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У вы дан ні вы ка ры ста ны фо та здым кі Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», 
аса біс тых ар хі ваў сяб роў ар га ні за цыі, 

Lіcvіn-ІNFA, svaboda.org, photo.bymedіa.net і ін шых кры ніц.

«НА ША ВЯС НА» — гэ та збор нік ін тэр в'ю з 18 ак ты віс та мі Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на», праз якія пра соч ва ец ца аса біс ты шлях кож на га з іх да 
пра ва аба рон чай дзей нас ці, гіс то рыя ўсёй ар га ні за цыі, а так са ма гіс то рыя 
ба раць бы за каш тоў нас ці пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі ў най ноў шай гіс то рыі 
кра і ны.
Вы дан не за дум ва ла ся да 15-год дзя Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», але 
вый шла ў свет амаль на год паз ней у су вя зі з дра ма тыч ны мі па дзея мі, якія 
ад бы ва лі ся ў кра і не і з са мой ар га ні за цы яй на пра ця гу апош ня га ча су.
Іні цы я тар збор ні ка —ня змен ны кі раў нік «Вяс ны» Алесь Бя ляц кі — 
су стра кае вы дан не кніж кі за кра та мі, «там, дзе аку рат і му сіць зна хо дзіц ца 
пра ва аба рон ца ў та кой па га най сі ту а цыі».

                       Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на», 2012

Элект рон ную вер сію кні гі мож на знай сці на сай це: sprіng96.org
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ПРАД МО ВА

Вы дан не гэ тай кніж кі пла на ва ла ся на мі яшчэ год та му — да 15-год дзя 
ства рэн ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». Пад рых та ваць яе да 
кра са ві ка (26 кра са ві ка 1996 го да лі чыц ца свое асаб лі вым «Днём 
на ра джэн ня» ар га ні за цыі) не па спя ва лі па аб' ек тыў ных пры чы нах: 
пас ля вы бар чыя па дзеі 2010 го да прос та за ва лі лі нас пра цай — за кра та мі 
зна хо дзі лі ся дзя сят кі па літ зня во ле ных, па ўсёй кра і не ня спын на іш лі 
за тры ман ні, до пы ты, во быс кі, і вяс ноў цам не аб ход на бы ло свое ча со ва 
рэ ага ваць на гэ тыя вы клі кі. Ды і са му «Вяс ну», яе сяб роў па ўсёй 
кра і не за хліс ну ла хва ля рэ прэ сі яў: во быс кі і кан фіс ка цыі арг тэх ні кі ў 
цэнт раль ным офі се ў Мін ску і рэ гі ё нах, у ква тэ рах і да мах, пас ля якіх 
па тра ба ва лі ся да дат ко выя на ма ган ні, каб уз на віць паў на вар тас ную 
пра цу.

Ду ма лі: вось за вер ша цца су до выя пра цэ сы «дзе каб рыс таў», сі ту а цыя 
кры ху ста бі лі зу ец ца, та ды і юбі лей ад зна чым, і гіс то ры яй «Вяс ны» 
зой мем ся. Пры клад на так і атры ма ла ся. Пад рых тоў ку кніж кі па ча лі з 
па чат ку ле та, і ўсе ін тэр в'ю, якія за раз са бра ныя пад ад ной вок лад кай, 
зроб ле ны як раз у чэр ве ні-лі пе ні 2011-га.

Іні цы я та рам вы дан ня з'яў ля ец ца Алесь Бя ляц кі — за сна валь нік і 
ня змен ны кі раў нік «Вяс ны». «Усё, што не па кла дзе на на па пе ру, не 
за фік са ва на — лі чы, што яго і не бы ло,» — ка заў ён. А на пры кла дзе 
«Вяс ны» мож на ад соч ваць важ ныя пра цэ сы най ноў шай гіс то рыі Бе ла ру сі: 
ба раць бу за пра вы ча ла ве ка і дэ ма кра тыч ныя каш тоў нас ці, су праць ста ян не 
асо бы і аў та ры та рыз му, ста наў лен не і раз віц цё пра ва аба рон ча га ру ху. 
Гэ тая кніж ка, па мер ка ван ні Бя ляц ка га, так са ма па він на быць ад ка зам на 
ша лё ную дыск рэ ды та цыю пра ва аба рон цаў, раз гор ну тую праз дзяр жаў ныя 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі. Хто на са мой спра ве гэ тыя лю дзі па сва іх 
пе ра ка нан нях, каш тоў нас цях і пра фе сіі, які іх шлях да пра ва аба ро ны і 
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якой яны ба чаць бу ду чы ню кра і ны — гэ та так са ма мож на па ба чыць з 
парт рэ тных ін тэр в'ю, са бра ных у гэ тым вы дан ні.

Ка лі іш ла пра ца над гэ тай кніж кай, мы ўжо ве да лі, што над «Вяс ной» 
згу шча юц ца хма ры: у ся рэ дзі не чэр ве ня ста ла вя до ма, што Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі Літ вы пе рад ало бе ла рус кім спец служ бам ін фар ма цыю пра 
ра хун кі Але ся Бя ляц ка га і Ва лян ці на Стэ фа но ві ча, на якія па сту па лі срод кі 
для ака зан ня да па мо гі па лі тыч ным рэ прэ са ва ным і ін шую дзей насць 
ар га ні за цыі (ана ла гіч ныя за пы ты на яшчэ ча ры тох вяс ноў цаў лі тоў скі бок 
не за да во ліў; паз ней ста ла вя до ма, што Генп ра ку ра ту ра Поль шчы так са ма 
прад ста ві ла бе ла рус ка му бо ку ін фар ма цыю пра ру ху нак Бя ляц ка га ў гэ тай 
кра і не). Паў та ры ме ся цы на пру жа на га ча кан ня: якім чы нам пе ра да дзе ная 
ін фар ма цыя бу дзе ска ры ста на бе ла рус кі мі ўла да мі, што бу дзе з на шы мі 
ка ле га мі і сяб ра мі? Коль кі ра зоў ка за лі Але сю: «Вар та з'е хаць на ней кі 
час, пе ра ча каць не бяс пе ку». Яго ны ад каз заў сё ды быў ад на знач ны: «Не, я 
га то вы прай сці свой шлях да кан ца — якім бы ён ні быў».

4 жніў ня 2011 го да. А па ло ве на пя тую ка рот кае тэ ле фа на ван не ад 
жон кі Бя ляц ка га На тал лі: «Алесь арыш та ва ны. За раз у нас до ма во быск. 
По тым бу дзе во быск у «Вяс не». Ня гле дзя чы на тое, што ска за нае не бы ло 
цал кам не ча ка ным, у пер шыя ім гнен ні гэ та вы клі ка ла шок. Што ра біць, што 
прад пры няць? Праз не каль кі хві лін я кі ра ва ла ся да офі са. Але ся па ба чы ла 
ўжо пад вар тай; ён па спеў ска заць, што яго па да зра юць ва ўтой ван ні 
пры быт каў у асаб лі ва буй ных па ме рах. Пе ра да ючы мне клю чы ад 
вяс ноў скай ква тэ ры, ён ко рат ка ска заў: «Тры май це «Вяс ну!» Гэ та пра гу ча ла 
як свое асаб лі вы за па вет: як бы ні скла лі ся да лей шыя па дзеі — «Вяс на» 
па він на пра ца ваць да лей і вы кон ваць сваю мі сію.

Да го на ру ма іх ка лег-вяс ноў цаў трэ ба ска заць, што гэ ты за па вет 
зня во ле на га кі раў ні ка ар га ні за цыі вы кон ва ец ца: ні адзін з сяб роў 
«Вяс ны» не спы ніў сва ёй дзей нас ці, не за чы ні ла ся ні вод нае рэ гі я наль нае 
прад стаў ніц тва, не знік ні во дзін з на кі рун каў на шай тра ды цый най 
пра цы. Вы дан не гэ тай кніж кі, хоць і за поз не нае — так са ма до каз гэ та му. 
Вы пра ба ван ні толь кі зра бі лі пра цу «Вяс ны» больш зла джа най і эфек тыў най, 
з'яд на лі ка лек тыў, яшчэ больш на ву чы лі ца ніць і бе раг чы адзін ад на го. І 
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гэ та — вы нік агуль най пе ра ка на нас ці ў спра вяд лі вас ці на шай дзей нас ці, 
па каз чык та го, што «Вяс на» аб' яд на ла глы бо ка ідэй ных лю дзей, ад на дум цаў. 
Гэ тую дум ку я заў сё ды імк ну ла ся пе ра даць у ліс тах да Але ся ў тур му, і гэ та 
ён мог па ба чыць на ўлас ныя во чы пад час су да, на кож нае па се джан не яко га 
ня змен на з ўсёй кра і ны пры яз джа лі вяс ноў цы, каб пад тры маць і вы ка заць 
са лі дар насць са зня во ле ным кі раў ні ком ар га ні за цыі.

24 ліс та па да. Аб вя шчэн не пры су ду Але сю Бя ляц ка му. Суд дзя за чыт вае: 
ча ты ры з па ло вай га ды ка ло ніі ва ўмо вах уз моц не на га рэ жы му з 
кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Алесь ус пры мае пры суд спа кой на, з год нас цю. 
Ка лі на ру ку яму на дзя ва юць кай дан кі, па спя вае крык нуць: «Жы ве 
«Вяс на»!» І чуе ў ад каз: «Жы ве!»

У пер шым ліс це пас ля су да Алесь на пі саў мне: «Я ўвесь гэ ты час моц на 
ад чу ваў ся бе пад тры ма ным і ад чу ваў гэ тую пад трым ку лі та раль на кож ны 
дзень і кож ную га дзі ну. Ду маю, што ўсе гэ тыя ме ся цы (пас ля арыш ту — Т.Р.) 
бы лі най вы шэй шым пі ла та жам для ўсіх нас. За раз я спа кой ны, ча го і вам усім 
жа даю. Час эмо цы яў па тро ху пра хо дзіць. Та му — жы вем і пра цу ем да лей».

* * * 
Без умоў на, ка лі б не зня во лен не Але ся Бя ляц ка га, прад мо ву да гэ тай 

кніж кі пі саў бы кі раў нік Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». «Але я за раз 
там, дзе аку рат і му сіць зна хо дзіц ца пра ва аба рон ца ў та кой па га най 
сі ту а цыі» (з ліс та — Т.Р.).

Паў плы ва ла іза ля цыя Бя ляц ка га і на струк ту ру вы дан ня, у якое ла гіч на 
да да ло ся яго нае апош няе сло ва ў су дзе, дзе ён ана лі зуе ро лю і мес ца 
пра ва аба рон цаў у гра мад стве, прад стаў ляе гіс то рыю і ме та ды пе ра сле ду 
і са вец кіх ды сі дэн таў, і пра ва аба рон цаў сён няш ня га ча су. Фак тыч на ў 
апош нім сло ве Алесь прад ста віў шы ро кую кар ці ну ня прос тай, а ча сам 
тра гіч най ба раць бы за ўста ля ван не пра воў ча ла ве ка пры та та лі тар ных 
рэ жы мах, а так са ма да да ў но выя ста рон кі да гіс то рыі асоб най 
ар га ні за цыі — Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на».

Тац ця на Рэ вя ка, сяб ра Ра ды Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на»





Алесь БЯ ЛЯЦ КІ, Мінск

Час зра біў нам вы клік. 
Мы яго пры ня лі

Ак цыя ў знак 
пра тэс ту су праць 
за крыц ця 
Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на». 
Мінск, Вяр хоў ны 
суд. Каст рыч нік 
2003 го да.



Алесь Бя ляц кі на ра дзіў ся 25 ве рас ня 1962 го да ў мяс тэч ку Вярт сі ля 
Сар та валь ска га ра ё на Ка рэ ліі, ку ды яго ныя баць кі вы еха лі з Бе ла ру сі на за роб кі. 
У 1964 го дзе сям'я Бя ляц кіх вяр ну ла ся ў Бе ла русь, аб раў шы мес цам жы хар ства 
го рад Свет ла горск. Там Алесь скон чыў ся рэд нюю шко лу № 5.

У 1979 го дзе Алесь Бя ляц кі па сту піў на гіс то ры ка-фі ла ла гіч ны фа куль тэт 
Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, дзе рас па чаў лі та ра туз наў чую і 
гра мад скую дзей насць. У 1984 атры маў дып лом вы клад чы ка фі ла ло гіі. Пе рад 
па ступ лен нем у ас пі ран ту ру Ін сты ту та лі та ра ту ры Ака дэ міі На вук БССР пра ца ваў 
на стаў ні кам у Лель чыц кім ра ё не Го мель скай воб лас ці. У 1984 го дзе Але ся 
Бя ляц ка га пры зва лі ў Са вец кую Ар мію. Слу жыў пад Свярд лоў скам.

Пас ля вяр тан ня з вой ска А. Бя ляц кі пра цяг ваў ву чо бу ў ас пі ран ту ры, зай маў ся 
на ву ко вай, лі та ра тур най і гра мад скай дзей нас цю. У 1986 го дзе ён быў ад ным са 
ства раль ні каў Та ва рыст ва ма ла дых лі та ра та раў «Ту тэй шыя», з 1986 па 1989 год 
з'яў ляў ся стар шы нёй гэ тай ар га ні за цыі.

Алесь Алесь 
БЯ ЛЯЦ КІБЯ ЛЯЦ КІ
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Алесь Бяляцкі: «Час зра біў нам вы клік. Мы яго пры ня лі»

У 1988 г. вы сту піў ад ным з за сна валь ні каў та ва рыст ва «Мар ты ра лог 
Бе ла ру сі», быў сяб рам Ар га ні за цый на га ка мі тэ ту Бе ла рус ка га На род на га Фрон ту 
«Ад ра джэнь не», сак ра та ром Упра вы і на мес ні кам стар шы ні БНФ. У 1988 го дзе 
з'яў ляў ся за яў ляль ні кам ад ной з пер шых ма са вых ак цый «Дзя ды»; у 1990 го дзе 
вы сту піў ад ным з ар га ні за та раў Бе ла рус кай Ка та ліц кай Гра ма ды.

