла се ў мя не вы явi лi ска ле оз. I ужо праз два га ды на кi ра ва-
лi ў спе цы я лi за ва ны iн тэр нат. Гэ та бы ла та кая «шко ла вы жы ван ня», пас ля 
якой не страш ная на ват «ар мей ская служ ба» аль бо тур ма КДБ.

Ка лi апы ну ла ся ў iн тэр на це, мне не бы ло i дзе вя цi га доў. То бок, ма лое 
дзi ця тра пi ла ў сi ту а цыю, ка лi трэ ба вы жы ваць, бо ўсё рас пi са на «ад зван ка 
да зван ка» i iс нуе поў ная ад сут насць лю бой аса бiс тай пра сто ры.

Пра па бы то выя праб ле мы на ват i га ва рыць не хо чац ца. На прык лад, 
спаць пры хо дзi ла ся на цвёр дай дош цы ў спе цы яль най гiп са вай фор ме, якая 
не да зва ля ла на ват па ва ру шыц ца. I та кая «ба дзя га» на пяць га доў.

Плюс дзе цi, якiх «вы рва лi» з сем' яў i якiя ў боль шас цi сва ёй не ра зу-
ме юць, што гэ та бы ло зроб ле на «во бла го». Са праўд ная воў чая зграя. 
Кож ны зма га ец ца за аса бiс тае «мес ца пад сон цам», кож ны хо ча быць 
ва жа ком. У зграi аба вяз ко ва не ка га цку юць, не ка му ро бяць «цём ныя», 
аб' яў ля юць бай кот. Бяз лi тас ны дзi ця чы ка лек тыў. Ка лi звы чай ныя дзе цi 
пры хо дзяць са шко лы, iх баць кi аль бо ба бу ля з дзя ду лям бу дуць шка-
да ваць i мi ла ваць, то тут цэ лы ты дзень ду ма еш пра тое, каб вы жыць i 

Учаканнiпрысуду.
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па ста вiць ся бе так, каб нi хто не змог на ват па ду маць, што мац ней шы за 
ця бе.

Ня гле дзя чы на тое, што ў iн тэр на це бы лi сяб ры i сяб роў кi, усё роў на тое 
ася род дзе бы ло вель мi бяз лi тас ным. Асаб лi ва, ка лi да даць яшчэ i тое, што 
нас па ста ян на пе ра кон ва лi ў сва ёй не паў на вар тас нас цi i дэ фект нас цi... Мне 
яшчэ па шан ца ва ла... Па мя таю, ад на дзяў чын ка прый шла ў трэ цiм кла се ад-

Вызваленнемужа.
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на ча со ва за мной (бы ла ў леп шай фор ме па ста ну зда роўя), а к кан цу сё ма га 
кла са яна ста ла амаль гар ба тай... I нi хто не мог нi чо га зра бiць...

Iн тэр нат даў та кую «пры ста са ва насць» да лю бых умоў, маг чы масць 
адап та вац ца дзе за ўгод на i ўжы ва цца з кiм за ўгод на. На ват з су пра цоў нi ка-
мi КДБ, якiя, як вя до ма, жы лi ў ма iм до ме да су да.

Ха ця больш, ка неш не, да па мог Дань ка. Не ха це ла ся, каб ён быў свед кам 
на шай «вай ны»...

У звы чай ную шко лу (54-ю) вяр ну ла ся з па чат кам вось ма га кла са. Вель-
мi хва ля ва ла ся. Рап там нех та па ду мае, што iн тэр нат быў ней кiм не ўра ла-
гiч ным... Скон чы ла яе з за ла тым ме да лём i пай шла на жур фак БДУ. Баць кi 
ха це лi, каб я бы ла фi зi кам, але вы бра ла iн шае i нi ад ной се кун ды аб гэ тым 
по тым не шка да ва ла.

Гэ та тое са мае, ка лi пры хо дзiш у кра му, неш та на ся бе пры ме ра еш i ра зу-
ме еш, што рэч — ТВАЯ.

У баць коў, ка неш не, быў шок, але яны ў мя не звык лыя да ўся го...
Па сту пi ла ў 1984-ым го дзе, а з 1985-га па ча ла ся пе ра бу до ва з яе валь на-

дум ствам. Мож на ска заць — па шан ца ва ла яшчэ раз.
Пас ля жур фа ку «мя не (як i баць ку) на кi ра ва лi ў «Чыр во ную зме ну», 

што ад ра зу вы клi ка ла раз мо вы пра ней кi «блат». Та кiя яр лы кi ўзнi ка лi не 
ад ной чы, i з ча сам на iх я на ват пе ра ста ла звяр таць ува гу.

По тым быў ча со пiс «Па рус» i на ват «Со вет ская Белоруссия». Дак лад-
ней, да да так з наз вай «Па ня дзе лак». Бы ло гэ та як раз пе рад пры хо дам но-
вай ула ды. Рэ да га ваў яе та ды Iгар Асiн скi, i мы ме лi цвёр ды на мер пе ра тва-
рыц ца ў ак цы я нер нае та ва рыст ва. Але га зе та ста ла прэ зi дэнц кай.

Не ўза ба ве з'я вi лi ся «бе лыя пля мы» за мест дак ла да Ан тон чы ка. На мес-
ца Асiн ска га пры зна чы лi Яку бо вi ча, i я ад ра зу ад туль зволь нi ла ся.

Доб ра, што ў гэ ты мо мант (1995-ы год) Пе ця Мар цаў ад крыў га зе ту 
«Имя», i я ад ра зу ста ла ў ёй пра ца ваць. А ка лi яе не ста ла, па ча ла пра ца-
ваць у «Бел орус ской де ло вой га зе те» i пi саць для пры ду ма най Све тай 
Ка лiн кi най «Для слу жеб но го пользования». По тым (амаль вы пад ко ва) у 
2003-iм го дзе тра пi ла ў «Но вую га зе ту».

З Анд рэ ем Сан нi ка вым мы па зна ё мi лi ся пад час прэ зен та цыi «Хар тыi-
97». Па чаў ся ра ман, а з 2002-га го да (ужо 10 год!!!) па ча лi жыць ра зам.

Нi я ка га вя сел ля не бы ло, а рас пi са лi ся мы для та го, каб па да ку мен тах 
Анд рэю не прый шло ся б усы наў ляць свай го сы на... Ду рац кая бю ра кра тыч-
ная сiс тэ ма... Рас пi са лi ся 8-га траў ня 2007-га го да. Па мя таю, каб у мя не за-
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ста ло ся ад чу ван ня вя сель на га кар тэ жу, Анд рэй пры ча пiў на ка пот свай го 
ста рэнь ка га зя лё на га «Опе ля» гу мо вую ка чач ку, якiх звы чай на мы ба чым 
у дзi ця чых ван нах, i ска заў: гэ та бу дзе вя сель ны лi му зiн.

15-га траў ня 2007-га го да (у за кон ным шлю бе) на ра дзiў ся Дань ка.
Час та пы та юц ца: на вош та мне тое, што ад бы ло ся по тым. Ад ка жу без па-

фа су: каб жыць з чыс тым сум лен нем i ве даць, што я нi ко му не здра дзi ла i не 
раб лю нi чо га дрэн на га. Як пi саў Са лжа нi цын, каб не жыць у хлус нi.»

P.S.
Пас ля шмат га дзiн най раз мо вы з гэ ты мi людзь мi цяж ка па зба

вiц ца жа дан ня ска заць ней кiя ло зун гi. Да дам толь кi — заў сё ды 
пры ем на су стра каць тых, хто здоль ны ах вя ра ваць са бой дзе ля iн
шых!!!



ЭЛЕКТРОННАЯРАЗМОВА

На па мiн: Алесь Мi ха ле вiч на ра дзiў ся 15-га траў ня 1975-га го да ў Мiн ску. Ву чыў ся ў шко-
ле №19, Бе ла рус кiм гу ма нi тар ным лi цэi. У 1997-ым го дзе скон чыў юры дыч ны фа куль тэт 
БДУ. Уз на чаль ваў «За дзi но чан не бе ла рус кiх сту дэн таў». З 2003-га па 2007-ы год быў дэ-
пу та там Пу ха вiц ка га ра ён на га Са ве та. У 2004—2008-ым гг. — на мес нiк стар шы нi Пар тыi 
БНФ. У 2010-ым го дзе за сна ваў гра мад скi рух «За ма дэр нi за цыю». Кан ды дат у прэ зi дэн-
ты Рэс пуб лi кi Бе ла русь на вы ба рах-2010. За тры ма ны ў ноч на 20 снеж ня. Зме шча ны ў СI-
ЗА КДБ. Аб вi на ва ча ны па чч.1 i 2 ар ты ку ла 293 (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад-
ках). 19-га лю та га 2011-га го да ад пу шча ны пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе. 28-га лю та га зра бiў 
пуб лiч ную за яву аб тым, што пад пi саў па гад нен не аб су пра цоў нiц тве з КДБ уза мен на 
во лю i аб ка та ван нях, якiм пад вяр гаў ся ў СI ЗА. 14-га са ка вi ка ста ла вя до ма, што А. Мi ха-
ле вiч та ем на па кi нуў Бе ла русь.
24-га са ка вi ка 2011-га го да МУС Чэ хii афi цый на па цвер дзi ла, што экс-кан ды дат у прэ зi-
дэн ты атры маў па лi тыч ны пры ту лак у гэ тай кра i не.
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Ка лi 4га са ка вi ка я па чуў на прэ са вай кан фе рэн цыi ў бы лой 
ся дзi бе БНФ тое, што за кра та мi ро бяць з ты мi, хто апы нуў ся ў 
«аме ры кан цы», кры ху здзi вiў ся. I зу сiм не гес та паў скiм дзе ян ням 
бе ла рус ка га КДБ, бо гэ та як раз бы ло праг на зу е мым. Здзi вi ла тое, 
што ам бi цый ны ма ла ды па лi тык доб ра ах вот на ста вiць крыж на 
кар' е ры, дзе ля якой так шмат па ку та ваў.

Паз ней зра зу меў, што на гэ ты раз па мы лiў ся. Асаб лi ва пас ля 
та го, як уба чыў ка дэ бэш ны «ад каз». Мi ха ле вiч не толь кi не стаў па
лi тыч ным «збi тым лёт чы кам», але i па ка заў, што ў ад роз нен не ад 
мно гiх ка лег умее «тры маць удар».

— Што Вы ўба чы лi (з бо
ку па лi ты кi) на сва бо дзе?

— На сва бо дзе я па ба чыў 
не бы ва лы ра ней уз ро вень 
са лi дар нас цi. Лю дзi да па ма-
га лi па цяр пе лым ад Лу ка-
шэн кi, i коль касць тых, хто 
аказ ваў да па мо гу або га то-
вы быў яе ака заць, бы ла не-
па раў наль на боль шай, чым 
ра ней.

З iн ша га бо ку, пас ля ма-
ёй прэс-кан фе рэн цыi, дзе 
я рас па вёў пра ка та ван нi i 
пры мус да су пра цы, я ба чыў 
рос пач ся род боль шас цi па-
лi тыч ных ак ты вiс таў. У пэў-
ным сэн се маё вы ступ лен не 
спра ца ва ла на iх за па лох ван-
не. Усе ча ка лi, што ў за сцен-
ках КДБ ад бы ва лi ся жу дас-
ныя рэ чы, i мае па ка зан нi 
гэ та пад цвер дзi лi. Ме на вi та 
та му, паз ней, пад час маўк лi-
вых ак цый мы не ба чы лi зна-
ё мых тва раў. Метамарфозы.
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— Не бы ло ад чу ван ня да рэм ных па ку таў?
— Пас ля прэс-кан фе рэн цыi ў мя не не бы ло ад чу ван ня да рэм нас цi та го, 

што зра бiў. Ця пер, ка лi шмат хто з тых, хто за ста ваў ся ў «аме ры кан цы» 
пас ля мя не, рас па вя лi, што лю дзi ў мас ках знiк лi на на ступ ны дзень пас ля 
ма ёй прэс-кан фе рэн цыi, я ве даю, што ўда ло ся да па маг чы мно гiм . Шмат лi-
кiя сло вы ўдзяч нас цi гэ та пад цвяр джа юць. Та му пас ля вы ха да на сва бо ду 
не бы ло ду мак пра да рэм насць па ку таў. Ад нак у тур ме шмат ра зоў сам са бе 
за да ваў пы тан не: ча му кан ды да ты, якiя бы лi на шмат больш ра ды каль ныя 
за мя не, даў но на во лi, а я да гэ туль не? Але, ка лi ўзгад ваў па туп ле ныя во чы 
Яра сла ва Ра ман чу ка, ка лi ён чы таў пад рых та ва ную i для мя не па пе ру, ра зу-
меў, што, вi даць, трэ ба праз па ку ты прай сцi, каб спа кой на гля дзець у люс-

ЗнамеснiкамстаршынiБеларускагакангрэсудэмакратычныхпрафсаюзаў
СяргеемАнтусевiчам(справа)iпершымнамеснiкамруху«Засвабоду»

ЮрасемГубарэвiчамнасамайпаўночнайкропцыЕўропы.
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тэр ка ў свае во чы. Га на ру ся тым, што нi ко га не аб га ва рыў i ма iх па ка зан няў 
не бы ло нi ў вод най спра ве.

— Што пер шае зра бi лi на во лi?
— Ад ра зу пас ля вы зва лен ня ра да ваў ся та му, што су стрэў ся з сям' ёй. 

Це шыў ся, што ба чу да чок. Ма лод шая за два ме ся цы iс тот на вы рас ла. Да-
ве даў ся пра ўсё, што зра бi ла мая жон ка для вы зва лен ня, да рэ чы, не толь кi 
мя не. На на ступ ны дзень су стрэў ся з сяб ра мi, рас па вёў, што са мной бы ло i 
што пла ную зра бiць. За пi саў свае па ка зан нi на вi дэа, каб у вы пад ку паў тор-
на га арыш ту сяб ры маг лi апуб лi ка ваць мае свед чан нi пра ка та ван нi i пры-
мус стаць аген там КДБ. Да рэ чы, най больш ба яў ся, што не здо лею пра вес цi 
прэс-кан фе рэн цыю i пра ўсё рас па вес цi. Пас ля яе ста ла на шмат спа кай ней, 
бо ха ця б ужо ве даў, за што бу ду ся дзець.

— Як скла да ла ся «ж     ыц цё пас ля кра таў»?
— Ка лi мне ўда ло ся збег чы з-пад пiль на га на гля ду КДБ i пры ля цець у 

Пра гу, я па ба чыў ста рых сяб роў, якiя су стрэ лi ў аэ ра пор це, на кар мi лi, а на 
заўт ра за вез лi ў ла гер для ўце ка чоў. У ла ге ры, дзе я пра быў ка ля 10 дзён, 
ве да ю чы мой VIP ста тус, у мя не доў га пе ра пра ша лi ся пра ўмо вы, якiя мне 
пас ля бе ла рус кiх тур маў па да лi ся са на то ры ем. Я ад па чы ваў, ву чыў чэш скую 
мо ву i не мог пры вык нуць да та го, што нi хто мя не не тур буе, не пе ра кiд вае 
ў iн шую ка ме ру, не вы клi кае на до пы ты. Ад чу ваць ся бе ў бяс пе цы — гэ та 
бы ло та кiм шчас цем.

УстудыiтэлебачанняОмнi.ГорадКалгары,Канада.
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Мне да лi па лi тыч ны пры ту лак прак тыч на за ты дзень — гэ та бы ла са мая 
хут кая па доб ная пра цэ ду ра за ўсю чэш скую гiс то рыю. Я атры маў да ку мен-
ты, а мае сяб ры-чэ хi, якiя пра цу юць за мя жой, да лi клю чы ад сва ёй пра жскай 
ква тэ ры. Я па чаў ез дзiць па Еў ро пе, а пас ля i све це, свед чыць пра ўмо вы 
ўтры ман ня ў бе ла рус кiх СI ЗА. Праз не ка то ры час мне па сту пi ла пра па но ва 
ад Яна Ма лiц ка га, ды рэк та ра Сты пен ды яль най пра гра мы iмя Кас ту ся Ка лi-
ноў ска га, за кон чыць маё на ву чан не ў дак та ран ту ры ў Вар шаў скiм Iн сты ту це 
па лi тыч ных на вук i аба ра нiць ды сер та цыю. Гэ та бы ло ма ёй даў няй ма рай, на 
якую нi ко лi не ха па ла ча су, ня гле дзя чы на тое, што асноў ная част ка ды сер та-
цыi пра пост ка му нiс тыч ную транс фар ма цыю Бе ла ру сi i Укра i ны даў но ля-
жа ла на пi са най. Ця пер ча су ў мя не бы ло да стат ко ва. На сён няш нi мо мант я 
скон чыў на пi сан не пра цы, i ў хут кiм ча се, спа дзя ю ся, ад бу дзец ца аба ро на.

На вя лi кi жаль, з сям' ёй су стра ка ю ся зу сiм рэд ка. У леп шым вы пад ку, 
атрым лi ва ец ца два ра зы на ме сяц. У гор шым, бы ва ла, што i раз на не каль-
кi ме ся цаў. Гэ та мя не вель мi за сму чае. Толь кi тут зра зу меў, на коль кi гэ та 
ма раль на знi шчае, ка лi ты не мо жаш што дня бы чыць ка ха ную жан чы ну i 
лю бi мых дзя цей. Доб ра, што iс нуе скайп, але што дзён ныя раз мо вы зу сiм не 
да юць ад чу ван ня, што мы ра зам. Вель мi спа дзя ю ся, што здо лею вяр нуц ца ў 
Бе ла русь або, у край нiм вы пад ку, пе ра вес цi сям'ю да ся бе. Па куль, на жаль, 
ёсць пе ра шко ды i для пер ша га, i для дру го га.

ЗСяргеемАнтусевiчамулетку2012-гагода.
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— У чым, на Ваш по гляд, сут насць жыц ця за мя жой?
— Пад час ву чо бы я не каль кi ра зоў ста жы ра ваў ся за мя жой, та му нi чо га 

спе цы яль на но ва га не па ба чыў. Цi ад роз нi ва ец ца сут насць жыц ця за мя-
жой ад сут нас цi жыц ця ў Бе ла ру сi? Не ду маю. Але ад роз нi ва ец ца тым, што 
ў Чэ хii па лi тык — гэ та пра фе сiя, за якую нi хто ця бе не са дзiць у тур му. Нi-
хто не ацэнь вае ця бе як пар ты за на, якi па тра пiў у па лон да фа шыс таў. Ты не 
му сiш быць ге ро ем, а прос та якас на ро бiш сваю спра ву.

— З мо ман ту «прэ зi дэнц кiх» арыш таў прай шоў пэў ны час. Ва шы 
дум кi на гэ ты конт?

— Да гэ та га ча су не ра зу мею, на вош та бы ло арыш тоў ваць або, па мен шай 
ме ры, так доў га тры маць та кую вя лi кую коль касць лю дзей. Маг чы ма, ка лi-
не будзь мы гэ та да ве да ем ся. У тур ме я ад чу ваў, што не ад но шу ся да пра фе сii 
па лi ты ка, бо нi як не мог прад ба чыць та кую коль касць арыш та ва ных. Ду маю, 
што ў тым «раз гу ле лi бе ра лi за цыi» та ко га не прад ба чыў нi хто.

— Што трэ ба бы ло (з пунк ту гле джан ня сён няш ня га дня) та ды 
зра бiць не так?

— Не ма гу ад каз ваць пра пад рых тоў ку па дзе яў на Пло шчы, бо са праў ды 
не пры маў у гэ тым удзел, а ў ас тат нiм шмат што зра бiў бы не так. На прык-
лад, не быў бы до ма ў мо мант арыш ту. У вы пад ку арыш ту да лей бы не да-
ваў па ка зан няў, як я гэ та i ра бiў коль кi пер шых дзён. На ват са мыя ня вiн ныя 
па ка зан нi КДБ ус пры мае як ва шу сла басць i пра цяг вае вас ла маць. Па iх 
псi ха ло гii вы мо жа це быць або во ра гам, або аген там. Я спра ба ваў iх пе ра гу-
ляць, i гэ та бы ло па мыл кай.

— На вош та Вам пра цяг ваць зма ган не? Не ба i це ся ?
— Не люб лю сло ва «зма ган не». Я прос та пра цую для пе ра ме наў. Для 

та го, каб у бе ла рус кiх тур мах не бы ло ка та ван няў, а сот нi ты сяч бе ла ру саў 
не му сi лi шу каць леп шай до лi за мя жой. Урэш це, пра цую, каб вяр нуц ца ў 
Бе ла русь. Каб быць у лю бi май кра i не з лю бi май сям' ёй. Бо толь кi ў Бе ла-
ру сi ха чу жыць. Мой баць ка ка лiсь цi вяр нуў ся ў Мiнск пас ля на ву чан ня ў 
пi цер скiм Элект ра тэх нiч ным iн сты ту це. Ма цi аб' ез дзi ла ўвесь свет, маг ла 
пра ца ваць у роз ных кра i нах, але ня змен на вяр та ла ся ў Бе ла русь. Я так са ма 
ў Бе ла русь вяр ну ся. Гэ та ня хай ка дэ бэш нi кi вол ка вы, зай ца вы ды ар ло вы з 
Бе ла ру сi едуць, ка лi хо чуць. У нас жа не бу дзе iн шай Бе ла ру сi. Да руй це за 
па фас, але за мя жой па няц це Ай чы ны ад чу ва ец ца вель мi вост ра.



ТЭМАТЫКАЖЫЦЦЯ

Да вед ка: Аляк сандр Фя ду та на ра дзiў ся 3-га лiс та па да 1964-га го да ў Грод на. Скон чыў фi-
ла ла гiч ны фа куль тэт Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та. У 1994-ым го дзе быў сяб рам 
пе рад вы бар на га шта бу А.Лу ка шэн кi, пас ля пе ра мо гi яко га стаў на чаль нi кам упраў лен ня 
гра мад ска-па лi тыч най iн фар ма цыi Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та. З 1995-га го да сы шоў з па-
са ды i пра ца ваў жур на лiс там шэ ра гу не дзяр жаў ных га зет. Кан ды дат фi ла ла гiч ных на вук, 
па лi то лаг, пуб лi цыст.
Пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010-га го да пра ца ваў у шта бе кан ды да та ў прэ зi дэн ты Ула-
дзi мi ра Ня кля е ва. Арыш та ва ны 20-га снеж ня 2010-га го да ва ўлас най ква тэ ры i зме шча ны 
ў СI ЗА КДБ. У кан цы снеж ня яму прад' яў ле на аб вi на вач ван не па па чч. 1 i 2 арт. 293 Кры-
мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 30-га са ка вi ка 2011-га 
го да аб вi на вач ван не пе ра фар му ля ва на на ч.1 арт.342 КК РБ (ар га нi за цыя дзе ян няў, якiя 
гру ба па ру ша юць гра мад скi па ра дак, аль бо ўдзел у iх). 8-га кра са вi ка ад пу шча ны пад пад-
пiс ку аб ня вы ез дзе.
20-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на два га ды ўмоў на з вы пра ба ваў чым тэр мi нам на 2 
га ды.
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На пэў на, на рыс пра гэ та га ге роя бы ло б ла гiч на раз мяс цiць у 
кнi зе «Су праць плы нi», бо яго нае жыц цё скла да ец ца з учын каў, 
якiя вель мi цяж ка па тлу ма чыць ра цы я наль най ло гi кай.

Адзiн з iх аў тар гэ тых рад коў ад чуў на ўлас ным до све дзе. Ка лi 
пас ля па чат ку ма ёй хва ро бы мно гiя з сяб роў ад вяр ну лi ся, МЕ НА
ВI ТА Аляк сандр Фя ду та, якi час ад ча су быў на ват апа не нтам, да
па мог вы даць пер шую кнi гу.

Па га дзi це ся, ТА КОЕ ў су час най Бе ла ру сi, мяк ка ка жу чы, су стра
ка ец ца да во лi рэд ка...

«Тытунёва-дзiцячая»тэма
«Бацькiўмяненiколiнебыло,штонейкiмчынам«раднiць»здзею-

чымкiраўнiкомкраiны.Зтойтолькiрознiцай,штоянiколiнесароме-
юсягэтагафактасваёйбiяграфii.Наадварот,усiмкажу,штомаямацi
ВалянцiнаIосiфаўна(усёсваёжыццёаддаўшывытворчасцi)у39гадоў
зразумела,штояенебу-
дзе каму хаваць, i нара-
дзiламяне.Па тымчасе
(з узроўнем медыцыны
пачатку 60-ых гадоў мi-
нулага стагоддзя) гэта
ўчынак, сапраўды, гера-
iчны.

Панашдзеньёйзагэ-
ташчыраўдзячныiбуду
ўдзячны заўсёды. Мацi
ставiласядамайговыха-
вання з тым максiмаль-
нымiмпэтам,наякiбыла
здольная фiзiчна i ма-
ральна.Яна,дарэчы,да-
ламнеiмяпабацькутое
жсамае,штобылоўяе.
Такштоўмянеянонепа
бацьку,ападзеду.

Iосiф Тарасавiч праца-
ваўвартаўнiкомнагара- Пачынаежыць.
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дзенскайтытунёвайфабрыцы,аягожонкаКацярынаКарлаўна(адпа-
веднамаябабуля)усёжыццёбыласанiтаркайу2-ойгарадскойбальнi-
цы.Такштомацiстала«тытунёвiцай»якбы«ўспадчыну».

Безякой-небудзьвышэйшайадукацыi,дзякуючытолькiарганiзатар-
скiмздольнасцям,янаадзвычайнайработнiцыпрайшлашляхдаста-
рэйшагамайстрацыгарэтнагацэха.Аўтарытэтбыўнастолькiвысокiм,
што,калiсталавакантнайпасаданачальнiкацэха,наяегадоў15нiко-
ганепрызначалi.Разумелi,шторабочыянебудуцьставiццазпавагай
толькiзатое,штомаладычалавекмаеiнжынерныдыплом...Асаблiва,
калiёсцькiраўнiк,якогаяныпаважаюцьбезадпаведнай«корачкi»...

Начальнiкацэхапрызначылiтолькiтады,калiмацiдасягнулапенсiй-
нагаўзросту...

Мамуработнiкiнетолькiпаважалi,алеiведалi,штонiколiнедаруе
двухрэчаў:крадзяжоўiп'яныхусваiмцэху,боапошняедаволiчаста
прыводзiцьдатраўмаў.Асаблiва,калiзканкрэтным«пахам»працуюць
механiкi, электрыкi. Калi такое здаралася, апошнiя ведалi,што лепш
звольнiццасамому,iнакшначальнiца«з'есць»...

Гэтанеазначае,штоянабылаханжой.БаранiБожа!Iкiлiшакмагла
выпiцьудобрайкампанii,iпадтрымлiваласяброўскiяадносiнызмно-
гiмiсваiмiпадначаленымi.Выдатнапамятуютуюсямейнуюатмасфе-

Любiцьплаваць.
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ру,якаяпанавалаўiхнапрацы.Напрыклад,калiяпрыходзiўдамацi
пагрошыначарговуюкнiжку,мяненепростасустракалiнапрахадной,
алеiзаймалiсяякздзiцемусягоцэха.Ведалi,штоя«сынIосiфаўны».

Ганарусягэтымпанашдзень.
Пасляфабрычнагадзiцячагасадка,якiмесцiўсялiтаральназаадным

зкарпусоўфабрыкiнавулiцыЛялевеля,пайшоўусярэднююшколуну-
мар15iмягенерал-лейтэнантаiнжынерныхвойскГерояСавецкагаСа-
юзаДзмiтрыяМiхайлавiчаКарбышава.

Уседзесяцьгадоўвучобыўзгадваюзасаблiвайцеплынёй.Школане
была гiмназiяй, немеланейкайпрэстыжнай спецыялiзацыi, але там
працавалiвельмiдобразычлiвыяiпатрабавальныянастаўнiкi.

Усiх iх ВЕЛЬМI люблю. Калi «сядзеў» у «амерыканцы», амаль (за-
стаўсяадзiнраздзел)напiсаўкнiгуўспамiнаўабгарадзенскiмперыя-
дзежыцця,якаябудзеназывацца«МоймаленькiПарыж».

Вельмiлюблюсвойродныгорад.Аднойчынаватплакаў,калiпад'-
язджаўдаГродна.

Закратамiасаблiвавостраразумееш,якшчыралюбiшлюдзей,якiя
навучылiцябевучыцца.Утымлiкуiтых,накагонекалiкрыўдзiўся...За-
разнаватневедаю,хтозiхдаўмнебольш...

Чытаевершы.
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Ястаўфiлолагам,iзагэтавялiкiдзякуйнастаўнiцамрускаймовыiлiта-
ратурыВользеМiкалаеўнеСеракiГаннеЯфiмаўнеКецлах(памужуЧэх).

Заўсёды спакойна лiчу «в уме». Часам гэта значна прасцей, чым
знайсцiкалькулятар.УдзячныГалiнеСерафiмаўнеЯнчэўскай,якаявы-
кладалаўнасматэматыкуiбылалаўрэатампрэмiiiмяКрупскай—вы-
шэйшайузнагародыАкадэмiiпедагагiчныхнавукСССР.

Калiразмаўляюнабеларускаймове,зпадсвядомасцiадразу«ўсплы-
ваюць»патрэбныясловы,iяразумею,штозагэтатрэбадзякавацьМi-
хасяIванавiчаАнiшчанку,якi«заклаў»такуюякасць.Памяцьудзячная
гэтамучалавеку,тамуштоўягобылацудоўнаябеларускаямова.Вель-
мiлёгкая,прыгожая,вытанчаная.

Калiб гарадзенскаяатмасфератагочасубылабеларускай,ябад-
чуў(хутчэйзаўсё)сябебеларусамнашматраней.Нажаль,Гроднабыў
моцна«русiфiкаваным»горадам.

I яшчэ прашколу.Менавiта з ёй звязана першая спроба аднавiць
справядлiвасць, калi ўвесь клас паддажджомпрыйшоў на зборме-
талалому i ўсецягалiнейкiя iржавыябатарэi, а тагачасная старшыня
саветапiянерскагаатраданепрыйшла,бопадумала,штотакзробяць
усе.Мабiльныхтэлефонаўтадынебыло.Усiмкласампрыйшлiдаяе
дамоў.Плакалаадноснасвайгоўчынкувельмiшчыра...

«Моўна-навуковая»тэма
Гэтазараз(пасляперабудовы)усёўспрымаеццапа-iншамуiздаец-

ца,штоўГродназаўсёдыактыўнадзейнiчаўБНФiбыластворанаяМi-
хасёмТкачовымГрамада.Безумоўна, усё гэтабыло, алея хачу зася-
родзiцьувагунаiншымцiкавыммоманце:стваралiтыярускамоўныя
людзi,якiяпотымперайшлiнабеларускуюмову.Гэтабыўадзiнзпара-
доксаўтагочасу.Яныразумелi,штотрэбаадрознiваццаадпартыйнай
наменклатуры,iпрасцейзаўсёгэтарабiласяпераходамнабеларускую
мову.

Яведаў(iведаю)вельмiмногiхлюдзей,якiязрабiлiменавiтатак i
перакананыяўтым,штоянызрабiлiправiльна.

КалiўМiнскуапынуўсяўАдмiнiстрацыiПрэзiдэнта(пяцьмесяцаў),
дамянепасправезвярталiсялюдзi,зякiмiяПРОСТАнемогразмаў-
ляцьнарускаймове.Напрыклад,УладзiмiрМулявiн.

Яведаў,штоёнэтнiчнарускi,алеразмаўляцьзВЯЛIКIМдзеячамбе-
ларускайкультурыправiльнаiлагiчнатолькiнабеларускаймове.Ябыў
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павiненнепроста(зпунктугледжанняўласнайэтыкi)размаўляцьзiм
стоячы,прапанавацькавуальбогарбату,алеiразмаўляцьнатоймове,
якуюёнувасабляеўграмадскайсвядомасцi.