Ас пі ран ту ру Ін сты ту та лі та ра ту ры Ака дэ міі На вук БССР скон чыў вяс ной 1989 
го да, ад аба ро ны кан ды дац кай ды сер та цыі ад мо віў ся. На яе асно ве ў 1991 го дзе 
вы даў кні гу- ма на гра фію «Лі та ра ту ра і на цыя».

Не пра цяг лы час пра ца ваў ма лод шым на ву ко вым су пра цоў ні кам Му зея 
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры. У 1989 го дзе быў абра ны ды рэк та рам 
Лі та ра тур на га му зея Мак сі ма Баг да но ві ча. На гэ тай па са дзе пра ца ваў да 1998 
го да. Пад яго кі раў ніц твам бы ла ад чы не ная экс па зі цыя лі та ра тур на га му зея і 
трох яго фі лі ялаў.

У 1991-1995 га дах Бя ляц кі з'яў ляў ся дэ пу та там Мінск ага га рад ско га Са ве та.
З 1996 го да — стар шы ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». У 2007 го дзе 

абра ны ві цэ-прэ зі дэн там FІDH (The Іnternatіonal Federatіon for Human Rіghts).
У 2000-2004 га дах уз на чаль ваў Ра бо чую гру пу Асамб леі дэ ма кра тыч ных 

ня ўра да вых ар га ні за цы яў Бе ла ру сі.
Ад зна ча ны між на род ны мі ўзна га ро да мі: 2006 год — швед скай прэ мі яй імя 

Пе ра Ан ге ра, Прэ мі яй Сва бо ды імя Анд рэя Са ха ра ва (Нар веж скі Хель сін скі 
ка мі тэт), прэ мі яй Homo Homіnі чэш скай ар га ні за цыі People іn Need («Ча ла век 
у ня до лі»). Му ні цы па лі тэт го ра да Ге нуя (Іта лія) ў 2010 го дзе на даў Але сю 
Бя ляц ка му зван не «га на ро вы гра ма дзя нін Ге нуі». У 2011 го дзе ўга на ра ва ны 
Прэ мі яй Сва бо ды Ат лан тыч най Ра ды ЗША. Алесь Бя ляц кі двой чы быў вы лу ча ны 
на Но бе леў скую прэ мію мі ру: у 2006 і 2007 га дах.

А. Бя ляц кі з'яў ля ец ца дзей ным сяб рам Са ю зу бе ла рус кіх пісь мен ні каў (1995), 
Бе ла рус ка га Пэн-цэнт ра, Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на ліс таў. У 2006 го дзе вы даў 
кні гу на ры саў і эсэ «Пра беж кі па бе ра зе Жэ неў ска га во зе ра».

Жа на ты, мае сы на.

— Спа дар Алесь, зга дай це, з ча го па чы на ла ся «Вяс на»? Як 
уз нік ла са ма яе ідэя?

— «Вяс на» па чы на ла ся та ды, ка лі цэ лую вяс ну 96-га го да іш лі 
ма са выя ак цыі, якія ад бы ва лі ся з роз ных пры чы наў. У кра са ві ку — 
у су вя зі з так зва най Са юз най да мо вай з Ра сі яй, якую Лу ка шэн ка 
збі раў ся за клю чаць з Ель цы ным. Пе рад гэ тым ад зна ча ла ся 15 
са ка ві ка — Дзень Кан сты ту цыі, за тым 25 са ка ві ка — 
Дзень Во лі, ка лі прай шла вя лі кая дэ ман стра цыя па пра спек це 
Не за леж нас ці да Опер на га тэ ат ра і бу дын ку Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі на Чыр во най, дзе па тра ба ва лі пра мо га эфі ру, бо та ды ўжо 
бы лі праб ле мы з ін фар ма цы яй і яе рас паў сю дам. Та ды бы ла 
ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва за па ру шэн не па рад ку, але яна 



12

Алесь Бяляцкі: «Час зра біў нам вы клік. Мы яго пры ня лі»

ні чым не скон чы ла ся. А 26 кра са ві ка на пло шчы Яку ба Ко ла са 
са бра ла ся 40-50 ты сяч ча ла век, якія пай шлі за тым па пра спек це 
Не за леж нас ці да цыр ка і па ву лі цы Баг да но ві ча да Па ла цу спор та, 
дзе бы лі пра ве дзе ны мі тын гі. Пад час гэ тай дэ ман стра цыі мі лі цыя 
пе ра кры ла да ро гу ма шы на мі, бы лі вы стаў ле ны кар до ны АМА Пу, 
і ўсё гэ та су пра ва джа ла ся жорст кі мі су тыч ка мі з людзь мі. У той 
дзень бы ло арыш та ва на больш за 200 ча ла век, уз бу джа на чар го вая 
кры мі наль ная спра ва. У СІ ЗА апы ну лі ся Юры Ха ды ка і Вя ча слаў 
Сіў чык як за яў ляль ні кі ак цыі. Вост ра ўзнік ла пы тан не тэр мі но вай 
да па мо гі ў збо ры ін фар ма цыі і да вя дзен ні яе да сва я коў 
за тры ма ных, бо па ні ка та ды бы ла на ват боль шая, чым мы ба чы лі ў 
2006-м і ў 2010-м га дах пад час па доб ных ма са вых арыш таў. Прос та 
та ды гэ та бы ло ўпер шы ню. Я ха чу пад крэс ліць, што да гэ та га 
ак цыі, за вы клю чэн нем «Дзя доў» 1988 го да, у нас фак тыч на не 
раз га ня лі ся. Так, бы лі за тры ман ні, быў ней кі мля вы пе ра след, але 

До ма з жон кай На тал ляй і сы нам Ада мам. 2006 год.
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так ма са ва, на хаб на і жорст ка, як гэ та ад бы ло ся ў кра са ві ку 96-га 
го да — та ко га не бы ло. Мне па да ец ца, ме на ві та та ды Лу ка шэн ка 
вы ра шыў жорст кас цю сі ла вых дзе ян няў спы ніць ма са выя ак цыі.

У гэ тай сі ту а цыі ўзнік ла гру па лю дзей, якая за ня ла ся збо рам і 
рас паў сю дам ін фар ма цыі, а так са ма ма тэ ры яль най да па мо гай: 
мы шу ка лі гро шы, пра дук ты хар ча ван ня для тых, хто ся дзеў па 
кры мі наль най спра ве і на «су тках». У пры ват нас ці, адзін ча ла век 
пе ра даў нам хар чы і мы по тым іх раз да ва лі сем' ям рэ прэ са ва ных. 
Гэ та бы ло не так шмат, але — чым маг лі... Гэ тая гру па пра ца ва ла 
пры клад на ме сяц.

«За круч ван не га ек» у той час іш ло па роз ных на кі рун ках. 
На па чат ку кра са ві ка быў за тры ма ны і ся дзеў у СІ ЗА Сла ва мір 
Ада мо віч. Уз нік ла па трэ ба ў да па мо зе яму, бо яго ная ма ці, 
пен сі я нер ка, са ма не спраў ля ла ся. На ад ным з мі тын гаў мы са бра лі 
пэў ную су му гро шай і пе рад алі ёй — на пе ра да чы для Сла ва мі ра.

— Са праў ды, я па мя таю, у той час на ак цы ях ха дзі лі лю дзі са 
скры нач ка мі і збі ра лі ах вя ра ван ні для па літ вяз няў...

— Так. Цэнт раль ным на кі рун кам на шай пра цы ста ла да па мо га 
ах вя рам па лі тыч ных рэ прэ сій і ін фар ма ван не гра мад скас ці 
пра гэ тыя рэ прэ сіі. Усё ра бі ла ся на аб са лют на доб ра ах вот ных 
па чат ках. У той час я пра ца ваў ды рэк та рам Лі та ра тур на га му зея 

Пад час ак цыі ў пад ртым ку па літ вяз ня Змі це ра Да шке ві ча. Жу раў лі кі ад «Між на род най 
Ам ніс тыі» ў пры ём най МУС. Сне жань 2007 го да.
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Мак сі ма Баг да но ві ча, быў сак ра та ром Упра вы БНФ. Уліч ва ю чы, 
што та ды Фронт быў асноў най ак тыў най ву ліч най сі лай, най больш 
ах вя раў бы ло як раз ся род сяб роў БНФ.

У 97-м го дзе да гэ тай пра цы да лу чы лі ся не каль кі 
дзяў чат-ва лан цё рак з лі ку су пра цоў ніц му зея — на прык лад, 
Па лі на Сце па нен ка. Па сту по ва мы па шы ра лі сваю пра цу і па ча лі 
шу каць кан так ты ў рэ гі ё нах, та му што рэ прэ сіі раз гар ну лі ся па 
ўсёй Бе ла ру сі. Нам па трэб ны бы лі лю дзі, га то выя пра ца ваць у 
пра ваа ба рон чым на кі рун ку па ўсёй кра і не, і на пра ця гу 97-га го да 
мы фак тыч на ад бу да ва лі рэс пуб лі кан скую струк ту ру. 23 лю та га 
1998 го да мы за рэ гіст ра ва лі «Вяс ну-96» як мін скую га рад скую 
ар га ні за цыю і ад на ча со ва рых та ва лі да ку мен ты для ства рэн ня 

За тры ман не Але ся Бя ляц ка га пад час Дня Во лі. Мінск. 25 са ка ві ка 2004 го да.
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на цы я наль най. У 1999 го дзе «Вяс на» бы ла за рэ гіст ра ва на як 
ар га ні за цыя рэс пуб лі кан ская і ў та кім ста ту се іс на ва ла да 2003 го да, 
ка лі ра шэн нем Мі нюс та і Вяр хоў на га су да яна бы ла за чы не на за 
ўдзел у на зі ран ні за прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі 2001 го да. З тых ча соў 
пра цу ем без рэ гіст ра цыі. Мы ўжо тры ра зы па да ва лі да ку мен ты 
на рэ гіст ра цыю «Вяс ны», але Мі ніс тэр ства юс ты цыі кож ны раз 
ад маў ля ла — у 2007 го дзе і двой чы ў 2009-м. Пры гэ тым у 2007 
г. Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры няў ра шэн не, згод на з якім 
па збаў лен не рэ гіст ра цыі «Вяс ны» пры зна на па ру шэ ннем пра ва 
на сва бо ду аса цы я цыі сяб роў на шай ар га ні за цыі. Ка мі тэт так са ма 
за клі каў урад Бе ла ру сі ад на віць на шы пра вы, за рэ гіст ра ваў шы 
«Вяс ну», але гэ та ра шэн не да сён няш ня га дня не вы ка на на, і мы 
пра цяг ва ем пра ца ваць у не за рэ гіст ра ва ным ста ту се.

— Вы за да во ле ны тым, ча го да сяг ну лі за паў та ры дзя сят кі 
га доў?

— «Вяс на» ўжо пас ля ска са ван ня афі цый най рэ гіст ра цыі 
ста ла сяб рам Між на род най Фе дэ ра цыі пра воў ча ла ве ка — 
FІDH, а мя не аб ра лі ві цэ-прэ зі дэн там гэ тай ар га ні за цыі, і я ўжо 
дру гі тэр мін ім з'яў ля ю ся. За час на шай дзей нас ці мы зай ме лі 
шмат за меж ных парт нё раў. Вар та ад зна чыць, што на ша пра ца 
і ўво гу ле пра ва аба рон чая дзей насць ва ўсім све це бу ду ец ца на 
між на род най са лі дар нас ці і су пра цоў ніц тве. Дзя ку ю чы гэ та му 
мы па вя лі чы лі эфек тыў насць сва ёй пра цы, ма ю чы сяб роў і 
шмат га до вых парт нё раў у роз ных кра і нах Еў ро пы і све ту, якія 
да па ма га юць нам ста віць пы тан ні Бе ла ру сі, на прык лад, у та кіх 
ін сты ту цы ях, як ААН, Ра да Еў ро пы, Еў раз вяз. Між на род ная 
пра ва аба рон чая су поль насць са дзей ні чае та му, што «Вяс на» 
фі гу руе як знач ная пра ва аба рон чая сі ла, якая ўспры ма ец ца 
вель мі сур' ёз на, што да зва ляе нам, у сваю чар гу, уз ды маць 
праб ле мы Бе ла ру сі на роз ных уз роў нях.

За 15 га доў мы знач на па шы ры лі сваю пра цу, і, акра мя 
тра ды цый ных, у нас з'я ві лі ся но выя на кі рун кі. Сю ды трэ ба ад нес ці 
і на зі ран не за вы ба ра мі: з 2000 го да мы рэ гу ляр на ажыц цяў ля ем 
ма ні то рынг вы ба раў у Бе ла ру сі, а так са ма бя рэм удзел у 
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між на род ным на зі ран ні. З 2001 го да «Вяс на» з'яў ля ец ца сяб рам 
Еў ра пей скай сет кі ар га ні за цый па на зі ра нні за вы ба ра мі — 
ENEMO, і вяс ноў цы ма юць до свед на зі ран ня за вы ба ра мі ў та кіх 
кра і нах, як Кір гі зія, Азер бай джан, Укра і на, Поль шча, Шве цыя, 
Сер бія, Ко са ва, Ка зах стан і ін шых. Во пыт між на род на га на зі ран ня, 
ка неч не ж, да зва ляе нам па раў ноў ваць вы бар чыя за ко ны, умо вы 
пра вя дзен ня вы ба раў у роз ных кра і нах і да па магае пра во дзіць 
унут ра нае на зі ран не на больш вы со кім і пра фе сій ным уз роў ні.

Яшчэ адзін важ ны на кі ру нак на шай дзей нас ці — на ву чан не 
пра вам ча ла ве ка. Перш за ўсё на шы аду ка цый ныя пра гра мы 
на кі ра ва ны на мо ладзь, якая най больш ус пры мае каш тоў нас ці 
пра воў ча ла ве ка і імк нец ца атрым лі ваць ве ды ў гэ тай га лі не. 
Мы пра цу ем і над ня спын ным пад вы шэн нем пра фе сій ных 
кам пе тэн цый ка лег-пра ва аба рон цаў і юрыс таў, а так са ма ін шых 
за ці каў ле ных мэ та вых груп — так што аб' ём пра цы тут да во лі вя лі кі.

Сяб ры «Вяс ны» рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у між на род ных 
пра ва аба рон чых кан фе рэн цы ях і ме ра пры ем ствах, каб да нес ці 
аб' ек тыў ную ін фар ма цыю пра сі ту а цыю з пра ва мі ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі. Та кім шля хам, на ват не ма ю чы на сён няш ні дзень ні я кіх 
ста сун каў з бе ла рус кай ула дай (апроч та го, што яна зай ма ец ца 
дыс крэ ды та цы яй пра ва ба рон цаў — ме та дыч на і пас ля доў на), мы 
ад чу ва ем наш ві да воч ны ўплыў на яе. На прык лад, за явы ўла даў 
пра маг чы мае ўвя дзен не за ба ро ны на вы езд з Бе ла ру сі для 
па лі тыч ных і гра мад скіх апа не нтаў свед чаць, што нас ус пры ма юць 
як рэ аль ную сі лу, з якой не маг чы ма не лі чыц ца.

У прын цы пе, я за да во ле ны вы ні ка мі на шай пра цы за 15 год. 
Мы шмат зра бі лі для ра зу мен ня важ нас ці пра воў ча ла ве ка 
па лі ты ка мі і гра мад скас цю Бе ла ру сі — тых лю дзей, якія пас ля 
змя нен ня сі ту а цыі бу дуць ары ен та вац ца на гэ тыя пра ві лы і 
стан дар ты ў сва ёй дзей нас ці, у ад роз нен не ад ця пе раш няй 
ула ды. Гэ та вель мі важ на. А дру гі мо мант — 
гэ та тое, што мы з'яў ля ем ся важ ным фак та рам ус пры ман ня гра-
мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі ў Бе ла ру сі, бо на ша пра ваа ба рон чая 
ін фар ма цыя і ацэн кі зай ма юць год нае мес ца і ўспры ма юц ца 
вель мі сур' ёз на.
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З дру го га бо ку, ка неч не, ёсць пэў ная не за да во ле насць, та му 
што асноў ная мэ та, дзе ля якой пра цуе на ша ар га ні за цыя — 
па ва га і за ха ван не пра воў ча ла ве ка ў кра і не, яшчэ не да сяг ну та. 
На ад ва рот, у апош нія ме ся цы сі ту а цыя яшчэ больш ус клад ні ла ся, 
і кра і на яшчэ да лей ады шла ад цы ві лі за ва ных нор маў, а пра вы 
ча ла ве ка згад вац ца прад стаў ні ка мі ўла даў вы ключ на ў ней кім 
здзек лі вым сэн се. Сам Лу ка шэн ка іх ра зу мее вы ключ на як пра ва 
на пра цу і пра ва га ва рыць на кух ні з жон кай. Гэ та, ка неч не, вель мі 
жах лі ва і ўво гу ле па каз вае вель мі ніз кі ўзро вень — куль тур ны, 
цы ві лі за цый ны — сён няш няй бе ла рус кай ула ды. Та му нам трэ ба 
яшчэ шмат пра ца ваць.

— За 15 га доў мне да вя ло ся чуць вель мі шмат сло ваў 
удзяч нас ці на ад рас пра ваа ба рон цаў, але ў той жа час я 
су стра ка ла і та кія за кі ды, што пра ва аба рон цам ні ко лі не да юць 

Ад крыц цё пом ні ка баць ку Мак сі ма Баг да но ві ча — Ада му Яго ра ві чу. Тра вень 1997 го да.
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«су ткі», іх не ка ра юць так, як тых, ка го яны аба ра ня юць. І што 
праз гэ та пра ваа ба рон цы не ра зу ме юць дак лад на та го, што 
на са мрэч ад бы ва ец ца з людзь мі ў на шай кра і не. Як бы вы гэ та 
пра ка мен та ва лі? Я ве даю, што вы са мі трап ля лі на Акрэс ці на, 
як і ін шыя сяб ры «Вяс ны», а ця пер уво гу ле фак тыч на пад 
па гро зай кры мі наль най спра вы (пас ля па пя рэ джан ня 
Генп ра ку ра ту ры) хо дзі це. Якая ж рэ аль на сту пень не бяс пе кі 
для са міх пра ваа ба рон цаў?

— Не бяс пе ка іс нуе. Ад нак мы — не па лі тыч ная пар тыя, мы не 
ўдзель ні ча ем у па лі тыч ных пра цэ сах на ўпрост. Ка лі, на прык лад, 
бы лі вы ба ры, мы не пра ца ва лі на ка рысць ней ка га кан ды да та, а 
ажыц цяў ля лі на зі ран не за вы бар чым пра цэ сам. Гэ та нейт раль ная 
дзей насць, на якую і ары ен та ва ныя як раз ня ўра да выя ар га ні за цыі, 
у пры ват нас ці, «Вяс на» і Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт.

Што да ты чыц ца ак цы яў, якія ма юць пра ваа ба рон чы ха рак тар — 
у іх, вя до ма, мы бя рэм ак тыў ны ўдзел. Пад крэс лі ваю, не ў 
па лі тыч ных ак цы ях, а ў пра ваа ба рон чых. Гэ та і Су свет ны дзень 
су праць смя рот на га па ка ран ня, бо мы заў сё ды вы сту па лі і 
вы сту па ем су праць вы ка ры стан ня гэ та га ві да па ка ран ня. 10 
снеж ня, у дзень пры няц ця Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў 
ча ла ве ка, які ад зна ча ец ца ва ўсім све це, мы ў Бе ла ру сі так са ма 

 Пад час на ву чан ня сёст раў-мі сі я не рак бе ла рус кай мо ве. Кляш тар у Поль шчы. 1993 год.
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тра ды цый на пра во дзім роз ныя ме ра пры ем ствы. А, на прык лад, 
у 1998-м го дзе мы пра вя лі вя лі кую дэ ман стра цыю, на кі ра ва ную 
су праць неа фа шыз му, бо на той час РНЕ на бі раў сі лу ў Бе ла ру сі і 
на ват бы лі вы пад кі збіц ця лю дзей пры хіль ні ка мі гэ та га ру ху. На 
гэ тую дэ ман стра цыю са бра ла ся не каль кі ты сяч ча ла век, і ў вы ні ку 
я атры маў 10 су так зня во лен ня як ар га ні за тар. Мож на га на рыц ца, 
у прын цы пе, што я атры маў «су ткі» за ан ты фа шысц кую ак цыю.

З праб ле ма мі мы су ты ка ем ся на пра ця гу ўсёй на шай дзей нас ці, 
а апош нім ча сам ціск толь кі ўзмац ня ец ца. На прык лад, за пяць 
ме ся цаў пас ля вы ба раў на офі се «Вяс ны» ўжо трой чы ад бы ва лі ся 
пе ра тру сы, кан фіс ка ва на ўся кам пу тар ная тэх ні ка. Так са ма 
пе ра тру сы прай шлі ў на шых ад дзя лен нях — Ма ла дэ чне, Го ме лі, 
Го рад ні, Рэ чы цы. Гэ та ўсё га во рыць пра тое, што ўла ды вель мі 
нер во ва рэ агу юць на пра ва аба рон чую дзей насць і спра бу юць 
гэт кім жа чы нам, як па лі тыч ным апа не нтам і жур на ліс там, за ткнуць 
ра ты і пра ва аба рон цам. Я атры маў афі цый нае па пя рэ джан не ад 
Ге не раль най пра ку ра ту ры за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най 
ар га ні за цыі — гэ та ўжо апош ні крок пе рад уз бу джэн нем 
кры мі наль най спра вы па 193-м ар ты ку ле. Але, тым не менш, мы 
пра цяг ва ем пра цу, уліч ва ю чы тое, што яна мае вя лі кі між на род ны 

Вац лаў Га вел уру чае прэ мію 
«Homo Homіnі Award». 
Чэ хія, Пра га. Са ка вік 2006 го да.
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рэ за нанс і мо жа вель мі сур' ёз на, най перш праз уплыў і ціск 
між на род ных ар га ні за цый, паў плы ваць на сі ту а цыю ў Бе ла ру сі.

Я б не стаў моц на дзя ліць пра ва аба рон цаў з ін шы мі ак ты віс та мі 
па тым, што мы зна хо дзім ся ў ней кіх больш іль гот ных умо вах. 
На ад ва рот, пас ля 19 снеж ня так атры ма ла ся, што ка лі па лі тыч ныя 
сі лы да во лі доў гі час за ста ва лі ся ў раз губ ле ным ста не, ка лі 
зні зі ла ся па лі тыч на ак тыў ная дзей насць, ме на ві та пра ва аб рон цы 
і жур на ліс ты апы ну лі ся на пе ра да вой зма ган ня за дэ ма кра тыю 
і пра вы ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. Не да рэм на за вя лі кры мі наль ныя 
спра вы на Па чо бу та і Са лея, па пя рэ джан не мне так са ма 
не да рэм на бы ло вы не се на. Мы прос та ба чым, што на сён няш ні 
дзень жур на ліс ты і пра ваа ба рон цы вы кон ва юць функ цыю 
гэт ка га гра ма дзян ска га сум лен ня і зай ма юц ца над звы чай важ най 
спра вай, а ме на ві та — рас паў сю дам ін фар ма цыі: што ж на са мой 
спра ве ад бы ва ец ца ў кра і не. Ула ды ба яц ца гэ тай ін фар ма цыі. 
На шы не гвал тоў ныя ме та ды зма ган ня за дэ ма кра тыю і 
пра вы ча ла ве ка з'яў ля юц ца для ўла ды, па ўсім ві даць, вель мі 
не бяс печ ны мі.

— Я ве даю, што «Вяс на» ў ме жах сва ёй ін фар ма цый най 
дзей нас ці вы дае не каль кі дру ка ва ных вы дан няў. Рас па вя дзі це, 
ка лі лас ка, пра іх пад ра бяз ней.

З акт ры сай Кат рын Дэ нёў і 
прад стаў ні ка мі Ка лум біі Лу і сам 
Гіль ер ма (зле ва) і Алі рыя Уры бе 
(спра ва) пад час свят ка ван ня 60 
га да ві ны Усе агуль най дэк ла ра цыі 
пра воў ча ла ве ка. Па рыж. 2008 год.
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— Най перш трэ ба зга даць наш бю ле тэнь «Пра ва на Во лю», 
які вы хо дзіць з 1998 го да і рэ гу ляр на асвят ляе сі ту а цыю з 
пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. Ён так са ма раз мя шча ец ца ў нас на 
сай це sprіng96.org, які на сён няш ні дзень на вед ва юць не каль кі 
дзя сят каў ты сяч ча ла век што ме сяц — гэ та да стат ко ва шмат для 
вуз ка про філь на га сай та. Мы так са ма па ча лі ка рыс тац ца но вы мі 
маг чы мас ця мі рас паў сюду ін фар ма цыі, ства рыў шы свае ста рон кі ў 
па пу ляр ных са цы яль ных сет ках — Фэй сбу ку і Твіт тэ ры. Кож ны год, 
па чы на ю чы з 1998, мы вы пус ка ем пе ры я дыч нае вы дан не — на шы 
Агля ды-хро ні кі па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка і ана лі тыч ныя Агля ды. 
І ка лі ў 1998 го дзе гэ та бы ла не вя ліч кая бра шур ка ста рон ках на 70, 
то ў апош нія га ды Агля ды заў сё ды пе ра валь ва юць за 200 ста ро нак 
дроб на га шрыф ту і з'яў ля юц ца да стат ко ва ўні каль ны мі, та му што 
ні хто з пра ва аба рон чых ар га ні за цый больш та ко га не ро біць. 
Па на шых Агля дах, па тых яго 13 вы дан нях, якія вый шлі за гэ тыя 
га ды, мож на аца ніць і зра зу мець увесь дра ма тызм той сі ту а цыі, 
якую пе ра жы вае Бе ла русь, па чы на ю чы з пры хо ду да ўла ды 
Лу ка шэн кі. Бач на, як ідзе ад чай нае зма ган не гра мад скіх ак ты віс таў, 
дэ ма кра тыч ных па лі тыч ных пар тый, прос та не абы яка вых лю дзей 
з та та лі тар ным рэ жы мам за сва бо ду і дэ ма кра тыю. Вал ма са вых 
рэ прэ сі яў, ад люст ра ва ны на ста рон ках на шых Агля даў, па каз вае, 
на коль кі ця пе раш няе кі раў ніц тва дзяр жа вы ба іц ца згу біць ула ду і 
на коль кі яно ба іц ца ак тыў ных лю дзей. Дзе ля гэ та га ўла ды га то вы 
ўжы ваць лю быя срод кі. Ха ця, як мне па да ец ца, гэ та вель мі 
не перс пек тыў ны і на ват не бяс печ ны шлях...