КалiмнеспатрэбiласяпершыразсустрэццазГенадземМiкалаевi-
чамБураўкiным,язтыхжамеркаванняўразмаўляўзiмвыключнана
беларускаймове.Такiдагэтуль.

Калiсышоўўадстаўку,скандалбыўнастолькiгучным,штоздавала-
ся—жыццёскончылася.

Думаю,нiхтобтадынездзiвiўся,калiб,якiмногiяiншыя,«звалiў»
бызкраiны.Некаторыятакзрабiлi:натварылiтутшматнепатрэбных
рэчаўiсхавалiсяададказнасцiўсуседняйРасii.Япрывыкадказвацьза
сваеўчынкi.Дыiехацьмненямакуды.Гэтамаякраiна.Чамуяпавiнен
пакiдацьяетым,зкiмнезгодны?

Атрымаласятак,штоўтоймомантваколмянеўтварыласяколалю-
дзей,якiяразмаўлялiвыключнанабеларускаймове.Янынiколiнера-
бiлiмненейкiхзаўваг,непрапаноўвалiперайсцiнабеларускуюмову,
цярплiваадказвалiнаёй,калiязвяртаўсянарускаймове.РазамзВа-
лянцiнай Трыгубовiч, Валянцiнам Голубевым, Верай Чуйко, Вiктарам
Iвашкевiчаммыўваходзiлiў«Беларускуюперспектыву».Длямянебы-
логонарам,калiяныпапраўлялiмаюбеларускуюмову.Iрабiлiгэтане

Удзельнiчаеўстудэнцкайалiмпiядзепапедагогiцы.
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дэманстратыўна.Маўляў,паглядзiце:ённештаневедае.Калiбачылi,
штоягубляўсязнейкiмсловам,адразужпадказвалi.

ГэтакжаiЮраДракахруст.Уягоблiскучаябеларускаямова,хацяён
сындобрагарускамоўнагапаэта,чыевершыяпрачытаўяшчэўшколь-
ныягады.

Калiсённяябачуабурана-здзiўленыявочычалавека,якiлiчыцьсябе
iнтэлiгентамiпрымушаеразмаўляцьзiмтолькiпа-беларуску,язаўсё-
дывыбiраюальбопапраўляцьягорусiцызмы(звычайнанабеларускай
мовеёнразмаўляегоршзамяне),альбопрынцыповапераходзiцьна
мовурускую.

Як я магу размаўляць па-руску з Кастусём Аляксеевiчам Цвiркам,
калiяпрыйшоўдаягоў«Беларускiкнiгазбор»зпрапановайвыдаць
ФадзеяБулгарына(беларус,якiстаўвядомымрасейскiмпiсьменнiкам,
выдаўцомпершайграмадска-палiтычнайштодзённайгазетыўРасii—
заўвагааўтара)iёнпагадзiўся?

З гэтаганасамрэч i пачаласямаянавуковая свядомасць, тамушто
томБулгарынастаўсвоеасаблiвайвiзiтоўкай.Спецыялiстыпарускайлi-
таратурыпершайпаловыXIXстагоддзяўРасiiiПольшчычытаюцьрускi
тэкст пiсьменнiка з беларускiм уступнымартыкулам i беларускiм ка-
ментаром,тамуштогэтасамаягрунтоўнаяпадрыхтоўкатэксту.

Бярэiнтэрв'юўУладыкiФiларэта.
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ЯкямагуразмаўляцьненабеларускаймовезтымжаМiхасёмСкоб-
лам,калiдобраведаю,штоёнгэтымжыве?

Тоежсамаемагусказацьiправялiкага,намойпогляд,беларуска-
га паэта Уладзiмiра Някляева, з якiм пашанцавала разам працаваць
апошнiмчасам.

Пранавуковуюдзейнасць.
У 1997-ым годзе я абаранiў кандыдацкую дысертацыю. Пачаў ёй

займаццаяшчэўсавецкiячасы.ХацеўвывучацьтворчасцьАндрэяБе-
лага,аленавуковыкiраўнiкпараiўадмовiццаадгэтайiдэi.Маўляў,для
таго, каб зрабiць на гэтую тэмудысертацыю, патрэбны архiўныяда-
дзеныя,агрошай,кабехацьуМаскву,Ленiнградiтымбольшзамяжу,
няма.Ёнтакiсказаў:пасля«кандыдацкай»займайся,чымхочаш.

ЯстаўвывучацьтворчасцьПушкiна.Паслятаго,якуаднойз газет
было надрукавана пра гэтае захапленне, з падачы былога мiнiстра
ўнутраныхспраўВiктараАнатольевiчаПiскаровамянепачалiназываць
«пушкiнiстам». Праўда, Пiскароў дадаў словазлучэнне «так званы»...
Лiчутакiдадатакневельмiкарэктным,бояне«такзваныпушкiнiст»,
ачалавек,якiмаедыпломрасiйскайВАК.Такштопiскароўскаеслова-
злучэнне—непрамяне.

Спадзяюся,неўзабавебудзеiдоктарскаядысертацыя.Нажаль,япа-
куль«невыяздны»...ПрысвячуяепамяцiмайгонастаўнiкаIгараВяча-
слававiчаЯгорава,як«кандыдацкую»прысвяцiўпамяцiмаёймацi.

«Настаўнiцка-камсамольская»тэма
Ясур'ёзназбiраўсяпаступацьузнакамiтыГИТИС(рускамоўнывары-

янттутвыкарыстанынаўмысна,якбольшвядомы—заўвагааўтара)на
тэатральнаеаддзяленне.Змамайнаватспецыяльназ'ездзiлiўМаскву
iўзялiадпаведную(дляпаступлення)праграму.Тое,штотудывельмi
цяжкапатрапiць,непалохала,тамуштоябыўупэўненыўсваiхведах.
Аднакнечакана захварэламама.Мы з ёйжылi ўдваiх, акрамя самiх
сябеўнасзёйнебылонiкога.Язразумеў,штонемаюправаўгэты
момантз'ехацьуМаскву.ВырашыўзастаццаўГродна.Выбраўфiлала-
гiчныфакультэтмясцовагаўнiверсiтэтаiпаступiў.Напэўна,спалохаўся
жорсткiхмамiныхперспектыў:«непаступiш,прыйдзешнанашуфаб-
рыкузбiвацьскрынкi»...

З20-iмагчымыхбалаўнабраў19,з200чалавек,якiятадыпаступалi,
большмяне(наАДЗIНбал)набраўтолькiАДЗIНчалавек.Тобок,ябыў
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аднымзлепшыхнанашым«па-
току».Якiпадчассканчэнняву-
чобы.Калiбдыпломынумера-
валiся па паспяховасцi, у мяне
быўбыпершынумар.Ягочыр-
воныколердаваўправаабраць
першамумесцабудучайпрацы.

Нажаль,аспiрантурыўнасне
было, а лепшым месцам пер-
шайпрацыўтоймомантлiчыла-
сялiдскаепедвучылiшча.Аднак
мне, што называецца, пашан-
цавала. Я праходзiў практыку
ў 20-й гарадзенскай школе, i
адтульпадалi намянева ўнiверсiтэтмэтавы запыт.У1986-ым годзе
прыйшоў туды працававаць настаўнiкам рускаймовы i лiтаратуры. I
вельмiўдзячнышколе,якаясталадругойумаiмжыццi.

Такатрымлiваецца,штосённяябываюўёйзначначасцей,чымў
той,дзевучыўсясам.Тамуштозапяцьгадоўпрацыўмянебылiтры
выпускi.Гэта«мае»дзецi.Яiхпамятаюiлюблю.Шматхто«фрэнды»ў
«Жывымжурнале»альбоў«Аднакласнiках».Шматхтовiншуемянез
ДнёмнастаўнiкаiДнёмнародзiнаў.

Калiя«сядзеў»у«амерыканцы»,вельмiхацеўвызвалiццатак,каб
паспецьнавечарсустрэчызвыпускнiкамi.Хацеў,кабяныўбачылi,што
жывыiсамнойнiчоганездарылася.Нажаль,неатрымалася.

Толькiкалiвызвалiўся,убачыўколькасцьнапiсаныхмнелiстоў,за-
пiсаўусацыяльныхсеткахiзразумеў,штонастаўнiкам(прыемна)быў
неблагiм.

«Камсамольска-асабiстая»тэма
У1991-ымгодзеяпайшоўдапамагацьГарбачовурабiцьперабудову,

болiчыўяеадзiнымвыйсцемзтойсiтуацыi,уякойусемыапынулiся,
тамуiўваходзiўускладбюроЦКЛКСМБ.

Тадыбыломоднымправодзiцьрозныявыбарынаальтэрнатыўнай
аснове.Калiсказалi,штовылучацьнаблiжэйшымкамсамольскiмз'ез-
дземаюкандыдатурунапасадупершагасакратара,ябыўупэўнены,
што прайграю, бо альтэрнатывай быў загадчык аддзела вучнёўскай

Школьнынастаўнiк.
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моладзiЦКЛКСМБСашаШадэнка—вялiкiразумнiк,добрыарганiза-
тар,дасведчаныкiраўнiк.

Пра тое, кабяневылучаўсянавыбарах,абавязкова здымаўсваю
кандыдатуру,параiла iмацi.У такойупэўненасцiя i ехаўнапленум.
«Загубiў»уласныазарт.Нехацелася,кабнехтападумаў,штояспало-
хаўся.

Нечаканаяперамогасталасапраўднымшокам.Першзаўсётаму,што
ўмяне«заспiной»былотрывыпускныхкласы.Канецлютага,пачатак
сакавiка,наперадзевыпускныяэкзамены...Наватцяжкаўявiць...

УчацверявярнуўсяўГродна,аўжозпанядзелкапавiненбыўвыйсцi
нановаемесцаработы.

Мякка кажучы, тагачасны дырэктар школы Ганна Аляксандраўна
Зылькова(дайБог,ёйздароўя)сустрэламаенавiныбезасаблiвагаiм-
пэту.Павiншавала,хацяў1991-ымгодзенатакуюпасадумогпагадзiц-
цатолькiпоўныiдыёт,боўсеўжоразумелi:iснавацькамсамолузаста-
лосянядоўга.Iвельмiздзiвiласямаёйпрапанове«давесцiвыпускныя
класыдаэкзаменаў»,калiгэтагапапросяцьвучнi.

Паўза,цяжкiўздыхiфраза,якуюязапомнiўнаўсёжыццё:«Калiты
пагадзiўсябалатаваццаўсакратарыкамсамола,зякогаўсебягуць,я

ВiншуесасвятамДнябеларускагакiно.



173ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ТЭМАТЫКАЖЫЦЦЯ

зразумела,штотакзрабiцьможатолькiкрэцiн,алетыРАЗУМЕЕШ,што
кажашзараз?..»Сэнсгэтага«разумееш»явельмiдобраЗРАЗУМЕЎ,калi
маевучнiпагадзiлiся(iнакшнемаглоiбыць)напрапанову.Зсакавiка
даканцатраўнякожнычацверясядаўуаўтобусальбоцягнiк,якiяехалi
наГродна.ДваднiтампрацаваўнастаўнiкамiехаўназадуМiнск,каб
зноўузначалiцькамсамол.

Сказацьпратое,штотады(пасляжнiвеньскагапутчу1991-гагода)
ягопiналiўсе,хтонелянуецца,—нiчоганесказаць.Адзiнзтых,хтоз
асаблiвымзапаламiмкнуўсяадрэзацьадпiрагаякможнабольшыка-
валак,—тагачасныкiраўнiкбылогаКамiтэтупасправахмоладзiМiхал
ВасiльевiчПадгайны.

Напэўна, ён паверыў плёткам пра мiфiчную камсамольскую маё-
масць,таму«паклаўвока»менавiтанаяеiвырашыўрасправiццазар-
ганiзацыяй,якаядаланекалiпуцёўкуўжыццё...

Каб адбiцца ад гэ-
тыхапетытаў,яiпусцiў
у будынак ЦК ЛКСМБ
перадвыбарчы штаб
А.Р.Лукашэнкi. Нату-
ральна,такiходнемог
падабаццатагачаснаму
кiраўнiцтву краiны. На
гэтыконтумянеўкра-
савiку1994-гагодабы-
ласустрэчазГенадзем
Iллiчом Данiлавым,
якi тады быў адным з
самых уплывовых лю-
дзейкраiны.Кебiчаўскi
сакратар па пытаннях
бяспекiўсёроўна,што
Шэйман(падчасузлёту
ягокар'еры)прыЛука-
шэнку.

Аказалася,ённiчога
неведаепра«маёмас-
ныяакалiчнасцi».Пад-
час размовы быў да- ТанчыцьнасвяцеБДГ.
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сягнуты кампрамiс: я сы-
ходжузпасадыiразамса
мнойзбудынкусыходзiць
«каманда»Лукашэнкi.

Тагачасны прэм'ер-мi-
нiстр ВячаслаўФранцавiч
Кебiч ухвалiў такi вары-
янт, i на наступны дзень
наПадгайнага было агiд-
на глядзець. Ён нагадваў
чалавека,якомунаступiлi
нанагуўаўтобусе.

Дарэчы, на свой з'езд
мы вырашылi запрасiць
усiх кандыдатаў у прэзi-
дэнты.Некаторыязапрашэннiяадвозiўперсанальнаiтакупершыню
трапiўуштаб-кватэруБНФ.Пазняка«небыло», iпраз гадзiнуён«не
з'явiўся».Хутчэйзаўсёгэтабыўзвычайныздзек.Япакiнуўзапрашэнне
iз'ехаў.

Наз'ездзе (уадрозненнеадЛукашэнкi,Шушкевiча iНовiкава)Па-
зняканебыло,iкалiсённяёнгаворыцьпратое,штояхацеўуручыць
ямунейкiяпаперысупрацьЛукашэнкi, гэтычалавекнахабнахлусiць.
Ёнувогулетакпачаўхлусiць,штомногiясённянаватсумняваюццаў
тым,засталасяцiнеўягохоцькроплясумлення...

Унекаторымсэнседзякуючыкамсамолу,ясустрэўiсваюбудучую
жонкуМарыну.Справаўтым,што,калiяпераехаўуМiнскiмнедалi
кватэру,стаўяе,яккажуць,«даводзiцьдарозуму».Iзгэтайнагоды
пачаўшукацьпасуседзяхпласкагубцы.Такатрымалася,шторазамз
iмiзнайшоўiсваёкаханне.

Марынаў тоймомантпрыйшлаў госцiдасяброўкi,якаязмужам
жылаўнашымдоменапершымпаверсе.Даiхмнеiпараiлiзвярнуцца
падапамогу.

Так (амаль выпадкова) мы пазнаёмiлiся. Пра цукерачна-букетны
перыядшматраспавядацьнебуду,скажутолькi,што12-галiстапада
1994-гагодапабралiсяшлюбамiдадам,штомневельмiпашанцавала
зжонкай.Асаблiвагэтасталабачнападчасзняволенняў«амерыкан-
цы».Такомугераiчнамуаптымiзму i самаадданасцiможнатолькiпа-
зайздросцiць!!!

ЦалуежонкуМарыну.
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«Палiтычна-турэмная»тэма
Пратое,якяпрацаваўразамздзеючымкiраўнiкомдзяржавы,вель-

мiпадрабязнанапiсанаўкнiзе«Лукашенко.Политическаябиография»,
нагадаютолькi,штонягледзячынаадпаведныядамоўленасцiфондЦi-
цянкованеаплацiўтадыарэндупамяшкання. I толькiвысакародства
майго«зменшчыка»ўмаладзёвымсаюзеСяргеяДаронiнанедазволi-
лагэтыягрошывылiчыцьзмайгозаробку.

АляксандрРыгоравiччасталюбiцьузгадвацьпратое,якямуздрадзi-
лiбылыяпаплечнiкiiнiразунераспавёў,якздраджваўсам.Напрык-
лад,тамужЗмiцеруБулахавуабяцаўпрызначыцькiраўнiкомКансты-
туцыйнагасудаiпалецабпалецнеўдарыў,кабвыканацьабяцанне...
ТоежсамаебылоiзВiцемГанчаром...Неможашвыканаць—неабя-
цай...

Неведаю,адкульуягоўзялiсязвесткiпраканчатковуюперамогуў
першымтуры.Напэўна,чарговаяхлусня,бонасамрэчнiчогападобнага
небыло.Так,ёнбыўлiдарам,аленеперамог...

Дарэчы,першымпрагэтанамтадысказаўМiкалайВiктаравiчСтат-
кевiч.IменавiтаямуЛукашэнкапавiненбыцьудзячнымзасумленны

ПрымаепадарунакМiколыСтаткевiча.
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падлiкгаласоўвыбаршчыкаў,бостворанаятадыграмадскаякамiсiяпа
назiраннюзавыбарамiнедалаўладзепадмануцьнарод.

Якужобылосказана,напасадзеначальнiкаупраўленняграмадска-
палiтычнай iнфармацыi прэзiдэнцкай адмiнiстрацыi я пратрымаўся
ўсягопяцьмесяцаў.

Калiцябепрымушаюцьрабiцьтое,зчымтынезгодны,чалавек,якi
сябепаважае,павiненсысцi.Длямянемаральным«рубiконам»сталi
газетныя«белыяплямы».

ПразшматгадоўпаважанымноймаладыкалегаВiктарВалер'евiч
Марцiновiчнагадаўвыступ1-гаверасня1994-гагоданажурфакуБДУ.
Сяродпытанняўбыло iнаконтпадобнайсiтуацыi.Адказаўтады,што
выканаюiсыду.Выканаютаму,штотойчалавек,якiпрыйдзепаслямя-
не,усёроўнаўсёрэалiзуе,алеённебудзеадчувацьнейкiязгрызоты
сумленняiнезробiцьнiчога,кабмiнiмiзавацьнаступствыгэтагазага-
ду.Такiадбылося.

Паслясыходузуладызаняўсяжурналiстыкай.Меўадпаведныдо-
сведяшчэзгарадзенскiхчасоў,калiпрацаваўугарадскойгазеце«24
гадзiны».Можна толькi спачуваць ПятруМарцаву, якi ўзяў мяне на
працу.Цiску,роўнага«Белорусскойделовойгазете» (БДГ),незведаў
нiхто.

Потымбыўпэўныперыядсупрацоўнiцтвазлявонаўскiмфондам«За
новуюБеларусь»,кiраўнiцтвасайтамbelarusfree.orgiстварэнне«Гава-
рыпраўду».

Праапошняенекалiвыдамкнiгу,якуюзадумаўяшчэў«амерыкан-
цы».Алезраблюгэтатолькiтады,калiнештаможнабудзеаспрэчыцьу
справядлiвым,бесстароннiмсудзе.

Наогулязадумаўтрыкнiгiўспамiнаў:«МоймаленькийПариж»,«Бо-
еваяраскраскагурона»i«Нащите».Назва«Нащите»ўнекаторыхвы-
клiкаепытанне.Маўляў,тутёсцьпэўныяасацыяцыiзпаразай.Згодны—
ёсць, калi ўзгадаць старажытны Рым.Мая ж метафара зусiм iншага
кшталту.Маеццанаўвазетойшчыт,наякiммыспалiўкадэбэшным
следчымiзалятары.

Упэўнены,штотакiчасабавязковапрыйдзе,калiмынебудземгэта-
муперашкаджацьамбiцыямiнекаторыхпалiтыкаў.»
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На па мiн: Аляк сандр Клас коў скi на ра дзiў ся 26-га ве рас ня 1978-га го да. Скон чыў мiн скую 
ся рэд нюю шко лу №55, па сту пiў на фа куль тэт жур на лiс ты кi БДУ, по тым атры маў вы шэй-
шую юры дыч ную аду ка цыю.
У 1999-ым го дзе па сту пiў на служ бу ў ДАI Ле нiн ска га ра ё на Мiн ска ў якас цi iн спек та ра 
ДПС. У 2005-ым го дзе ў чы не лей тэ нан та з мi лi цыi зволь не ны.
За тры ма ны ў ноч на 21-е снеж ня 2010-га го да ў ся бе до ма. Зме шча ны пад вар ту ў СI ЗА 
КДБ. Аб вi на ва ча ны па трох ар ты ку лах Кры мi наль на га ко дэк са: чч. 1 i 2 арт. 293 (ар га нi за-
цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках), арт. 369 (аб ра за прад стаў нi ка ўла ды) i арт. 382 (са ма-
воль нае пры сва ен не зван ня цi ўла ды служ бо вай асо бы). Аб вi на вач ван не па двух апош нiх 
ар ты ку лах звя за на з тым, што А. Клас коў скi пры сут нi чаў на пло шчы Не за леж нас цi ў сва ёй 
мi лi цэй скай фор ме i ўшчу ваў бы лых ка лег-мi лi цы ян таў за гвал тоў ныя дзе ян нi ў ад но сi нах 
да дэ ман стран таў. 26-га траў ня 2011-га го да ў Ле нiн скiм су дзе Мiн ска асу джа ны да 5 га доў 
па збаў лен ня во лi ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ жы му.
Вы зва ле ны 14-га ве рас ня 2011-га го да згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi.
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Пад час на шай су стрэ чы год та му не толь кi на ра дзi ла ся iдэя зра
бiць гэ тую кнi гу. У Аляк санд ры Клас коў скiм я та ды ўпер шы ню ўба
чыў пе сi мiзм, якi толь кi з'яў ляў ся ў не ка то рых з тых, хто за 19е 
снеж ня 2010га го да па бы ваў за кра та мi. Маў ляў, ка лi мер ка ваць 
па коль кас цi iн ша ма рак ка ля кра маў, то атрым лi ва ец ца, што «мы 
ся дзе лi да рэм на»...

Неш та па доб нае па чуў i на гэ ты раз. З той толь кi роз нi цай, што 
да да ла ся яшчэ i пра га пе ра ме наў.

— Што Вы су стрэ лi на сва бо дзе?
— Ад ра зу пас ля вы зва лен не я пры ехаў у Бя лы нi чы Ма гi лёў скай воб лас цi, 

ад куль ро дам мая жон ка. Ка лi па раў наць з Мiнск ам, гэ та амаль вёс ка. Лю дзi 
там лi та раль на зам бi ра ва ныя афi цый най пра па ган дай. I не толь кi бе ла рус-
кiм тэ ле ба чан нем. Баць ка (вя до мы жур на лiст Аляк сандр Клас коў скi —  

ЗмалодшымсынамАрсенем.
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за ўва га аў та ра) рас каз ваў, што «ад па вед ныя» ар ты ку лы бы лi на ват у ра-
ён ных га зе тах. У тым лi ку дзе «па лi ва лi бру дам» i мя не.

Гэ та, да рэ чы, га во рыць пра ўзро вень бе ла рус кай ула ды. Я б, на прык лад, 
нi ко лi не апус цiў ся да «цяў кан ня» ў «ра ён цы».

Пры гэ тым (не дзе ў глы бi нi ду шы) яны ра зу ме юць, што не пра выя, але 
iн стынкт са ма за ха ван ня мац ней. За ўваж це, што ро бiц ца ўсё не на «вы шэй-
шым уз роў нi», а на мяс цо вым. Зра зу ме ла, што ар ты ку лы для «ра ё нак» пi-
саў не аса бiс та Лу ка шэн ка...

Праз пяць дзён вяр нуў ся ў Мiнск. Аў то бус пры хо дзiў на «Ус ход нi» аў-
та вак зал. На су праць — гi пер мар кет. Як раз у той мо мант уз нi ма лi ся мыт-
ныя пош лi ны i ўсе за ку пi лi ся iн ша мар ка мi. Па гля дзеў на гэ ты «аў та парк», 
i ста ла не як сум на. Не са мыя бед ныя ў нас лю дзi. Не ка то рых на зваў аў то я 
на ват не ве даў...

Мы ду ма ем пра ней кiя «гла баль ныя» рэ чы, а прос тыя лю дзi жы вуць 
«на по бы та вым уз роў нi». Iх больш хва люе ад каз на пы тан не: «Дзе знай-
сцi гро шы на ма шы ну? Узяць крэ дыт аль бо па пра сiць у сва я коў?»

По тым мне вы па ла па бы ваць у Вар ша ве. Там прый шоў да вы сно вы, што 
«аў та ма бiль ны парк Бе ла ру сi» ка лi не ле пей поль ска га, то мо жа з iм сур'-
ёз на па спа бор нi чаць.

На род у прад чу ван нi кры зi су лi та раль на па збаў ляў ся ад бе ла рус кiх руб-
лёў. У кра ме ко шы кi «ла мi лi ся» ад роз ных та ва раў.

Пас ля па бы ва лi з жон кай у лi тоў скiм са на то рыi. Шка да, што вi за бы ла 
ад на ра зо вая, бо, ка лi по тым па ча лi зды маць фiльм пра па дзеi 19-га снеж-
ня 2010-га го да (ад ным з рэ жы сё раў быў Фра нак Вя чор ка), ад пра па но вы 
пры няць удзел у здым ках прый шло ся ад мо вiц ца. Яны па чы на лi ся з па ня-
дзел ка, а пе рад гэ тым (у пят нi цу) быў апош нi дзень май го да зво ле на га зна-
хо джан ня ў «зо не Шэн ге на».

— На коль кi мне вя до ма, здым кi гэ та га фiль ма пра хо дзi лi ў Вар ша ве?..
— Так.
Ад ра зу з Друс кi нiн кая мы па еха лi ў Гданьск, а по тым у Вар ша ву. Ка лi б 

вi за не скон чы ла ся, усё маг ло б быць па-iн ша му.
Вяр ну лi ся ў Мiнск. Ме на вi та ў гэ ты час праз Еў ра ЗЭС Ра сiя да ла Лу ка шэн-

ку пер шы транш крэ ды ту. Гэ та быў ВЕЛЬ МI моц ны ўдар, бо ўсе мы спа дзя ва-
лi ся, што яна не бу дзе яго больш пад трым лi ваць. Для А.Г. гэ та бы ло апош няе 
вы ра та валь нае ко ла... А для нас — пер шы цвiк у тру ну на дзе яў i ма раў...
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Амаль у гэ ты ж час у аме ры кан скай ам ба са дзе бы ла прэ зен та цыя кнi гi 
«Адзiн дзень па лiт вяз ня». Са бра лi ся ўсе, хто гэ та на той мо мант мог зра-
бiць.

Мне вель мi не спа да ба ла ся, што праз не каль кi хвi лiн пас ля за кан чэн-
ня прэ зен та цii ў мя не не атры ма ла ся па раз маў ляць нi з ад ным (акра мя 
Кiр ке вi ча) з тых, хто па бы ваў за кра та мi. А вель мi ха це ла ся на ла дзiць 
пэў ныя ка му нi ка цыi. Прай шло лi та раль на 10 хвi лiн пас ля скан чэн ня 
прэ зен та цыi кнi гi «Адзiн дзень па лiт вяз ня», а там ужо амаль нi ко га не 
аста ло ся...

У Вар ша ву ха це ла ся вяр нуц ца зноў, але не бы ло ад па вед най вi зы. Мно-
гiя па абя ца лi гэ та зра бiць, але ад ны мi сло ва мi ўсё i аб ме жа ва ла ся. На 
жаль, не аба вяз ко васць вель мi рас паў сю джа ная спра ва для апа зi цый на га 
ася род дзя.

— Цал кам з гэ тым згод ны...
— Ка неш не, спа чат ку бы лi пэў ныя спа дзя ван нi, але по тым яны ады шлi. 

За раз я ўжо НI ЧО ГА нi ад ка го НЕ ЧА КАЮ. Маг чы ма, ра ней у не чым па-
мы ляў ся. Ма быць, са мо му трэ ба бы ло стаць больш iнi цы я тыў ным.

— Не ка то рыя ста вяц ца да па няц ця «су дзi масць» да во лi не сур' ёз на...
— I да рэм на.
Су дзi масць на кла дае на ча ла ве ка вель мi шмат аб ме жа ван няў. Я, на прык-

лад, ка лi ха цеў ку пiць мэб лю, звяр нуў ся ў тры бан кi за крэ ды там. Паў сюль 
ад мо вi лi. По тым у кры мi наль на-вы ка наў чай iн спек цыi па тлу ма чы лi, што 
гэ та бес сэн соў на, бо ў iх на ват на пi са на ў iн струк цы ях: тым, хто «ся дзеў», 
гро шы не да ваць. На ват ма лень кiя су мы, якiя звы чай на да юць i «сi ня кам» 
з-пад кра мы.

Пас ля вы зва лен ня за на мi быў уста ноў ле ны так зва ны пра фi лак тыч ны 
на гляд. Ён на кла дае не шмат аб ме жа ван няў. На кшталт та кiх: ка лi больш 
чым на ме сяц вы яз джа еш у iн шую мяс цо васць, па вi нен аб гэ тым аба вяз ко-
ва па ве да мiць (не па пра сiць да зво лу). Аль бо раз у ме сяц яны пры хо дзяць на 
тваё мес та жы хар ства, каб пра ве рыць, жы веш ты там цi не.

Праў да, ад ра зу пас ля вы зва лен ня яны пры хо дзi лi кож ны ты дзень, а 
ча сам i два ра зы на ты дзень. Асаб лi ва пе рад ней кi мi гуч ны мi ме ра пры-
ем ства мi. На прык лад мя не не толь кi «па пра сi лi» не пры маць удзел у 
На род ным схо дзе, але i прый шлi з пра вер кай за паў га дзi ны да яго па-
чат ку.
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У пра фнаг ля дзе ёсць яшчэ ад но не пры ем нае аб ме жа ван не. Хут чэй па-
гро за. Гэ та ўста ля ван не больш жорст ка га прэ вен тыў на га на гля ду пас ля 
трох ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн няў на пра ця гу го да, за якiя ў санк-
цыi ар ты ку лу пра ду гле джа ны ад мi нiст ра цый ны арышт. А там i да тур мы, як 
ка жуць, ру кой па даць. Сум ны «прык лад» Ва сi ля Пар фян ко ва свед чыць аб 
вель мi кан крэт ным на строi ўла даў.

На шчас це, прэ вен тыў ны на гляд за мной не уста лёў ваў ся: не бы ло та кiх 
па ру шэн няў.

...Ка лi да мi ну ла га Но ва га го да ў гэ тым сэн се бы ло ней кае «за цiш ша», 
то по тым пра гу ча ла ка ман да «Фас!».

Умоў на ўсiх асу джа ных за 19-е снеж ня 2010-га го да я па дзя ляю на тры 
ка тэ го рыi. Да пер шай ад но сяц ца тыя, хто з'е хаў за мя жу.

Дру гую скла да юць за вер ба ва ныя за кра та мi лю дзi, якiх «пад цяг ва лi» на 
ўсе «зна ка выя» пра цэ сы, то бок тыя, дзе су дзi лi кан ды да таў у прэ зi дэн ты. 

ЗмузыкамЗ.Вайцюшкевiчам.
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Ра бi ла ся гэ та для та го, каб «да ка заць вi ну». Iх бы ло ня шмат — 6-8 ча ла век. 
Ма быць, бы ло што ха ваць.

Трэ цяя — тыя, хто за стаў ся ў Бе ла ру сi i ней кiм чы нам пра цяг нуў зма-
ган не. Ме на вi та за гэ тую ка тэ го рыю ўзя лi ся як след.

Да во лi хут ка не ка то рыя (Мал ча наў, Пар фян коў) зноў апы ну лi ся за кра-
та мi. А Вi на гра да ва, Яро мен ка, Атро шчан ка ва па ча лi «прэ са ваць».

Да рэ чы, спец служ бы iмк нуц ца спе цы яль на арыш тоў ваць лю дзей у чац-
вер. Каб за пят нi цу тыя не па спе лi знай сцi ад ва ка таў, а по тым — вы ход-
ныя. Гэ та свое асаб лi вы псi ха ла гiч ны цiск, бо тры днi ча ла век зна хо дзiц ца 
толь кi сам на сам са сва i мi дум ка мi. Га лоў ная — «Ты нi ко лi не вый дзеш 
на во лю!»