Мы вы да ем так са ма роз ныя ін шыя кніж кі: пра лё сы 
зня во ле ных, на ву чаль ныя да па мож ні кі, пра ваа ба рон чыя 
тэ ма тыч ныя вы да нні і да ку мен ты, якія з'яў ля юц ца ак ту аль ны мі 
сён ня для бе ла рус кіх гра ма дзян.

— Я ве даю кні гі, вы да дзе ныя «Вяс ной», якія да ты чы лі ся 
не толь кі не па срэд на пра воў ча ла ве ка, але і знач ных для 
гра мад ства па дзей. Ска жам, пра тра ге дыю на Ня мі зе...

— Так, вы дан не бы ло пад рых та ва на на шы мі су пра цоў ні ца мі 
Па лі най Сце па нен ка і Тац ця най Рэ вя ка. Кні га пры све ча на 
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тра ге дыі, якая так і не бы ла, па сут нас ці, рас сле да ва на да кан ца, 
а ві на ва тыя так і не бы лі па ка ра ны — па пра мым ука зан ні 
Лу ка шэн кі спра ва фак тыч на бы ла спу шча на на тар ма зах. Мы 
па спра ба ва лі па гля дзець на тое, што зда ры ла ся, з бо ку ча ла ве чай 
тра ге дыі, не ча ка най тра ге дыі, і ў гэ тай кніж цы са бра ны ін тэр в'ю 
як пра са му па дзею, так і ін тэр в'ю сва я коў за гі ну лых і тых, хто 
не па срэд на там па цяр пеў.

— Ці ка вая і важ ная бы ла пра ца. І ня лёг кая... Ха це ла яшчэ 
за даць аса біс тае пы тан не. Вы на ра дзі лі ся па-за ме жа мі 
Бе ла ру сі, по тым доў га жы лі на Го мель шчы не, па ба чы лі не 
толь кі Бе ла русь у сва ім жыц ці. Ва ша пра ва аба рон чая пра ца 
ба зу ец ца на агуль на ча ла ве чых каш тоў нас цях, пры гэ тым ва кол 
вас лю дзі, якія раз маў ля юць па-бе ла рус ку, што да во лі рэд кая 
з'я ва ў на шай кра і не. Што тут усё-ткі прэ ва люе: бе ла рус кае аль бо 
агуль на ча ла ве чае? Для ўла ды пра ва аба рон цы, якія раз маў ля юць 
па-бе ла рус ку — гэ та ад на знач на «во ра гі», апа зі цыя.

— Для на шай ула ды пра ва аба рон ца, які раз маў ляе і па-рус ку, 
так са ма з'яў ля ец ца апа зі цы яй. Тут, трэ ба ска заць, роз ні цы 
вя лі кай не ро біц ца. Я ж сваю гра мад скую дзей насць па чаў 
яшчэ ў ча сы Са вец ка га Са ю за, ка лі мы ства ра лі так зва ныя 
не фар маль ныя аб' яд нан ні сту дэнц кай мо ла дзі. Я маю на ўва зе 
пер шую і дру гую па ло ву 80-х. У не за леж ніц кім пад поль ным 
ру ху я з 82-га го да, фак тыч на з 20 га доў. Ка лі пра гля да еш на шы 
пра грам ныя да ку мен ты, то бач на, што ста ві ла ся за да ча — да біц ца 
дэ ма кра тыч най не за леж най Бе ла ру сі, у якой бы па ва жа лі ся пра вы 
ча ла ве ка. Для мя не вель мі важ ным ужо та ды бы ло ра зу мен не: 
не мо жа быць Бе ла ру сі без дэ ма кра тыі і не мо жа быць пра воў 
ча ла ве ка без не за леж най Бе ла ру сі. Гэ та для нас моц на звя за на 
гіс та рыч на, та му што на пра ця гу апош ніх не каль кіх сот няў га доў 
лю быя па пя рэд нія ўла ды мэ та на кі ра ва на зні шча лі бе ла ру саў 
як на род, зні шча лі бе ла рус кую куль ту ру. У нас бы лі рэд кія 
пе ры я ды раз віц ця, і ўво гу ле, усё, што звя за на з бе ла ру шчы най, 
раз ві ва ла ся вель мі ня прос та і ў скла да ных умо вах. Ін тэ лі ген цыя 
спа ляч ва ла ся, зру сі фі коў ва ла ся. Мы за раз ба чым, што пра цэс 
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ру сі фі ка цыі пра цяг ва ец ца і сён няш ні мі ўла да мі як спад чын ні ка мі 
бы ло га са вец ка га рэ жы му, які так са ма пры гня таў усё бе ла рус кае. 
Та му для нас прын цы по ва важ на пад трым лі ваць бе ла рус кую мо ву і 
куль ту ру. Гэ тым са мым мы так са ма вы каз ва ем свой пра ва аба рон чы 
по гляд на пра ва бе ла ру саў мець і раз ві ваць сваю куль ту ру і сваю 
мо ву, бо тут у нас сі ту а цыя ка та стра фіч ная. На ват да тыч на толь кі 
на шай пра цы гэ та ві да воч на: на сён няш ні дзень на бе ла рус кую 
мо ву не пе ра кла дзе ны ні во дзін ко дэкс... Гэ тых да ку мен таў, на якіх 
ба зу ец ца су до вая вы твор часць, су до вае спра ва вод ства — іх прос та 
ня ма! І гэ та па зі цыя дзяр жа вы, якая толь кі дэк ла руе афі цый на 
дзвюх моў насць і дзяр жаў насць бе ла рус кай мо вы. Да дзе ная 
сі ту а цыя па каз вае грэб лі выя ад но сі ны ця пе раш ніх ула даў да 
бе ла рус кай мо вы, з чым я аб са лют на не згод ны.

Маё жыц цё не па рыў на звя за на з бе ла рус кай мо вай, ха ця 
ву чыў я яе пас ля рус кай шко лы, ва ўні вер сі тэ це, але тым не менш 
за га ва рыў у 20 год і вось ужо амаль 30 год пас ля доў на ста ра юся 
га ва рыць па-бе ла рус ку. Фак тыч на гэ та не прос та мо ва, гэ та мая 
гра ма дзян ская па зі цыя, гэ та мой по гляд на пра цэ сы, звя за ныя са 

Алесь Бя ляц кі ў вой ску 
пад Свярд лоў скам. 
1984 год.
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зні шчэн нем бе ла рус кай мо вы і куль ту ры ў Бе ла ру сі. Мая жон ка і 
сын га во раць па-бе ла рус ку, гэ та мо ва на шай сям'і.

Да та го ж гэ та мо ва і ма ёй пра фе сіі: я па чы наў сваю пра цу 
ў Лі та ра тур ным му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча, а як лі та ра тур ны 
кры тык маю лі та ра тур ныя, кры тыч ныя ар ты ку лы, эсэ да след ча га 
пла на. Я з'яў ля ю ся сяб рам Са ю за бе ла рус кіх пісь мен ні каў і 
ПЭН-цэнт ра, але, на жаль, не маю да стат ко ва ча су, каб зай мац ца 
аса біс тай твор час цю... Быў у свой час стар шы нёй та ва рыст ва 
ма ла дых лі та ра та раў «Ту тэй шыя», сяб ры яко га з'яў ля юц ца за раз 
яд ром бе ла рус кай лі та ра ту ры. Да рэ чы, у гэ тым го дзе бу дзем 
свят ка ваць 25-год дзе з дня ўтва рэн ня «Ту тэй шых», як раз у снеж ні 
1986 го да мы за па чат ка ва лі гэ ту ар га ні за цыю.

— Ска жы це, ка лі лас ка, ці лёг ка зна хо дзіць ад на дум цаў, не 
толь кі ў пла не мо вы, вя до ма, але і ў пла не ра зу мен ня важ нас ці 
пра воў ча ла ве ка?

— Ства рэн не «Вяс ны» бы ло на шым ад ка зам на той вы клік, 
які па ста віў пе рад на мі час. Мы гэ ты вы клік пры ня лі. У нас ёсць 
яшчэ не каль кі ак тыў ных пра ва аба рон чых ар га ні за цый — са ма 
сі ту а цыя пад штурх ну ла не абы яка вых лю дзей да ства рэн ня та кіх 
аб' яд нан няў аль бо су пра цоў ніц тва з імі.

Трэ ба ад зна чыць, што пер шая пра ва аба рон чая ар га ні за цыя 
ўзнік ла ў Бе ла ру сі ў 1988 го дзе — «Мар ты ра лог Бе ла ру сі», якая 
зай ма ла ся рэ прэ сі я мі 30-50-х га доў і тэ май дэ ка му ні за цыі. 
Я ўдзель ні чаў у пра цы «Мар ты ра ло гу», і мы спра ба ва лі 
рас плю шчыць во чы лю дзям, каб яны па ба чы лі, што на са май 
спра ве ўяў ляе з ся бе са вец кі ка му ніс тыч ны рэ жым, якія 
зла чын ствы ўчы не ны ім і якія бы лі ах вя ры. На жаль, не да кан ца 
па спе лі гэ та зра біць, але ў лю бым вы пад ку — імк ну лі ся да гэ та га.

Моц ны пе ра след гра ма дзян скай су поль нас ці знач на 
аб мя жоў вае рост гэ тай са май гра ма дзян скай су поль нас ці ў 
Бе ла ру сі. Гэ та да ты чыц ца і пра ва аба рон чых ар га ні за цый. Шмат 
хто з лю дзей асце ра га ец ца ад кры та су пра цоў ні чаць з на мі, але ў 
той жа час ня ма ла ак ты віс таў, якія пра цу юць ужо не адзін год — у 
нас сі ту а цыя не са мая гор шая. За гэ ты час і юрыс ты, і гра мад скія 
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аба рон цы, якія не ма юць юры дыч най аду ка цыі (як я, на прык лад) 
да сяг ну лі ўжо да стат ко ва вы со ка га ўзроў ню пра фе сі я на ліз му. Мы 
ўжо ве да ем, як вы ра шаць тыя праб ле мы, якія паў ста юць пе рад 
на мі, і яшчэ лепш ра зу ме ем, што трэ ба для та го, каб змя ніць 
сі ту а цыю з тым, каб прын цы пы па ва гі да пра воў ча ла ве ка ляг лі ў 
асно ву гра мад ска га жыц ця і гра мад ска га ўлад ка ван ня ў Бе ла ру сі, 
што вель мі важ на на перс пек ты ву.

— А што для гэ та га трэ ба?
— Па трэб ны комп лекс ныя зме ны — і ў дзяр жаў ным ла дзе, і 

ва ўза е ма ад но сі нах дзяр жа вы з людзь мі ў Бе ла ру сі. У нас ёсць 
доб рыя пры кла ды кра і наў, якія пе рай шлі ад та та лі тар на га ла ду 
да дэ ма кра тыч на га — гэ та на шы су се дзі Літ ва і Поль шча, Сла ва кія 
і Чэ хія, у пе ра ход ным пе ры я дзе зна хо дзяц ца Бал кан скія кра і ны. 
Еў ра пей скі Звяз, на прык лад, рас пра ца ваў да стат ко ва вы со кія 
стан дар ты, каб па ва га да пра воў ча ла ве ка ўвай шла ў юры дыч ную 
ба зу, ва ўсе іс ну ю чыя за ко ны — нам так са ма трэ ба імк нуц ца 
да гэ та га. Тут не трэ ба не ча га вы дум ляць, а вар та ка рыс тац ца 
доб рым во пы там: як пе ра хо дзіць з цяж кай сі ту а цыі ў леп шую, як 
гэ та раз ві ваць на да лей.

На сён няш ні дзень мы вы му ша ны да га няць еў ра пей скія 
кра і ны. Пры гэ тым, зай ма ю чы ся гіс то ры яй пра ва аба рон ча га 
ру ху ў Бе ла ру сі, я дак лад на ве даю: бы лі та кія ча сы ў кан цы 18 
ста год дзя, ка лі на ша кра і на іш ла ледзь не на пе ра дзе ўсёй Еў ро пы 
па па ша не, па ва зе, ра зу мен ні зна чэн ня пра воў ча ла ве ка і па 
ўка ра нен ні гэ тых пра воў у рэ аль нае жыц цё. Фак тыч на мы іш лі 
за Фран цы яй след у след. Але на той час Фран цыя бы ла гэт кім 
бас ты ё нам дэ ма кра тыз му, рас паў сю ду дэ ма кра тыч ных ідэ яў па 
ўсім све це. А Бе ла русь, якая ўва хо дзі ла та ды ў Рэч Па спа лі тую і 
бы ла цэнт раль най част кай, сэр цам Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 
з'яў ля ла ся ад ной з пе ра да вых кра ін. Стра та на шай не за леж нас ці 
бы ла па ка заль ні кам ба раць бы аб са лю тысц кіх ма нар хій, якія 
за ду шы лі Рэч Па спа лі тую ме на ві та з той пры чы ны, што ба я лі ся 
рас паў сю ду дэ ма кра тыч ных ідэ яў на свае кра і ны. Але гэ та бы ло 
даў но, за раз сі ту а цыя ін шая, не без на дзей ная.
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Я вель мі ап ты міс тыч на гля джу на пе рад і ду маю, што 
што дзён ная ня прос тая пра ца бе ла рус кіх пра ваа ба рон цаў бу дзе 
знач ным унёс кам у змя нен не сі ту а цыі ў Бе ла ру сі — мо жа быць, і ў 
са мы блі жэй шы час.

— Ці су стра ка юц ца ся род бе ла рус кіх дзярж слу жа чых лю дзі, 
якія ра зу ме юць важ насць пра воў ча ла ве ка?