Лю ты-са ка вiк яны мя не вель мi ак тыў на шу ка лi, каб «пры ча пiц ца» i змя-
нiць фор му на гля ду, але не знай шлi. На пэў на, па шан ца ва ла.

...Пас ля вы зва лен ня ў по шу ках пра цы па чаў ха дзiць па роз ных фiр мах. 
Ка лi там «пра бi ва лi» па ба зах да дзе ных i ба чы лi су дзi масць з рэ ка мен да-

ПадрыхтоўкадапраграмынатэлеканалеБелсат.
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цы яй «не браць», ад маў ля лi з вель мi ту ман ны мi тлу ма чэн ня мi. Афi цый на 
пра ца ўлад ка вац ца не маг чы ма бы ло на ват груз чы кам, што кра са моў на па-
цвер дзiў «до свед» Но вi ка з Ба ра на вi чаў.

Ма быць, нех та вель мi ха цеў «вы штурх нуць» мя не з кра i ны. Па ча лi 
«прэ са ваць» па ўсiх на прам ках. Да хо дзi ла да аб сур ду. Па дат ка вi кi ста лi 
па тра ба ваць, каб за пла цiў iм гро шы за час, ка лi зна хо дзiў ся ... у ка ло нii, а 
са ма ка ло нiя праз суд за га да ла вяр нуць гро шы за ту рэм ную ро бу, хар ча-
ван не i г.д.

— Вы вый шлi на во лю ў раз гар кры зi су. А за раз неш та ў на стро ях 
лю дзей ста бi лi за ва ла ся?

— Доб рае сло ва «ста бi лi за цыя». Як ка жуць, сi ту а цыя ў нас «ста бiль на 
цяж кая».

УкавярнiёсцьWi-Fi.
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У мя не та кое ад чу ван не, што лю дзi зай ма юц ца сва i мi што дзён ны мi праб-
ле ма мi, i амаль нi хто з iх — па лi ты кай. Маг чы ма, змi ры лi ся.

Ней кiх iдэй ных пе ра тва рэн няў у на шай су час нас цi не бы вае. Зда ра юц ца 
толь кi эка на мiч ныя, а iм ад быц ца не дасць Крэмль. Ра сей цы ску пяць тут 
усё. Адзiн толь кi «Бел ка лiй» мож на пра пi ваць i пра ядаць га ды два.

Ка лi ўсё ўспры маць комп лекс на, ста но вiц ца страш на...

— Мо жа, неш та зме нiц ца на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2015га го да?
— Не ду маю. Лу ка шэн ка сы дзе не праз вы ба ры. Да i не ў кан крэт най 

асо бе тут спра ва. Ство ра на цэ лая Сiс тэ ма. Iм ёсць што страч ваць. I раз мо-
ва не толь кi пра ка тэ джы ў Драз дах...



НЕЧАКАНЫКРОК

Да вед ка: Анд рэй Дзмiт ры еў на ра дзiў ся 12-га траў ня 1981-га го да ў Мiн ску. Ву чыў ся ў 
Еў ра пей скiм гу ма нi тар ным унi вер сi тэ це на фа куль тэ це фi ла со фii. У 2000-2001-ым гг. слу-
жыў у вой ску. З 2001-га го да да 2011-га го да — сяб ра АГП.
У 2005-2009-ым гг. меў свой бiз нес, з'яў ляў ся ды рэк та рам кан са лтын га вай кам па нii. З 
2010-га го да — на мес нiк кi раў нi ка гра ма дзян скай кам па нii «Га ва ры праў ду». Пад час вы-
ба раў-2010 кi ра ваў шта бам кан ды да та ў прэ зi дэн ты Ула дзi мi ра Ня кля е ва. За тры ма ны ў 
ноч на 20-е снеж ня пас ля ак цыi пра тэс ту ў цэнт ры Мiн ска, зме шча ны ў СI ЗА КДБ. Аб-
вi на вач ван нне прад' яў ле на па чч. 1 i 2 арт. 293 293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i 
ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 3-га сту дзе ня 2011-га го да ад пу шча ны пад пад пiс ку аб ня-
вы ез дзе. 30-га са ка вi ка аб вi на вач ван не пе ра фар му ля ва на на ч.1 арт.342 КК (ар га нi за цыя i 
пад рых тоў ка дзе ян няў, якiя гру ба па ру ша юць гра мад скi па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у 
iх). 20-га траў ня 2011-га го да асу джа ны да 2 га доў па збаў лен ня во лi ўмоў на з вы пра ба ваў-
чым тэр мi нам на 2 га ды.



186 ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ. НЕЧАКАНЫКРОК

Шчы ра ка жу чы, пас ля та го як Анд рэй Дзмiт ры еў агу чыў па тэ ле
ба чан нi пад рых та ва ны бе ла рус кi мi спец служ ба мi тэкст, я ду маў, 
што на яго па лi тыч най кар' е ры мож на ста вiць «крыж». Па мы лiў
ся. Анд рэй знай шоў у ся бе муж насць не толь кi на су дзе па пра сiць 
пра ба чэн не ў па плеч нi каў, але i пра цяг нуць да во лi ак тыў ную па лi
тыч ную дзей насць.

Та кое су стра ка ец ца вель мi рэд ка.

Фiнальныпралог
Адразупрашунешукацьугэтыхсловахнештапарадаксальнае,бопа

сутнасцiзпарадоксаўiскладаеццанашаежыццё.А«пачацьзканца»
вырашыўнетолькiдляпарушэннянейкiхканонаў.Простаяўпэўнены,
штоўнекаторыхвыпадкахклiчнiкiтрэбаставiцьнетолькiўканцыска-
за,алеiўягопачатку...

— Ка неш не, ка лi пры маў ра шэн не вы сту пiць пе рад тэ ле ка ме ра мi, 
цал кам ра зу меў, якi мi бу дуць на ступ ствы...

— Ма быць, гэ та ста ла вы нi кам моц на га цiс ку?
— Без умоў на. У тым лi ку i фi зiч на га, але спра ва тут не толь кi ва мне аса-

бiс та. Пад па гро зай зна хо дзi ла ся мая сям'я.
Ма ла, хто ве дае, што мая бу ду чая жон ка так са ма бы ла арыш та ва на КДБ 

i пра вя ла там цэ лы дзень. Але гэ та толь кi «штрых». Сён ня я ха чу рас па вес-
цi, ча му ра ней пуб лiч на не вы сту паў з тлу ма чэн ня мi та го, што ад бы ло ся.

Якi мi б нi бы лi пры чы ны май го ўчын ку, гэ та МОЙ учы нак. I я бу ду нес цi 
за яго ад каз насць. У тых аб ста вi нах я па лi чыў яго пра вiль ным. Ня пра вiль-
ным з пунк ту гле джан ня ўся го жыц ця, але та ды iн ша га вый сця не ба чыў. Я 
доб ра ра зу меў, што мне за яго прый дзец ца ад каз ваць, рас плоч вац ца.

Лi чу сла бы мi тых лю дзей, якiя спра бу юць знай сцi для са бе ней кае апраў-
дан не. Маў ляў, гэ та ад бы ло ся па ад ной пры чы не, а тое — па iн шай. Я пры-
няў СВАЁ ра шэн не. Я не стаў ад гэ та га гор шым ча ла ве кам. Як мне та ды 
зда ва ла ся, тое, што та ды зра бiў, я ПА ВI НЕН быў зра бiць.

Доб ра ра зу меў, што, ка лi «вый ду», што на зы ва ец ца, «ад гра бу» за гэ та 
па поў най. Ад нак, ка лi ад ры нуць усе эмо цыi, бач на, што я нi чо га та ко га там 
не ска заў. Больш за тое, ка лi iш ла пад рых тоў ка да су да, я аса бiс та зай маў ся 
пад бо рам све дак з бо ку аба ро ны, каб кож нае маё сло ва, ска за нае на ка ме ру, 
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кож ны эпi зод бы лi аб верг ну тыя свед ка мi, якiя вы сту па лi з на ша га бо ку.
Лi чу гэ та вя лi кiм пос пе хам, бо зра зу ме ла, што ра на цi поз на гэ тыя спра вы 

бу дуць пе ра гля дац ца ўжо нар маль ным су дом. Сы хо дзя чы з ма тэ ры я лаў, якiя 
мы змаг лi са браць, i з па ка зан няў тых све дак, якiх я аса бiс та ўга ва рыў вы сту-
пiць (мно гiя ба я лi ся прый сцi на суд), аб верг ну та ўсё, што бы ло ска за на пад 
пры му сам. Тое, што та ды пра гу ча ла, нi ко му не па шко дзi ла i не бы ло на кi ра-
ва на нi на ка го аса бiс та. Па сут нас цi, гэ та быў па клёп на ся бе са мо га.

На конт пра ба чэн няў у су дзе.
Лi чу, што прос та ПА ВI НЕН быў так зра бiць. Гэ та аба вя зак пе рад ка ман дай, 

пе рад людзь мi, якiя нас пад трым лi ва лi. Ра зу меў i ра зу мею iх эма цый ны стан.
Iн шая спра ва, што сён ня той вы ступ для мно гiх не больш, чым на го да 

яшчэ раз штурх нуць i аса бiс та мя не, i ар га нi за цыю, у якой пра цую. I ўжо 
ня важ на, што i ў якiх аб ста вi нах та ды пра гу ча ла.

Над звы чай спа кой на да гэ та га стаў лю ся. Ка лi на мя не на маў ля юць, зна-
чыць, iду пра вiль ным шля-
хам i раб лю тое, што трэ ба.

Ад нос на та го, ча му не 
сы шоў з па лi ты кi. Ад каз 
прос ты: я ве ру ў тое, што 
раб лю. Ка неш не, ча сам 
слу хаць па про кi ў свой бок 
да во лi ба лю ча. Асаб лi ва, 
ка лi ве да еш не ка то рыя рэ-
чы... Але, ка лi ты не ўме еш 
«тры маць» та кi «ўдар», 
то вi да воч на зай ма еш ся 
не чым не тым...

Па лi ты ку быць не лю-
бi мым на ка на ва на лё сам. 
Мы ба чым, што ад бы ва-
ец ца з па лi ты ка мi, якiя гэ-
та га не хо чуць зра зу мець i 
чап ля юц ца на ват за iлю зiю 
на род най лю бо вi.

Нар маль ны дэ ма кра-
тыч ны па лi тык доб ра ра- Любiмаякулiнарыя.
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зу мее, што нi ко лi не бу дзе лю бi мым усёй на цы яй. Заў сё ды бу дуць тыя, хто 
лi чыць, што «ён усё са пса ваў». Га лоў нае, каб твае вы бар шчы кi ба чы лi па-
ляп шэн не свай го жыц ця. Усё ас тат няе, як ка жуць, «мы пе ра жы вем...»

Для мя не га лоў нае, што вель мi моц на пад тры ма ла сям'я, што я нi ко лi не 
чуў нi вод на га па про ку ад лю дзей, якiх па ва жаю. Ка неш не, дум кi бы лi роз-
ныя, што i як ра бiць на да лей, i iдэя прос та сыс цi так са ма пры хо дзi ла ў га-
ла ву. Але Ула дзi мiр Ня кля еў i ка ман да прос та ска за лi: «На ват i не ду май, 
трэ ба пра цяг ваць пра ца ваць дзе ля на шай мэ ты, iс цi да лей».

Да во лi час та чую, што ён (Ня кля еў) вель мi доб ры, а я вель мi кеп скi. 
Дрэн ны «па дзел», бо трэ ба ра зу мець, што, ка лi б не пад трым ка Ня кля е ва i 
ўсёй ка ман ды, Дзмiт ры е ва ў «Га ва ры праў ду» ужо не бы ло б.

У мя не сяб роў скiя ад но сi ны са мно гiмі бы лы мi па лiт вяз ня мi, на прык-
лад, з Iрай Ха лiп. Для ча ла ве ка ра зум на га, ча ла ве ка, якi ду мае, гэ та га во-
рыць шмат аб чым...

— Атрым лi ва ец ца, што га ва рыць пра тое, што Вас «зла ма лi», не 
вы па дае?

— Нi ў якiм ра зе.
Ка лi ча ла век га во рыць на ка ме ру: «Мя не бi лi, прэ са ва лi, i та му я так зра бiў», 

зна чыць, яго «зла ма лi», та му што ён не мо жа нес цi ад каз насць за тое, што зра-
бiў. А ка лi ты ра зу ме еш, якiя бу дуць на ступ ствы ад зроб ле на га, усё пе ра жыў i 
мо жаш iс цi да лей, бо ве да еш пра сваю не вi на ва тасць, — ця бе не зла ма лi.

Я сён ня за хап ля ю ся Змi це рам Да шке вi чам, Мi ко лам Стат ке вi чам, Але-
сем Бя ляц кiм, якiя зна хо дзяц ца за кра та мi i не iдуць нi на якiя кам пра мi сы. 
Гэ тыя лю дзi мо гуць пры няць ТА КОЕ ра шэн не.

Я аба ра нiў блiз кiх, i гэ та не зла ма ла мя не, а зра бi ла больш моц ным, i мне 
не трэ ба нi пе рад кiм апраўд вац ца.

Першыякрокi
Вярнуццадаiхтрэба,намойпогляд,першзаўсёдлятаго,каблепшзра-

зумецьгэтагачалавека.Убачыць,штотрадыцыйныядлябеларускайапазi-
цыiярлыкiчасадчасубываюцьнесамымiразумнымiўгэтымжыццi.

Для Андрэя Дзмiтрыева яно пачалося 12-га траўня 1981-га года ў
Мiнску,босюдывайсковылёспрывёўягобацькуУладзiмiраВiктара-
вiчаiмацiТаццянуАляксандраўну.Некалiтойстаўваеннымпераклад-
чыкамiдаслужыўсядапалкоўнiка.
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Сумна,10гадоўтамуягонестала,алеяхачунагадацьпраiншаедзе-
сяцiгоддзеУладзiмiраВiктаравiча—школьнае.Зпершагападзясяты
класёнправучыўсяразамзбудучайжонкайТаццянай.Iнаватсядзеўз
ёйзааднойпартай.

ТаццянаАляксандраўна скочылаРазанскi педагагiчныўнiверсiтэт i
ўсёсваёдалейшаежыццёзвязалаз«свежавыпечаным»ваеннымпе-
ракладчыкам.

Змомантуiхвяселлядаднянародзiнаўбудучагабеларускагапалi-
тыкапрайшлотаксама10год.Аднакаўтарузгадаўгэтынюансзусiмне
для таго, кабвыклiкацьцiкавасцьнумеролагаў.Намойпогляд, так i
павiннабыць.Такбываезвычайнаўкраiнах,якiянiколiнеўваходзiлiў
СССР.Спачатку—«стацьнаногi»,потым—нарадзiцьдзiця.

УМiнскуАндрэйпражыўтолькiпершыячатырыгадысвайгожыц-
ця,апотымбацькунакiравалiўпрэстыжнуюЗаходнююГрупусавецкiх
войскаўуГерманii.IвярнулiсяДзмiтрыевыўбеларускуюсталiцутолькi
ў1991-ымгодзе,калiАндрэюбыло10гадоў.Далейбыла39-ясярэдняя
школа,дзеДзмiтрыеўатрымаўбазавыатэстат.

Вучыўсяёндобра,але,якiмногiя,неадрознiваўсяасаблiвайусед-
лiвасцю.Напэўна, галоўнуюролюўдаволiвысокiмузроўнiасабiстай
адукаванасцiадыгралатое,штомыназываем«хатняйадукацыяй».У
ягосям'i(зпаконвякоўупрамымсэнсегэтагаслова)добраведалi,як
iштотрэбарабiць.

Напрыклад,калi з'явi-
лiсябабiнныямагнiтафо-
ны,Андрэюягокупiлiад-
разуж.Усенавокалслу-
халi вельмi папулярнага
тады Мiхаiла Баярскага,
а бацькi Дзмiтрыева на-
былi...калекцыюрускай
класiчнаймузыкi.

Дарэчы,АндрэйДзмiт-
рыеўнебыў такiм тыпо-
вым «батанiкам». З пяцi
гадоўёнпачаўзаймацца
каратэ,iпрацягваласягэ-
тада18-iгадоў,калiстала
зразумела, што кар'ераПадчасдзяцiнства.
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спартсменанеадбудзецца.Калiцi-
кава, то ён займаўся кiокушынкай
каратэ.Гэтасамыжорсткiвiд.

Як сын вайскоўца, Андрэй меў
магчымасць не вывучаць беларус-
куюмову,але(мабыць,пераходны
ўзрост) з 9-га класа пачаў рабiць
гэта прынцыпова. У якасцi пратэс-
ту.Большзатое,спрачаўсянагэты
контзбацькамi...

Таму цалкам зразумела, што
пасля 9-га класа хлопец не толькi
абраў прэстыжны (бацькi спынiлi
свой выбар на юрыдычным кале-
джы)ЛiцэйБДУ,алеiвырашыўзда-
вацьтамiспытынабеларускаймове.Утымлiкуiдыктоўку.

Вядома,заадзiнгодвельмiцяжкавывучыцьмовудасканала(хаця
Дзмiтрыеўхуткастаўаднымзлепшыхукласепабеларускайгiсторыii
лiтаратуры),тамуняманiчогадзiўнагаўтым,штонабеларускайдык-
тоўцыёнатрымаўсамынiзкiбал.Прыгэтымпадзвюхгiсторыях (су-

светнаяiбеларуская)атрымаўнаiспы-
тах«выдатна».

Словам,улiцэйАндрэйДмiтрыеўне
трапiў,апайшоўвучыццаўягофiлiял,
якi iснаваў у выглядзе спецыяльных
класаўнабазеСШ№125.

Калi Андрэю споўнiлася 16 гадоў,
бацькiвырашылiз'ехацьуРасiю.

Будзем шчырымi, этнiчнаму руска-
муўтойчасубеларускiмвойску«свя-
цiла» няшмат. Шушкевiча Дзмiтрыеў-
старэйшы,мяккакажучы,нелюбiў,але
Лукашэнкулюбiўяшчэменш.Таму,як
толькi з'явiласямагчымасць пераводу
ўРасiю,ахвотнаёйскарыстаўся.

Наперакор гэтаму выбару сын выра-
шыў застацца ў Мiнску. Можна толькi
ўявiць,якiмiгарачымiбылiспрэчкiнагэ-Любiмыбацька.

Любiмаямацi.
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тыконт,боўМаскве«свяцiла»нештанакшталт«мiжнародныхадносiн»,
аднакАндрэянепераканалi,iзгэтагамомантуёнстаўжыцьсамастойна.
Настолькiсамастойна,штоўвесьапошнiшкольныгодпражыўусяброў.

ПотымбылавучобанафiласофскiмфакультэцеЕГУ,сыходу«воль-
ныеслушатели»з-зазахапленняактыўнайпалiтыкайiслужбаўсталiч-
най«роцеаховы».

Палiтычна-бiзнесова-адукацыйныкрок
У1999-ымгодзеВiктарГанчарправодзiўтакзваныяальтэрнатыўныя

прэзiдэнцкiявыбары.АндрэйДзмiтрыеўзбiраўподпiсыўпадтрымку
Чыгiра.

Каханая.
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Пасля вайсковай службы
(2001-ы год) Андрэй ажа-
нiўся ў першы раз. Хутка
нарадзiўся сын Данiла, i аб
далейшай адукацыi размо-
ва ўжо не iшла. Трэба было
«кармiць сям'ю», i Андрэй
заняўся (акрамя апазiцый-
най палiтычнай дзейнасцi)
бiзнесам.

Пасля прэзiдэнцкiх вы-
бараў таго года Дзмiтрыеў
прыйшоў у Аб'яднаную гра-
мадзянскую партыю (АГП),
дзе даволi хутка ўзначалiў
раённую арганiзацыю (Мас-
коўскi раён Мiнска). Цiкава,

што,калiён«прымаўсправы»,усе«дакументы»складалiсязаднаго
аркушапаперы,наякiмбылотолькiтрыслупкi:«АгентКДБ»,«Неагент
КДБ»,«Кантактнытэлефон».

Нажаль,нештападобнаеназiраеццаiзараз.Iсправазусiмнеўтым,
што беларускiя спецслужбы не змагаюцца з палiтычным iншадум-
ствам.Наадварот.Простаапазiцыянерычаста«дапамагаюць»рабiць
змаганнезсабойнадзвычай
эфектыўным...

Неўзабаве Андрэй стаў
намеснiкамкiраўнiка«мала-
дзёвагакрыла»АГП,апотым
быў абраны мiжнародным
сакратаромпартыi.

Пагадзiцеся, «кар'ерны
рост», якому можна нават
зайздросцiць.

ПазнейзгэтайпасадыАнд-
рэя Дзмiтрыева здымуць (за
ўдзелукампанii«Гаварыпраў-
ду»),аў2012-ымгодзеiўвогу-
левыключацьзАГП.

СастарэйшымсынамДанiлам.

ЗмалодшымсынамУладзiмiрам.
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Менавiтаз«партыйнай»сферайнагэтыраззвязанаiсфераасабiс-
тая.Аднойчы,падымаючысяўпартыйныофiс,Андрэйулiфцепазнаё-
мiўсясасваёйдругойжонкай.

У2011-ымгодзеяныажэняццаiТаццянаАляксандраўнаДзмiтрыева
(поўнаяцёзкамацiАндрэя)народзiцьсынаУладзiмiра.Мабыць,варта
сказаць,штокалiмаладыпалiтыксустрэўбудучуюжонку,тобыўужо
разведзены(развёўсяў2006-ымгодзе—заўвагааўтара).

Гэта,кабневыглядала,штоТаццяназсям'iягобанальназвяла...
...Паралельнаiшлiзаняткiбiзнесам,якiда2009-гагодазнаходзiўсяў

Беларусi.Быўёнзвязанызвырабамрэкламыiкансалцiнгам(стратэгiч-
нымiдлягандлёвыхсетак).Узмененымвыглядзеiснуеiпагэтыдзень.
Толькiўзначальваецца,адакладнейналежыцьзусiмiншамучалавеку.

МенавiтабiзнеспрывучыўДзмiтрыеваставiццаданейкiхнепаспя-
ховыхрэчаўвельмiспакойнаiпастаяннаразвiвацца,рушыцьнаперад,
акрамягэтагавучыццаў iншых,узбагачацьсябеiхдосведамi iдэямi.
Бiзнесвучыць,штонямалюдзейзняправiльнымiпоглядамi,аёсцьз
iншымi.Гэтымёнкардынальнаадрознiваеццаадпалiтыкi.Гэтажстала
падмуркамдлястварэнняў2008-ымгодзеШколымаладыхменеджэ-
раўпублiчнагаадмiнiстравання(дзяржаўнагакiравання).

Хрышчэннемалодшагасына.
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Заднагобоку,Дзмiт-
рыеўбачыў,штовакол
ёсцьзначнаячасткасу-
часнай (з ангельскай
мовай), адэкватнай
моладзi, якая пры гэ-
тым нiякiм чынам не
хочапрыняцьтое,што
прапануюць мала-
дзёвыя апазiцыйныя
структуры.

З iншага, было ра-
зуменне таго, што
без разумнай сiстэмы
дзяржаўнага кiраван-
ня, якая сёння нагад-
ваекепскiкупал (аба-
вязкова рухне i пры-
нясешматбедлюдзям),рэформынемагчымыпавызначэнню.

Датаго,чымАндрэйДзмiтрыеўзаймаеццазараз,уягожыццiбыло
яшчэнекалькiВЕЛЬМIзначныхпадзей.

Адназiх—знаёмствазАляксандрамФядутам.
Канешне,завочнаАндрэйУладзiмiравiчведаўАляксандраIосiфавiча

iраней.Ззахапленнемчытаўяго«ПолитическуюбиографиюЛукашен-
ко»iмарыўпраасабiстаезнаёмства.Хуткатакаямагчымасцьз'явiлася.
Упапулярнымтады(2006-ыгод)«Жывымжурнале»Фядутаабвясцiў
конкурснаведаннепаэзiiiгiсторыi,аўякасцiпрызапрапанаваўабедз
сабойiсваюкнiгуўпадарунак.АндрэйДзмiтрыеўперамог.

Кроку«Гаварыпраўду»
Але каталiзатарам ўзнiкнення новай апазiцыйнай структуры стала

зусiмне гэта.Упачатку2009-га годанакватэрывядомагапалiтолага
СвятланыНавумавай(вечныёйпакой!)сабраласянекалькiвядомыху
краiнелюдзей.Кожныўсваёйсферыбыўпрафесiяналам,ведаў,пра
штогаворыць,iпрагнуўпераменаў.

Такбыла створана грамадзянскаякампанiя«Гаварыпраўду», якая
сталаспробайвыйсцiнаiншага(нетолькiпрыхiльнiкаапазiцыi)выбар-

Падрыхтоўкададэбатаў.
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шчыка.Хутка iдэяматэрыялiзавалася i атрымаламатэрыяльнуюпад-
трымку,штопагэтыдзеньнедаеспакоюмногiмапазiцыянерам.

Згэтагамомантуязноўхачупрацягнуцьсвойнарыссловамiсамога
АндрэяДзмiтрыева.

— Па мя таю, што ў не за леж най прэ се су стрэ лi з'яў лен не «Га ва ры 
праў ду», мяк ка ка жу чы, на сця ро жа на...

— Вось-вось — мяк ка ка жу чы... Але раз мо ва не пра гэ та...
Са праў ды, па мы лак бы ло зроб ле на ня ма ла. Не ма гу ска заць, што ўсё бы-

ло глад ка i ўсё мы зра бi лi пра вiль на. Але част ка лю бо га раз вiц ця ў тым, каб 
вы праў ляць па мыл кi i iмк нуц ца iх больш не ра бiць.

На ша га лоў ная мэ та — да сту кац ца да вы бар шчы каў. Па бу да ваць да вер 
з iмi. Вi да воч на, што сён ня ня ма маг чы мас цi пры маць удзел у пра цы дзяр-
жаў ных струк тур, але гэ та не пад ста ва «апус каць ру кi». Трэ ба ла дзiць тое, 
на што ёсць маг чы мас цi. «Га ва ры праў ду» па ўсёй кра i не ад кры ла цэ лую 
сет ку «Гра мад скiх пры ём ных», якiя ро бяць пра цу афi цый ных на род ных 
вы бран нi каў.

Ка лi мы пра гнем пе ра ме наў, не аб ход на, каб з на мi бы ла боль шасць гра-
мад ства. Мы па вiн ны з iмi раз маў ляць на ўпрост, а для гэ та га трэ ба мець 

iх да вер. А каб яго атры маць, 
трэ ба, у пер шую чар гу, не «са-
ба чыц ца» па мiж са бой.

Ка лi быць шчы рым, «Пло-
шча-2010» не атры ма ла ся на-
леж ным чы нам з-за та таль най 
не пад рых та ва нас цi вы бар чых 
ка манд кан ды да таў у прэ зi дэн-
ты i iх лi да раў. На пэў на, нех та 
спа дзя ваў ся, што прой дзе «на 
авось», та му што так бы ло ў 
2001-ым го дзе. I ў 2006-ым. 
А вось у 2010-ым «авось» не 
прай шоў.

На маю сён няш нюю дум ку, 
ка лi «ад кру цiць» час на зад, 
трэ ба бы ло вы ка рыс таць до-
свед Троц ка га, якi за не каль кi ЗлюбiмайкоткайIштар.
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дзён да Каст рыч нiц ка га пе ра ва ро ту на дру ка ваў увесь яго план. Так больш 
сум лен на. Лю дзi па вiн ны ве даць, якi ёсць план.

Ка лi сён ня i зваць лю дзей на ней кi су пра цiў (ра зу ме ю чы яго сут насць i 
на ступ ствы), мы па вiн ны быць з людзь мi на 100% шчы ры мi. У iн шых вы-
пад ках — гэ та без ад каз на.

— Ка лi Ня кля еў пра па на ваў уз на ча лiць яго пе рад вы бар чы штаб, 
на пэў на, пра па но ва бы ла i га на ро вая, але i «стрём ная»?

— Ка неш не. Я вель мi хва ля ваў ся. Больш за тое, ка лi па раў наць свой сён-
няш нi ўзро вень, до свед з тым, што бы ло та ды, я б на мес цы Ня кля е ва та кой 
пра па но вы Дзмiт ры е ву не зра бiў.

Гэ та быў ве лi зар ны аванс. ВЕЛЬ МI ўдзяч ны Ула дзi мi ру Пра ко па вi чу, та-
му што «Га ва ры праў ду» адзi ная за апош нiя 12 га доў кам па нiя, якая бы ла 
ство ра на пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў i не знiк ла пас ля iх за кан чэн ня. Яна 
за ста ла ся ўплы во вай сi лай.

Ка лi ў 2011-ым го дзе мы па ча лi па «цаг лiн цы» ад наў ляць раз бу ра ную 
«крэ пасць», у нас ужо быў до свед та ко га бу даў нiц тва. Доб ра па мя таю, як 
пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010-га го да мно гiя па спя ша лi ся ска заць, што 
«Га ва ры праў ду» больш ня ма i пра нас мож на за быць. У рэ ча iс нас цi ад бы-
ло ся на ад ва рот. Што дзён най пра цай, во ляй i адзiн ствам ка ман ды, ве рай 
у на шу мэ ту — для дэ ма кра тыч ных пе ра ме наў у Бе ла ру сi бы ло зроб ле на 
шмат важ на га.

Мы ад ра дзi лi ся.
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Напамін: Па вел Вi на гра даў на ра дзiў ся 24-га кра са вi ка 1988-га го да ў Мiн ску. Скон чыў 
пра фе сiй на-тэх нiч ны лi цэй №4 па спе цы яль нас цi «цы руль нiк». Не ка то ры час ву чыў ся на 
гiс то ры ка-геа гра фiч ным фа куль тэ це Мiнск ага пе да га гiч на га ўнi вер сi тэ та. З'яў ляў ся сяб-
рам мо ла дзе вай ар га нi за цыi «Зубр», да 2010-га го да — ак ты вiст гра ма дзян скай iнi цы я-
ты вы «Еў ра пей ская Бе ла русь», з 2010-га го да да лу чыў ся да кам па нii «Га ва ры праў ду».
За трым лi ваў ся за ўдзел у мiр ных ак цы ях пра тэс ту. У 2008-ым го дзе быў асу джа ны на 2 
га ды аб ме жа ван ня во лi без на кi ра ван ня ў па праў чую ўста но ву ад кры та га ты пу. Па ка ран-
не вы не се на за ўдзел у мi тын гу пра тэс ту прад пры маль нi каў, якi ад быў ся ў Мiн ску 10-га 
сту дзе ня 2008-га го да.
На вы ба рах-2010 Па вел Вi на гра даў быў ад ным з ак тыў ных сяб роў iнi цы я тыў най гру пы i 
пе рад вы бар ча га шта бу кан ды да та ў прэ зi дэн ты Ула дзi мi ра Ня кля е ва. Арыш та ва ны ў ноч 
на 5 сту дзе ня 2011-га го да.  
5-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 4 га ды зня во лен ня ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ жы му.
Вы зва ле ны 14-га ве рас ня 2011-га го да згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi.
10-га кра са вi ка 2012-га суд Мас коў ска га ра ё на Мiн ска вы нес ра шэн не аб прэ вен тыў ным 
на гля дзе тэр мi нам на два га ды.
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Хай да ру юць так зва ныя «ты туль ныя» апа зi цы я не ры, але з мо
лад дзю на кшталт Паў ла Вi на гра да ва i яго жон кi Свят ла ны мне 
знач на кам форт ней. Перш за ўсё та му, што яны шчы ра жа да юць 
не толь кi ўдзель нi чаць у ба та лi ях, але i пе ра ма гаць.

Заместуступу
«Я мiн ча нiн. На ра дзiў ся 24-га кра са вi ка 1988-га го да. Не ма гу ска заць, 

што сям'я бы ла толь кi iн тэ лi гент най аль бо толь кi ра бо чай. Бы лi ў ёй прад-
стаў нi кi роз ных сфер ча ла ве чай дзей нас цi. I ад ны, i дру гiя.