— Су стра ка юц ца, але ба яц ца асаб лі ва вы каз ваць свой пункт 
по гля ду на гэ ты конт. Та кое ра зу мен не за ле жыць шмат ад ча го. 
На прык лад, ад та го, ці быў ча ла век за мя жой і мо жа па раў наць 
уз ро вень сва бо ды ў ін шых кра і нах і Бе ла ру сі. За ле жыць ад та го, 
ці мае ча ла век вы шэй шую аду ка цыю, ма ла ды ці ста ры, гэ та 
зна чыць: ву чыў ся ён у са вец кай шко ле яшчэ па са вец кіх ка но нах 
ці ў больш дэ ма кра тыч най бе ла рус кай шко ле 90-х. Цэ лы комп лекс 
скла даль ні каў фар муе па зі цыю ча ла ве ка па тым ці ін шым 
пы тан ні. Ха ця вы пад кі бы ва юць вель мі роз ныя. Ёсць лю дзі, якія 
чыс та ін ту і тыў на ары ен ту юц ца на па ва гу да пра воў ча ла ве ка, не 
ма ю чы ні я кай аду ка цыі. А бы ва юць вель мі аду ка ва ныя лю дзі, якія 
свя до ма топ чуць гэ тыя пра вы з ма тэ ры яль ных ці кар' е рысц кіх 
пры чын, зай ма юць раз бу раль ную, ва ро жую па зі цыю. Але я б 
ад зна чыў, што не толь кі ся род па лі тыч на ак тыў най пра слой кі, 
але ўво гу ле ў гра мад стве сі ту а цыя змя ні ла ся: лю дзі больш 
ра зу ме юць, што та кое пра вы ча ла ве ка і з боль шай па ва гай да 
іх ста вяц ца. Пра вы ча ла ве ка па сту по ва ста но вяц ца ад ной з 
жыц цё вых каш тоў нас цяў, якую б яны ха це лі мець, бо кож ны хо ча 
жыць бяс печ на, кож ны хо ча, каб суд су дзіў спра вяд лі ва. Ні хто не 
вы сту пае за кеп скія ўмо вы ўтры ман ня ў тур мах, бо ўсе ве да юць, 
што жыц цё ска ла да ец ца па-роз на му: ні хто не ха цеў бы, каб 
мес цы зня во лен ня на гад ва лі канц ла ге ры. Так што, ня гле дзя чы 
на су пра ціў бе ла рус кіх ула даў, на строй лю дзей, са ма струк ту ра 
бе ла рус ка га гра мад ства змя ня ец ца ў леп шы бок.

Гу та ры ла Тац ця на Сніт ко



Ва лян цін СТЭ ФА НО ВІЧ, Мінск

Га лоў нае — 
зра зу мець фі ла со фію 
пра воў ча ла ве ка

З вя до май ра сій скай ды сі дэнт кай і 
пра ва аба рон цай Люд мі лай Аляк се е вай. 
Ва лян цін Стэ фа но віч — спра ва, Сяр гей 

Мац ке віч — зле ва. Чэр вень 2011 го да.



Ва лян цін Стэ фа но віч на ра дзіў ся ў Мін ску ў 1972 го дзе, скон чыў ся рэд нюю 
шко лу №11. Пас ля служ бы ў вой ску з чыр во ным дып ло мам скон чыў юры дыч ны 
фа куль тэт Між на род на га ін сты ту та пра цоў ных і са цы яль ных ад но сін, 
пра ца ваў юрыс там на Мін скім пад шып ні ка вым за вод зе. З 1998 го да — юрыст 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», на мес нік стар шы ні ар га ні за цыі. Жа на ты, мае 
двое дзя цей.

Ва лян цін Ва лян цін 
СТЭ ФА НО ВІЧСТЭ ФА НО ВІЧ
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— Спа дар Ва лян цін, якія мо ман ты Вам най больш па мят ныя 
на шля ху ад мо ла дзе ва га ак ты віс та да аў та ры тэт на га 
пра ва аба рон цы, да слоў яко га пры слу хоў ва юц ца не толь кі ў 
Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі?

— Па мя таю, як у кан цы 1992 го да я вяр нуў ся з вой ска — 
сы хо дзіў слу жыць з ад ной кра і ны, а вяр нуў ся ў зу сім ін шую: на 
До ме ўра ду лу наў бел-чыр во на-бе лы сцяг, бы ла Па го ня, не бы ло 
ні ка му ніс таў, ні кам са моль цаў. Гэ та быў цяж кі час, але з ін ша га 
бо ку — ме на ві та ў тыя га ды я ўпер шы ню ад чуў, што тваё жыц цё 
і твой лёс за ле жаць толь кі ад ця бе, ні хто та бе не ўказ вае як і што 
ра біць. На той глы ток сва бо ды цяж ка за быц ца і за раз.

І вось у 1996 го дзе, ка лі я ву чыў ся на юры дыч ным 
фа куль тэ це Між на род на га ін сты ту та пра цоў ных і са цы яль ных 
ад но сін, па ча лі ся ма са выя ак цыі су праць па лі ты кі Лу ка шэн кі. 
Не за да во ле насць тым, што ра біў ма ла ды, ня даў на абра ны 
прэ зі дэнт, вы ве ла мя не, як і ты ся чы-ты ся чы бе ла ру саў, на ву лі цу. 
Я пры маў удзел фак тыч на ва ўсіх ак цы ях пра тэс ту, па чы на ю чы 
з 15 са ка ві ка, Дня кан сты ту цыі, за тым — 25 са ка ві ка. Па мя таю 
тыя шмат ты сяч ныя мі тын гі і ка ло ны лю дзей, якія год на іш лі па 

На пра цоў ным мес цы. Ва лян цін Стэ фа но віч — 
юрыст Мінск ага пад шып ні ка ва га за во да. 
1998 год.
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пра спек це, шмат сту дэн таў і мо ла дзі. За тым бы ло 30 траў ня, ка лі 
над звы чай жорст ка бы ла ра за гна на мін ская мо ладзь.

Ме на ві та на гэ тай хва лі па ча ло ся ўтва рэн не «Ма ла до га 
Фрон ту», у дзей нас ці яко га я пры маў ак тыў ны ўдзел. На той 
мо мант так на зы ва ла ся мо ла дзе вае кры ло Пар тыі БНФ. Та ды 
ад бы ло ся маё зна ём ства з мно гі мі ак ты віс та мі,у тым лі ку — 
Паў лам Се вя рын цам, Ві та лём Ры ма шэў скім.

А ўво сень 96-га па ча лі ся но выя па дзеі. Быў пра ве дзе ны 
кан сты ту цый ны рэ фе рэн дум, ад быў ся фак тыч на дзяр жаў ны 
пе ра ва рот: бру таль ны раз гон за кон на абра на га пар ла мен та 
і ўжо не абран не, а пры зна чэн не но ва га, «кі шэн на га». Та ды 
ж быў спы не ны ўдзел Бе ла ру сі ў Ра дзе Еў ро пы. На жаль, 
гра мад ства ака за ла ся не га то вым су праць ста яць гэ та му, лю дзі не 
знай шлі сі лаў для ра шу чых дзе ян няў і су пра ці ву. Ме на ві та та ды 

 З Але сем Бя ляц кім. 
1998 год.
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фак тыч на вы бу да ва ла ся ас но ва та го аў та ры тар на га рэ жы му, які 
мы ма ем сён ня.

У той час я ўпер шы ню су тык нуў ся з Але сем Бя ляц кім, пра яко га 
ра ней толь кі да во дзі ла ся чуць.

За тым быў 98-год, які мне даў ся вель мі цяж ка. Па-пер шае, 
шмат вы сіл каў вы ма га ла ву чо ба на ста рэй шых кур сах, па коль кі я 
быў вы дат ні кам і скон чыў, да рэ чы, ВНУ з чыр во ным дып ло мам. 
У той год ад быў ся кан флікт з кі раў ні ком «Ма ла до га Фрон ту» 
Паў лам Се вя рын цам (на той час я быў на мес ні кам стар шы ні 
гэ тай ар га ні за цыі). З-за фі зіч на га і псі ха ла гіч на га над ло му я на ват 
па тра піў у ля кар ню, і ка лі ўсё гэ та не як су па ко і ла ся, ад на знач на 
вы ра шыў не зай мац ца больш ні гра мад скай дзей нас цю, ні 
па лі ты кай. Як раз та ды я атры маў дып лом, мне пра па на ва лі пра цу 
юрыс та на Мін скім пад шып ні ка вым за вод зе. Вы ра шыў: бу ду 
жыць як усе звы чай ныя лю дзі, ха дзіць на пра цу, атрым лі ваць 
за ро бак і не ду рыць са бе га ла ву.

— Дык ад куль та ды ў Ва шым жыц ці ўзнік ла «Вяс на»?
— Спа кой ны рытм, як гэ та ні дзіў на гу чыць, цяг нуў ся для мя не 

ня доў га. Я па сяб ра ваў з ак ты віс та мі «За дзі но чан ня бе ла рус кіх 
сту дэн таў», ін шы мі ці ка вы мі хлоп ца мі, з які мі ўсур' ёз на ма га лі ся 
ства рыць куль тур ніц кую ар га ні за цыю пад наз вай «Бу дзі на», 
якая б зай ма ла ся роз ны мі пра ек та мі, вы ста ва мі і г.д. На той час 
без бе ла рус ка моў на га свя до ма га ася род дзя я прос та ся бе не 

 З Але сем Бя ляц кім у Га ва не пад час пра ва аба рон чай мі сіі на Ку бе. 2008 год.
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ўяў ляў. І тут рап там я атры маў зу сім не ча ка ную пра па но ву ад 
Але ся Бя ляц ка га — да лу чыц ца да пра ва аба рон чай ар га ні за цыі 
«Вяс на-96». На той мо мант яна бы ла за рэ гіст ра ва на як га рад ское 
гра мад скае аб' яд нан не.

Гэ тую пра па но ву я ўспры няў до сыць на сця ро жа на: я не ве даў, 
чым зай ма ец ца ар га ні за цыя, ха ця чуў, праў да, што яны збі ра юць 
звест кі пра рэ прэ сіі. Ад нак Бя ляц кі быў на стой лі вы і тлу ма чыў, 
што па коль кі я юрыст, то па ві нен да па ма гаць лю дзям, і што 
та кая пра ца сён ня па трэб ная ўсім, а най перш тым, хто па тра піў 
пад рэ прэ сіі. Урэш це я зра біў свой ня лёг кі вы бар, па рваў шы 
пры гэ тым са звык лым спа кой ным жыц цём. Та кім чы нам, 
на пры кан цы 1998 го да я па тра піў у «Вяс ну». Але, пры зна ю ся 
шчы ра, ра зу мен не фі ла со фіі пра воў ча ла ве ка, іх сут нас ці, 
прын цы пу ўні вер саль нас ці, прый шло знач на паз ней. Вя лі кую 
ро лю ў гэ тым ады гра ла Поль ская Хель сін ская фун да цыя і аса біс та 

Кан грэс FІDH, на якім Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» быў пры ня ты сяб рам Фе дэ ра цыі. 
Эк ва дор, Кі та, са ка вік 2004 го да.
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Ма рэк На віц кі, ка лі я на ву чаў ся на не каль кіх ар га ні за ва ных 
імі пра ва аба рон чых шко лах — гэ та зра бі ла на мя не моц нае 
ўра жан не.

Ад ра зу ж я за ня ўся пад рых тоў кай да ку мен таў на рэ гіст ра цыю 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» як рэс пуб лі кан ска га аб' яд нан ня. 
Пра цэ ду ра гэ тая бы ла ня прос тая, бо па ча се гэ та су па ла з 
пе ра рэ гіст ра цы яй усіх гра мад скіх аб' яд нан няў, да та го ж з'я віў ся 
не га лос ны ма ра то рый на рэ гіст ра цыю но вых ар га ні за цый. І 
на шыя да ку мен ты пра ля жа лі ў Мі нюс це, ну як дзі ця ў чэ ра ве 
ма ці — 9 ме ся цаў: толь кі ле там 1999 го да мы атры ма лі 
па свед чан не аб рэ гіст ра цыі.

— На сён ня Вы адзін з аў та ры тэт ных пра ва аба рон цаў 
у Бе ла ру сі. Ці на клад вае ста тус пуб ліч най асо бы ней кія 
па вы ша ныя аба вяз кі, аб ме жа ван ні ва ўчын ках, у пры ват ным 
жыц ці?

Суд Слуц ка га ра ё на. Ва лян цін Стэ фа но віч — гра мад скі аба рон ца па ад мі ніст ра цый най 
спра ве аб не санк цы я на ва ным схо дзе сяб роў КХБ-БНФ. 1999 год.

Кам па нія су праць смя рот на га 
па ка ран ня. Зле ва-на пра ва: 
Алег Гу лак, Stіng, 
Ва лян цін Стэ фа но віч. 
Каст рыч нік 2010 го да.
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— Без умоў на. Я заў сё ды быў пры хіль ні кам та го, каб «Вяс на» 
бы ла най мац ней шай ар га ні за цы яй, свое ча со ва рэ ага ва ла на 
ўсе вы клі кі, бы ла на васт рыі ўсіх па дзе яў. А гэ та, зра зу ме ла, 
не за ста ец ца па-за ўва гай ад па вед нах ор га наў. Та му заў сё ды 
ад чу ва ец ца моц ны прэ сінг: за тры ман ні, асаб лі вы рэ жым пры 
пе ра ся чэн ні дзяр жаў най мя жы, бяс кон цыя фі нан са выя пра вер кі 
мя не і ма ёй сям'і, бруд ныя ды фа ма цыі ў дзяр жаў ных СМІ. Вось 
гэ та, ска жам так, не да зва ляе рас слаб ляц ца. А з ін ша га бо ку 
ад чу ва ец ца вя лі кая ад каз насць за тое, што мы ро бім.

— Гэ ты прэ сінг ды яшчэ што дзён ны не га тыў, звя за ны з 
пра ва аба рон чай пра цай, з люд скі мі праб ле ма мі, ці аказ вае на 
Вас ней кі ўплыў, ці не чарс цвее ду ша ад гэ та га?

— Я ўвесь час больш за ўсё ба яў ся не прэ сін гу, а ме на ві та та го, 
каб не зра біц ца абы яка вым, бо для мя не гэ та са мае гор шае — 
стаць тоў стас ку рым. Маг чы ма, ча сам знеш не вы гля дае, што 
пра ва аба рон цы на мно гія пра явы пе ра сле ду рэ агу юць спа кой на, 
ды і пла каць па кож ным вы пад ку слёз не хо піць, ад нак мы 
спра бу ем рэ ага ваць хут ка, як ле ка ры, каб най хут чэй мі ні мі за ваць 
кеп скія на ступ ствы для лю дзей, якія б скла да ныя вы пад кі там ні 
бы лі. Але ад гэ та га я чэр ствым па куль не зра біў ся. Я не ад ной чы 

Ак цыя ў пад ртым ку па літ вяз ня Змі це ра Да шке ві ча. Жу раў лі кі ад «Між на род най Ам ніс тыі». 
Зле ва-на пра ва: Ва лян цін Стэ фа но віч, Сяр гей Сыс, Алесь Бя ляц кі. Сне жань 2007 го да.
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ду маў аб тым, што са мае цяж кае пад час пра цы ў «Вяс не», і 
прый шоў да вы сно вы, што гэ та — ста сун кі з ма ці. Най ця жэй 
раз маў ляць з ма ці, ка лі іх дзе ці трап ля юць у бя ду. Вель мі 
моц на эма цый на і псі ха ла гіч на мя не «пры бі ла» сі ту а цыя з ма ці 
рас стра ля на га Анд рэя Жу ка. Тут і слоў не хо піць, каб апі саць та кі 
стрэс. Цяж ка раз маў ляць, ка лі ма ці ве дае, што яе сы на за б'юць, і 
ў той жа час ча кае ней кіх слоў над зеі, ча кае цу ду, яко га ты зра біць 
не ў сі лах. І аб над зе іць яе не мо жаш. Ад нак ты не му сіш гэ та га 
ка заць, ты му сіш су па ко іць ча ла ве ка.

— Каб стаць пра ва аба рон цам, як ка жуць па-пры зван ні, што 
най перш па трэб на?

— Га лоў нае — зра зу мець фі ла со фію пра воў ча ла ве ка. Мож на 
быць та ле на ві тым юрыс там, але не стаць пра ва аба рон цам. 
Асноў ны з прын цы паў, якім мы му сім кі ра вац ца — гэ та прын цып 
уні вер саль нас ці пра воў ча ла ве ка. Мы не мо жам ра біць гра да цыі, 

На прэс-кан фе рэн цыі з Але сем Бя ляц кім па вы ні ках 
на зі ран ня за прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі. 20 снеж ня 2010 го да.
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ды фе рэн цы я цыі: вось гэ тым мы бу дзем зай мац ца, а гэ тым — не, 
та му што на шу дум ку, ска жам, сён ня не па дзя ляе боль шасць 
гра мад ства. Як, на прык лад, са смя рот ным па ка ран нем. Ад ной чы 
мая зна ё мая, ка лі я неш та ёй рас па вя даў аб тым, што ча сам 
не па ра зу мен не з пра ва аба рон ца мі ўзні кае не толь кі з бо ку ўла ды, 
але і з бо ку ней кіх ру хаў ці апа зі цый ных груп, ска за ла: «Дык гэ та і 
ёсць знак якас ці, ка лі ты не па да ба еш ся ні гра мад ству, ні ўла дам. 
Гэ та ад зна ка са праўд на га пра ва аба рон цы».

Скла да на ўспры ма юц ца так са ма праб ле мы з аса цы яль ны мі 
эле мен та мі, якіх гра мад ства ад вяр гае. Ад ной чы на БТ пра мя не 
так і ска за лі: ка лі я кла па чу ся пра праб ле мы ал ка го лі каў, дык 
мне гэ та са мо му ба ліць. Але я са праў ды лі чу, што прак ты ка 
вы ка ры стан ня тых жа ля чэб на-пра цоў ных пра фі лак то ры яў 
(ЛТП), дзе ўтрым лі ва юць ал ка го лі каў, су пя рэ чыць Кан сты ту цыі і 
па ру шае пра вы ча ла ве ка — гэ та не за кон ная іза ля цыя гра ма дзян 
па-за кры мі наль ным пе ра сле дам. Ка лісь ці, у трыц ца тыя 
га ды мі ну ла га ста год дзя, адзін та ва рыш, якім за хап ляў ся наш 
прэ зі дэнт, ха цеў вы ра шыць гэ тыя пы тан ні больш ра ды каль на 
— прос та зні шчыць іх фі зіч на. Ды і за Са ве та мі так са ма не 
цы ры мо ні лі ся: вы ся ля лі ку дысь ці за 101 кі ла метр, каб іх не 
бы ло ў га ра дах. Ня ма ал ка го лі каў — ня ма праб ле мы. Та кіх 
праб лем ных тэм шмат.

— На Ва шу дум ку, ка лі ад бу дуц ца зме ны тут, у Бе ла ру сі, ці 
зме ніц ца стаў лен не гра мад ства і дзяр жа вы да пра ва аба рон цаў?

— Я б не ка заў ад на знач на, што гра мад ства не га тыў на ста віц ца 
да пра ва аба рон цаў — лю дзі прос та мо гуць і не за дум вац ца пра 
сут насць пра воў ча ла ве ка, але ў на шай кра і не, ве да е це, ні во дзін 
ча ла век не за стра ха ва ны ад та го, што яго мо жа за тры маць 
мі лі цыя, ад ка лаш ма ціць пры гэ тым, зла маць раб ры ну, і з та кі мі 
пра ява мі зма гац ца вель мі цяж ка. Аль бо ўзяць праб ле му ўмо ваў 
утры ман ня ў тур мах, якая за кра нае до сыць знач ную част ку 
на ша га гра мад ства.

Што да ты чыц ца зме наў, то я лі чу — без пра цы мы не 
за ста нем ся, па коль кі пра вы ча ла ве ка па ру ша юц ца ў лю бых 
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кра і нах. Роз ні ца толь кі ў тым, на коль кі бу дуць пра ца ваць 
ме ха ніз мы ад наў лен ня па ру ша ных пра воў — як на 
на цы я наль ным, так і на між на род ным уз роў нях, якая на тое бу дзе 
па лі тыч ная во ля дзяр жа вы.

Ду маю, што пас ля зме ны рэ жы му у нас бу дзе яшчэ больш 
пра цы, але пра ца ваць да вя дзец ца на ін шым уз роў ні — з 
дзяр жа вай як з парт нё рам. Свае вы сіл кі мы пач нем скі роў ваць 
на транс фар ма цыю іс ну ю чых пра ва вых і ін шых сіс тэм: гэ та і 
пе ні тэ цы яр ная сіс тэ ма, і рэ фор ма су доў, і рэ фор ма ад ва ка ту ры. 
У нас на за па ша ны шмат лі кія на пра цоў кі, наш во пыт мож на 
бу дзе па спя хо ва вы ка рыс тоў ваць. А яшчэ важ на ства рыць 
ме ха нізм гра мад ска га кант ро лю над дзей нас цю сі ла вых 
струк тур, каб пра ва аба рон цы маг лі ўва хо дзіць у ад мыс ло выя 
ра ды. Заў сё ды ж ёсць кан флікт ней кіх ін та рэ саў: гра мад скіх, 
дзяр жаў ных — та му без пра цы не за ста нем ся. Пра ва аба рон цы 
не прос та кры ты ку юць ула ду, доб рую аль бо дрэн ную, — яны 
ба ро няць лю дзей.

— Які ён, Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на», праз 15 га доў сва ёй 
дзей нас ці?

— «Вяс на» сён ня — цал кам за па тра ба ва ная ў гра мад стве 
ар га ні за цыя, і гэ та па цвяр джа ец ца вя ліз ным аб' ёмам на шай 
пра цы, якая ча сам фак тыч на зай мае 24 га дзі ны ў су ткі. Гэ та ча сам 
ства рае праб ле мы ў сям'і, якой ты, зда ра ец ца, і не на ле жыш. 
Праў да, мне па шан ца ва ла з баць ка мі, якія мя не ні ў чым ні ко лі не 
аб мя жоў ва лі і не асу джа лі.

«Вяс на» ў бу ду чым ба чыц ца мне ўплы во вай ар га ні за цы яй з 
якас на ін шай, сва бод най ар га ні за цы яй пра цы, з доб рым зруч ным 
па мяш кан нем, з но вы мі на кі рун ка мі дзей нас ці і ўлас ны мі 
аду ка цый ны мі пра гра ма мі, па коль кі рас паў сюд ідэ яў пра воў 
ча ла ве ка — над звы чай важ ны на кі ру нак.

— Ства ра ец ца ўра жан не, што пра ва аба рон чая пра ца за бі рае 
ў Вас увесь час і не за ста ец ца ні чо га для пры ват на га жыц ця, 
ней кіх за хап лен няў...
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— Гэ та не так. Без умоў на, ёсць маг чы масць акра мя Вы бар ча га 
ко дэк са ці ней кай юры дыч най лі та ра ту ры і мас тац кую кніж ку 
пра чы таць. Вель мі люб лю му зы ку, маю доб рую ка лек цыю дыс каў. 
Зна хо дзіц ца час па быць ра зам з дзець мі, па дзя ліць іх ра дас ці, 
на ву чыць не ча му ка рыс на му.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Тац ця на РЭ ВЯ КА, Мінск

Ра зам мы 
маг лі ра біць 
неш та ка рыс нае

 У му зеі рэ прэ са ва ных 
на ро даў з ча чэн скі мі 
сту дэн та мі. Ін гу шэ ція. 
2007 год.



Тац ця на Рэ вя ка на ра дзі ла ся ў 1968 го дзе ў Са лі гор ску. У 1990 го дзе скон чы ла 
фі ла ла ліч ны фа куль тэт (бе ла рус кая і рус кая мо ва і лі та ра ту ра) Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Пра ца ва ла на ву ко вым су пра цоў ні кам і за гад чы кам 
ад дзе ла ў Лі та ра тур ным му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча (1991-1998 гг.), ад куль 
сыш ла ў Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на».

У 2006 го дзе ўзна га ро джа на прэ мі яй імя Ан ны Лінд (Шве цыя). Увес ну 2010 
го да як прад стаў нік «Вяс ны» абра на прэ зі дэн там Бе ла рус ка га до ма пра воў 
ча ла ве ка ў вы гнан ні (Віль ня).

Тац ця на Тац ця на 
РЭ ВЯ КАРЭ ВЯ КА
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— Тац ця на, што пры во дзіць ча ла ве ка, скі роў вае яго жыц цё вы 
шлях да та го, што ён аба ра няе пра вы ін шых, на што, мне 
па да ец ца, здоль ны не кож ны?

— Я не ма гу ска заць, што пе ра да мной ста яў ней кі цяж кі 
вы бар, зра біў шы які, я пай шла пра ца ваць у пра ваа ба рон чую 
ар га ні за цыю. Так скла лі ся жыц цё выя аб ста ві ны, і, ві даць, яны 
бы лі звя за ны, хут чэй, з людзь мі, з які мі я сяб ра ва ла і пра ца ва ла. 
Пас ля ўні вер сі тэ та і дэ крэт на га ад па чын ку ў 1991 го дзе я па ча ла 
пра ца ваць на ву ко вым су пра цоў ні кам у Лі та ра тур ным му зеі 
Мак сі ма Баг да но ві ча, ды рэк та рам яко га та ды быў Алесь Бя ляц кі. 
Апы ну ла ся я там не вы пад ко ва, а па рэ ка мен да цыі ма іх сяб ро-
вак-ад на груп ніц, най перш Па лі ны Ка чат ко вай (за раз Сце па нен ка), 
якая даў но сяб ра ва ла з Але сем і па ча ла пра ца ваць у му зеі яшчэ 
ў сту дэнц кія га ды. Ці ка вы быў час, мы шмат што па спе лі зра біць: 
вы дан не ар хіў ных ма тэ ры я лаў і ру ка пі саў, эк скур сіі, твор чыя 
ве ча ры ны, збор экс па на таў для фі ліі му зея ў Ра ку цёў шчы не ў 
эт на гра фіч най экс пе ды цыі, но выя экс па зі цыі... Усё гэ та ад бы ва ла ся 
на фо не вя лі кіх пе ра ме наў, якія пе ра жы ва ла на ша кра і на. І мы 
ад чу ва лі ся бе спры чы не наымі да гэ тах пра цэ саў: у на шым му зеі 
пэў ны час зна хо дзі лі ся рэ дак цыі «На шай Ні вы» і «Сва бо ды», мож на 
бы ло па ба чыць Мі ка лая Стат ке ві ча з сяб ра мі з БЗВ (Бе ла рус ка га 
згур та ван ня вай скоў цаў — рэд.) і шмат якіх ці ка вых лю дзей — 
мож на ска заць, што му зей прад стаў ляў для іх «тэ ры то рыю».