Ма цi за вуць Аляк санд рай Кан стан цi наў най Ня фё да вай. За раз яна жы ве 
i пра цуе ў Iта лii. Зай ма ец ца пы тан ня мi жа но чай пры га жос цi. У iх у гэ тай 
га лi не мо гуць пра ца ваць толь кi дып ла ма ва ныя спе цы я лiс ты, та му да яе так 
i звяр та юц ца «Дак та рэ са Аляк санд ра!» Яна пра цуе ўра чом-кас ме то ла гам. 
Ко ле жан чы нам бо такс, ро бiць роз ныя мас кi для тва ру i г.д.

Пра баць ку ма гу ска заць толь кi тое, што яго за вуць Юрый Аляк санд ра-
вiч Вi на гра даў i жы ве ён ў Бе ра зi но Мiн скай воб лас цi.

Доўгачаканаясустрэча.
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Ся рэд няя шко ла ну мар 154-ы мес цiц ца ў ста лiч ным Паў днё вым За ха-
дзе i ад роз нi ва ец ца ад iн шых «анг лiй скiм ухi лам». Як за раз гэ та ра зу мею, 
у шко ле трэ ба ву чыць мi нi мум тры прад ме ты: гiс то рыю, фiз куль ту ру i анг-
лiй скую мо ву.

Фi зiч ная сi ла ў эк стрэ маль ных сi ту а цы ях (я ў iх трап ляю да во лi час та) не 
толь кi на дае ўпэў не нас цi ў сва iх сi лах, але i да па ма гае «вы кру цiц ца». Без 
ве дан ня анг лiй скай мо вы не маг чы мыя нар маль ныя зно сi ны з iн ша зем ца мi, 
а гiс то рыя дае маг чы масць мыс лiць гла баль на. Вель мi па да ба юц ца лю дзi, 
якiя доб ра ве даць гiс то рыю. I не толь кi бе ла рус кую.

У дру гiм кла се агуль на аду ка цый най шко лы мя не «ад да лi» яшчэ i ў шко-
лу му зыч ную. Дак лад ней, на ха ра вое ад дзя лен не «па кла су фар тэп' я на». 
Пра ву чыў ся там сем год. Доб ра спя ваў. Час ад ча су на ват са лi ра ваў.

Акра мя гэ та га ў школь ных па чат ко вых кла сах я зай маў ся яшчэ i фi гур-
ным ка тан нем. Мяк ка ка жу чы, не са мы муж чын скi за ня так. У ас тат нiх якая-
не будзь ба раць ба, ка ра тэ, фут бол, а у мя не му зыч ная шко ла i фi гур нае ка-
тан не...

На пэў на, усё вы ра шы ла ма цi, але нi чо га сур' ёз на га там так i не атры ма-
ла ся.

Ка лi я скон чыў дзя вя ты клас, пай шоў (за раз не ра зу мею на вош та) ву чыц-
ца ў Мiн скi дзяр жаў ны пра фе сiй на-тэх нiч ны ка ледж (ну мар ча ты ры) бы та-
во га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва. За сво iў пра фе сiю цы руль нi ка. Хут чэй за 
ўсё, ма ла до му хлоп цу прос та ха це ла ся як ма га хут чэй сыс цi са шко лы.

Па ма ёй кла сi фi ка цыi ка ле джы ста яць па мiж са вец кi мi ПТВ i тэх нi ку ма-
мi. Неш та ся рэд няе. Так што я «пэтэушник», бо па куль маю толь кi гэ тую 
спе цы яль насць.

Ка лi за ста ваў ся яшчэ год ву чо бы, па чаў па кры ху зай мац ца па лi ты кай. 
Стаў сяб рам «Зуб ра». Кле iў на леп кi, рас паў сюдж ваў улёт кi. У 2006-ым го-
дзе кож ны дзень пас ля ву чо бы пры хо дзiў на Каст рыч нiц кую пло шчу, дзе 
та ды быў на мё та вы га ра док.

Ця пер ра зу мею, што та ды так ад бы ва ла ся, та му што мне ГЭ ТА бы ло 
цi ка ва, а не та му, што я доб ра раз бi раў ся ў ней кiх па лi тыч ных пы тан нях. 
Ка неш не, я ра зу меў, што мы жы вем горш за ўсiх су се дзяў i хут чэй за ўсё ў 
гэ тым вi на ва та ўла да.

Прай шоў час, i я скон чыў сваё на ву чан не.
На апош нiм кур се ад на ча со ва пра хо дзiў прак ты ку ў Дзяр жаў ным са ло-

не пры га жос цi, якi зна хо дзiц ца ў нас на Паў днё вым За ха дзе по бач з «Мак-
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до наль дсам». У той час зра зу меў, што ма ла ды спе цы я лiст май го ўзроў ню 
(4-ты раз рад) бу дзе атрым лi ваць ме сяч ны за ро бак эк вi ва лент ны 85 да ля-
рам ЗША. Гэ та не прос та смеш на, а ВЕЛЬ МI смеш на... Так смеш на, што 
ста но вiц ца сум на...

Боль шасць цы руль нi каў сён ня жы ве зу сiм не ад та го, што яны за раб ля-
юць афi цый на. Пра ца ў цы руль нях дае маг чы масць на быць сваю «клi ен ту-
ру».

«Ад пра цоў ваць» пас ля ка ле джа не аб ход ныя два га ды я ба наль на не 
стаў. Усiм ска заў, што «еду за мя жу», i дып лом па куль у мя не не за бра лi.

Па мя таю, та ды са май знач най па дзе яй у па лi тыч ным жыц цi кра i ны стаў 
мi тынг прад пры маль нi каў. Ка лi не па мы ля ю ся, сту дзень 2008-га го да. Пас-
ля яго (як i мно гiх iн шых) мя не па са дзi лi на «15 су так», але ўсё ад мi нiст ра-
цый ным арыш там не аб ме жа ва ла ся, бо ўла дам гэ та га зда ло ся ма ла.

Яны вы бра лi 14 па лi тыч ных ак ты вiс таў, якiя вы зна чы лi ся больш за iн-
шых, i ста лi су дзiць. Мне «да лi» два га ды без на кi ра ван ня ў мес цы па збаў-
лен ня во лi.

ЖонкаСвятлана.
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Ка лi на сту пае та кое па ка ран не, ча ла век па вi нен або ву чыц ца, або 
пра ца ваць. Так атры ма ла ся, што ў гэ ты ж час са сва iм стры еч ным бра-
там Змi це рам Ня фё да вым (за раз па лiт уця кач, якi жы ве ў Чэ хii; «У кан-
так це» быў ад ным з ка ар ды на та раў так зва ных «маўк лi вых» ак цый) 
вы ра шы лi пра ве рыць свае ве ды i пры няць удзел у цэнт ра лi за ва ным тэс-
та ван нi.

Урэш це i я, i ён па сту пi лi на бюд жэт ную фор му на ву чан ня Дзяр жаў-
на га пе да га гiч на га ўнi вер сi тэ та iмя Мак сi ма Тан ка на «гiс то рыю i геа-
гра фiю». Як толь кi я прый шоў у дэ ка нат за ад па вед най да вед кай, там 
ста лi цi ка вiц ца, на вош та яна мне спат рэ бi ла ся. Я шчы ра ўсё рас па вёў, 
i ад ра зу па чаў ся не звы чай ны «кi пiш». На на ступ ны дзень ска за лi, што 
я больш там ву чыц ца не бу ду. Сту дэн там да вя ло ся па быць толь кi два 
тыд нi...

Ка нец ву чо бы аў та ма тыч на азна чаў по шук пра цы, бо та кi быў пры суд. 
Iнакш бы мя не ба наль на «за кры лi». У по шу ках пра цы су тык нуў ся з тым, 
што, як толь кi там да вед ва юц ца пра пры суд i «па лi тыч ны» ар ты кул (шчы-
ра пi саў пра гэ та ў ан ке це), паў сю ды гу чыць ад каз. Маў ляў, iм не па трэб ны 
праб ле мы...

Дай шло да та го, што мя не на ват не ўзя лi роз на ра бо чым на дрэ ва ап ра-
цоў чую фаб ры ку ў Ша ба нах...

Та ды да па мог (вя лi кi яму за гэ та дзя куй) баць ка ад ной з на шых ак ты вiс-
так. Ён да ве даў ся пра маю сi ту а цыю i ўлад ка ваў да ся бе на пра цу (без ад па-
вед на га до све ду i ве даў) сле са рам-свар шчы кам. За ме сяц мне прый шло ся 
ўся му на ву чыц ца са мо му.

Шчы ра ка жу чы, гэ тая пра ца вель мi моц на не па да ба ла ся. Пер шае — 
цяж ка ў фi зiч ным пла не. Дру гое — ня ма пра сто ру для твор час цi. Трэ цяе 
— да во лi шкод ная для зда роўя вы твор часць. Плюс — да лё ка не са мы леп-
шы за ро бак.

Пра пра ца ваў там дзе вяць ме ся цаў, роў на да та го мо ман ту, ка лi мне « 
скас цi лi» па ам нiс тыi адзiн год i тэр мiн па ка ран ня скон чыў ся. Гэ та быў 
2009-ы.

У па чат ку на ступ на га го да я сы шоў з «Еў ра пей скай Бе ла ру сi». Трэ ба 
бы ло ад па чыць i «агле дзец ца» пе рад прэ зi дэнц кi мi вы ба ра мi.

Ле там 2010-га да лу чыў ся да «Га ва ры праў ду». По тым бы лi па дзеi 19-га 
снеж ня, раз бi тае шкло ЦВК, пры суд, «Воў чыя но ры» i (праз во сем ме ся-
цаў i дзе сяць дзён) вы зва лен не.»
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Крэатыўнынапрамак
Другаячасткаартыкулапачынаеццазмомантувызваленняiбудзеў

выглядзеразмовысаСвятланайiПаўламВiнаградавымi.Нагадаютоль-
кi,штопабралiсяянышлюбам22-галiпеня2011-гагодаўIвацэвiчскай
папраўчайкалонii№22,iсталiпершай«палiтычна-турэмнай»парай.

— Што Вы зра бi лi пер шым на во лi?
— На на ступ ны дзень па ля вы зва лен ня ра зам са Све тай пры шлi ў офiс 

«Га ва ры праў ду» вы свят ляць, што трэ ба ра бiць.

— I што па ча лi ра бiць?
— Спа чат ку я ка ар ды на ваў пра цу «Га ва ры праў ду» ў Мiн ску. По тым 

(праз ча ты ры з па ло вай ме ся цы) мы з сяб ра мi вы ра шы лi ства рыць но вую 
ар га нi за цыю. Так уз нiк ла «Zmena». Стар та ва лi 10-га лю та га 2012-га го да 
ак цы яй з цац ка мi. Бы ло цi ка ва. Ак цыя атры ма ла не ча ка ны пра цяг «тэ-
мы»...

Свабода.
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— Па мя таю, што ся род iх бы лi i плю ша выя мядз ве дзi... Вы не ме лi 
да швед скай ак цыi яко гане будзь да чы нен ня?

— Аб са лют на. Пра па доб нае ў мя не ця пер пы та юц ца мно гiя. На жаль, 
не. I ў КДБ аб гэ тым «в кур се» лепш за ўсiх. У гэ ты мо мант я быў на чар-
го вых «су тках». I вель мi гэ та му ра ды, iнакш бы, як Су ра пiн, тра пiў у «аме-
ры кан ку».

КДБ пiль на за мной со чыць, та му там па вiн ны дак лад на ве даць, што са 
шве да мi я пер шы раз раз маў ляў толь кi па вы ха дзе на сва бо ду з «су так».

— Ча му Вы з ад на дум ца мi вы ра шы лi ства рыць но вую ар га нi за цыю, 
ня ўжо ма ла тых, што ёсць?

— Згод ны — ня ма ла. Толь кi эфект ад iх пра цы, мяк ка ка жу чы, не вя лi кi. 
На да ку чы лi лю дзям тра ды цый ныя ўлёт кi i «рас цяж кi». Вось мы i вы ра шы-
лi зра бiць раз на стай ным апа зi цый нае по ле. Усё там за ста я ла ся, усё ба наль-
на-зна ё мае i ма ла ка го цi ка вiць. Iмк нем ся зла дзiць неш та крэ а тыў нае, адый-
сцi ад шаб ло наў. Ду маю, у нас гэ та атрым лi ва ец ца.

За пер шую ж ак цыю пер шы раз i па са дзi лi. Толь кi не зра зу ме ла, ча му яны 
так доў га ча ка лi: з мо ман ту пер фо ман са да арыш ту прай шло 11 дзён. Не 
ве даю, з чым гэ та звя за на...

Пратэстлялек.
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З сяб рам Аляк санд рам Ар цы ба ша вым «ад ся дзе лi» па 17 су так кож ны.
По тым мне «на ма ля ва лi» тры ад мi нiст ра цый ных пра та ко лы за тое, што 

«ла яў ся ма там», i пра фi лак тыч ны на гляд (цяг нец ца на пра ця гу го да пас ля 
вы зва лен ня з «Воў чых но раў») «пе ра тва рыў ся» у прэ вен тыў ны. Тэр мiн 
па боль шыў ся да двух га доў. Я ця пер з Мiн ску ма гу вы ехаць толь кi па ад па-
вед на му да зво лу, не маю пра ва ха дзiць у ба ры, як i на iн шыя ме ра пры ем-
ствы, дзе рас паў сюдж ва юць ал ка голь. На кiр ма шы, на прык лад.

I са мае «на пру жа нае». Як у дзя цiн стве, ка лi ма цi кры ча ла: «Па ша, да 
до му!», я па вi нен там аба вяз ко ва быць да вось май га дзi ны ве ча ра. Све та, 
ка неш не, цал кам не паў та рае ма мi ных сло ваў, але так са ма кла по цiц ца пра 
тое, каб я свое ча со ва быў до ма.

— А ў Све ты ў жыц цi нi чо га не змя нi ла ся. Па мя таю, ра ней Вы пра
ца ва лi ў ней кай за меж най кам па нii?

— Як i за раз. Ка ле гаў, ка неш не, хва люе тое, што ад бы ва ец ца ў бе ла рус-
кай па лi ты цы, але для iх га лоў нае — якасць ма ёй пра цы. Без умоў на, там 
цi ка вяц ца на стро ем. Асаб лi ва, ка лi ў iн тэр нэ це пi шуць пра чар го вую Па-
шы ну «па сад ку», але нi я кiх зна ё мых па дзяр жаў ных бе ла рус кiх прад пры-
ем ствах «орг вы во дов» нi ко лi не бы вае. На ад ва рот, там заў сё ды з гэ тай на-
го ды зна хо дзяць маг чы масць вы ка заць спа чу ван нi.

Сло вам, нi я кiх праб лем у мя не па куль не бы ло.

— Не ба i це ся, што муж зноў апы нец ца за кра та мi ка ло нii?
— Ка неш не, ба ю ся.
Не ма гу ска заць, што да гэ та га ўжо пры звы ча i ла ся. Кож ная яго па сад ка 

— для мя не чар го вы стрэс. Кож ны раз усё пе ра жы ва еш яшчэ раз, па-но ва-
му. Спа дзя ю ся, што нi чо га па доб на га ў бу ду чым не бу дзе.

— На гэ тай гле бе ў Ва шай сям'i, Па вел, нi ко лi не бы ло кан флiк таў?
— Не. Све та i са ма не ка лi (у 2008-ым го дзе — за ўва га аў та ра) «ла я-

ла ся ма там» i атры ма ла за гэ та 15 су так. Так што яна доб ра ве дае, як та кiя 
рэ чы ро бяц ца ў на шай кра i не.

— Цi мож на ска заць, Па вел, што «Zmena» з'яў ля ец ца мо ла дзе вым 
«кры лом» «Га ва ры праў ду»?

— На ша ар га нi за цыя ўво гу ле не з'яў ля ец ца мо ла дзе вай, бо мо ла дзi там 
толь кi част ка.
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— А Вы са мi не ба i це ся но ва га «доў га тэр мi но ва га» пры су ду? На
вош та Вам «драж нiць гу сей»?

— Ад нос на ня даў на я пра чы таў, што Маў глi быў за да во ле ны ка лi ад ры-
ваў са ба ку хвост i бег з iм пе рад згра яй. Ёсць i та кое, што я не люб лю, ка лi 
мя не тры ма юць за iды ё та. Ула ды ме на вi та так за раз i ро бяць. Я не лi чу гэ та 
нар маль ным i маю цвёр ды на мер з iмi зма гац ца.

Па доб на на тое, што яны ро бяць усё маг чы мае, каб я ад сюль з'е хаў, але 
прын цы по ва гэ та га не зраб лю. Ка неш не, мне не хо чац ца вяр тац ца ў ка ло-
нiю, ад нак гэ та не пад ста ва нi чо га не ра бiць.

— Ка лi Вас «са джа лi», бы ло ад но гра мад ства, вы хо дзi лi на во лю — 
ста ла iн шым. За ўва жы лi зме ны?

— Змя нi ла ся вель мi шмат. У па во дзi нах ула ды ўсё больш i больш не адэ-
кват нас цi. Доб ра па мя таю, як у 2010-ым го дзе пад час ка рот кай «лi бе ра лi-
за цыi» мож на бы ло прак тыч на ўсё i нi чо га за гэ та не бы ло.

Ба чу тое, што ад бы ва ец ца за раз. Удзел у лю бой ак цыi су пра цi ву аў та ма-
тыч на азна чае арышт i «су ткi».

На тле та го, што бе ла рус кi 
рэ жым з кож ным днём ста но-
вiц ца больш жорст кiм, у лю-
дзей з'я вi ла ся больш стра ху. 
Яны знач на больш ба яз лi выя, 
чым бы лi ра ней. У апа зi цыi за-
ўваж на змен шыў ся люд скi рэ-
сурс.

У той жа час не ан га жа ва ныя 
па лi ты кай лю дзi ба чаць, што ад-
бы ва ец ца на во кал i ста но вяц ца 
ўсё больш i больш злос ны мi. 
Лю бо му на ро ду не вель мi цi ка-
выя аб стракт ныя пра вы ча ла-
ве ка. Лю дзей больш цi ка вяць 
аса бiс тыя кi шэ нi i страў нi кi. 
Мi фы пра «ста бiль насць» ужо 
нi чо га акра мя раз драж нен ня 
не вы клi ка юць. Зноўсуд.



206 ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ. ЗМЕНЫIZMENA

Я ўсё час цей i час цей ба чу све жа на дру ка ва нае «баб ло». Гэ та не нар маль-
на i кон чыц ца вель мi сум на.

Заместпасляслоўя
Нагадаю,штовызвалiўсяПавелВiнаградаўупачаткувосенi2011-га

года,аўжоблiжэйдаНовагагодаягонастойлiвапачалiклiкацьумiлi-
цыю.30-гаснежня2011-гагодаёнтуды(напрафiлактычнуюразмову)
пайшоў.Доўгачакаўперадкабiнетам,калiзаўважыў,якуРУУСпрый-
шлiдва амапаўцы.Стала зразумела,што гэта«за iм». Хутканапiсалi
пратаколпра«лаянку»напарозеРУУСi«далi»загэтасемсутак.

Загод,якiпрайшоўзтагомоманту,ПавелВiнаградаў«прасядзеў»
большзадвамесяцы(61суткi)увядомымпрыёмнiку-размеркаваль-
нiкунаАкрэсцiна. За гэтыжчасбыло складзенааж8пратаколаў за
нiбытаадмiнiстрацыйныяпарушэннi.

Iпастаяннарасценетолькiiхколькасць.Расцеўпэўненасцьутым,
штоздапамогайкрэатыўнагасмеху«Zmenы»ўрэшцерэштможнада-
бiццаiканкрэтныхзменаўубеларускiмграмадстве.



ТЭРЫТОРЫЯСВАБОДЫ

На па мiн: Ана толь Ля бедзь ка на ра дзiў ся 27-га чэр ве ня 1961-га го да ў вёс цы Тры лес 
Стаўб цоў ска га ра ё на Мiн скай воб лас цi. У 1985-ым го дзе скон чыў Мiн скi пе да га гiч ны iн-
сты тут (фа куль тэт гiс то рыi i фран цуз скай мо вы), у 1993-iм — юры дыч ны фа куль тэт БДУ. 
У 1990-ым го дзе абра ны дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве та 12-га склi кан ня. У 1995-ым го дзе 
пе ра абра ны ў ВС 13-га склi кан ня. Стар шы ня Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi з 2000-га 
го да. Пад час вы ба раў 2010-га го да пра ца ваў у ка ман дзе кан ды да та ад АГП — свай го на-
мес нi ка Яра сла ва Ра ман чу ка.
20-га снеж ня 2010-га го да за тры ма ны. Зме шча ны ў СI ЗА КДБ. Аб вi на ва ча ны па чч. 1 i 2 
арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 6-га кра са вi-
ка 2011-га го да вы зва ле ны пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе.
23-га жнiў ня 2011-га го да кры мi наль ная спра ва су праць Ана то ля Ля бедзь кi спы не на ў су-
вя зi з ад сут нас цю ў яго ных дзе ян нях скла ду зла чы наст ва.
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Ана толь Ля бедзь ка з тых па лi ты каў, якiя ўме юць не толь кi пры
го жа пра маў ляць, але i пi саць. На столь кi доб ра, што я вы ра шыў 
амаль без зме наў на дру ка ваць тое, што ён на пi саў у якас цi ад ка зу 
на мае пы тан нi.

Свята,якоганямаўiншых
6-гакрасавiкаяадсвяткаваўДзеньВолi!Неспрабуйцешукацьгэтае

святаўкалендары.Яготамняма.Алеяноёсцьумяне.Яноёсцьумаёй
сям'i.ГэтадзеньмайговызваленнязСIЗАКДБ,сумнавядомай«аме-
рыканкi».

Шматштокрыхузабудзецца,сатрэццазпамяцi.Алетойдажджлiвы
вясновывечарябудупамятацьусёастатняежыццё.Удэталях.Упад-
рабязнасцях. Белымiкрааўтобус. Разводыдажджунашкле.Цмянае,
падслепаватаесвятловулiчныхлiхтароў.Час—за21.00.Абвешаныке-
шарамi (зэкаўскiя кляцiстыя торбы), у суправаджэннi трох кадэбiстаў
падымаюсяналiфцедома,штопавулiцыЛесiУкраiнкi.Сэрцабухае,
якнасценныгадзiннiк.Дрыжачайрукойцiснуначорнуюкнопкузван-
ка.З-задзвярэйжаночыголас,такiродныiдоўгачаканы:«Хтотам?»У
вачахдажджавыяаблокi.Хацеўвымавiцьбадзёраеiвясёлае—«Я!»,
алезротавывалiўсянейкiпрыглушаны,спрасаваныкамякгуку.Праз

iмгненне я быў на верхнiм
паверсечалавечагашчасця.
ВышэйтолькiУсявышнi.

Рэштувечараўабдымках.
Жонкi Святланы, сына Ар-
цёма,катаЦiмкi. I гэтадоў-
гачаканае — «Ало, мама.
Вiтаю, гэта я». I заплаканая
тэлефонная трубка.Шчасце
таксамаўмеегаласiць.

Штояшчэзуспамiнаўтаго
вечарапераходзiцьуноч?

Мяне прывозiлi дамоў
двойчы.Першыраззапаш-
партам. Калi знайшлi яго,
павезлiназадуКамiтэт.Ка-
лi за спiной зноў зачынiлi-ЗжонкайСвятланай.
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сядзверы,падлыжачкайнепрыемназасмактала.Мiльгануладумка,
восьбудзепрыкольна,калiзараззноўубачузнаёмытваркантралёра
сазвязкамключоўадкамерыСIЗА.Такiяасцярогiбылiзусiмнебеспад-
стаўныя.УбеларускiмКДБахвотнаспецыялiзуюццанапсiхалагiчных
правакацыях.Нагэтыраз,аднак,усёабышлося.Аформiўшыканфiска-
цыюпашпарта,пасля11ночымяневярнулiўсям'юканчаткова.

Яшчэдобрычас«адмакаў«уванне.Мнездавалася,штопахi«аме-
рыканкi» (гэткая сумесь скляпення, сметнiка iморга) увайшлi ва ўсе
клеткiмайгоцела.Саскрабаўiхзсябеiзлосна,iрадаснаадначасова.
Апотымуткнуўсяносамiротамуручнiкiдыхаў,прагнаўцягваючыў
сябеiншыя,ужокрыхузабытыяпахi.Iнгаляцыяволi.Звычайныя,што-
дзённыяпрацэдуры,якiхмыпростанезаўважаемумiтуснiжыццёвай,
пасля«амерыканкi»набывалiзусiмiншысэнс,напаўнялiсяранейне-
вядомымi адчуваннямi. Ужыццi павiненбыць кантраст! Без яго спiс
стратаўнепазбежны.Iгэтабудзедоўгiспiс.

Шчаслiвытой,хтоможапростаглядзецьувочы
Мыдалёканезаўсёдызадаволеныясабой.Гэтапраўда.Кiдаючыпо-

глядумiнулае,мычастанесупрацьнештатампадправiць,зрабiцьпа-
iншаму.Анештаiзусiмзарэтушаваць.Алеўтоймомант,калiмаянага
ступiланатэрыторыюсвабоды,япадабаўсясамомусабе!Ямог гля-
дзецьпростаўвочы.Сваймусыну,жонцы,калегампапартыi,першаму
сустрэчнаму.Гэтатакоешчасце—глядзецьлюдзямувочы.

Янiкога непадвёў, нiкога непадставiў.Не заклаў у ламбард сум-
ленне.Неадроксяадперакананняўiпрынцыпаў.Явыйшаўзтурмы,
адчуваючызапастрываласцi.Наколькiбягохапiла?Неведаю!Можа,
нагод.Можа,напяць.Алеянебыўнiдэмаралiзаваны,нiнадламаны.
Мойарганiзм,мойдосвед,маежыццёвыяпрынцыпывыпрацавалi,як
аказалася,эфектыўнуюсiстэмуабароны.

Амальчатырымесяцы.Гэташматцiмала?Длячалавечагажыцця,
цьфу,зусiмнiчога.Длязнаходжанняўэкстрэмальныхумовах,умовах,
калiтыпастаўленынамяжувыжывання,гэтадыстанцыя,наякойсе-
кундыстановяццагадзiнамi,аднiвыцягваюццаўгады.

Знекаторымiўразведкуяўжонепайду
Здаецца, на трэцi дзень знаходжання ў рэжыме свабоднага рас-

параджэннясамiмсабойяiнiцыяваўстварэннепрацоўнайгрупыпа
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распрацоўцыАнтыкрызiснайпраграмы.Краiнабылаўшчыльныхаб-
дымкахфiнансавагаiэканамiчнагакрызiсу.Чырвоныдомнаватрас-
паўсюдзiўцыркуляр,якi забараняўдзяржСМI i чыноўнiкамужываць
слова«крызiс».Ябыўшчыраздзiўлены,адзесцiнаваткан'юктурна
ўзрадаваны, што палiтычныя структуры не эксплуатуюць сiтуацыю.
Быловiдавочна,штогэтачастых,хтоможасфармулявацьадказна
пытанне:«Шторабiць?»

Цяжкiя часы нараджаюць попыт на альтэрнатыву. Прафесар Баг-
данкевiчбыўпрызваны (на службуРадзiме) у якасцi кiраўнiка рабо-
чайгрупыпараспрацоўцыпраграмы.Явярнуўсяўзвыклаедлясябе
асяроддзе.Раннiпад'ём.Прабежка(пасля«маятнiкавага»хаджэнняў
прасторы2на3,бегбезсцен,калiдораў—гэтанешта!).Сустрэчы,су-
стрэчы,сустрэчы.

Разамзтымкраiнаўжонебылатакой,якдаснежня2010-га.Было
адчуванненейкайпрыгнечанасцi ўперамешку з разгубленасцю. Рэ-
прэсiўныкатокпраехаўпакраiне iлюдзях.Якследствадэфармава-
ныядумкi,учынкi,адносiны.Шматшторабiласязпадвышанайасця-
рогай,гаварыласязаглядкайпабаках.Крызiсэканамiчныпагоршыў-

Работа.
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сякрызiсамдаверу.Яразумеў,штознекаторымiўжонiколiнепайду
ўразведку.

Пакульязнаходзiўсяўiзаляцыi,умяненедадалосясяброў,алеiне
зменшылася.Длямянесяброўства—гэтанетое,штосыходзiцьзкан-
веера.Гэтавельмiiндывiдуальнаiасабiста.Затоеневымернаўзрасла
колькасцьтых,хтопрацягнуўмнерукусалiдарнасцi.

Праблемыiнепрыемнасцiнегрукаюцьудзверыперадтым,якувай-
сцi.Яныўрываюццаўнашажыццёiчасцякомзастаюцьзнянацку.Мой
арышт стаў сур'ёзным выпрабаваннем для многiх. Мая каманда не
разбеглася.Асаблiвадобрапраявiла сябежаночаяфракцыя.Аксана,
Антанiна,Аня,Валянцiна.Моцныя,прыгожыя,адказныя.

Прыйшоўчасвяртацьдаўгi
Увесь гэты час я iмкнуся вярнуць старыя даўгi. Да «амерыканкi»

сваевыхадныяяаддаваўпартыi,Беларусi,будучынi.Цяпер—сучас-
насцiiсям'i.Правiлаiвыключэннепамянялiсямесцамi.Наватутым
мярзотным мiнулым я знаходжу свой пазiтыў. Нешта падобнае са

Адпачынак.
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мнойпавiннабыло здарыцца.Япавiненбыўуперцiся iлбомумет-
ровай таўшчынi сцены «амерыканкi», каб перагледзець, пераасэн-
саваць,пераацанiцьсваёстаўленнедаблiзкiхмнелюдзей.Даапус-
канняўпоўнуюiзаляцыюспачаткупрыйшлопрасвятленне,апотым
iраскаянне.Ядаўсабеслова!Ястрымаўсваёслова!Практычнаўсе
выходныя iсвятыяправоджузсям'ёй.Яаддаюстарыядаўгi. Iмне
гэтарабiцьпрыемна.

Ябольшнелётаюўсне
Мнеперасталiснiццасны.Дакладней,зараз,калiiпамятаю,тоней-

кiяўрыўкi,ачасамтолькiпахалоднамупотуздагадваюся,штомнеснi-
ласянештазтагомiнулага.

У «амерыканцы» са
мнойадбываласянешта
незвычайнае. Сны былi
ясныя, выразныя, вост-
расюжэтныя. У колеры.
Я лётаў у сне. Гэтабылi
фантастычныя адчуван-
нi.Нiчогападобнагаяне
адчуваў.

Маяскурапакрывала-
ся «пупырышкамi», калi
я ў сантыметрах праля-
таў ад высакавольтных
лiнiй. Я фiзiчна адчуваў,
як варушацца на ветры
маеваласы.Ярагатаўяк
вар'ят.Якрычаўлюдзям,
якiя, як мурашкi, корпа-
лiсяўнiзе.

I што цiкавае, не-
калькiсноў,напрыклад,
якiя тычацца Мiхалевi-
чаiСаннiкава,аказалiся
прарочымi.Гэтатаясiту-
ацыя,калi«сонуруку».Памяць.
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Людзiзмiнулага
Ясустрэўнекалькiхчалавекзтагомiнулага.АдзiнзiхкантралёрСIЗА

КДБ.Даўганогi,чарнявыдзяцюк.Таммыягозвалi«Цюхця».Мырухалi-
сясустрэчнымiкурсамiпаКамсамольскай.Ённаткнуўсянамянепозiр-
кам.Нiбынасценку.Iсумеўся.Ягопоглядсышоўубок,iзаiмрушыла
ўследнеякраптамабмяклаецела.

Янеадчуўнiчога.Нiнянавiсцi.Нiзлосцi.Нiагрэсii.
Iяшчэаднасустрэча.ГэтабылоўкавярнiнапраспекцеНезалежнас-

цi.Ялiтаральнафiзiчнаадчуў,штомяне«свiдруюць«позiркам.Павяр-
нуўсяiадразуўбачыўгэтаганезнаёмагамаладогамужчынуздаболю
знаёмымiмневачыма.Ёнтутжапаказаўспiнуiмоцнуюпатылiцу.Яне
памылiўся.Янемогпамылiцца.Гэтавочызмаскi.Той,якаяамальдва
месяцыбылаасобайзлавеснай«амерыканкi».Той,штобiласяўсутар-
гахзлосцi.Той,штохрыпеланянавiсцю.Той,штоатрымлiвалаасалоду
адстрахупрынiжаных.Той,штоставiлаахвярголымiдабетоннайсцен-
кi.Той,штобiлачаравiкампашчыкалаткахтых,хтостаяўнарасцяжцы.
Янанезмiнулага,янаўгэтымчасе.Iянысяроднас.Вонкаватакiяж,як
iўсе.Пакульнеапрануццаўмаску.

Арышт.
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Яшчэадзiн знаёмыз«амерыканкi»—Шуневiч. Так, так, ён самы.
ЦяперашнiкiраўнiкМУС.Учалавеку,прызначанымнапасадумiнiстра
ўнутраныхспраў,япазнаўтаго,зкiмсустракаўся,з'яўляючысязаклад-
нiкам. Тамёнпрадставiўся адказным за аналiтыку ў КДБ.Мнебыло
ўсёроўна.Iправiльна,ботэрарысты-выкрадальнiкiпрасябеальбоне
кажуцьнiчога,альбоняпраўду.Насустрэчахёнбыўпадкрэсленака-
рэктны,тактоўны.Гаварыўпраўсёўзрастаючы,агрэсiўныцiскМасквы,
прарызыкiiпагрозыдлябеларускайэканомiкi,дэманстраваўздаровы
нацыяналiзм.

Можа,некагаiрасчарую,алеасабiстаадягонесходзiланiўтоеных
пагрозаў,нiкепскiхнамёкаў.Магчыма,тамуштоўягобыломаёпалiтыч-
наедасье.Такоеждэталёвае,якфлюараграфiчныздымак.Цяпермне
наватздаецца,штоёнкарыстаўсясiтуацыяй,калiможнажыўцомпага-
варыцьзчалавекамсаспiсуасабiстыхворагаўкiраўнiкадзяржавы.

Перамоганеплавае
папалiтычныммелкаводдзi

Мыпрайгралi не 19-е снежня, а значна раней, калi адмовiлiся ад
праймерыз (народнага галасавання) па вызначэннi лiдара прыхiль-
нiкаўпераменаў i персанальнайальтэрнатывыЛукашэнку. Гэтабыла
стратэгiчнаяпамылка.Па-першае,прыхiльнiкiпераменаўтакiнеатры-
малiяркавыяўленагалiдаразшырокайлегiтымнасцю.Па-другое,паў-
тарыгадыбылiстрачаныянашушуканнеўкулуарах,заместтаго,каб
працавацьзлюдзьмi.

Толькi ўявiце, калi б будучыя кандыдаты ў прэзiдэнты пайшлi ў
народнезамесяцдагаласавання,ахацябзагод.Колькiзавадскiх
прахадных можна было б «прайсцi», колькi сустрэч арганiзаваць у
рэгiёнах,колькiматэрыялаўнадрукаваць,колькiўлётакраскiдацьпа
паштовыхскрынях.

Паслягэтагафарватэркампанiiстаўвельмiплыткiмiкрохкiм.Паiм
немаглапрайсцiПЕРАМОГА.



ВАЧЫМАМАЦI

Напамін: Эду ард Ло баў на ра дзiў ся 1-га снеж ня 1988-га го да ў Вiль нi. Слу жыў тэр мi но-
вую служ бу ў спец на зе Вi цеб ска га дэ сан ту, дзе па зна ё мiў ся з ма ла да фрон таў цам з Го ме ля, 
дзя ку ю чы яко му да лу чыў ся да «Ма ла до га Фрон ту». Быў абра ны кi раў нi ком Мiн скай га-
рад ской ар га нi за цыi МФ.
За тры ма ны прэ вен тыў на 18-га снеж ня 2010-га го да ра зам з лi да рам «Ма ла до га Фрон ту» 
Змi це рам Да шке вi чам, аб вi на ва ча ны ў «злос ным ху лi ган стве» (арт. 339 ч.3 Кры мi наль на-
га ко дэк са).
24-га са ка вi ка 2011-га го да асу джа ны ў су дзе Мас коў ска га ра ё на да 4 га доў па збаў лен ня 
во лi ў ка ло нii ўзмоц не на га рэ жы му.
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Так атры ма ла ся, што но вы фiльм пра Эду ар да Ло ба ва (http://
nn.by/?c=ar&i=84362) мы ўпер шы ню гля дзе лi ра зам з яго най ма
цi Ма ры най, па коль кi з'яў лен не вi дэа ро лi ка ў iн тэр нэ це су па ла з 
яе пры хо дам да мя не. Ура зi ла не толь кi доб рая якасць пра цы, але 
i тое, як год на там вы гля дае ма цi па лiт вяз ня. Пра маў ля ла па сут
нас цi, ла гiч на, кан крэт на. Як i пад час на шай раз мо вы.

— Якiя па дзеi з мо ман ту на шай мi ну ла год няй су стрэ чы ад бы лi ся ў 
жыц цi Ва ша га сы на?

— Тур ма не тое мес ца, дзе ад бы ва ец ца шмат не ча га цi ка ва га. Па вя лi ка-
му ра хун ку, нi чо га ў нас не змя нi ла ся: як ся дзе лi, так i ся дзiм. Адзi нае, пра 
што мож на ка заць, як пра неш та грун тоў нае, гэ та ам нiс тыя. Дак лад ней, яе 
ча кан не. Не ка то рыя, на пэў на, раз лiч ва лi, што па лiт вяз нi вый дуць на во лю, 
але ў рэ аль нас цi вы нiк ака заў ся су праць лег лым. Прак тыч на на ўсiх «па лi-
тыч ных» «на ве сi лi» цэ лы стос но вых па ру шэн няў. Зра зу ме ла, зроб ле на 

гэ та бы ло для та го, каб нi хто з 
iх не мог на неш та раз лiч ваць.

— У тым лi ку i Ваш сын?
— Так. Эду ар да не кi да лi ў 

ШЫ ЗА (штраф ны iза ля тар — 
за ўва га аў та ра), але «дроб-
ных» спаг нан няў ён атры маў 
аж сем. Толь кi два пры кла ды.

Ка лi iдзе дождж аль бо снег, 
зня во ле ныя па за ко не ма юць 
пра ва iс цi ў ста ло вую не стро-
ем, а па ад на му. Цал кам ла гiч-
на — так хут чэй. Ад нак ме на-
вi та гэ та i бы ло пры чы най для 
ад ной з пры чэ пак, бо, якой па-
вiн на быць iн тэн сiў насць апад-
каў, там нi чо га не ска за на...

Зра зу ме ла так са ма, што 
зня во ле ныя хо дзяць у iн шыя 
атра ды. Звы чай на, ад мi нiст ра-
цыя ка ло нii ўсё доб ра ве дае i Сумныядумкi.
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«за плюшч вае» на гэ та во чы. З ма iм 
сы нам так не ад бы ло ся. Зла вi лi i па-
ка ра лi...

Як «злос на га па ру шаль нi ка», сы-
на ха це лi па зба вiць спат кан няў аль бо 
пе ра дач, але аб ме жа ва лi ся тым, што 
знач на ска ра цi лi гро шы «на ата вар-
ку». Ра ней iх бы ло пяць сот ты сяч бе-
ла рус кiх руб лёў, ста ла сто (з 5 ба за-
вых ве лi чынь змен ша на да 1 ба за вай 
ве лi чы нi — за ўва га аў та ра).

Для тых, хто не ве дае, па тлу ма-
чу, што гэ та спе цы яль ны гра шо вы 
ра ху нак, якi зня во ле ны мо жа вы-
ка рыс тоў ваць для на быц ця ней кiх 
рэ чаў, ежы ў ту рэм най кра ме. Як вя-
до ма, ў ка ло нi ях ку ха ры не ад роз нi-

ва юц ца ней кi мi ку лi нар ны мi та лен та мi... Ды i маг чы масць заў сё ды на быць 
кан верт цi зуб ную па сту — вель мi важ ная рэч.

Аб ме жа ван не да «ста ты сяч» рас паў сюдж ва ец ца на год. Ка лi за гэ ты 
тэр мiн ня ма па ру шэн няў, то яго па вiн ны «зняць».

Тое, што ад бы ва ла ся ва кол ам нiс тыi, з са ма га па чат ку нi ён нi я не ўспры-
ма лi, як ней кую сур' ёз ную над зею. Доб ра ра зу ме лi: яна зроб ле на не для 
зня во ле ных, а дзе ля пi я ру ся род на сель нiц тва. Маў ляў, па гля дзi це, якi я 
доб ры, вы пус каю «зэ каў».

Вы пус цi лi тых, хто не звя за ны нi з якой па лi ты кай. У боль шас цi так зва-
ных «эка на мiч ных». То бок па ру шаль нi каў за ко ну ў эка на мiч най сфе ры. 
Ска ра цi лi на год тэр мi ны i сур' ёз ным зла чын цам. Нi ко му з «па лi тыч ных», 
паў та ру ся, нi я ка га па слаб лен ня не бы ло.

Так што тут рас па вя даць ня ма ча го. Як ка жа сын, адзiн дзень па доб ны 
на iн шы. На ват у лiс тах пi саць пра неш та но вае амаль не вы па дае. Нi чо га 
асаб лi ва га не ад бы ва ец ца.

Акра мя лiс та ван ня час ад ча су бы ва юць яшчэ тэ ле фон ныя зван кi. Вель-
мi ка рот кiя i не ча ка ныя. У тым сэн се, што ты не ве да еш, ка лi гэ та ад бу дзец ца. 
«Спiс» та го, пра што трэ ба спы таць, у га ла ве збi ра ец ца да во лi вя лi кi, але ты на-
столь кi ра да па чуць го лас сы на, што за бы ва еш пра ўсе за пла на ва ныя пы тан нi.

Патаемнае.
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Прак тыч на заў сё ды на шы раз мо вы па чы на юц ца з тэ мы зда роўя i прак тыч-
на заў сё ды я чую «ўсё нар маль на». Гэ тай во сен ню па да ло ся, што ў сы на ней-
кi вель мi сум ны го лас. Як заў сё ды (каб я не хва ля ва ла ся), сын ска заў, што нi я-
кiх праб лем ня ма. I толь кi по тым я да ве да ла ся, што пры чы най бы ла хва ро ба.

Ён заў сё ды iмк нец ца мя не не за сму чаць. Пра тыя ж спаг нан нi я да ве да-
ла ся толь кi пас ля та го, як ў ка ло нiю з'ез дзiў ад ва кат.

— Па мя тую, што ў яго не так даў но быў па пскi нун цый?
— Так.
Для сы на (ка то лi ка па ве ра выз нан ню) пры езд спа да ра Гу джэ ро цi быў не 

толь кi сюр пры зам, але i ве лi чэз най ма раль най пад трым кай. Перш за ўсё та-
му, што ён у мя не вель мi ве ру ю чы хло пец.

Пас ля гэ тай су стрэ чы да яго для спо ве дзi на ват да зво лi лi прый сцi ка та лiц-
ка му ксян дзу. Больш за тое, ксёндз по тым на пi саў пра шэн не на па ста ян нае 
на вед ван не ка ло нii. Вель мi важ ны мо мант. Ка лi пра ва слаў ны ба цюш ка на вед-
ва ец ца ту ды кож ны дзень, бо там у яго бу ду ец ца царк ва, то ка та лiц ка га свя та-
ра «пра бiць» вель мi скла да на.

Дзя куй Паў лу Се вя рын цу i Юлi 
Фра ло вай з Чыр во на га кас цё ла. 
Год та му пе рад Рас твом «Воў чыя 
но ры» на ве даў ксёндз. Гэ та быў 
адзi ны вы па дак — не да зва ля юць. 
Вель мi спа дзя ю ся, што пы тан не 
бу дзе вы ра ша на ста ноў ча.

Для вер нi ка гэ та мае вель мi вя-
лi кае зна чэн не. Перш за ўсё ў пла-
не спо ве дзi, бо, дзе б ты нi зна хо-
дзiў ся, ней кiя гра хi ёсць у лю бо га 
ча ла ве ка. На ват у дум ках. Ча ла век 
па вi нен спа вя дац ца, та ды на шмат 
ляг чэй на ду шы.

Ар цы бiс куп Кляў дыё Гу джэ-
ро цi, ха ця i iталь я нец па па хо-
джан ню, га во рыць i па-рус ку, i 
па-бе ла рус ку. Са мной спа чат ку 
ён раз маў ляў праз пе ра клад чы ка i Злюбімымісабакамі.
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па тлу ма чыў гэ та тым, што та кiм чы нам лепш вы ка жа свае эмо цыi i ўра жан-
нi, а по тым мы гу та ры лi ўжо без па срэд нi каў.

Ска заў, што сва ёй муж нас цю сын вы клi кае па ва гу, спа чу ван не, i па пска-
му нун цыю на ват ха це ла ся Эдзi ка «за браць з са бой».

Сын спа чат ку быў маўк лi вым, бо не ве даў, хто пры ехаў i хо ча з iм па ба-
чыц ца. По тым Эду ард адап та ваў ся i, ка лi Гу джэро цi спы таў пра тое, што ха-
це ла ся б пе ра даць па плеч нi кам на во лi, ад ка заў — каб не спы ня лi ба раць бу 
за вы зва лен не Ра дзi мы. А мне, што ў яго ўсё доб ра. Пры ем на, ха ця я доб ра 
ра зу мею, што яго ка ло нiя не са на то рый.

— Хут ка бу дзе два га ды пас ля арыш ту. Коль кi ра зоў за гэ ты час Вы 
з iм ба чы лi ся?

— Бы ло тры доў га тэр мi но выя спат кан нi, ча ты ры ка рот ка тэр мi но выя, два 
«праз шкло» на «ва ла дар цы» i «Дзень ад чы не ных дзвя рэй» у ка ло нii.

Доў га тэр мi но выя пра хо дзяць у спе цы яль ным бу дын ку. Там ёсць па кой 
для ад па чын ку, дзе мож на па гля дзець тэ ле вi зар, але мы iм амаль не ка рыс-
та ем ся.

Гармонія.
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Ве даю, што iн шыя зня во ле ныя па кi да юць там сва iх ма цi i «п'юць гар ба-
ту» з сяб ра мi. У нас гэ та га не бы вае. Не рас ста ем ся нi на хвi лi ну. Не мо жам 
на га ва рыц ца...

Па за ко не доў га тэр мi но выя спат кан нi пра хо дзяць на пра ця гу трох су-
так. У «Воў чых но рах» так i ёсць, але гэ та га пра вi ла пры трым лi ва юц ца не 
паў сюль. На прык лад, Ва лi Алi не вiч (ма цi па лiт зня во ле на га Iга ра Алi не вi ча 
— за ўва га аў та ра) «да лi» толь кi су ткi.

Кi раў нiц тва кож най ка ло нii ўво дзiць свае «пра вi лы».
На мой по гляд, каб не бы ло та ко га «са ма дур ства», трэ ба ўсё стро га рэг-

ла мен та ваць i пры браць шчы лi ны на кшталт «на усмотрение администра-
ции». Стро га ка раць за па ру шэн нi ў гэ тай га лi не. I раз мо ва не толь кi пра 
спат кан нi. Тое ж са мае ад бы ва ец ца з тэ ле фон ны мi раз мо ва мi, пе ра да ча мi.

А то ў нас рэг ла мен ту юць усё, акра мя та го, што кан крэт на па трэб на лю-
дзям...

Кож ны раз вяр та еш ся са слязь мi на ва чах i да во лi доў га «ады хо дзiш» 
пас ля спат кан ня... Цал кам раз бi ты, стом ле ны... Зда ец ца, тры днi бы ла ра зам 
з сы нам — трэ ба ра да вац ца, а атрым лi ва ец ца на ад ва рот... Цяж ка па кi даць 
яго там...

18-га снеж ня 2012-га го да ў нас «свя та» — па ло ва тэр мi на па ка ран ня. 
Два га ды атры ма лi ся «вы кi ну ты мi» з жыц ця. За гэ ты тэр мiн сын змог бы 
шмат што зра бiць..

Эдзi ку «да лi» ча ты ры га ды, а Дзi му Да шке вi чу два. Да шке вi чу по тым 
да да лi год. Ён (у лiс тах) вы каз ваў спа дзя ван не, што па ам нiс тыi май му сы ну 
год «скi нуць» i яны ра зам вый дуць на во лю. Не атры ма ла ся...



ДЗВЕЎАДНЫМ

Да вед ка: Аляк сандр Арас то вiч на ра дзiў ся 9-га снеж ня 1952-га го да ў Слуц ку. У 1975-ым 
го дзе скон чыў Бе ла рус кi по лi тэх нiч ны iн сты тут (ця пер БНТУ). Ву чыў ся ў ас пi ран ту ры ў 
Чэ ха сла вач чы не, аба ра нiў ды сер та цыю i стаў да цэн там. На пра ця гу 27 га доў вы кла даў на 
ка фед ры бу даў нi чай ме ха нi кi ў род най ВНУ.
Пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010-га го да быў да ве ра най асо бай кан ды да та ў прэ зi дэн ты 
М.Стат ке вi ча. За тры ма ны ўве ча ры 19-га снеж ня. Утрым лi ваў ся ў СI ЗА КДБ. Аб вi на вач-
ван не прад' яў ле на па част ках 1 i 2 ар ты ку ла 293 Кры мi наль на га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь (ар га нi за цыя i ўдзел у ма са вых бес па рад ках). 15-га лю та га 2011-га го да быў вы зва ле-
ны пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе.
23-га жнiў ня 2011-га го да кры мi наль ная спра ва су праць А. Арас то вi ча бы ла спы не ная ў 
су вя зi з ад сут нас цю ў яго ных дзе ян нях скла ду зла чын ства.
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Ад са ма га па чат ку мы да мо вi лi ся аб тым, што гэ ты на рыс бу дзе 
скла дац ца з двух час так. Аляк сандр Арас то вiч па га дзiў ся рас па
вес цi пра ся бе толь кi з умо вай, што ў тэкс це пра яго бу дзе ска за на 
не больш, чым пра Мi ко лу Стат ке вi ча.

Па га дзi це ся, вель мi не звыч ная для па лi ты кi сцiп ласць.

Словапрасябе
«Мой баць ка Iван Паў ла вiч ро дам з вёс кi Во ла ша ва, што пад Слуц кам. 

Пад час вай ны ён зма гаў ся з нем ца мi, быў ка пi та нам су праць тан ка вай ар ты-
ле рыi, ка ман дзi рам ба та рэi. Ад нак скон чы ла ся вай на для яго вель мi хут ка. 
Пад час ад ступ лен ня Чыр во най ар мii пад Сма лен скам не ча ка на за вя заў ся 
бой i аско лак па паў у га ла ву. Ас кеп кi ча рап ной кос цi тра пi лi ў мозг. У на ва-
сi бiр скiм шпi та лi ўра чы паў та ры га ды зма га лi ся за яго жыц цё. По тым рэ-
абi лi та цыя i зваль нен не з ар мii.

Ма цi зва лi Ксе нi яй Кi ры лаў най. Яна ро дам з Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на 
Го мель скай воб лас цi. Дак лад ней, з вёс кi Крыўск.

Там яе i за ста ла вай на. Да 1943-га го да яна зна хо дзi ла ся пад аку па цы яй, а 
пас ля вы зва лен ня ад ра зу пай шла ў пi са ры ад на го са шта боў дзе ю чай ар мii.

Пас ля вай ны па сту пi ла ў Го мель скi пла на ва-фi нан са вы тэх нi кум, пас ля 
за кан чэн ня яко га яе i на кi ра ва лi ў Слуц кi гар вы кан кам. У гэ тым го ра дзе мае 
баць кi i су стрэ лi ся, за ка ха лi ся, па бра лi ся шлю бам. У 1946-ым го дзе на ра дзi-
ла ся мая ста рэй шая сяст ра Люд мi ла, а 9-га снеж ня 1952-га — я.

На жаль, баць коў ужо ня ма, а сяст ра, дзя куй Бо гу, жы вая. Ужо, на ту-
раль на, на пен сii.

Ка неш не, ка лi я пай шоў у пер шы клас пер шай слуц кай ся рэд няй шко лы, 
нам не ка за лi, што гэ та ад на са ста рэй шых на ву чаль ных уста ноў Бе ла ру сi. 
У дру гой па ло ве XVII ста год дзя на яе ба зе па ча ла пра ца ваць ПЕР ШАЯ ў 
Бе ла ру сi гiм на зiя.

Пас ля шко лы збi раў ся iс цi ў Мас коў скi авiя цый ны iн сты тут (МАI). Ма рыў 
стаць лёт чы кам аль бо бу да ваць са ма лё ты. Ха ця з ма тэ ма ты кай сяб ра ваў вель мi 
доб ра (на ват у рэс пуб лi кан скай алiм пi я дзе пры маў удзел), ры зы ка ваць не стаў. 
Да та на ро дзi наў бы ла та кой, што, ка лi б пер шая спро ба бы ла ня ўда лай, мя не 
вяс ной ад ра зу б «за бра лi» ў вой ска. Па гэ тай пры чы не аб раў iн шае.

...Та ды ён на зы ваў ся бу даў нi чым фа куль тэ там БПI (Бе ла рус кi по лi тэх-
нiч ны iн сты тут — за ўва га аў та ра), спе цы яль насць « пра мыс ло вае, гра ма-
дзян скае бу даў нiц тва».
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Ву чыц ца бы ло ня цяж ка. Па ра лель на зай маў ся «спе цы фiч ным» спор-
там — ту рыз мам, дзя ку ю чы яко му аб' ез дзiў амаль усю еў ра пей скую част ку 
бы ло га Са вец ка га Са ю за.

Ме на вi та та ды я зра зу меў, што бе ла ру саў ня пра вiль на лi чыць ней кiм 
склад нi кам «вя лi ка га са вец ка га на ро да». У нас свое асаб лi выя гiс то рыя, мен-
та лi тэт, лю дзi. За ме жа мi Бе ла ру сi гэ та ад чу ва ец ца па-са праўд на му моц на.

ЗунучкайМартай.
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У тыя га ды ў БПI бы ла ва ен ная ка фед ра. Там стаў лей тэ нан там. Як ста-
рас та гру пы, на пi саў ра парт на служ бу на Цi хiм акi я не. У рэ аль нас цi ж вый-
шла iнакш.

Нi хто на гэ та не звяр нуў нi я кай ува гi, i нас раз мер ка ва лi вель мi ба наль-
на — па ал фа вi це. Я тра пiў у бу даў нi чы ба таль ён, якi бу да ваў ткац кiя фаб-
ры кi ў ра сiй скай Iва наў скай воб лас цi.

Ме на вi та яны по тым ста лi ас но вай «го ра да ня вест». I ме на вi та та ды 
я зра зу меў, што, ка лi КПСС ства рае ней кi жа но чы ГУ ЛАК i вы дае гэ та за 
сваё да сяг нен не, у на шай кра i не вi да воч на тво рыц ца неш та не тое...

Да рэ чы, пе рад тым, як пай шоў слу жыць, мы з Лю бай па бра лi ся шлю бам. 
Яна ву чы ла ся са мной у ад ной гру пе. Вель мi скла да на га лё су ча ла век. Яе 
дзе да па мат чы най лi нii рас стра ля лi пад час пер шай хва лi рэ прэ сiй. А яго ная 
жон ка (ад па вед на ба бу ля), каб па збег нуць арыш ту, з'е ха ла аж но ў Рас тоў-
на-До не.

Наш сын Змi цер на ра дзiў ся ў 1976-ым го дзе, а дач ка Да ры на — у 
1987-ым.

Сын зай ма ец ца бiз не сам, а дач ка пас ля ўдзе лу ў кам па нii Мi лi нке вi ча i 
на мё та ва га га рад ка 2006-га го да (за якi «да лi» 10 су так) па пра гра ме Ка лi-
ноў ска га па еха ла ву чыц ца ў Поль шчу. Атры ма ла там ар хi тэк тур ную аду ка-
цыю. За раз пра цуе ў ад ной вар шаў скай пры ват най фiр ме.

Пас ля вой ска мы пры еха лi ў Мiнск. З пэў ны мi цяж кас ця мi, ка неш не, бо 
прос та так у 1977-ым го дзе тра пiць у ста лi цу бы ло не маг чы ма. Да па маг ло 
толь кi тое, што «пе ра тур ба цыi» з паш пар там зра бi лi мя не «ха лас тым».

Пра ца ўлад ка ваў ся май страм у пя ты бу даў нi чы трэст, якi за раз на зы ва ец-
ца «Мiнск прам буд». А па коль кi яшчэ пад час ву чо бы я цяг нуў ся да на ву кi, 
лю дзi, якiя вы кла да лi ў той час, ска за лi пра тое, што на ка фед ры бу даў нi чай 
ме ха нi кi пла ну ец ца ва кан сiя. Вы ра шыў пры няць удзел у ад па вед ным кон-
кур се. Пе ра мог i стаў пра ца ваць асiс тэн там.

У 1988-ым го дзе ў Бра цiс ла ве аба ра нiў кан ды дац кую ды сер та цыю. Ча му 
там? Спра ва ў тым, што на чар го вай на ву ко вай кан фе рэн цыi па зна ё мiў ся 
з ад ным сла вац кiм пра фе са рам i вы ка заў жа дан не ў iх ву чыц ца. Той да слаў 
ад па вед нае за пра шэн не.

Усе пы тан нi та ды вы ра ша лi ся ў Маск ве (Са вец кi Са юз усё ж). Пер ша-
па чат ко ва мне ад мо вi лi. Маў ляў, та кой маг чы мас цi ня ма. Да бi ваў ся гэ та га 
тры га ды i, толь кi дзя ку ю чы гар ба чоў скай пе ра бу до ве, змог да сяг нуць па-
трэб на га вы нi ку.
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Як мне зда ва ла ся, пад ву чыў iх мо ву (па доб ная да бе ла рус кай — за ўва
га аў та ра) i ў 1986-ым го дзе па ехаў у Бра цiс ла ву, у Сла вац кую вы шэй шую 
тэх нiч ную шко лу. Дак лад ней, на бу даў нi чы фа куль тэт ка фед ры ме та лiч ных i 
драў ля ных кан струк цый. Там i вы свет лi ла ся, што мае ве ды ад нос на сла вац-
кай мо вы (як гэ та ска заць больш мяк ка) не са мыя дак лад ныя. Прый шло-
ся шмат што за свой ваць са мо му. Кож ны сказ, вы раз я iмк нуў ся вы маў ляць 
так, як гэ та ро бяць са мi сла ва кi. Ка пi ра ваў iх жэс ты, мi мi ку. Праз не ка то ры 
час у тое, што я iн ша зе мец, на ват цяж ка бы ло па ве рыць.

Вель мi пры го жая кра i на. Цу доў ныя лю дзi. Ка лi б не быў жа на ты, на пэў-
на, у Бе ла русь не вяр нуў ся б... На ват iмя для сва ёй дач кi по тым вы браў сла-
вац кае.

Чэ ха сла ва кiя (та ды дзяр жа ва бы ла агуль най i для чэ хаў, i для сла ва каў) 
лi та раль на вi ра ва ла. У па лi тыч ным сэн се, ка неш не. Па шан ца ва ла тра пiць 
на пер шы апа зi цый ны мi тынг, якi ра за гнаў мяс цо вы АМАП. У iх та ды ад-
бы ло ся неш та па доб нае да на шых «Дзя доў-88».

У 1989-ым го дзе я вяр нуў ся ў Бе ла русь. На род най ка фед ры атры маў па-
са ду да цэн та i па чаў вы кла даць. Пра тры маў ся да 2006-га го да. Перш за ўсё 
та му, што не да ваў на го даў для рас пра вы: у кам па нi ях нi ко лi не вы пiў на ват 
ке лiх шам пан ска га, на пра цу пры хо дзiў заў сё ды свое ча со ва.

Бу даў нi чая ме ха нi ка — дыс цып лi на, якая ба зу ец ца на фi зi цы i ма тэ ма ты-
цы, та му «па лi тыч ных ню ан саў» тут не мо жа быць. Iдэ о ла гам з КДБ, якiя 
пiль на са чы лi за гэ тым, прос та не бы ло за што за ча пiц ца.

I ўво гу ле. На мой по гляд, леп шая агi та цыя за тое, чым ты зай ма еш ся, гэ-
та тое, як ро бiш сваю спра ву. Асаб лi ва ад нос на вы кла дан ня. Ра бi ўсё так, як 
быц цам бы ро бiш гэ та ў апош нi раз.

З па чат кам но ва га ты ся ча год дзя ў мя не па кры ху па ча лi зда ваць га ла са-
выя звяз кi. Яны ста лi пух нуць, i маг чы масць раз маў ляць па гар ша ла ся. У 
па лi клi нi цы не ад на ра зо ва спраў ля лi ся з гэ тай хва ро бай i кож ны раз ка за лi, 
што яна пра фе сiй ная.

На пэў на, на пра цы ўсе ра зу ме лi, та му «вы пад ко ва» пры му ша лi пра ца-
ваць у са мых ха лод ных аў ды то ры ях... Дай шло да та го, што ў 2006-ым го дзе 
ўра чы ска за лi — хо пiць i бы лi га то выя на пi саць лю бую па пе ру, каб мне знi-
зi лi «га ла са вую на груз ку» i пе ра вя лi на чвэрць «стаў кi».

Як i трэ ба бы ло ча каць, кi раў нiц тва на гэ та не па га дзi ла ся: аль бо пра цуй 
на поў нi цу, аль бо зваль няй ся. Я вы браў дру гое. I прос та не па даў да ку мен-
ты на чар го вы кон курс.
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Хут чэй за ўсё, кi раў нiц тва на ша га ўнi вер сi тэ та бы ло гэ та му вель мi ра да, 
бо на той мо мант ужо прай шоў Кан грэс дэ ма кра тыч ных сi лаў (той са мы, 
дзе А.Мi лi нке вi ча аб ра лi адзi ным апа зi цый ным кан ды да там на прэ зi дэнц-
кiх вы ба рах —за ўва га аў та ра), дзе я прад стаў ляў на шу пар тыю i ся дзеў у 
прэ зi ды у ме.

По тым яшчэ шэсць га доў да пен сii пра ца ваў у сфе ры, якую доб ра ве даю. 
Зай ма ю ся гэ тым i за раз.»

СловапраМiколу
«Пас ля вяр тан ня ў 1989-ым го дзе са Сла вач чы ны я ўба чыў тут iн шую (у 

па лi тыч ным сэн се) кра i ну. Амаль усе сяб ры, з якi мi ра зам ву чыў ся, ужо вы-
зна чы лi ся ў аса бiс тых па лi тыч ных пры яры тэ тах. Нех та пай шоў у БНФ, нех-
та ў апа зi цый ную Бе ла рус кую са цы ял-дэ ма кра тыч ную гра ма ду (БСДГ).

Мне вель мi па да ба лi ся iдэi Бе ла рус ка га на род на га фрон ту, але ўжо ў той 
час ад чу ваў, што, на ват ка лi БНФ пе ра мо жа, улас цi вы iм ра ды ка лiзм не да-
зво лiць доў га пра тры мац ца ў iдэй на ва ро жым ася род дзi.

Да та го ж вы ра шэн не ўсiх пы тан няў БНФ па мыл ко ва «за мы каў» на 
ся бе, што знач на спрас цi ла дзе ян нi апа не нтаў. Яны «бi лi» толь кi ў ад ну 
«кроп ку».