Але сі ту а цыя ў кра і не мя ня ла ся, і мы гэ та доб ра ад чу ва лі 
— час ап ты міз му па чат ку 90-х сы хо дзіў. Доб ра па мя таю 
Чар но быль скі шлях 1996 го да. Мы пай шлі з сяб ра мі, я бы ла 
з шас ці га до вай дач кой. Ка лі па ба чы лі вя лі кую коль касць 
мі тын гоў цаў і агрэ сіў на-ра шу чы на строй мі лі цыі, па лі чы лі за 
леп шае сыс ці ў му зей, каб там ча каць на ві наў. Ка лі па ча лі 
атрым лі ваць звест кі, што мно гія з дэ ман стран таў збі тыя, 
за тры ма ныя, іх бу дуць су дзіць — мы ра зу ме лі, што ад бы ло ся 
тое, ча го ра ней не бы ло — лю дзей за вы каз ван не свай го 
мер ка ван ня па ча лі арыш тоў ваць. Гэ та быў пе ра лом ны мо мант.

По тым бы лі скры ні з пра дук та мі на ка лі до рах му зея ў 
ад мі ніст ра цый най част цы, якія пры но сі лі і пры во зі лі лю дзі для 
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пе ра да чы род ным арыш та ва ных. На на шых ва чах змя ні ла ся 
рэ ча іс насць.

Пас ля гэ тых па дзе яў яшчэ два га ды мы пра ца ва лі ў му зеі, 
але ра зу ме лі, што доў га так не мо жа пра цяг вац ца. У 1998 го дзе 
пе рад Але сем Бя ля цкім фак тыч на быў па стаў ле ны вы бар: або 
зваль нен не, або доб ра ах вот ны сы ход — ён вы браў апош няе, 
і са жніў ня спы ніў сваё ды рэк тар ства. Та ды ж ра зам з Але сем 
сыш ла Па лі на, а я яшчэ на па ру ме ся цаў за тры ма ла ся, каб по тым 
да лу чыц ца да іх.

Шчы ра ска заць, што я ад ной чы вы ра шы ла, што бу ду 
пра ва аба рон цам, пач ну аба ра няць пра вы ча ла ве ка — то та ко га 
не бы ло. Гэ та быў хут чэй вы бар на ка рысць лю дзей, якіх я лю бі ла, 
якім да вя ра ла і з які мі я ха це ла да лей пра ца ваць і ра біць неш та 
ка рыс нае. Гэ та так са ма бы ло не пры ман не той сі ту а цыі, якая 
па ча ла скла дац ца ў кра і не, і не жа дан не пры ста соў вац ца пад 
гэ тую сі ту а цыю.

Дзень па мя ці Мак сі ма Баг да но ві ча. Май, 1996 год.
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Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» не фар маль на пра ца ваў з та го 
па мят на га Чар но быль ска га шля ху, да па ма га ю чы лю дзям, якія 
апы ну лі ся ў скла да най сі ту а цыі ў су вя зі з па лі тыч ным пе ра сле дам. 
Да рэ чы, на зы ва ла ся на ша ар га ні за цыя пер ша па чат ко ва 
«Вяс на-96» — як фік са цыя «мо ман ту ад лі ку». За па тра ба ва насць 
пра цы «вяс ноў цаў» уз рас та ла у той жа пра грэ сіі, у якой узрас та лі 
рэ прэ сіі, і з'я ві ла ся не аб ход насць боль шай пра фе сі я на лі за цыі.

— Пра ва аба рон ца — гэ та цяж кая пра ца?
— Па-роз на му бы вае. Бы вае, вель мі шмат псі ха ла гіч най энер гіі 

ад бі рае. Ві даць, за ўсе га ды са мым вя лі кім вы пра ба ван нем 
бы ла пра ца з род ны мі ах вя раў Ня мі гі. Я бы ла, на пэў на, яшчэ 
псі ха ла гіч на не га то ва да та го, каб так бліз ка ўспры маць шмат 
ча ла ве ча га бо лю і го ра. Гэ та бы ло ў 1999-м го дзе, ка лі мы з 
Па лі най пі са лі кніж ку пра гэ тыя па дзеі і су стра ка лі ся з баць ка мі, 
род ны мі і сяб ра мі за гі нуў шых.

Вы пра ба ван нем ста но вяц ца кож ны раз вы бар чыя кам па ніі 
і вя лі кія гра мад ска-па лі тыч ныя ак цыі, ка лі шмат лю дзей 

 Ра зам з род ны мі за гі ну лых 
пад час тра ге дыі на Ня мі зе. 
2000 год.
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за тры ма ных, збі тых. Ка неч не, у та кія ча сы бы вае цяж ка. 
І най перш, ві даць, ад та го, што час та ты мо жаш прос та 
па спа чу ваць, па ра іць зра біць ней кія за ха ды, каб змен шыць 
на пру жа насць, але ў прын цы пе ты ра зу ме е еш, што не вель мі 
ўплы ва еш на гэ тую сі ту а цыю. Гэ та вось са мае цяж кае. Ча сам 
на ват бы вае ней кая пра стра цыя ад ра зу мен ня та го, што твае 
маг чы мас ці вель мі аб ме жа ва ны...

— Але ж бы ва лі і сі ту а цыі, ка лі Вы ад чу ва лі ма раль нае 
за да валь нен не ад да сяг ну та га? Не здар ма ж Вам да лі 
ўзна га ро ду — пра гэ та пад ра бяз ней, ка лі лас ка!

— Са праў ды, у 2006 го дзе я бы ла ўзна га ро джа на між на род най 
прэ мі яй імя Ан ны Лінд, якая ўру ча ец ца ад най мен ным шведс кім 
фон дам. Ча му ме на ві та я бы ла абра на для ўзна га ро ды — не 
ве даю, та му што мая дзей насць — та кая ж, як і дзей насць усіх 
ма іх ка лег. Я лі чу, што гэ та ацэн ка пра цы ўсіх «вяс ноў цаў» і ўся го 
бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га ру ху. Ка заць, што ў мя не тут ней кія 
асаб лі выя за слу гі — гэ та бы ло б ня пра віль на, я так не ду маю.

Што да ты чыць за да валь нен ня ад вы ні каў пра цы, то най больш 
я ад чу ваю ад да чу ад пра цы з мо лад дзю і сту дэн та мі. Мы ўжо 

 Су стрэ ча 
з дзярж сак ра та ром ЗША 
Хі ла ры Клін тан. 
2011 год.
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шос ты год за раз бу дзем пра во дзіць лет нія шко лы па пра вах 
ча ла ве ка — гэ та да во лі вя лі кая дзе вя ці дзён ная на ву чаль ная 
пра гра ма, і кож нае ле та та кіх школ мы пра во дзім ад ча ты рох 
да шас ці. Ка неч не, вар та ад ра зу ад зна чыць, што гэ та па чат ко вы 
курс, які дае маг чы масць зра зу мець, на коль кі для ча ла ве ка 
ці ка вая і ка рыс ная гэ та тэ ма, на коль кі на бы тыя ве ды мо гуць 
быць пры ме не ны ў да лей шым жыц ці — пра фе сі йным, 
гра мад скім або па лі тыч ным. Ка лі ў лю дзей фар му ец ца вы раз ная 
за ці каў ле насць — мы да лей пра цяг ва ем пра ца ваць з імі ў 
роз ных фор мах.

Мо ладзь — вель мі ўдзяч ная аў ды то рыя, якая здоль ная 
ўспры маць тое, пра што мы га во рым, тое, ча му мы ву чым. Пад час 
та кой пра цы ёсць ад чу ван не, што да па ма га еш ма ла дым лю дзям 
зра зу мець сваю ро лю, сваю каш тоў насць, каш тоў насць кож най 
асо бы і ро лю дзяр жа вы ў іх жыц ці. Мне зда ец ца, што за раз пра ца 
з людзь мі — і вы ха ваў чая, і аду ка цый ная — ві даць, най больш 
удзяч ная.

Бес лан. Шко ла, у якой 
утрым лі ва лі ся за клад ні кі. 
2007 год.
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— Што гэ та за мо ладзь, хто ва шы на ву чэн цы?
— На ша аў ды то рыя — мо ладзь ад 18 да 25 га доў з усёй 

Бе ла ру сі: гэ та сту дэн ты або вы пуск ні кі ВНУ, бо пра гра ма 
да во лі скла да ная і на сы ча ная, за сво іць яе маг чы ма, ка лі ма еш 
да стат ко вую пад рых тоў ку. Мы пра цу ем з ты мі, для ка го на бы тыя 
ве ды ка рыс ныя не толь кі з пунк ту гле джан ня звы чай на га 
ча ла ве ка (кож на му ча ла ве ку ка рыс на ве даць свае пра вы), але 
і з пунк ту гле джан ня іх бу ду чай пра цы, та му што сён ня яны 
сту дэн ты, а заўт ра скон чаць уні вер сі тэ ты, ста нуць пра ку ро ра мі, 
суд дзя мі, на стаў ні ка мі, ле ка ра мі — бу дуць ува саб ляць са бою 
тое, што на зы ва ец ца дзяр жа вай. Мы фак тыч на імк нем ся (ха ця 
маг чы мас ці, бу дзем ка заць шчы ра, у нас і аб ме жа ва ныя) 
уплы ваць на вы ха ван не но ва га аб ліч ча дзяр жа вы — з 
ра зу мен нем ро лі і зна чэн ня пра воў ча ла ве ка. Гэ та так са ма 
ўкла дан не ў тое, каб дзяр жа ва мя ня ла ся, ста на ві ла ся больш 
ча ла веч най.

Тац ця на Рэ вя ка ра зам з дач кой 
ка ля Мір ска га за мка. 
Дзень му зе яў. 1996 год.
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Для тых на ву чэн цаў, якія зай ма юц ца яшчэ і гра мад скай або 
па лі тыч най дзей нас цю, на бы тыя ве ды і на вы кі каш тоў ныя і з 
прак тыч на га пунк ту гле джан ня, бо гэ тыя лю дзі — гру па ры зы кі, 
якая су ты ка ец ца з па ру шэн нем іх пра воў най час цей. Ве ды 
іх ня рэд ка за сце ра га юць ад бру таль ных па ру шэн няў, бо ка лі 
ча ла век ве дае свае пра вы, не так прос та гэ та іг на ра ваць.

— Вы па бы ва лі ў мно гіх кра і нах за час сва ёй пра цы: 
і як на зі раль нік на вы ба рах, і як вы сту поў ца на роз ных 
кан фе рэн цы ях. Што най больш за пом ні ла ся? Якія кра і ны 
па кі ну лі най боль шы след?

— Я ў прын цы пе люб лю па да рож ні чаць і зна ё міц ца з но вы мі 
кра і на мі. З тых, дзе я па бы ва ла, най боль шыя ўра жан ні па кі ну лі 
на мя не кра і ны Цэнт раль най Азіі і Каў ка за, ха ця, на пэў на, вы 
ча ка лі, што я на за ву якую-не будзь цу доў ную цы ві лі за ва ную і 
дэ ма кра тыч ную еў ра пей скую дзяр жа ву. Так, еў ра пей скія кра і ны 
мне па да ба юц ца, яны кам форт ныя, зруч ныя для ча ла ве ка, але 

 Суд над Аляк санд рам Ка зу лі ным. Т. Рэ вя ка 
не пус ка юць у бу ды нак су да. 2006 год.
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яны і больш зра зу ме лыя, а за па мі на юц ца тыя, якія ад роз ні ва юц ца 
па куль ту ры і ла ду жыц ця.

Вя лі кае ўра жан не на мя не па кі нуў Кыр гыз стан. Я там бы ла ў 
двух мі сі ях: па на зі ран ні за пар ла менц кі мі вы ба ра мі ўвес ну 2005 
го да і ў тым са мым го дзе — за прэ зі дэнц кі мі, ка лі пра ца ва ла як 
доў га тэр мі но вы на зі раль нік улет ку. Гэ та вель мі пры го жая кра і на, 
не звы чай ная сва ёй пры ро дай, куль ту рай, рэ лі гі яй, вы ха ван нем 
лю дзей... Пер шы ж шок мя не ча каў, як толь кі я пас ля пры лё ту 
ўклю чы ла тэ ле ві зар і па чу ла са мую рас паў сю джа ную са цы яль ную 
рэ кла му, сэнс якой зво дзіў ся да на ступ на га: дзяў ча ты, ка лі вас 
вы краў ма ла ды ча ла век, то гэ та не зна чыць, што вы па він ны 
вый сці за яго за муж — на яго мож на на пі саць за яву і па са дзіць 
за вы кра дан не... Да лей — вы трым кі з Кры мі наль на га ко дэк са. 
Ана ла гіч ная «асве та» гу ча ла і для хлоп цаў: ка лі што — мо жа це 
ака зац ца не шчас лі вым жа ні хом, а за кра та мі... Гэ та пад штурх ну ла 
мя не глы бей да ве дац ца пра мяс цо выя жы ву чыя тра ды цыі, 
звя за ныя з гэ ты мі да лі кат ны мі праб ле ма мі.

Так са ма мне да вя ло ся вы ву чыць і не ка то рыя ін шыя ас пек ты 
куль тур ных і рэ лі гій ных асаб лі вас цяў кра і ны, дзе я пла на ва ла 

Пад час на зі ран ня 
за пар ла менц кі мі вы ба ра мі 
ў Кыр гыз ста не. 2005 год.
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пра вес ці да во лі пра цяг лы час. Не за бу ду ся, як прос та на ву лі цы 
ў Джа ла ла ба дзе (гэ та на поўд ні Кыр гыз ста на — там я пра вя ла 
паў та ры ме ся цы) да мя не па дышоў муж чы на ў тра ды цый ным 
іс лам скім адзен ні і спы таў: «Ва ша рэ лі гія да зва ляе вам з'яў ляц ца 
ў пуб ліч ным мес цы ў та кім вы гля дзе?» Я прос та су ме ла ся, не 
ве да ю чы, што ад ка заць, бо, на мой по гляд, я бы ла апра ну та 
аб са лют на пры маль на: льня ныя бе лыя шта ны і май ка без 
ру ка воў — як раз так, каб вы тры маць заў сёд ную га ра чы ню ў 40-50 
гра ду саў. Ад ка за ла: «Так, да зва ляе», але по тым рас пы та ла ся ў 
сва ёй пе ра клад чы цы, у чым быў сэнс пы тан ня. Ака за ла ся, што 
з ад кры ты мі ру ка мі і ва ла са мі жан чы не з'яў ляц ца на ву лі цы не 
зу сім пры стой на — так да гэ та га ча су лі чаць мно гія. Ка нечне, я 
не па бег ла ад ра зу на бы ваць са бе па ран джу (у Джа ла ла ба дзе, 
да рэ чы, мно гія жан чы ны хо дзяць у іх), але не каль кі пры го жых 
ус ход ніх хус так па поў ні лі мой гар дэ роб за час зна хо джан ня ў 
Фер ган скай да лі не.