Да стат ко ва ўзга даць, як ад ным фiль мам «Дзе цi iл жы» ўла ды па сут нас цi 
звя лi да мi нi му му ўплыў на гра мад ства са май буй ной апа зi цый най струк-
ту ры.

На мой по гляд, больш ла гiч ным бы ло ўступ лен не ў БСДГ, якой на той 
мо мант кi ра ваў Алег Ана толь е вiч Тру саў. У 1990-ым го дзе на пi саў ад па вед-
ную за яву.

Та ды быў са праўд ны роск вiт апа зi цый най пар тый нас цi. У на шу пар тыю 
ўва хо дзiў рэк тар Ака дэ мii мас тац тваў Ва сiль Ша ран го вiч (на ват да ваў па-
мяш кан не для пра вя дзен ня яе з'ез ду). А ся род сяб роў БСДГ быў i Iгар Чар-
няў скi, якi за раз пра цуе ў Мi нiс тэр стве куль ту ры.

Да рэ чы, ме на вi та ён пра па на ваў узяць на пра цу ў БСДГ маю жон ку, якая 
на той мо мант за свае па лi тыч ныя сiм па тыi ста ла бес пра цоў най.

У гэ ты ж час з'я вiў ся адзiн з но вых лi да раў БСДГ — Мi ка лай Вiк та ра вiч 
Стат ке вiч. Асо ба з усiх ба коў не ар ды нар ная i ад мет ная. Упер шы ню пра яго 
гуч на па чу лi ў па чат ку 1991-га го да, ка лi Стат ке вiч у знак пра тэс ту су праць 
пад аў лен ня тан ка мi лi тоў скiх дэ ман стран таў вый шаў з КПСС, а 20-га жнiў-
ня 1991-га го да стаў адзi ным бе ла рус кiм вай скоў цам, якi пуб лiч на вы сту пiў 
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су праць мас коў ска га пут чу. Та ды ж ён аб' явiў пра ства рэн не Бе ла рус ка га 
згур та ван ня вай скоў цаў.

Праз год на цэнт раль най мiн скай пло шчы ад бы ло ся не звы чай на пры го-
жае i ма са вае пры няц це вай ско вай пры ся гi. З ха руг ва мi, з шэс цем па га лоў-
на му пра спек ту ста лi цы.

Зра зу ме ла, пы тан не аб пар тый ным стар шын стве па вiн на бы ло пра гу-
чаць. Так i ад бы ло ся. Пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў 1994-га го да для мно гiх 
ста ла вi да воч на, што па трэб ны но вы стар шы ня БСДГ. У 1995-ым го дзе 
iм аб ра лi Мi ко лу Стат ке вi ча. З чым i не змог змi рыц ца Алег Ана толь е вiч 
Тру саў i звяр нуў ся да Ста нi сла ва Шуш ке вi ча з пра па но вай уз на ча лiць сва-
iх пры хiль нi каў. Так ся род бе ла рус кiх са цы ял-дэ ма кра таў ад быў ся пер шы 
рас кол.

Пас ля аб' яд нан ня на шай пар тыi i Пар тыi на род най зго ды ўзнiк ла Бе ла-
рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя (На род ная Гра ма да), i Мi ко ла Стат-
ке вiч стаў стар шы нёй БСДП (НГ).

Перш за ўсё Мi ка-
лай ха цеў, каб бе ла-
рус кiя са цы ял-дэ ма-
кра ты ме лi ў пар ла-
мен це сваю фрак цыю. 
Мы спа дзя ва лi ся, што 
яна да зво лiць да нес цi 
да гра мад ства iдэi са-
цы ял-дэ ма кра тыi, пра-
па но вы па ўнут ра най 
i знеш няй па лi ты цы 
Бе ла ру сi. Пар ла мент 
— тры бу на, дзе гэ та 
i трэ ба ра бiць, бо на-
ша пар тыя не рэ ва лю-
цый на га, а эва лю цый-
на га, пар ла менц ка га 
ты пу.

Та кую фрак цыю 
ства ры лi, i яе ўзна ча-
лiў бы лы мi нiстр за- ЗМiколамСтаткевiчам.
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меж ных спраў Пят ро Краў чан ка. Ён так са ма быў сяб рам БСДП (НГ), але 
ўсiм бы ло вi да воч на, што пар тыя вы ка рыс тоў ва ец ца iм для та го, каб стаць яе 
лi да рам i з гэ тай пля цоў кi ўдзель нi чаць у прэ зi дэнц кiх вы ба рах (дзе той збi-
раў ся пе ра маг чы). Аб са лют на нар маль ная (пар тыi i iс ну юць для па лi тыч най 
ба раць бы i пры хо ду да ўла ды) па зi цыя, якую ён на ват асаб лi ва i не ха ваў.

Та му, ка лi Краў чан ка вы сту паў су праць Стат ке вi ча, iмк нуў ся як след вы-
ка рыс тоў ваць ба га ты аса бiс ты до свед. Ён ве даў, як (у сва iх мэ тах) трэ ба 
пра во дзiць з'ез ды, як i ка лi ар га нi за ваць «вы сту пы з за лы».

Тут трэ ба ад даць на леж нае. У роз ных пар тый ных iнт ры гах Пят ро Кузь-
мiч ве дае толк. На прык лад, на тым жа з'ез дзе ся дзяць по бач з та бой лю дзi. 
Зда ец ца, што сяб ры, але ў «па трэб ны» мо мант яны ро бяць «па трэб ны» 
вы ступ, пас ля яко га са праў ды зда ец ца, што Стат ке вiч не ча га не ра зу мее. 
Пят ро Краў чан ка ўстае i тлу ма чыць, ча му неш та ўжо ад бы ло ся не так i якое 
ёсць вый це з гэ тай сi ту а цыi...

Маг чы ма, i стаў бы лi да рам, бо пры хiль нi каў у пар тыi ў яго ха па ла (асаб-
лi ва з бы лой на менк ла ту ры), але ў ней кiм сэн се ён быў чу жы. Асаб лi ва для 
лю дзей, якiя ка лiсь цi бы лi iм па крыў джа ныя.

Та му, ка лi Краў чан ка пра вёў па ся джэн не на шай фрак цыi i вы сту пiў за 
са юз з Ра сi яй (гэ та цал кам не ўпiс ва ла ся ў пар тый ную пра гра му i по гля ды 
на бу ду чае Бе ла ру сi ў све це), да яго ўзнiк ла шмат пы тан няў. А ка лi быў па-
збаў ле ны перс пек тыў кi ра ван ня, з пар тыi ўво гу ле сы шоў.

Гэ та азна ча ла, што ў Мi ко лы больш не ста ла та кiх ам бi цый ных кан ку-
рэн таў...

У Стат ке вi ча бы ла цу доў ная iдэя пра тое, што Бе ла русь па вiн на быць 
част кай Еў ро пы i ЕС. I мы яе iмк ну лi ся ма тэ ры я лi за ваць у сва ёй дзей нас цi. 
У свой час на пра ця гу не каль кiх ме ся цаў мы рас паў сю дзi лi больш за мiль ён 
улё так пра тое, што гэ та дасць на шай кра i не.

На мой по гляд, за раз бе ла рус кi на род раз гля дае маг чы масць ус туп лен ня 
ў Еў ра са юз як рэ аль ную (згод на з мно гi мi са цы я ла гiч ны мi апы тан ня мi) у 
тым лi ку i дзя ку ю чы Мi ка лаю Стат ке вi чу. Але што гэ та за ар га нi за цыя, якой 
КДБ не мо жа даць ра ды...

Жар тую, ка неш не, але мы доб ра ба чы лi тых лю дзей, якiя прый шлi ў пар-
тыю з кан крэт най мэ тай па зба вiць яе кан крэт на га лi да ра. Маў ляў, Мi ка лай 
Вiк та ра вiч Стат ке вiч «не той ча ла век, якi за раз па трэб ны».

Ме на вi та, пы тан не лi дар ства i ста ла для БСДП (НГ) свое асаб лi вым 
«яб лы кам раз ла ду». Ад ны вы сту па лi за тое, каб на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 
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пар тыя вы лу ча ла свай го стар шы ню Мi ка лая Стат ке вi ча кан ды да там у прэ-
зi дэн ты i ра бi ла ўсё (збi ра ла под пi сы, пра во дзi ла агi та цыю) для яго пе ра-
мо гi.

Бы лi i iн шыя, якiя лi чы лi, што та кiм ча ла ве кам па вi нен быць прад стаў-
нiк дзе ю чай на менк ла ту ры. Маў ляў, яны бу дуць яго ве даць i «цi хай са пай» 
(як у свой час бы ло з Гар ба чо вым i пус ты мi пры лаў ка мi) руй на ваць рэ жым 
«знут ры».

Мно гiя з iх цы нiч на збег лi ад Шуш ке вi ча i спа чат ку га ва ры лi, што iм не 
па да ба юц ца iдэi, якiя ёсць там, а да спа до бы дзей насць Стат ке вi ча. Ней кiм 
чы нам яны апы ну лi ся на кi ру ю чых па са дах. Ха ця пры гэ тым нi хто не пра-
ца ваў «на нi зе». То бок, у ней кай ра ён най ар га нi за цыi.

Ме на вi та гэ тыя лю дзi по тым i па тра ба ва лi знай сцi для пар тыi спон са ра. 
«Знай шлi» яго ў вы гля дзе Ка зу лi на i ху цень ка па вы клю ча лi з пар тыi пры-
хiль нi каў Мi ка лая Стат ке вi ча i яго са мо га.

У 2005-ым го дзе Кан грэс дэ ма кра тыч ных сi лаў аб раў адзi на га кан ды да та 
ад апа зi цыi на прэ зi дэнц кiх вы ба рах. Гэ тыя лю дзi вы ра шы лi «iс цi сва ёй ка-
ло най». Чым гэ та скон чы ла ся — доб ра вя до ма.

Шчы ра ка жу чы, мне шка да гэ та га ча ла ве ка. Па-пер шае, яго «кi ну лi» 
чы ноў нi кi. Па-дру гое, «кi ну лi» тыя, хто не ка лi «кi нуў» Стат ке вi ча. Ка лi 
Ка зу лiн не стаў прэ зi дэн там, яны пер шы мi па ча лi раз бя гац ца, i той за стаў ся 
амаль адзiн. А ка лi ён апы нуў ся у тур ме, цал кам ад мо вi лi ся ад яго лi дар ства. 
У та кiх умо вах зра бiць ча ла ве ка «га на ро вым стар шы нёй» на ват за ме жа мi 
пры стой нас цi...

У той час Мi ка лай Вiк та ра вiч па чаў па сту по ва збi раць лю дзей, якiя не 
пай шлi за Ка зу лi ным. Ра бiў гэ та, як бы лы вай ско вец, скру пу лёз на, дак лад-
на, па сту по ва. Вы сту паў за тое, каб яны пры ма лi ўдзел у пар ла менц кiх вы-
ба рах. Та му, ка лi пад час прэ зi дэнц кай кам па нii нам прый шло ся за яго збi-
раць под пi сы, нi я кiх праб лем не бы ло, бо бы лi вя до мы мi ўсе не аб ход ныя 
ад ра сы.

Пры ем на, што по бач з на мi быў i Дзмiт рый Ус. Ка лiсь цi ў пар тыю яго 
пры вёў цу доў ны ча ла век Ге ор гiй Ста нi сла ва вiч Та ра се вiч (свет лая па мяць). 
Ус ба ла та ваў ся ў гар са вет i вель мi раз лiч ваў на на шу пад трым ку. З да па мо-
гай пар тыi та ды ён стаў дэ пу та там i не за быў ся пра гэ та да бро.

Ка лi (як i Мi ко ла) ён вы ра шыў пры няць удзел у прэ зi дэнц кай кам па нii, 
под пi сы мы збi ра лi ад на ча со ва за абод вух. I на мно гiя су стрэ чы з вы бар-
шчы ка мi яны ез дзi лi ра зам.
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Вы лу чэн не кан ды да там у прэ зi дэн ты Мi ко лы Стат ке вi ча пад тры ма лi рух 
са лi дар нас цi «Ра зам», якi ўзна чаль вае Вя ча слаў Сiў чык, ар га нi за цыя, якой 
кi руе Сяр гей Скра бец, то бок арг ка мi тэт па ства рэн ню са цы ял-дэ ма кра-
тыч най пар тыi «Сва бо да», i на шы струк ту ры.

Пад апош нi мi ма юц ца на ўва зе тыя, хто аб' яд наў ся ва кол Мi ко лы Стат ке-
вi ча. Яны ства ры лi арг ка мi тэт па ства рэн ню ад ноў ле най Бе ла рус кай са цы-
ял-дэ ма кра тыч най пар тыi (На род ная Гра ма да) i аб ра лi яго сва iм стар шы-
нёй, а мя не пер шым на мес нi кам. На прэ зi дэнц кiх вы ба рах Мi ко ла Стат ке-
вiч пра па на ваў стаць яго да ве ра най асо бай.

Аб ста вi ны на ша га за тры ман ня пас ля кры ва вых па дзей 19-га снеж ня 
2010-га го да ве да юць мно гiя. Да дам толь кi, што пад час «ха пу на» мне па-
шан ца ва ла пра рвац ца ў мет ро. Пе рад тым, як ехаць да моў, вы ра шыў па тэ-
ле фа на ваць Мi ко лу. Ака за ла ся, ён зна хо дзiц ца не па да лёк у Мi хай лаў скiм 
скве ры. Су стрэ лi ся, вы свет лi ла ся, што яму ба наль на НЯ МА ДЗЕ НА ЧА-
ВАЦЬ, i я пра па на ваў па ехаць да мя не. Так соў ка пра еха ла ўся го не каль кi 
со цень мет раў, ка лi яе бла ка ва ла мi лi цэй ская ма шы на.

Мi ко лу за бра лi асоб на, а мя не кi ну лi ў звы чай ны аў та зак. Доў га ва зi лi па 
Мiн ску, по тым да ста вi лi на Акрэс цi на. Спа чат ку ха це лi «пры шыць» звы-
чай ную для ўсiх iн ша дум цаў «ла ян ку» (з iл жы вы мi свед ка мi ў мi лi цэй скай 
фор ме), а ка лi да ве да лi ся пра су вязь з Мi ко лам Стат ке вi чам, на дзе лi кай-
дан кi i ад вез лi ў «аме ры кан ку».

Па дзеi, якiя по тым ад бы лi ся ва кол Мi ко лы Стат ке вi ча, яшчэ раз свед чаць 
пра тое, што не ка лi вы бар мной зроб ле ны пра вiль на. Гэ та — АСО БА!»
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На па мiн: Мi ка лай Стат ке вiч на ра дзiў ся 12-га жнiў ня 1956-га го да ў вёс цы Ляд на Слуц-
ка га ра ё на. Скон чыў ся рэд нюю шко лу, за тым — Мiн скае вы шэй шае iн жы нер нае зе нiт нае 
ра кет нае ву чы лi шча па спе цы яль нас цi «ва ен ны iн жы нер па ра дыё элект ро нi цы». У 1986-
ым го дзе аба ра нiў кан ды дац кую ды сер та цыю, у 1993-iм — док тар скую. Атры маў во iн скае 
зван не пад пал коў нi ка. У 1991-ым го дзе Мi ка лай Стат ке вiч ства рыў i ўзна ча лiў Бе ла рус кае 
згур та ван не вай скоў цаў. З 1995-га го да стар шы ня Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар-
тыi (На род ная Гра ма да).
У 2005-ым го дзе М. Стат ке вiч быў асу джа ны да 3 га доў аб ме жа ван ня во лi за ар га нi за цыю 
ў каст рыч нi ку 2004-га го да ў Мiн ску ву лiч най ак цыi су праць афi цый ных вы нi каў пар ла-
менц кiх вы ба раў i рэ фе рэн ду му.
Кан ды дат у прэ зi дэн ты на вы ба рах 2010-га го да. Арыш та ва ны 19-га снеж ня, утрым лi ваў ся 
ў СI ЗА КДБ. Аб вi на ва ча ны па ч. 1 арт. 293 Кры мi наль на га ко дэк са (ар га нi за цыя ма са вых 
бес па рад каў).
26-га траў ня 2011-га го да Мi ка лай Стат ке вiч асу джа ны да 6 га доў па збаў лен ня во лi ў ка ло-
нii ўзмоц не на га рэ жы му. У сту дзе нi 2012-га го да рэ жым па ка ран ня зме не ны, i ён пе ра ве-
дзе ны ў тур му №4 г. Ма гi лё ва.
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На пэў на, Ма ры на Ада мо вiч ад на з са мых ак тыў ных з тых, ка го 
са мi яны на зы ва лi «ма ма жо на мi». Афi цый ная ж наз ва — ка мi тэт 
«Вы зва лен не». Ство ра ны ён быў ад ра зу пас ля арыш таў, якiя ста лi 
«вi зiт кай» кры ва вых па дзей 19га снеж ня 2010га го да. Скла даў ся 
з ма цi i жо нак тых, хто апы нуў ся та ды за кра та мi. Та му i гу чыць 
так смеш на — ма ма жо ны.

Не смеш на толь кi тое, што муж Ма ры ны Мi ка лай Стат ке вiч па 
гэ ты дзень зна хо дзiц ца за кра та мi...

— На коль кi я па мя таю, пер шыя днi зна хо джан ня Мi ка лая ў Шкло
ўскай ка ло нii скла да лi ся, мяк ка ка жу чы, не са мым леп шым чы нам...

— На га даю, што Мi ко лу эта па ва лi ў Шклоў 11-га чэр ве ня 2011-га го да. 
Вель мi доб ра па мя таю той дзень, та му што ме на вi та та ды не ста ла Вi та лi ка 
Сi лiц ка га. Да 7-га лi пе ня ў мя не яшчэ бы лi спа дзе вы на тое, што ў ка ло-
нii бу дуць пры трым лi вац ца (ха ця б ва ўрэ за ным вы гля дзе) ней кiх за ко наў i 
пра воў асо бы. З пры ез дам у Шклоў Лу ка шэн кi iх не ста ла.

Но вы мяс цо вы за вод га зет най па пе ры фак тыч на мя жуе з ка ло нi яй. Пад-
час вы сту пу i пра гу ча ла доб ра вя до мая пра па но ва пра тое, што « ня хай на-
пi шуць пра шэн не аб па мi ла ван нi i з'яз джа юць». У Лу ка шэн кi бы лi так са ма 
над зеi на тое, што «по ря доч ные за клю чен ные им (па лi тыч ным) по ка жут».

Атры ма ла ся на ад ва рот. Па сут нас цi, паў сюль зня во ле ныя па iн шых ар-
ты ку лах аказ ва лi пад трым ку «па лi тыч ным».

З гэ та га вi зi ту па чаў ся не ве ра год ны цiск на ўсiх па лiт вяз няў. У шкло-
ўскай ка ло нii (акра мя Мi ко лы Стат ке вi ча — за ўва га аў та ра) та ды «ся дзе-
лi» Аляк сандр Клас коў скi, Алег Гнед чык, Ула дзi мiр Ло бан i Змi цер Но вiк.

У дзень на ро дзi наў Мi ко лы (12-га жнiў ня) бы ло аб' яў ле на амаль над звы-
чай нае ста но вi шча. За iм увесь час ха дзi лi на гляд чы кi, нi на хвi лi ну не па кi-
да лi ад на го. Але, як толь кi ад ва роч ва лi ся, на яго лож ку неш та з'яў ля ла ся. З 
су сед ня га атра да на ват умуд ры лi ся пе ра даць торт. А ча ла век, яко га ўво гу ле 
«не грэ лi» з во лi (не пе ра да ва лi пе ра дач — за ўва га аў та ра), па кi нуў лус ту 
хле ба. Мi ко ла на пi саў мне гэ та ў лiс це, але цэн зу ра пра явi ла пiль насць. Лiст 
за чыт ва лi пе рад усiм атра дам, а Мi ко лу вы нес лi спаг нан не. Мяр кую та му, 
што тое, што зда ры ла ся, цал кам не ад па вя да ла кан цэп цыi Лу ка шэн кi пра 
тое, што «по ря доч ные за клю чен ные им по ка жут»...

Так ты ка «дроб ных пас куд стваў» (i не толь кi дроб ных) вы ка рыс тоў ва-
ла ся лi та раль на ва ўсiм. На прык лад, спi ла ва лi тур нiк, на якiм Мi ко ла зай-
маў ся, ка лi пас ля га ла доў кi па чаў ад наў ляц ца...
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Цал кам пра па ла iн фар ма цыя. Знiк лi лiс ты i тэ ле фа на ван нi. За тры ме-
ся цы я не атры ма ла ад яго нi вод на га лiс та. Яго па ста вi лi на са мую цяж кую 
пра цу — тар так шкло ўскай ка ло нii, на пад нос ку кам лёў дрэ ваў i ад цяг ван-
не до шак. Пры гэ тым не вы да лi нi я ка га спец адзен ня, спе цы яль най воп рат-
кi. У гу ма вых шлё пан цах ён ця гаў бяр вен нi....

Ка неш не, «ма ла дыя» iмк ну лi ся боль шую част ку гэ тай пра цы ўзяць на 
ся бе, але трэ ба ве даць Мi ко лу. Да рэ чы, на тар так звы чай на ста вяць тых, ка-
му да 30-цi год. Мi ко ла смя яў ся, што афi цый на пры зна ны ма ла дым.

Гэ тая пра ца на нес ла два сур' ёз ныя па шко джан нi. Спа чат ку ён зла маў 
раб ро, а по тым кам лём рас плю шчыў ру ку. Ка неш не, я б пра гэ та нi чо га не 
ве да ла, ка лi б не да па мо га зня во ле ных, якiя здо ле лi праз ней кi дзень мне пра 
гэ та па ве да мiць. Кi раў нiц тва ка ло нii iмк ну ла ся «сха ваць» iн фар ма цыю аб 
траў ме. Пры iн шых аб ста вi нах за та кое над звы чай нае зда рэн не шмат «па-
ля це ла б га лоў». Ня гле дзя чы на тое, што бы ла траў ма ва ная ру ка, яго пе ра-
вя лi на верх нiя на ры. Каб ця жэй бы ло за ла зiць ...

14-га ве рас ня 2011-га го да iн шых «па лi тыч ных» вы пус цi лi. Мi ко ла за-
стаў ся там адзiн. Цiск, якi пры хо дзi ла ся яму пе ра жы ваць ад нос на на пi сан-
ня пра шэн ня пра па мi ла ван не, быў вель мi моц ным. Ён ад чу ваў ся лi та раль на 
ва ўсiм. Ад нак «зла маць» нi як не атрым лi ва ла ся.

На ват у та кiх звыш жорст кiх умо вах Мi ко ла змог на пi саць два лiс ты (i пе-
ра даць на во лю), дзе вы кла даў сваё ба чан не сi ту а цыi, звяр таў ся да апа зi цыi i 
на шых сяб роў за мя жой. 5-га снеж ня яны бы лi на дру ка ва ныя, а 6-га аў та ра 
«кi ну лi» ў штраф ны iза ля тар.

По тым я да ве да ла ся, што ўсiх, хто вы зва лiў ся не за доў га да пуб лi ка-
цыi, «пра вя ра лi» асаб лi ва ўваж лi ва. Вы свят ля лi, якiм спо са бам ад бы ла ся 
«ўцеч ка iн фар ма цыi».

Сло вам, «пры стой ныя зня во ле ныя» не апраў да лi не чых на дзей, i Мi ко-
ла стаў спа чат ку «злос ным па ру шаль нi кам», а по тым хут ка (за бой ку, якой 
не бы ло) тра пiў у так зва нае па мяш кан не ка мер на га ты пу (ПКТ).

ПКТ ёсць ва ўсiх ка ло нi ях i на гад ва юць са бой «крыт ку», то бок са праўд-
ную тур му. У ма лень кiм па мяш кан нi не бы ло нi вод на га акен ца. Ней кiм чы-
нам з трох ба коў яно агi на ец ца ка лi до рам. Круг лыя су ткi за ме та лiч ным 
шчы том, у якiм пра бi тыя дзiр кi, га рыць лям пач ка ў 40 ват. Плюс звы чай-
ная (лёг кая) ро ба. Спаць мож на бы ло толь кi на пад ло зе, пры цiс нуў шы ся 
да тру бы, якая iш ла па нi зе пад ста лом. Мес ца там бы ло вель мi ма ла. Каб 
пе ра вяр нуц ца на дру гi бок, трэ ба бы ло кож ны раз вы ла зiць i зноў «пра-
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МарынаАдамовiч.
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цяг ваць» сон. На пра гул ку яго вы во дзi лi а па ло ве сё май ра нi цы. Зi мой гэ та 
це мень, та му прый шло ся за быць пра «бе лы свет».

Лi та раль на праз не каль кi дзён бы ло пры ня та ра шэн не аб пе ра вод зе ў 
тур му. I стаў рых та вац ца ад па вед ны суд. 12-га сту дзе ня 2012-га го да на на 
тэ ры то рыi ка ло нii ад быў ся «ад кры ты суд» i суд дзя Вi таль Вол каў (лю дзi 
па вiн ны ве даць гэ тыя проз вi шчы) пры няў ра шэн не аб пе ра вод зе Мi ко лы 
на тры га ды ў тур му. Эта па ва лi яго ў той жа ве чар.

Як по тым вы свет лi ла ся, ад мi нiст ра цыя шкло ўскай ка ло нii пад рых та ва ла 
не каль кi «сюр пры заў». Па пры е дзе ў Ма гi лёў скую тур му №4 ста ла вя до-
ма, што Мi ко ла «схiль ны да на па ду i ўцё каў», а яшчэ i «да са ма губ ства». 
Гэ та азна чае та таль ны кант роль (ледзь не кож ную га дзi ну) i па тэн цый ную 
ве ра год насць тра пiць у так зва ную «бяс печ ную ка ме ру». Пра сцей ка жу-
чы, у адзi ноч ку.

Апош няе асаб лi ва на пруж ва ла, бо цiск на конт на пi сан ня прось бы пра ад-
па вед ны пе ра вод па чаў ся ад ра зу ж. А ў адзi ноч цы мож на зра бiць з ча ла ве кам 
што за ўгод на. На ват за бiць... А по тым мож на ска заць пра са ма за губ ства...

Акра мя гэ та га ста ла вя до ма, што за не каль кi га дзiн па мiж су дом i эта пам 
ён «атры маў» яшчэ ад но спаг нан не, та му па пры ез дзе ў Ма гi лёў Мi ко ла 
ад ра зу па тра пiў у кар цар.

Пас ля гэ та га яго на кi ра ва лi не ў па мяш кан не тур мы, а ў па мяш кан не 
след ча га iза ля та ра, што на хаб на па ру шае ўсё iс ну ю чыя пра вi лы.

Больш за тое, лi та раль на да лiс та па да ён зна хо дзiў ся ў «тран зiт най» ка-
ме ры. Там ня ма пад ло гi, з усiх ба коў — бе тон. А пе ра вя лi яго ў iн шую зу-
сiм не з «гу ман ных» мер ка ван няў — та му што ў «тран зiт най» ка ме ры 
ад вiль гот нас цi, сы рас цi, хо ла ду па ча ла аб валь вац ца тын коў ка. Ка ме ру ба-
наль на МУ СI ЛI «па ста вiць на ра монт».

Пер шыя два ме ся цы Мi ко ла пра вёў ра зам з ча ла ве кам, якi пе ра хва рэў 
ад кры тай фор май су хо таў. Я ўрач-эпi дэ мi ё лаг i ве даю, што ў ту рэм ных 
умо вах цал кам па зба вiц ца ад гэ тай хва ро бы не маг чы ма.

По тым да яго ў ка ме ру пе ра вя лi ча ла ве ка да тыч на га да «эс кад ро наў 
смер цi». По тым прый шло ся ся дзець з зэ кам, якi прай шоў ка ме ру з хво ры-
мi на СНIД i двой чы спра ба ваў ус крыць са бе ве ны.

Ня даў на, у дзень яго на ро дзi наў i ў дзень вай ско вай сла вы (8-га ве рас-
ня), у го нар Мi ко лы пад сце на мi тур мы на шы ад на дум цы ла дзi лi фе ер верк. 
Тур ма лi та раль на «раў ла». З-за кра таў кры ча лi «Жы ве Бе ла русь!» i «Вiн-
шу ем!». Ма быць, яны ве да лi, што ў яго быў дзень на ро дзi наў.
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За раз Мi ко ла зна хо дзiц ца «на стро гiм рэ жы ме», што азна чае ад ну бан-
дэ роль (не больш 2 кг у год) i ад но ка рот ка тэр мi но вае (2-е га дзi ны «праз 
шкло») спат кан не. I афi цый на па пра сiў больш не пра па ноў ваць яму на пi-
саць пра шэн не пра па мi ла ван не.

— Вя до ма, што год та му ў Вас з Мi ко лам Стат ке вi чам ад бы ло ся 
вя сел ле. Мож на рас ка заць больш пад ра бяз на?

— Гэ та мае аса бiс тыя ўра жан нi.

— Без умоў на. Мя не цi ка вiць толь кi тое, што да ступ на ўсiм.
— Гэ та бы ла сi ту а цыя, якая вы ма га ла вель мi вя лi кiх вы сiл каў. Шчы ра ка-

жу чы, не ду ма ла, што ў ма iм уз рос це на пра ця гу доў гiх ме ся цаў прый дзец ца 
да ма гац ца шлю бу. Тым больш, што на шы ад но сi ны нi я кiм чы нам не за ле жаць 
ад штам пу ў паш пар це. Адзi нае — гэ ты мо мант быў ад ной з фор маў цiс ку 
(са май «на дзей най») на Мi ко лу, бо на во лi ў яго ёсць толь кi ста ры баць ка, 
яко му ўжо 86 год. Та му цал кам па кi нуць без кан так таў i да па мо гi, за ба ра нiць 
нам лю быя ста сун кi, бы ло са мым эфек тыў ным спо са бам ма раль на га цiс ку.

ЗглавойЕўрапарламента(злеванаправа)МарцiнамШульцам
iСяргеемСкрабцом.
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Дзе ля гэ та га ў не трах КДБ быў «згуб ле ны» паш парт. У яго «по шу ках», 
а по тым i ча кан нi ад па вед на га да зво лу за паў га ды бы ло зроб ле на шмат за яў, 
агу ча на па тра ба ван няў, на пi са на скар гаў. Паш парт «знай шоў ся», але гэ та 
не пе ра шко дзi ла кi раў нiц тву ка ло нii роз ны мi пры чэп ка мi да во лi доў гi час 
«ва дзiць за нос».

На мой по гляд, да звол мы атры ма лi толь кi та му, што яны дак лад на ве да-
лi: хут ка Мi ко ла пой дзе ў тур му. Рас пi са лi ся 20-га снеж ня (праз год пас ля 
Пло шчы) 2011-га го да.

Ка ло нiя та ды бы ла на «асад ным ста но вi шчы». Пе ра кры лi ўсе ўва хо ды i 
вы ха ды. Ма бi лi за ва лi ўвесь склад мяс цо ва га КДБ.

Але i гэ та га ка мусь цi, ма быць, зда ло ся не да стат ко вым. На ват у та кiх умо-
вах яны ра бi лi ўсё маг чы мае, каб гэ ты дзень быў нам мак сi маль на не кам-
форт ным.

Па-пер шае, спа чат ку 
спат кан не пры зна чы лi 
толь кi да шас цi га дзiн ра-
нi цы на ступ на га дня. Гэ та 
знач на менш за су ткi з та-
го мо ман ту, як я бы ла па-
вiн на па тра пiць на тэ ры-
то рыю ка ло нii.

Па-дру гое, бы ло ка тэ га-
рыч на ад моў ле на ў вы на се 
з па мяш кан ня для доў га-
тэр мi но вых спат кан няў 
лю бых пра дук таў.

Сло вам, бы лi па ру ша-
ны ўсе пра вы зня во ле ных. 
I толь кi тое, што са мной 
пры еха лi сяб ры i жур на-
лiс ты, тое, што гру бей-
шыя па ру шэн нi ста нуць 
пуб лiч ны мi, пры му сi ла iх 
спы нiц ца. Доў га з ней кiм 
ра i лi ся па тэ ле фо не, по-
тым пай шлi на са ступ кi. КарлавыВары.
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I тым не менш...
Я зай шла на тэ ры то рыю не дзе ў 11.00, а Мi ко лу з ПКТ пры вя лi толь кi 

пас ля 15.00. Ча ка ла ча ты ры га дзi ны. Пра рос пiс яму нi чо га не ка за лi. Не 
да зво лi лi нi па га лiц ца, нi пе ра апра нуц ца з ту рэм най ро бы. Рос пiс цяг нуў ся 
роў на дзве хвi лi ны.



Да вед ка: На ста Па ла жан ка на ра дзi ла ся 2-га жнiў ня 1990-га го да ў Мiн ску. Ву чы ла ся ў 
73-й мiн скай шко ле (з па глыб ле ным вы ву чэн нем ня мец кай мо вы) i ў 37-й шко ле (з эс-
тэ тыч ным ухi лам). З 2008-га го да — сту дэнт ка фа куль тэ та фi ла со фii i па лi тыч ных на вук 
Еў ра пей ска га гу ма нi тар на га ўнi вер сi тэ та.
У 2008-ым го дзе На ста бы ла абра на на мес нi цай стар шы нi «Ма ла до га Фрон ту», у якi 
прый шла ў 14-га до вым уз рос це. У 2007-ым го дзе бы ла асу джа ная па ар ты ку ле 193.1 Кры-
мi наль на га ко дэк са (дзей насць ад iмя не за рэ гiст ра ва най ар га нi за цыi). У якас цi па ка ран-
ня суд вы нес па пя рэ джан не. Не ад на ра зо ва за трым лi ва ла ся i ад бы ва ла ад мi нiст ра цый ныя 
арыш ты.
Пас ля ак цыi пра тэс ту 19-га снеж ня 2010-га го да На сту Па ла жан ку арыш та ва лi до ма ў 3 
га дзi ны 20 хвi лiн но чы. За хоп 20-га до вай дзяў чы ны ажыц цяў ляў ся сi ла мi пят нац ца цi су-
пра цоў нi каў КДБ. Утрым лi ва ла ся ў СI ЗА КДБ. 17-га лю та га 2011-га го да ўве ча ры ад пу-
шча на пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе. 
20-га траў ня 2011-га го да суд дзя Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска Жа на Жу коў ская агу чы ла 
пры суд — адзiн год умоў на з вы пра ба ваў чым тэр мi нам 1 год.

БЕЛ-ЧЫРВОНА-БЕЛАЕКАХАННЕ



Да вед ка: Змi цер Да шке вiч на ра дзiў ся 20-га лi пе ня 1981-га го да ў Бе ла ру сi. Да пя цi га доў 
жыў у Ра сii на Да лё кiм Ус хо дзе ў па сёл ку Ягад нае Ма га дан скай воб лас цi. По тым — вяр-
тан не ў Бе ла русь, у го рад Ста рыя Да ро гi. Там скон чыў шко лу № 2. Ву чыў ся ў Гро дзен скiм 
сель ска гас па дар чым iн сты ту це. Паз ней па сту пiў у Вi лен скi пе да га гiч ны ўнi вер сi тэт на фа-
куль тэт сла вiс ты кi.
У 2001-ым прый шоў у «Ма ла ды Фронт», у 2004-ым го дзе абра ны яго стар шы нёй. Не ад-
на ра зо ва пры цяг ваў ся да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. У 2006-ым го дзе арыш та ва ны па 
аб вi на вач ван нi ў «дзей нас цi ад iмя не за рэ гiст ра ва най ар га нi за цыi». Асу джа ны на паў та ры 
га ды зня во лен ня.
Быў за тры ма ны прэ вен тыў на 18-га снеж ня 2010-га го да на ву лi цы ра зам з Эду ар дам Ло ба-
вым, аб вi на ва ча ны па кры мi наль ным ар ты ку ле «злос нае ху лi ган ства» .
24-га са ка вi ка 2011-га го да су дом Мас коў ска га ра ё на Мiн ска асу джа ны на 2 га ды ка ло нii 
агуль на га рэ жы му.
28-га жнiў ня 2012-га го да ў па праў чай ка ло нii № 13 у Глы бо кiм вы яз ны суд асу дзiў З. Да-
шке вi ча яшчэ да 1 го да ка ло нii па аб вi на вач ван нi ў не пад па рад ка ван нi ад мi нiст ра цыi па-
праў чай уста но вы.
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Пе рад муж нас цю гэ тых ма ла дых лю дзей сён ня схi ля юць га ло
вы ўсе. У тым лi ку i аў тар гэ та га на ры са. А за раз мне б вель мi ха
це ла ся ска заць i яшчэ ад ну кры ху па фас ную фра зу: па куль у нас 
ЁСЦЬ та кая мо ладзь, як На ста Па ла жан ка i Змi цер Да шке вiч, у Бе
ла ру сi ЁСЦЬ бу ду чы ня.

ШляхамНасты
Усе22гады(зсамаганараджэння)свайгожыццяНастаПалажанка

правяла ўМiнску. Яебацькi (ГалiнаУладзiмiраўна i УладзiмiрМiхай-
лавiч)пераехалiсюдызКiраўска,кабмецьлепшуюперспектывудля
свайгожыццяiдацьяедзецям.

Нажаль,16 гадоўтамуГалiныУладзiмiраўнынестала, тамуўвесь
цяжарпавыхаваннюдзяцейлёгнаплечыяемужа.

Брат Насты Сяргей старэйшы за яе на дзевяць год. Унiверсiтэт ён
скончыўзчырвонымдыпломамiзаразпрацуеiндывiдуальнымпрад-
прымальнiкамугалiнеIT-тэхналогiй.

ВучобажсамойНастыпачаласяў1997-ымгодзе,калiянапершыраз
пайшлаўпершыклас73-айсталiчнайшколы.Напэўна,яеiскончылаб,
кабнедзвеабставiны.

Першаязвязаназсяброўстваму«МаладымФронце»:праблемамiў
выглядземiлiцэйскiхвiзiтаўiўзбуджэннякрымiнальнайсправыў2007-
ымгодзе.

Другая—абраннедырэктрысыНастыдэпутатаммясцовагаСавету.
Такатрымалася,штогэтаадбылосяамальадначасова.
Iяшчэадзiнвельмiпрынцыповы,намойпогляд,момант.УНастыi

яешкольнайдырэктрысыбылi кардынальна супрацьлеглыяпогляды
на тое, што адбываецца ў краiне. Апошняя была перакананай пры-
хiльнiцайулады,таму,калiяе«абралi»,пачалосятое,штоназываецца
здзекамiнададнымпiкантныммесцам...Тымсамым,якоенекалiпаэт
СашаЧорныназываў«седалищем»...

Даходзiланаватдатаго,штоадмiнiстрацыяшколыдэманстратыўна
невiталасязПалажанкай.ЦярпелаНастадасярэдзiны11-гакласа,а
потымневытрымала,вырашылазмянiцьмесцанавучання.

Той, хто думае,што ў нашай «сацыяльна-стабiльнай» краiне такiя
рэчыробяццавельмiпроста,фатальнапамыляецца.Разамзбацькам
НастаПалажанкааб'ехалашматсталiчныхшкол.Вучыласяянадобра
(тутперашкоднебыло),але,калiўновыммесцыздапамогай«кам-
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п'ютарнайбазы»даведвалiсяпра«палiтычна-мiлiцэйскiя»праблемы,
адразуадмаўлялi.Пагадзiлiсятолькiўсярэдняйшколенумар37зэстэ-
тычнымухiлам.

Дарэчы, кампанiюНасцi склалi яшчэ троеяе сяброў. Такаяпраява
салiдарнасцiсённясустракаеццавельмiрэдка.Асаблiва,калiўлiчыць,
штогэтабыладругаяпаловавыпускнога11-гакласа...

У «МаладыФронт» дзяўчына прыйшла ў 2004-ым годзе. Ёй было
тады14 год i вучыласяянаў8-ымкласе.«Глеба»ждля гэтагабыла
падрыхтаванаязначнараней.Зсамагадзяцiнствахацеласяведацьса-
праўднуюгiсторыюсваёйкраiны,размаўляцьнароднаймове.

Сумна,алегэтаежаданнепрыйшлосяменавiтанатойчас,калiна
ўсiмгэтымафiцыйнабыў«пастаўленыкрыж».Асаблiвапаслярэферэн-
думу1995-гагода,калiўкранепрынялi«двухмоўе».Нетрэбабыцьна-
цыяналiстам,кабубачыць,якiмклiвазнашагажыццяпачалознiкаць
усёбеларускае,апатрабаванне«говоритьнормально»сталанетолькi
вельмiраспаўсюджаным,алеiамальабавязковым.

Некалькiмесяцаўтамувыпалапабывацьудобравядомымяшчэз
савецкiхчасоў«Домедружбы».Такогаранейнебыло,алемнесапраў-

МаладомуФронту—15гадоў.
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дыпрыйшлосятлумачыць,што«аднолькавы»нарускаймовеазначае
«одинаковый».Нажаль,сяродсучаснаймоладзiчасадчасусустрака-
еццаiпадобнае.

Тамуможнатолькiўявiць,колькiразоўусваiмпакулькароткiмжыц-
цiНастаПалажанкаадчуваласябе«белайваронай»...

Нехтазсяброўпрапанаваўсхадзiцьiпаглядзецьнатое,якускверы
ЯнкiКупалыбудуцьсвяткавацьДзеньбiтвыпадОршай.Хтобудзеарга-
нiзоўвацьiмпрэзу,янаневедала.Таклёсзвёўяезхлопцамiз«Мала-
догаФронту».Тамiдаведаласяпрапрынцыпы,каштоўнасцiгэтайар-
ганiзацыi,анеўзабавеўжоiпрыйшланапершуюдляяемаладафрон-
таўскуюУправу.

Першыядвагадыбацькаiстарэйшыбратставiлiсядаяезахаплення
палiтыкайнасцярожана.Нагэтайглебебылiнаватсваркi.Iвельмiсур'-
ёзныя.Уiхдомепанаваласапраўднаявайна.Асаблiвапасляпершага
затрымання.

«Пералом» у стаўленнi бацькi да яе «заняткаў палiтыкай» адбыў-
сяпасля таго, якнаНасту завялi крымiнальнуюсправу задзейнасць
у складзенезарэгiстраванай арганiзацыi. УладзiмiраМiхайлавiча вы-
клiкалiўгарадскуюпракуратуруiсказалiпратое,штоягодачкастала
падазраванай.

Гарбатапаслясуда.
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ПаадукацыiбацькаНастываенныпалiтолаг(вучыўсяўпамежным
вучылiшчыпрыКДБСССР)iтамувельмiдобраразумеў,штоможатут
атрымацца.

ЁнпрысутнiчаўнамногiхдопытахНасты.Разумеўяеправату iтое,
штодачкабудзеiсцiдалей.

Уразiлiператрус,якiадбыўсяўiхкватэрыўадсутнасцiНасты(тако-
габязмежжабацьканемогнаватуявiць),iсуднадёй.Ваколбудынка
тадысабраласякалятрохсотчалавек,аўсамойзалепрысутнiчалiам-
басадары,журналiсты,палiтыкi.Мабыць,тадыУладзiмiрМiхайлавiчi
зразумеў,штоНастанеаднаiштоёсцьлюдзi,дзеляякiхянаўсёгэта
робiць.

Былогэтаў2007-ымгодзе.Задзейнасцьадiмянезарэгiстраванай
арганiзацыiсудвынесдзяўчыне(якнепаўнагадовай)папярэджанне.

ПасляшколыНастаПалажанкахацелапаступiцьнафiласофскiфа-
культэтБДУ,аледобраразумеласкладанасцi,якiямогуцьузнiкнуцьз
далейшайвучобайуБеларусi.КанчатковывыбарбыўаддадзеныЕўра-
пейскамугуманiтарнамуўнiверсiтэту,якiсённявымушаныпрацаваць
уВiльнi.

ШляхамЗмiцера
Уягопашпарценапiсана,штоЗмiцерДашкевiчнарадзiўся20-галiпе-

ня1981-гагодаўвёсцыКушнярыIвацэвiчскагараёнаБрэсцкайвоблас-
цi,алегэтанеадпавядаерэчаiснасцi.Урэальнасцiмесцамнараджэння
будучагалiдара«МаладогаФронту»былавёскаБагуцiчыЕльскагараё-
натойсамайвобласцi.

Справа ў тым, што
бацькi Змiцера былi
журналiстамi i iх «на-
сiла» па свеце. У Бе-
ларусьяныпрыехалi ў
госцi да сваякоў.Мацi
была цяжарнай, таму
рэальным геаграфiч-
ным месцам нара-
джэннясталавёскаБа-
гуцiчы,аўпасведчаннi
абнараджэннiзапiсалi Пачатакжыцця.
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радзiму таты Вячасла-
ваУладзiмiравiчавёску
Кушняры,штодазваля-
ла тагачаснае закана-
даўства.

Прагэтааўтарурас-
павёў сам Змiцер Да-
шкевiч чатыры гады
таму, калi iшла праца
надкнiгай«Будзiцелi».
Якiпратое,штопасля
заканчэння сярэдняй
школы ў Старых Да-
рогах (лёс у 1986-ым
годзе«закiнуў»тудыбацькоў)ёнцэлыгодправучыўсяўГродненскiм
дзяржаўнымсельскагаспадарчымiнстытуце.Апаслязразумеў,штогэ-
та«неяго»iпаехаўпаступацьуМiнскнажурфакБДУ.

Такатрымалася,штотудыЗмiцернетрапiў,затоетрапiўу«Малады
Фронт»iвосеннюгэтагажгода(2001-ы)прыняўактыўныўдзелуаба-
роне(250дзён)месцамасавыхрасстрэлаўуКурапатах.

У2004-ымгодзепратэставаўсупрацьрэферэндуму,увынiкуякога
Лукашэнкаатрымаўправавылучаццапрэзiдэнтам iна трэцi, iнача-
цёртытэрмiн.

Угэтымжагодзестаўкiраўнiком«МаладогаФронту».
Напрэзiдэнцкiхвыбарах2006-гаЗмiцерДашкевiчпрацаваўукаман-

дзеАляксандраМiлiнкевiча.
Быў адным з арганiзатараў
акцыйпратэсту,атаксамалi-
дарам намётавага мястэчка
на Кастрычнiцкай плошчы.
У вераснi 2006-га года яго
арыштавалiпаабвiнавачван-
нiў«дзейнасцiад iмянеза-
рэгiстраванай арганiзацыi»
i 1-га лiстапада асудзiлi на
паўтарыгадызняволення.

23-гастудзеня2008-га го-
да Змiцера Дашкевiча не-

Першыягазеты.

Дзяцiнства.
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чакана вызвалiлi саШклоўскай калонii.Менавiта тадымы асабiста i
пазнаёмiлiся. Iяўпершынюўсваёйпрактыцысутыкнуўсязтым,што
патэнцыйныгеройпачынае«iнтэрв'ю»сасмажанняпельменяўнама-
ёйкухнi.ПрыгатаваўiхтадыЗмiцервельмiхуткаiсмачна,алесправа
нетолькiўгэтым.Аказалася,умаладогахлопцанатое,кабнармальна
паесцi,простанехапаечасу.Iгэтане«фактура»длясамапiяру,гэтааб'-
ектыўныфакт.

Памятаю,тадыяшчэпаду-
малася,што,калiтакiялюдзi
прыйдуць да ўлады, яны ў
працоўны час не будуць гу-
ляцьухакей...Ападчасраз-
мовысталазразумела,штоiх
немагчыма «зламаць», таму
штоянышчыра(амальфана-
тычна)верацьуБога i ў тое,
шторобяць...

Пра падзеi, якiя адбылiся
18-га снежня 2010-га года,

Першаевызваленне.

Якзаўсёды—джэнтльмен.
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вельмi падрабязна раска-
зана ў кнiзе «Супрацьплы-
нi» (у нарысе пра Эдуарда
Лобава), таму паўтарацца
няма сэнсу. Дадам толькi,
што 24-га сакавiка 2011-га
года суд Маскоўскага раё-
набеларускайсталiцы«ад-
значыў»ЗмiцераДашкевiча
пакараннем у выглядзе 2
гадоўпазбаўленняволiўка-
лонiiагульнагарэжыму,але
потымкамусьцiгэтагапада-
лосямала.

28-гажнiўня2012-гагода
за «злоснае непадпарадка-
ваннепатрабаваннямадмi-
нiстрацыiкалонii»Дашкевi-
чу «дадалi» яшчэ адзiн год
турмы.

Шляхамвыпрабаванняў
ЗНастайПалажанкайЗмiцерДашкевiчпазнаёмiўсяў2004-ымгодзе,

падчасчарговагавызваленнязАкрэсцiна.Зчасамзвычайнаезнаём-
ства перарасло ў каханне, а сёння, калi (па зразумелым прычынам)
ужурналiстаўнямамагчымасцiпагаварыць з самiмЗмiцерам,Наста
Палажанка стала своеасаблiвым iнфармацыйныммостам памiж iм i
астатнiмсветам.Прычымсамымнадзейным.Тамуменавiтаяеяiпа-
прасiўрасказацьпратое,штоадбываласяўiхжыццiпаслятаго,якбыў
агучаныпрысуд.

— Ад ра зу пас ля за тры ман ня Змi цер зна хо дзiў ся ў мiн скiм IЧУ. Пас ля 
эта пам ад быў у Жо дзi на. Пра быў шы там не каль кi ме ся цаў быў на кi ра ва ны 
на «Ва ла дар ку», за тым зноў пе ра вя лi ў Жо дзi на, а ад туль ад быў ся этап у 
Гор каў скую ка ло нiю. На пя ты дзень свай го зна хо джан ня там Змi цер тра пiў 
у штраф ны iза ля тар. По тым больш за ме сяц да яго не пус ка лi ад ва ка та, i мы 
зу сiм не ве да лi, што там ад бы ва ец ца.

Шчаслiваяўсмешка.
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«Ма ла фрон таў цам» тэр мi но-
ва прый шло ся пра во дзiць ак тыў-
ную iн фар ма цый ную кам па нiю ў 
яго пад трым ку, ак цыi i мi тынг ка-
ля са мой ка ло нii з па тра ба ван нем 
пра пус цiць ад ва ка та. Скон чыў ся 
ён ад мi нiст ра цый ны мi арыш та-
мi ўдзель нi каў, i свой Дзень на-
ра джэн ня (дру го га жнiў ня — 
заўва га аў та ра) я «свят ка ва ла» 
ў дрыб лiн скай тур ме.

Пас ля гэ тай iн фар ма цый на-
су пра цiў най ак цыi да Змi це ра 
пра пус цi лi ад ва ка та, i мы ста лi 
атрым лi ваць iн фар ма цыю пра 
здзе кi, па гро зы, аб ра зы, якiя ён 
там пе ра жы вае. Ста лi гэ та му да-
ваць ад пор, па да ваць ад па вед ныя 
за явы ў Дэ парт амент па вы ка нан-

ню па ка ран няў, пра ку ра ту ру, роз ныя су ды. У ад каз ула да па ча ла «стра ха-
ваць» кi раў нiц тва гор каў скай ка ло нii, i 19-га ве рас ня 2011-га го да Змi це ра 
зноў эта па ва лi.

На пэў на, каб я не маг ла пры няць ней кi ўдзел у кант ро лi за тым, як ад-
бы ва ец ца этап Змi це ра ды нi чо га не ве да ла, мя не ў гэ ты ж дзень ра зам з 
Ула дам Яро мен кам за тры ма лi ў Мiн ску за ак цыю «Го рад наш». У мя не за-
бi ра юць тэ ле фон i з яго да сы ла юць усiм ма iм сяб рам па ве дам лен не, што 
нас не ку ды вя зуць i я не ве даю, дзе бу дуць су дзiць. Зроб ле на гэ та бы ло для 
та го, каб у су до вай за ле пад час па ся джэн ня нi ко га не бы ло. Шчы ра ка жу чы, 
я кры ху здзi вi ла ся пус той за ле, бо ў «Ма ла дым Фрон це» так не пры ня та, 
на ват у са мыя не бяс печ ныя ча сы як мi нi мум адзiн ча ла век ад нас пад час су-
да быць па вi нен. Ха ця б для та го, каб па чуць пры суд...

Як муд рыя жан чы ны, ма цi Мi кi ты Лi ха вi да — Але на, i Эдзi ка Ло ба ва — 
Ма ры на, ра зу ме лi, што ў рэш це рэшт нам «да дуць» су ткi i пры вя зуць на 
Акрэс цi на. Мне пры су дзi лi 12 су так, Ула дзю Яро мен ку — 13.

Мi лi цы ян ты, якiя бы лi ўпэў не ныя, што ўта i лi мес ца на ша га зна хо-
джан ня, неш та не «пра лi чы лi», i нас на гэ ты раз не за вез лi аў то бу сам 

ЛiдарМаладогаФронту.
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за плот, а, як звы чай ных ал ка го лi каў цi бам жоў, ка то рыя гра мад скас цi 
не цi ка выя, «вы кi ну лi» ка ля ўва хо ду, а ўсе да ку мен ты пе рад алi дзя жур-
на му.

У гэ ты мо мант да нас i па ды шлi Але на Лi ха вiд i Ма ры на Ло ба ва. Ад iх я i 
да ве да ла ся пра этап Да шке вi ча, з iх да па мо гай па тэ ле фа на ва ла свай му баць-
ку i рас ка за ла пра «су ткi», а так са ма па пра сi ла, каб ён звя заў ся з ад ва ка там 
i мак сi маль на пра са чыў за Дзi мi ным ру хам...

Увесь час ма ёй «ад сiд кi» Змi це ра «кi да лi» з СI ЗА ў СI ЗА. Ма гi лёў, Вi-
цебск i г.д. Яго ны этап ад бы ваў ся больш за ты дзень, па куль не скон чыў ся ў 
Глы боц кай ка ло нii.

— На коль кi я ве даю, Глы боц кая тур ма з'ўя ля ец ца ад ной з са мых 
жорст кiх у кра i не?..

— Так. Пе рад тым як «пе ра ехаць» у гро дзен скую «крыт ку», мы прай-
шлi са мыя «кру тыя» ка ло нii ў Гор ках, Глы бо кiм i Ма зы ры.

Лягоркаўскайкалонii.
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Та кiм чы нам, на пры кан цы ве рас ня Змi цер пры быў у Глы боц кую па праў-
чую ка ло нiю ну мар 13 i пра быў там амаль год. По тым яму «да да лi» год 
нi бы та за ста лае па ру шэн не рэ жы му ўтры ман ня. Эта па ва лi на ме сяц у Вi-
цеб скае СI ЗА, а ад туль у Ма зыр, дзе пра быў не каль кi ме ся цаў.

За тым ад бы ло ся па ся джэн не (пра яго Змi цер не ве даў) аб пе ра вод зе ў 
кры тую тур му. Так ён апы нуў ся ў Грод на.

— У ноч на 26е кра са вi ка 2011га го да не ста ла Воль гi Да шке вiч, 
якой бы ло толь кi 53 га ды... Як Вы пра гэ та да ве да лi ся?

— З гэ тай на го ды мне па тэ ле фа на ваў баць ка Змi це ра Вя ча слаў Ула дзi мi-
ра вiч. Ска заў, што прый шла бя да. Ад ра зу зра зу ме ла, з чым гэ та звя за на, бо 
ма цi Змi це ра вель мi ба лю ча пе ра но сi ла ўсе яго па ку ты.

З ран ку я ўжо бы ла ў па ха валь ным бю ро i па ча ла збi раць не аб ход ныя 
да ку мен ты дзе ля та го, каб суд Мас коў ска га ра ё на Мiн ска (Змi це ра су дзi лi 
ме на вi та там) даў маг чы масць раз вi тац ца з ма цi.

У той мо мант Змi цер зна хо дзiў ся яшчэ на «Ва ла дар цы», та му што 5-га 
траў ня раз гля да лi яго ка са цый ную скар гу.

Ха ва лi Воль гу праз два днi, та му ў нас шмат ча су не бы ло i суд му сiў пры-
няць тэр мi но вае ра шэн не. Не ве даю, з кiм яны ра i лi ся, але та кi да звол быў 
атры ма ны. Як толь кi я аб iм да ве да ла ся, па iм ча ла на «Ва ла дар ку», але там 
ужо нi ко га з на чаль ства не бы ло.

Падчаспрэс-канферэнцыiзнагодыкатаванняiздзекаўнадДашкевiчам.
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На ступ най ра нi цай (27-га 
кра са вi ка — за ўва га аў та ра) 
кi раў нiц тва сум на вя до ма га 
след ча га iза ля та ра спа чат ку 
ад маў ля ла маг чы масць раз вi-
тан ня. Маў ляў, ня ма кан вою. 
I толь кi су до вае ра шэн не 
пры му сi ла iх ад вес цi Змi це ра 
ў Слуцк, да ма цi.

У гэ ты ж дзень са след ча га 
iза ля та ра вы еха ла ма шы на i 
на кi ра ва ла ся ў Слуцк. Мы 
еха лi з ёй по бач i ве да лi, што 
там зна хо дзiц ца Змi цер. У 
мя не нават за ха ваў ся ну мар 
тэ ле фо на кан ва i ра, яко му 
тлу ма чы ла, ку ды i як трэ ба да бi рац ца.

Ве даю, што ней кiя здым кi на гэ ты конт ёсць у iн тэр нэ це, але я не лi чу, 
што ў та кiя мо ман ты этыч на неш та зды маць... Гэ та быў адзi ны (за апош нiя 
19 ме ся цаў) мо мант, ка лi мы ме лi зно сi ны не праз лiс ты.

— Да вай це вер нем ся да мо ман ту Ва ша га арыш ту?
— На тым, што ад бы ло ся ве ча рам 19-га снеж ня на пло шчы Не за леж нас-

цi пад ра бяз на спы няц ца не бу ду па той пры чы не, што там мне па шан ца ва ла 
(ка лi ўво гу ле ў та кiх умо вах мож на вы ка рыс тоў ваць гэ ты дзея слоў) не тра-
пiць пад ама паў скiя «дэ ма кра ты за та ры» i ў аў та зак. Больш за тое, атры ма-
ла ся тра пiць на ква тэ ру, якую пе рад вы ба ра мi зды маў Змi цер, i са браць для 
яго пе ра да чу з цёп лых рэ чаў, якiя я ран кам пла на ва ла пры нес цi яму ў IЧУ.

Да моў я тра пi ла толь кi не дзе ка ля трох га дзiн но чы. Ста ла пi саць Змi це-
ру лiст. На трэ цяй ста рон цы ў дзве ры на шай ква тэ ры па зва нi лi, i я зра зу ме-
ла, што гэ та «за мной». Так яно i бы ло.

Спа чат ку ду ма ла не ад чы няць, яны пра цяг ва лi зва нiць, па бу дзi лi май го 
та ту. А по тым вы ра шы ла ад чы нiць — уз ло мяць дзве ры. Па ду ма ла ся, што 
мя не за бя руць, а та та за ста нец ца ноч чу са зло ма ны мi дзвя ры ма...

Па пра сi ла 10 хвi лiн на тое, каб пе ра апра нуц ца. Яны па га дзi лi ся. Гэ та ка-
жа пра тое, што га ра дзен скiя чэ кiс ты па куль не та кiя на хаб ныя, як мiн скiя. 

Традыцыйнаяакцыя14-галютага.
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Па ча ла збi раць свае рэ чы. Та та вель мi хва ля ваў ся. Я яго су па ко i ла i па пра-
сi ла са браць ежу, бо ду ма ла, што па еду «на су ткi», а там хар ча выя пе ра да-
чы за ба ро не ныя. Ён пай шоў на кух ню, па клаў у мой па кет кат ле ты. Ха цеў 
па клас цi яшчэ хлеб, але я спы нi ла: у тур ме яго ха пае.

Да рэ чы, по тым iх у КДБ скра лi, та му, ка лi пас ля след чы ка заў пра ней кi 
«чэ кiсц кi го нар», я рас пя ва ла пра скра дзе ныя кат ле ты... Ка му рас ка жы — 
не па ве рыць: кра дуць у са май «кру той» тур ме кра i ны...

Марш рут, па якiм мя не ва зi лi, кра са моў на свед чыў пра тое, што ў iх быў 
за гад «за браць» i iн шых сяб роў «Ма ла до га Фрон ту».

Шчы ра ка жу чы, я ду ма ла, што мя не па вя зуць на Акрэс цi на, а ака за ла ся 
«аме ры кан ка». Гэ тую на вi ну ўспры ня ла спа кой на, бо там ка лiсь цi «ся дзе-
лi» Змi цер Фе да рук i Алег Кор бан, а зна чыц ца, «мы» праз гэ та ўжо пра-
хо дзi лi.

Доў га вя лi па ней кiх ка лi до рах, па куль мы не прый шлi да ка бi не таў след-
чых. Ад ны дзве ры бы лi ад чы не ны мi, i я ўба чы ла там паў сон на га Ана то ля 
Ля бедзь ку. Я вель мi «ўзра да ва ла ся» зна ё ма му тва ру i ад на ча со ва спа ло ха-
ла ся ад дум кi: цi шмат нас там?.. У той час яшчэ не ве да ла на коль кi шмат...

НаўзнагароджаннiпрэмiяймужнасцiДзярждэпаЗША.
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По тым быў до пыт, дзе да-
ве да ла ся пра тое, што мне 
«све цiць» ад «пя цi да пят-
нац ца цi». След чы, якi «кi-
ма рыў» на ўлас ным ку ла ку. 
Ка ля ча ты рох га дзiн ча кан ня 
кан ва i ра, бо яны не спраў-
ля лi ся з ТА КОЙ коль кас цю 
арыш та ва ных. Ад сут насць 
лiс тоў i ўся кай iн шай iн фар-
ма цыi. Пры суд.

— На вош та Вам усё гэ
та? За мест «аме ры кан
кi» пры ма лi б удзел у якiх
не будзь кон кур сах пры га
жос цi...

— На пэў на, гэ та з ма ла-
ком ма ту лi. Я вель мi ра на 
зра зу ме ла, што ў на шай кра-
i не ро бiц ца неш та не тое. На 
мой по гляд, кож ны ча ла век 
па вi нен вы ра шаць праб ле му, якая яго кра нае. Мя не кра нае за ня дба ная па-
лi тыч ная во ля бе ла ру саў i абы яка васць да ўся го ва кол.

Шляхдахраму
Падчаспрацынадгэтымнарысамсталавядома,штоўгарадзен-

скай турме паляць лiсты Змiцера Дашкевiча. Не ведаю, чым кiру-
юцца тыя, хто прымае такiя рашэннi. Магчыма, сапраўды нейкай
«энергаэканомiяй». Калi так, то адно яны сэканомiлi дакладна—
сумленне.

Магчыма,некаторыяпамятаюцьфiльмТэнгiзаАбуладзэ«Пакаян-
не» iфразупратое,штонеўседарогiвядуцьдахраму.Намойпо-
гляд,НастаПалажанка iЗмiцерДашкевiчабралiменавiтатойшлях,
якiдахрамуўрэшцерэштiпрывядзе.Празякiябпакутынепрышло-
сяпрайсцi.

Аўтографнасваёйкнiзе.
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Пасляслоўе
Калiгэтаякнiжкабылаамальгатоваядадруку,прыйшлавельмiпры-

емнаянавiна.26-га снежня2012-га года ў ГроднаНастаПалажанка i
ЗмiцерДашкевiчпабралiсяшлюбам.ЗгэтагадняпрозвiшчаўНасты—
Дашкевiч,якуяесуджанага.Iагульны,заразужосямейны,шляхубу-
дучыню.



ЧАСВОЛI

На па мiн: Ула дзi мiр Ня кля еў на ра дзiў ся 9-га лi пе ня 1946-га го да ў Крэ ва, што не да лё ка 
ад Смар го нi. У 1966-ым го дзе скон чыў Мiн скi тэх нi кум су вя зi, у 1973-ым — фi ла ла гiч-
ны фа куль тэт Мiнск ага пе дiнс ты ту та. З 1972-га го да — лiт кан суль тант у рэ дак цыi га зе ты 
«Зна мя юности», з 1975-га — рэ дак тар бю ле тэ ня «Тэ ат раль ны Мiнск». У 1978-ым го-
дзе ўсту пiў у Са юз пiсь мен нi каў СССР, пра ца ваў на Бе ла рус кiм тэ ле ба чан нi. З 1987-га па 
1998-ы га ды быў га лоў ным рэ дак та рам ча со пi са «Кры нi ца». Кi ра ваў так са ма рэ дак цы яй 
што тыд нё вi ка «Лi та ра ту ра i мас тац тва». У 1998—2001-ым гг. — стар шы ня праў лен ня 
Са ю за бе ла рус кiх пiсь мен нi каў. З 2005-га па 2009-ы год — стар шы ня праў лен ня Бе ла рус-
ка га ПЭН-цэнт ру.
У 2010-ым го дзе iнi цы я ваў ства рэн не гра ма дзян скай кам па нii «Га ва ры праў ду». Кан ды-
дат у прэ зi дэн ты пад час вы ба раў 2010-га го да. 19-га снеж ня быў збi ты да не пры том на га 
ста ну ў цэнт ры Мiн ска па да ро зе на Каст рыч нiц кую пло шчу. З чэ рап на-маз га вой траў май 
па тра пiў у шпi таль хут кай да па мо гi, ад куль праз не каль кi га дзiн быў вы кра дзе ны су пра-
цоў нi ка мi спец служб, апы нуў ся ў СI ЗА КДБ.  20-га траў ня 2011-га го да суд Фрун зен ска га 
ра ё на Мiн ска па ка раў У.Ня кля е ва дву ма га да мi па збаў лен ня во лi з ад тэр мi ноў каю вы ка-
нан ня пры су ду на два га ды.
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Ка лi адзiн з са мых вы бiт ных бе ла рус кiх паэ таў Ула дзi мiр Ня кля
еў «пай шоў у па лi ты ку», не ка то рыя ўспры ня лi гэ та як неш та ана
маль нае, бо яе лi чаць не са май крыш таль на чыс тай спра вай. На 
мой жа по гляд, ме на вi та ад iн з ма ты ваў та ко га вы ба ру — зра бiць 
па лi ты ку больш чыс тай. На гэ та мо гуць пай сцi толь кi лю дзi з чыс
ты мi дум ка мi i ду шой.

— Пра што Вы ду ма лi, ма ры лi, ка лi там мож на ма рыць — у тур ме?
— Адзiн з ма iх са ка мер нi каў, вя сё лы та кi жу лiк, ка заў мне, што мы з iм, 

як бра ты. Ча му? Бо ён так са ма з рэ жы мам зма га ец ца (гро шы ў яго кра дзе) 
i так са ма вер шы пi ша. I чы таў: «Як кла ду ся я на на ры, на плы ва юць ду мы-
ма ры».

У тур ме толь кi тое i мож на, што ду маць ды ма рыць. Ад мыс ло ва пры ста-
са ва нае для гэ та га мес ца. З усiм ас тат нiм там скла да ней.

I ду ма, i ма ра ў май го са ка мер нi ка бы ла ад на: «Ка лi вый ду, я iх усiх!..» 
Ну, тых, праз ка го, як ён лi чыў, яго па са дзi лi.

ЗфiлосафамВалянцiнамАкудовiчам.



257ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.ЧАСВОЛI

Я пры блiз на пра тое ж ма рыў. Але ду маў i пра iн шае:
I во ля ў ча се му сiць вы спець -
I мы для во лi ў час са спець.
Гэ та з паэ мы «Тур ма», якую на пi саў на на рах.
Там бы ло пе ра кан не: вый ду з-за кра таў — усё бу дзе iнакш. Бо так, як бы-

ло, быць не мо жа. Я маю на ўва зе тое, што бы ло ў апа зi цыi. Тое, як i з чым 
мы па ды шлi да Пло шчы. З грыз нёй па мiж са бой, з пад ма на мi, хiт ры ка мi, з 
та кiм не да ве рам адзiн да ад на го, з якiм зра бiць неш та су мес нае прос та не-
маг чы ма. Вось i не зра бi лi нi чо га...

У ноч на 19-га снеж ня толь кi з ад ным з кан ды да таў у прэ зi дэн ты, яко му 
най больш да вя раў, я па раз маў ляў пра су мес ныя дзе ян нi на Пло шчы, але на-
ват з iм — толь кi ў агуль ных ры сах. Дэ та лё вы план вы ра шыў вы клас цi па 
да ро зе да Пло шчы, але не па спеў: ад бы ло ся тое, што ад бы ло ся. Спец наз. 
Шпi таль. Тур ма.

Бы ло пра што ў тур ме па ду маць...

— Не як Вы ска за лi, што хат нi арышт даў ся Вам не менш за тур му. 
Ча му?

— Вы ключ на па псi ха ла гiч ных пры чы нах, бо фi зiч на пад хат нiм арыш-
там, вя до ма, ляг чэй. Але ка лi ў тур ме ты гля дзiш на за кра та ва нае акно, на 
жа лез ныя дзве ры ка ме ры i ра зу ме еш, што за iх та бе — нi як, дык до ма не 
мо жаш звык нуц ца, што твае вок ны i дзве ры не для ця бе, а для ня зва ных 
гас цей, якiя, уз бро iў шы ся, жы вуць тут гас па да ра мi. Ты — у пры бi раль ню, 
а там нех та ся дзiць, ты — на кух ню, а там нех та есць, ты — у спаль ню, а 
нех та ў пры ад чы не ныя дзве ры, якiя за чы няць та бе за ба ро не на, гля дзiць, як 
ты спаць з жон кай кла дзеш ся... Чу жыя лю дзi ў тва iм до ме зня во лi лi не толь-
кi ця бе, а i ўсiх тва iх род ных, твой дом пе ра тва ры лi ў вяз нi цу. I гэ та вель мi 
цяж ка тры ваць.

— Што Вы ўба чы лi (з бо ку па лi ты кi), ка лi пас ля тур мы i хат ня га 
арыш ту вый шлi на во лю?

— Най перш тое, што не вый шаў я на во лю. Што мая тур ма толь кi па-
пра стор не ла. Не да ва лi вый сцi з до му — ця пер не да юць вы ехаць з го ра да. 
Нi кро ку за мiн скую каль ца вую да ро гу. У 20.00 — быць у ха це. Пра вя раць 
пры хо дзяць, ка лi за хо чуць. Мо гуць i ся род но чы. I кож ны па ня дзе лак яшчэ 
i са мо му ад зна чац ца ў кры мi наль на-вы ка наў чай iн спек цыi. I гэ так два га ды, 
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пас ля якiх — суд. А на су дзе 
мо гуць вяр нуць у тур му. За 
што? За тое, што не стаў на 
шлях вы праў лен ня...

Але най гор шае не гэ та. 
Ка лi здзек ва лi ся, да пыт-
ва лi, рас стрэ лам па ло ха лi, 
дык зда ва ла ся, што мы не-
ча га да сяг ну лi. Iнакш ча го 
яны так звя рэ юць? Ча му 
гэ так нер ву юц ца? Неш та 
змя нi ла ся на во лi... А вый-
шаў i ўба чыў: не змя нi ла ся 
нi чо га! Амаль 10 мiль ё наў лю дзей як бы лi, гэ так i за ста лi ся ў тур ме.

Рэ жым стаў яшчэ больш жорст кiм. Ён не змя нiў ся, бо змя нiц ца не мог, 
але са мае пры крае: не змя нi ла ся апа зi цыя. Я ча каў, што пас ля та кой рас-
пра вы, пас ля та кой на ву кi ста сун кi ўнут ры апа зi цыi кар ды наль на зме няц-
ца. Да рэм ны мi бы лi ча кан нi. Тыя ж свар кi, той жа не да вер усiх да усiх. Ямi-

ЗпаэтамГенадземБураўкiным.

ЗпiсьменнiкамУладзiмiрамАрловымiмузыкамЗмiцерамВайцюшкевiчам.
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на не да ве ру на ват па глы бi ла ся, бо част ка апа зi цый ных ак ты вiс таў з'е ха ла за 
мя жу i не пры ду ма ла там нi чо га леп ша га за вы свят лен не ад но сiн з ты мi, хто 
за стаў ся. Сён ня ў апа зi цыi паль цы ве е рам, i ка лi не хо пiць ад каз нас цi, во лi i 
ро зу му, каб сцiс нуц ца ў ку лак, дык на ней кi сур' ёз ны ўдзел у да лей шых па-
лi тыч ных пра цэ сах, у вы зна чаль ных для бу ду чы нi кра i ны па дзе ях не вар та 
раз лiч ваць.

— Цi не ўзнiк ла пас ля тур мы ад чу ван не да рэм ных па ку таў?
— Не. Па чуц цё вi ны праз тое, што да пус цiў сур' ёз ныя па мыл кi i не здо-

леў здзейс нiць за ду ма нае, — так, але ад чу ван не да рэм ных па ку таў — не.
Мiж iн шым, я толь кi ў тур ме пра гэ та ўпер шы ню па ду маў: дар ма ўсё — 

не дар ма? Шка да ваць — не шка да ваць? Да тур мы пра ней кiя шка да ван нi 
ду маць ча су не ста ва ла. А тут па ду маў — i не па шка да ваў.

ЗпаэтамЗнiчам(айцомМiкалаем).
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— Што пер шае зра бi лi на во лi?
— Кi нуў ся да сяб роў. Я сяб роў ства ца ню на ват вы шэй за ка хан не, якое 

час ця ком сля пое, глу хое. Сяб роў ства ж вi ду шчае, чуй нае. I яшчэ ка хан не —  
на ка на ва насць, а сяб роў ства — вы бар. А што та кое вы бар? Сва бо да. Пра 
гэ та i га ва ры лi мы з даў нiм ма iм сяб рам Ры го рам Бу ра ду лi ным, да ка го я 
кi нуў ся най перш, бо не ба чыў ся з iм най даў жэй.

Не каль кiх сяб роў я не да лi чыў ся — i не збi ра ю ся iх вяр таць. З май го 
жыц цё ва га до све ду вы нi кае, што ка хан не праз здра ду яшчэ здоль нае вы-
жыць, а сяб роў ства — не. Дый ка хан не — рэд ка... Боль шасць, да маў ля ю-
чы ся ўсё па чаць на ноў, прос та да маў ля ец ца на сiць квет кi на ма гi лу.

— Як скла ла ся жыц цё пас ля кра таў? У сям'i, у лi та ра ту ры, у па лi
ты цы? Не ўзнi ка ла жа дан не грым нуць дзвя ры ма — вяр нуц ца з па лi
ты кi ў паэ зiю?

— Кнi гу, на пi са ную ў тур ме, я пры свя цiў Воль зе, жон цы.

ЗІрынайМiхайлаўнайБыкавай.
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Ах, Во ля, Во ля! Воль га, Воль га!
Як ма ла я ця бе лю ляў,
Як я ка хаў ця бе ня доў га —
Ад но жыц цё ўся го ка хаў!
У наз ве кнi гi — «Лiс ты да Во лi» — так са ма яе iмя. Гэ та што да жыц ця 

ў сям'i...
Я не па кi даў паэ зiю. Ва ўся кiм вы пад ку, я так ду маю. Не ве даю, як ду мае 

са ма гэ тая вель мi раў нi вая да ма. Вi да воч ных зна каў, якiя б свед чы лi пра тое, 
што ўсё па мiж на мi скон ча на, яна па куль не па да ва ла.

ЗжонкайВольгай.
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Што да та го, каб грым нуць дзвя ры ма... Мяр кую, та кое жа дан не пры сут-
нi чае ў кож на га, хто б кiм нi быў i чым бы нi зай маў ся. Я не вы клю чэн не. 
Але кож ны з нас — за клад нiк сва iх па пя рэд нiх ра шэн няў, дзе ян няў. I ў гэ-
тым я не вы клю чэн не так са ма.

— Ацэн кi та го, што ад бы ло ся 19га снеж ня 2010га го да, роз ныя. 
Нех та сцвяр джае, што Пло шча2010 пра ду мо вi ла кан чат ко вы крах 
рэ жы му, на блi зi ла Бе ла русь да пе ра ме наў. Нех та да во дзiць, што на ад
ва рот: рэ жым уз мац нiў ся, маг чы масць пе ре ме наў ста ла яшчэ больш 
праб лем най. Якое Ва ша мер ка ван не як удзель нi ка Пло шчы?

— Да Пло шчы, на якую я ста вiў, як на кон (та му i кнi гу, вы да дзе ную пе-
рад Пло шчай, на зваў «Кон»), я не дай шоў. Як у фi зiч ным, так i ў ме та фi зiч-
ным сэн се. Але як ве рыў я, гэ так i ве ру ў Пло шчу. Мне на до пы тах у КДБ, 
ма ю чы на ўва зе аф ры кан скiя рэ ва лю цыi, ка за лi: «Вы ду ма лi, што ў нас тут 
Аф ры ка! Дык вось не! Тут у нас ся рэд няя па ла са». У ся рэд нiм гэ так яно i 
вый шла. Не рэ ва лю цыя. Па ла са. Але мы прай шлi тую па ла су, як мя жу тры-
ван ня — i за ёй ста лi iн шы мi.

Гэ та блiз ка да та го, ча го я ха цеў i ха чу. Каб мы ста лi iн шы мi. З нi ко га ста лi 
бе ла ру са мi. I так бу дзе, бо iнакш, ка лi мы на род, не мо жа быць.



«ЗЯМЛЯ»САННIКАВА

Да вед ка: Анд рэй Сан нi каў на ра дзiў ся ў Мiн ску 8-га са ка вi ка 1954-га го да. Скон чыў у 
1971-ым го дзе 42-ю мiн скую шко лу, у 1977-ым го дзе — Мiн скi дзяр жаў ны iн сты тут за-
меж ных моў, у 1989-ым — дып ла ма тыч ную ака дэ мiю Мi нiс тэр ства за меж ных спраў СССР 
у Маск ве. Пра ца ваў у Та ва рыст ве друж бы з за меж ны мi кра i на мi, у сак ра та ры я це ААН у 
Нью-Ёр ку, быў да рад цам прад стаў нiц тва Рэс пуб лi кi Бе ла русь у Швей ца рыi. У 1995-1996-
ым гг. — на мес нiк мi нiст ра за меж ных спраў Бе ла ру сi. Па кi нуў гэ тую па са ду ў лiс та па дзе 
1996-га го да ў знак пра тэс ту су праць пра вя дзен ня ан ты кан сты ту цый на га рэ фе рэн ду му. У 
лiс та па дзе 1997-га го да стаў ства раль нi кам i мiж на род ным ка ар ды на та рам гра ма дзян скай 
iнi цы я ты вы «Хартия'97». У 2008-ым го дзе iнi цы я ваў гра ма дзян скую кам па нiю «Еў ра-
пей ская Бе ла русь». Кан ды дат у прэ зi дэн ты Рэс пуб лi кi Бе ла русь на вы ба рах-2010. Пад час 
раз го ну мiр най ак цыi на пло шчы Не за леж нас цi быў моц на збi ты спец на зам i ра зам з жон-
кай Iры най Ха лiп жорст ка за тры ма ны на шля ху ў шпi таль. 
14-га траў ня 2011-га го да асу джа ны на 5 га доў па збаў лен ня во лi ў ка ло нii ўзмоц не на га 
рэ жы му за ар га нi за цыю i ўдзел у ма са вых бес па рад ках. Вы зва ле ны 14-га кра са вi ка 2012-га 
го да згод на з ука зам прэ зi дэн та аб па мi ла ван нi.
У каст рыч нi ку атры маў па лi тыч ны пры ту лак у Вя лi ка бры та нii.
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Мож на толь кi ўя вiць, коль кi ра зоў мае ка ле гi вы ка рыс тоў ва лi 
штамп, якi стаў наз вай на ры са.. Я так са ма вы ра шыў звяр нуц ца 
ме на вi та да яго па той пры чы не, што ба чу пэў ную сi на нi мiч ную 
су вязь па мiж сло ва мi «зям ля» i «жыц цё». I тлу ма чыц ца яна вель мi 
прос та: якую ЗЯМ ЛЮ вы бi ра юць лю дзi, та кое ў iх i ЖЫЦ ЦЁ...

Размоварэальная
ЗАндрэемСаннiкавыммысустрэлiсянапярэдаднiдняабвяшчэння

прэзiдэнцкiхвыбараў.Празнекалькiдзёнiнтэрв'юбылонадрукаванаў
«Народнайволi».Тое,штоадбылосяпотым,добравядома,тамупаўта-
раццанямасэнсу,авосьяшчэразнагадацьчасткутойразмовыцалкам
лагiчна.

— На коль кi я па
мя тую, паў та ры га
ды ты так са ма пра
ца ваў у гэ тай ула дзе. 
Атрым лi ва ец ца, што 
пад трым лi ваў Лу ка
шэн ку?

— Нi ко лi.

— А за ка го га ла
са ваў у 1994 го дзе?

— За Па зня ка. У 
той час я пра ца ваў у 
Швей ца рыi. Праз пэў-
ны час пас ля та го, як 
вы бра лi Лу ка шэн ку, 
мя не па клi каў пры зна-
ча ны та ды мi нiст рам 
Ула дзi мiр Сянь ко. Да 
яго я i iшоў пра ца ваць. 
Пад час на шай пер шай 
раз мо вы, ка лi пра гу-
ча ла та кая пра па но ва, Дакратаў.
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я па га дзiў ся не ад ра зу. Су стра ка лi ся яшчэ i паз ней. Я ска заў, што за цi каў-
ле ны ў тым, каб ства рыць пра фе сiй нае МЗС. Тут на шы iн та рэ сы су па лi. 
Ме на вi та ў тым, каб пра цяг ва ла ся пра ца, на кi ра ва ная на за ха ван не дзяр-
жаў нас цi i не за леж нас цi Бе ла ру сi.

— А як ты ўво гу ле стаў дып ла ма там?
— На ра дзiў ся я ў Мiн ску. З за ла тым ме да лём скон чыў зна ка мi тую шко лу 

№42, якая да ла Бе ла ру сi шмат вя до мы лю дзей. Упэў не ны, што мно гiя з iх 
ад гук нуц ца на лiч бу «42». Ка лiсь цi яе скон чыў i мой баць ка. Там пра ца ва-
ла мая ма цi. Па сту пiў у iн сты тут за меж ных моў.

Мэ та на кi ра ва най ма ры стаць дып ла ма там не бы ло. Яшчэ пад час ву чо бы 
i пас ля яе я пра ца ваў пе ра клад чы кам у Па кi ста не i Егiп це. По тым, мож на 
ска заць, у гэ тым на прам ку быў зроб ле ны пер шы крок. Я па сту пiў на кур сы 
пе ра клад чы каў ААН (за са вец кiм ча сам у Маск ве та кiя бы лi). Пас ля скан-
чэн ня тра пiў у сiс тэ му са юз на га МЗС i з 1981-га па 1987-ы год пра ца ваў у 
Ар га нi за цыi Аб' яд на ных На цый, дак лад ней, у служ бе рус кiх пiсь мо вых пе-
ра кла даў. Акра мя бе ла рус кай i рус кай моў ве даю ан гель скую, фран цуз скую 
i поль скую.

ЗУладзiмiрамНякляевым.
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Пас ля да во лi не ча ка на 
пра па на ва лi пай сцi ву-
чыц ца ў дып ла ма тыч ную 
ака дэ мiю. Па га дзiў ся так-
са ма не ад ра зу. Iс пы ты 
там бы лi да во лi сур' ёз ныя. 
Два га ды ву чо бы. Гэ та 
мож на лi чыць дру гой аду-
ка цы яй, та му што вель-
мi аду ка ва ныя i са лiд ныя 
бы лi вы клад чы кi — ам-
ба са да ры, па лi ты кi, ву чо-
ныя. Пас ля гэ та га бы ло 
шмат пра па ноў. У тым 
лi ку i пай сцi пра ца ваць 
у са вец кае МЗС, але ж я 
заў сё ды ха цеў вяр нуц ца ў 
Бе ла русь. Мне вель мi па-
шан ца ва ла, бо ў Маск ве 

ву чыў ся ў 1987-1989 га ды. Гэ-
та куль мi на цыя пе ра бу до вы. Пры ехаў у Бе ла русь та ды, ка лi ўжо бы ло мож на 
пра ца ваць не на част ку Са вец ка га Са ю зу, а на не за леж насць на шай кра i ны. 
Тыя ча сы ўспа мi на юц ца з асаб лi вай аса ло дай.

Ме на вi та та ды я ад чуў ся бе не аб стракт ным са вец кiм ча ла ве кам, а бе ла-
ру сам.

Мне вель мi скла да на па тлу ма чыць, ча му гэ та ад бы ло ся. Я не раз маў ляў 
па-бе ла рус ку, але заў сё ды ад чу ваў ся бе толь кi бе ла ру сам. Усю ды, дзе быў. 
Зра зу ме ла, што тут та ко га пы тан ня не па ўста ва ла, але по тым па ча лi з'яў-
ляц ца сяб ры ў Ра сii i Укра i не. Да рэ чы, з укра iн ца мi мне заў сё ды бы ло пра-
сцей, бо яны не са ро ме лi ся, як i я, сва ёй на цы я наль нас цi. Мя не заў сё ды 
здзiў ляе, ка лi ў ан ке тах на iн ша зем ныя вi зы пра бы лое гра ма дзян ства нех та 
пi ша «СССР». Я там заў сё ды пi саў пра Бе ла русь, бо доб ра ве даю, што ў 
мя не быў паш парт, дзе бы ло «паш парт», а не «па спорт». Iн шая спра ва, 
што гэ та бы ла ад зна ка ў са вец кiм паш пар це, але яна БЫ ЛА.

Быць бе ла ру сам мне ха це ла ся заў сё ды, ха ця пра па ноў ва лi пе ра ехаць 
у Маск ву. Шмат зна ё мых так i зра бi лi. Што там ха ваць, та кiх лю дзей ёсць 

Паслякратаў.



267ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ.«ЗЯМЛЯ»САННIКАВА

ня ма ла i сён ня. У тым лi ку i жур на лiс таў. Лi чыц ца, што там мож на лепш 
ся бе рэа лi за ваць.

У мя не та ко га жа дан ня не бы ло нi ко лi. Заў сё ды па чуц цё ра дзi мы пе ра-
ма га ла.

— На коль кi на яго паў плы ваў твой дзед?
— Ха ця ў на шай сям'i i раз маў ля лi па-рус ку, але бе ла рус кую мо ву я чуў 

па ста ян на. На прык лад, доб ра па мя таю, як дзед пра ца ваў не каль кi ра зоў з 
Ма ка ён кам i iн шы мi. Як рэ жы сёр, ак тор, а по тым i вы клад чык тэ ат раль на-
мас тац ка га iн сты ту та. Зра зу ме ла, што не ад ной чы я ха дзiў у тэ атр на спек-
так лi i так са ма чуў там бе ла рус кую мо ву.

Баць ка мой быў тэ ат раль ным кры ты кам i так са ма доб ра пi саў i раз маў-
ляў па-бе ла рус ку. А з дру го га бо ку ма цi да ня даў ня га ча су вы кла да ла рус-
кую мо ву за меж ным сту дэн там. Па га дзi ся, спа лу чэн не вель мi цi ка вае.

ЗжонкайIрынай.
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На жаль, у шко ле бе ла рус кую мо ву я не вы ву чаў, але яна заў сё ды пры сут-
нi ча ла ў ма iм жыц цi.

— Пад час пра цы ў НьюЁр ку ты ўзна чаль ваў Клуб рус кай кнi гi i ар
га нi за ваў там су стрэ чы з не ка то ры мi вя до мы мi «са вец кi мi бе ла ру са
мi»?

— Так, мы су стра ка лi ся з Ры го рам Ба ра ду лi ным, iн шы мi пiсь мен нi ка мi. 
Ар га нi зоў ваў па ка зы фiль маў Ту ра ва, Пта шу ка, Даб ра лю ба ва.

Напэўна,многiячытачыбачылiмемарыяльнуюдошкунаадным
з дамоў галоўнага праспекта. Усталявана яна ў гонар Канстанцiна
МiкалаевiчаСаннiкава.Менавiта ў гэтымдомежыў славутыбела-
рускiрэжысёр,народныартыстБССР,адзiнззаснавальнiкаўНацы-
янальнага акадэмiчнага тэатра iмя Янкi Купалы.Дзед героя гэтага
артыкула.

Размовавiртуальная
Даводзiлася чуць, што некаторыя ўспрынялi ад'езд Андрэя Саннi-

каваўВялiкабрытанiюзпэўнымзларадствам.Маўляў,укамфортных
умовах значна прасцей змагацца з «крывавым рэжымам». Не буду
дыскутавацьнагэтыконт.

На жаль, за апошнiя 18 год людзей прывучылi глядзець на рэчы
вельмiцынiчна.Iяшчэадноназiранне:iншымклеяцьярлыкiзвычайна
тыя,хтосамумее«змагацца»толькiнаўласнайкухнi...

— Што ты ўба чыў (з бо ку па лi ты кi) на во лi?
— Усё, што ад бы ва ец ца ў па лi ты цы, бы ло бач на i з тур мы. За кра та мi аб-

васт ра юц ца «ана лi тыч ныя» здоль нас цi. Iн фар ма цыi не ха пае. Га зе ты прос-
та не да хо дзяць. Лiс ты пе ра хоп лi ва юць. Iн шых зня во ле ных ка ра юць на ват 
за спро бы зно сiн. Та му пры хо дзiц ца па аб рыў ках iн фар ма цыi, па вы пад ко-
вых раз мо вах, у тым лi ку з ту рэм шчы ка мi, ра бiць вы сно вы пра па лi тыч ную 
сi ту а цыю. Аб васт ра ец ца яшчэ i ней кi асаб лi вы «зэ каў скi» нюх, у тым лi ку i 
на па лi ты ку. Та му бы ло зра зу ме ла, што, пас ля та го як ра сiй скае кi раў нiц тва 
ў чар го вы раз без да па мож на пад па рад ка ва ла ся Лу ка шэн ку ў жнiў нi 2011-
га го да i зноў вы лу чы ла ве лi зар ныя срод кi на за ха ван не рэ жы му, сi ту а цыя 
ў Бе ла ру сi бу дзе i да лей ус клад няц ца. Стра ча ны чар го вы ша нец. Зра зу ме ла 
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Зсынам.
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бы ло, што рэ жым на столь кi пе ра па ло ха ны па дзея мi, якiя ад бы лi ся пад час 
«прэ зi дэнц кiх» вы ба раў, што бу дзе знi шчаць сва iх пра цiў нi каў i кант ра ля-
ваць усё апа зi цый нае ася род дзе.

— Не бы ло ад чу ван ня да рэм ных па ку таў?
— Не, але бы ло прык ра з-за та го, што па зба вi лi во лi ў той мо мант, ка лi 

шмат ча го мож на бы ло да сяг нуць, у тым лi ку i пе ра мо ва мi, i на ват у вы нi ку 
кан фран та цыi, але без гвал ту.

— Што пер шае зра бiў на во лi?
— Стаў на шлях вяр тан ня да нар маль на га жыц ця. Ста ран на вы мыў ся, 

каб не да кра нац ца да сы на ту рэм ны мi па ха мi i адзен нем, пе ра апра нуў ся ў 
хат няе i стаў ча каць, ка лi ён пра чнец ца.

Убiблiятэцы(фотаКсенiiСабчак).
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— Як скла да ла ся «жыц цё пас ля кра таў»?
— Га лоў нае на во лi — гэ та вяр тан не да род ных i блiз кiх. За над та доў га 

мы зна хо дзi лi ся ў рас стан нi. Не так прос та бы ло па чаць нар маль на раз маў-
ляць. Я па ста ян на «раз маў ляў» з iмi, ка лi зна хо дзiў ся за кра та мi. I гэ тыя 
раз мо вы ў дум ках ства ры лi iлю зiю, што мы шмат пра што па га ва ры лi ў рэ-
аль ным жыц цi.

Усе сяб ры за ста лi ся сяб ра мi, i з'я вi ла ся вя лi кая коль касць но вых сяб-
роў, з якi мi не быў зна ё мы да тур мы. Усе, хто да па ма гаў ма ёй сям'i, пад-
трым лi ваў iх i мя не, ста лi сяб ра мi. На жаль, не з усi мi па спеў су стрэц ца i 
па дзя ка ваць iх.

Част ка сяб роў вы му ша на апы ну ла ся за мя жой. Ка лi вый шаў з-за кра-
таў, яшчэ не ве даў, што та кi ж лёс ча кае i мя не. Па спра ба ваў узяць спа-
кой ны тон пры ацэн цы сi ту а цыi i маг чы мых шля хоў вы ха ду з ту пi ка, але 
гэ та вы клi ка ла вель мi злос ную i агрэ сiў ную рэ ак цыю рэ жы му. Зда ро вы 
сэнс знiк з уза е ма ад но сi наў дык та ту ры i апа зi цыi. Ста ла зра зу ме ла, што 
аса бiс та мне не да дуць не толь кi неш та ра бiць, але i на ват спа кой на жыць. 
А па чуц цё ад каз нас цi пе рад людзь мi, якiя па ве ры лi на шай ка ман дзе, пас-
ля вы ха ду з-за кра таў толь кi ўзмац нi ла ся. Гэ та ўсё i па слу жы ла пры чы най 
ад' ез ду, упэў не ны, што ча со ва га.

— У чым сут насць жыц ця за мя жой?
— Я не ве даю, у чым сэнс жыц ця за мя жой. Пы тан не не да мя не. Я па-

куль зна хо джу ся ў вы му ша ным ад' ез дзе i пра цяг ваю зай мац ца бе ла рус кi мi 
праб ле ма мi, а не за меж ны мi.

— З мо ман ту «прэ зi дэнц кiх» арыш таў прай шоў пэў ны час. Дум кi 
на гэ ты конт?

— Арыш ты кан ды да таў у прэ зi дэн ты 19-20-га снеж ня для мя не свед чан-
не жы вёль на га стра ху рэ жы му пе рад не па збеж ны мi пе ра ме на мi. Так ду маў 
пад час арыш ту, так ду маю i ця пер.

— Што трэ ба бы ло (з пунк ту гле джан ня сён няш ня га дня) та ды 
зра бiць не так?

— Шмат што мож на бы ло б ра бiць па-iн ша му, але бы лi жорст кiя ўмо вы: 
аб ме жа ва ны час, аб ме жа ва ныя (вель мi) рэ сур сы i гi ганц кiя за да чы. Ду маю, 
што вы цiс ну лi з сi ту а цыi мак сi мум, у тым лi ку ах вя ру ю чы са бой.



272 ЖЫЦЦЁПАСЛЯКРАТАЎ. «ЗЯМЛЯ»САННIКАВА

— На вош та пра цяг ваць зма ган не? Не ба iш ся?
— Я ў жыц цi па збя гаю па фа су. Гэ та прын цы по ва. Прос та пра цяг ваю ра-

бiць тое, што ра бiў, сы хо дзя чы са сва iх пе ра ка нан няў, прын цы паў i ра зу-
мен ня сi ту а цыi.

Яквядома,гiсторыяневедаеўмоўнагаладу,тамупратое,штомаг-
лоббыць,калiб19-гаснежня2010-гагодаперамогАндрэйСаннiкаў,
гадаць не будзем. Адназначна толькi, што адыходзiць у «палiтычны
цень»ённезбiраецца.Агэтазначыць,штомыяшчэнеадзiнразус-
помнiмпра«ЗямлюСаннiкава»...
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