Шмат ура жан няў па кі ну ла ў мя не па ездка ў Ін гу шэ цію, дзе ў 
На зра ні з Юр кам Ча ву са вым мы пра во дзі лі шко лу для ча чэн скіх 
сту дэн таў. Я ўпер шы ню су тык ну ла ся з тым, што па ву лі цах мо гуць 
ха дзіць лю дзі са збро яй у ру ках без апа зна валь ных зна каў, ка лі 
ты не ве да еш, ці гэ та бан ды ты, ці — су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных 
ор га наў, заў сё ды зна хо дзіш ся ў ста не ўнут ра на га на пру жан ня. 
Ка лі ў ця бе ў па коі ў га тэ лі ві сіць пла кат з ін струк цы яй: «Што 
ра біць, ка лі вас за ха пі лі ў за клад ні кі?» — та кія не звы чай ныя 
сі ту а цыі па кі да юць вя лі кі ад бі так у ду шы.

— У Вас дарослая дач ка. Ці яна пад трым лі вае ма му? І 
ўво гу ле, сям'я, сва я кі як ста вяц ца да Ва шай пра цы?

— Мая сям'я мя не лю біць, та му ўспры мае мя не з ма ёй 
дзей нас цю та кой, якой я ёсць. Ка неч не, што да ты чыць баць коў 
— я ста ра юся іх не хва ля ваць, шмат не рас па вя даю та го, што 
ад бы ва е цца і са мной, і з ма і мі сяб ра мі, і з ма і мі ка ле га мі. Што 
да ты чыць дач кі, ка неч не, яна ве дае шмат і пра маю пра цу, і 
пра тых лю дей, з які мі я пра цую і сяб рую. Яна ўсё ра зу мее, 
але, ві даць, вы бе ра ін шы шлях, бо я ба чу, што ў су вя зі з ма ёй 
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за гру жа нас цю, за ня тас цю ёй заў сё ды не ха па ла ма ёй ува гі. 
Пры нам сі, яна ка жа, што бу дзе знач на больш зай мац ца сва ёй 
сям' ёй і дзець мі. Ха ця мно гія мо ман ты ма ёй пра цы пра хо дзяць 
праз яе, і яна шмат што пе ра жы вае ра зам са мной...

Гу та ры ла Тац ця на Сніт ко



Ула дзі мір ЛАБ КО ВІЧ, Мінск

У 2001-м я зра біў 
адзін з най леп шых 
і пра віль ных вы ба раў 
у сва ім жыц ці

 У Вяр хоў ным су дзе ра зам з 
Але сем Бя ляц кім і Ва лян ці нам 
Стэ фа но ві чам. Пра цэс па 
лік ві да цыі Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на». Каст рыч нік 
2003 го да.



Ула дзі мір Лаб ко віч на ра дзіў ся ў 1978 го дзе. У ак тыў най гра мад скай дзей нас ці 
з 1996-га го да, ка лі ра зам з людзь мі, з які мі сяб руе да гэ туль, ства ра лі «Ма ла ды 
Фронт». У 1997-м го дзе ў «Ма ла дым Фрон це» ўва хо дзіў, а по тым і ўзна чаль ваў 
пра ва аба рон чую ка мі сію, асноў ны мі функ цы я мі якой бы лі збор ін фар ма цыі 
і да па мо га тым ма ла да фрон таў цам, якія пры цгва лі ся да ад мі ніст ра цый най 
ці кры мі наль най ад каз нас ці. З 1998-га го да як ва лан цёр да лу чыў ся да пра цы 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». У 2000-м го дзе скон чыў юры дыч ны фа куль тэт 
не дзяр жаў на га Ін сты ту та су час ных ве даў. Пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2001-га 
го да звя заў сваю пра цу з пра ва аба ро най і з гэ та га ча су з го на рам лі чыць ся бе 
сяб рам «Вяс ны».

Ула дзі мір Ула дзі мір 
ЛАБ КО ВІЧЛАБ КО ВІЧ
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— Уладзь, ча му ме на ві та «Вяс на»?
— Вель мі прос тае пы тан не. У пер шую чар гу та му, што на 

той мо мант, ка лі я ра біў свой вы бар, гэ та бы ла ар га ні за цыя 
ад на дум цаў, ар га ні за цыя, якая раз гля да ла і раз гля дае пра вы 
ча ла ве ка ме на ві та як част ку на цы я наль ных каш тоў нас цяў, а 
гэ та важ на для дзяр жа вы. По тым, ка неч не, з'я ві ла ся і па чуц цё 
сяб роў ства, якое я вель мі-вель мі ца ню. І на той мо мант, і за раз 
«Вяс на» — тая ар га ні за цыя, у якой лю дзі га во раць пра ад но, і 
га во раць на ад ной мо ве.

— Ці па мя та е це, якія праб ле мы бы лі най больш ак ту аль ны мі 
ў бе ла рус кім гра мад стве на мо мант Ва ша га пры хо ду ў «Вяс ну», і 
ці ад бы лі ся ней кія зме ны на сён няш ні дзень?

— З вя лі кім шка да ван нем трэ ба ска заць, што праб ле мы, 
якія ста я лі пе рад гра мад ствам у кан цы 90-х — на па чат ку 
2000-х га доў, за ста юц ца і за раз. Ка лі я прый шоў у ар га ні за цыю 
і ду маў, чым зай му ся, то лі чыў важ ным у сва ёй дзей нас ці 
аба ро ну па лі тыч ных пра воў гра ма дзя наў. Гэ та важ на для 
мя не як ча ла ве ка, рас па чаў ша га сваю дзей насць у па лі тыч най 
ар га ні за цыі. І за раз для мя не за ста ец ца важ най аба ро на 
ме на ві та па лі тыч ных пра воў. На жаль, як та ды, так і за раз 
гэ та ў ад ноль ка вай сту пе ні ак ту аль на. Гэ тыя пра вы най перш 
па ру ша юц ца ўла да мі Бе ла ру сі.

— Ці ка ва, які вы па дак з пра ва аба рон чай прак ты кі Вам 
най больш за пом ніў ся і ча му?

— Ду маю, што не бу ду ары гі наль ным... Яшчэ год та му я, 
на пэў на, пры га даў бы ін шыя сі ту а цыі, але мы яшчэ не ады шлі ад 
тых падзей, якія бы лі пас ля 19-га снеж ня 2010 го да. І гэ та гуч на 
вя до мы пе ра трус на офі се «Вяс ны», ка лі мы з ка ле га мі вы скок ва лі 
з вак на, па куль у дзве ры ла мі лі ся ка дэ біс ты, а да та го дзве га дзі ны 
«на во дзі лі па ра дак», каб бы ло «не со рам на» за пус ціць гас цей. Гэ та, 
без умоў на, па кі ну ла яск ра выя ўспа мі ны.

Так са ма для мя не шмат аса біс та га звя за на з «Вяс ной»: ка лі 
я ад на ша га Пра ва аба рон ча га цэнт ра на зі раў за прэ зі дэнц кі мі 
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вы ба ра мі ва Укра і не ў 2004-ым го дзе, пад час трэ ця га ту ра 
(паў тор ны дру гі тур — рэд.) пра ца ваў ра зам з дзяў чы най, 
якая бы ла не з Бе ла русі. По тым яна ста ла ма ёй жон кай. 
Атрым лі ва ец ца, што я і ў аса біс тым жыц ці стаў шчас лі вым, 
дзя ку ю чы сва ёй пра ва аба рон чай дзей нас ці.

Та кім чы нам, не га тыў ны мо мант, які на даў шмат ад рэ на лі ну, і 
тое, што ёсць на заўж ды — сям'я, якая сфар ма ва ла ся, дзя ку ю чы 
пра цы ў «Вяс не», — тыя мо ман ты, якія па куль уз гад ва юц ца 
най перш.

Кыр гыз стан. Прэ зі дэнц кія вы ба ры. Ула дзі мір Лаб ко віч у скла дзе між на род най 
на зі раль ніц кай мі сіі. Джа ла ла бад, 2005 год.
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— Вы дып ла ма ва ны юрыст. Але, каб быць пра ва аба рон цам, 
не аба вяз ко ва мець юры дыч ную аду ка цыю. Ча сам на ват 
да во дзіц ца чуць, што юры дыч ная аду ка цыя ў чымсь ці 
пе ра шка джае ў пра ва аба рон чай дзей нас ці. Так бы мо віць, 
пра фе сій ная дэ фар ма цыя...

— Я, да рэ чы, згод ны з тым, што ёсць па мыл ко вы стэ рэ а тып, 
што пра ва аба рон ца па ві нен быць юрыс там. На маю дум ку, та кая 
сі ту а цыя вы клі ка на тым, што бе ла рус кая дзяр жа ва ста віц ца 
ва ро жа да пра воў ча ла ве ка ў прын цы пе, та му ў пра ва аба рон чых 
ар га ні за цы ях най больш за па тра ба ва ныя асо бы, якія мо гуць 
не па срэд на, ма ю чы пра фе сій ныя юры дыч ныя ве ды, ба ра ніць 
пра вы лю дзей. Але гэ та вель мі вуз кае ра зу мен не пра ва аба ро ны. 
Я лі чу, што, са праў ды, ча сам юры дыч ная аду ка цыя пе ра шка джае, 
і спра бую па шы раць га ры зон ты. Ха ця для мя не гэ та цяж ка, 
бо, ска жам так, я за цык ле ны вы ключ на на юрыс пру дэн цыі і, 

З дач кой Ад эляй. 
Мінск, 2008 год.
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да рэ чы, спра бую не згу біць фор му, увесь час на за па шва ю чы 
юры дыч ныя ве ды. Але час та губ ля еш ся, ка лі гля дзіш на шмат якія 
па ру шэн ні пра воў кан крэт ных лю дзей праз прыз му бе ла рус ка га 
за ка на даў ства, якое аб са лют на не ад па вя дае між на род ным 
стан дар там у мно гіх га лі нах. У та кіх вы пад ках ты ра зу ме еш, 
што не мо жаш да па маг чы ча ла ве ку, ка рыс та ю чы ся сва і мі 
пра фе сій ны мі ве да мі. Плюс яшчэ вя лі кая праб ле ма ў тым, 
што на шыя юры дыч ныя вну за цык ле ныя на на цы я наль ным 
за ка на даў стве і не да юць доб рых ве даў па між на род ных 
ме ха ніз мах аба ро ны пра воў ча ла ве ка. Та му вось праз гэ та 
«збу да ван не» на цы я наль на га пра ва вель мі цяж ка па ба чыць, што 
зна хо дзіц ца за ім — тыя маг чы мас ці аба ро ны праз між на род ныя 
струк ту ры...

Ра зам з жон кай Ні най 
і дач кой Ад эляй. 
Мінск, сне жань 
2010 го да.
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— А што для Вас най перш у пра ва аба рон чай дзей нас ці — 
жа дан не да па ма гаць лю дзям ці ўмен не ра біць гэ та 
«пра віль на»?

— Ад ной чы па між мной і Але сем Бя ляц кім ад бы ла ся дыс ку сія 
ад нос на та го, што ёсць пра ва аба рон чая дзей насць. Ён так са ма 
за пы таў ся, што гэ та зна чыць для мя не. Я та ды ад ка заў, што для 
мя не пра ва аба рон чая дзей насць і пра ца ў «Вяс не» — гэ та ад на з 
фор маў зма ган ня з тым рэ жы мам, які іс нуе ў Бе ла ру сі. Ёсць рэ чы, 
якія я ма гу зра біць доб ра — і гэ та мая «лі нія фрон ту», мой унё сак 
у тыя зме ны, якія, без умоў на, па він ны ад быц ца ў Бе ла ру сі. На 
гэ та Бя ляц кі за зна чыў, што ра ней так са ма так лі чыў, але за раз ён 
ра зу мее, што пра ва аба ро на ёсць знач на шы рэй: гэ та не толь кі 
зма ган не з ула дай, гэ та зма ган не за лю дзей і да па мо га лю дзям. 
Гэ та спро ба і жа дан не быць ка рыс ным лю дзям. За раз я ду маю, 
што ён аб са лют на пра вы, і ця пер гэ та асноў ны ма тыў ма ёй 
дзей нас ці. Як бы па фас на гэ та ні гу ча ла. Вель мі час та тое, што ты 

Пад час ак цыі са лі дар нас ці з рэ дак цы яй га зе ты «На род ная во ля». 
Мінск, 2003 год.
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ро біш, на ват не маг чы ма вы ме рыць ней кім па зі тыў ным вы ні кам, 
та му што пры той сіс тэ ме, якая ёсць у Бе ла ру сі, ты час та бы ва еш 
бяс сіль ны. Але ж ад чу ван не та го, што лю дзі та бе ўдзяч ныя, — 
да ра го га вар тае.

— Ці мо жа пра ва аба рон ца па ру шыць за кон, каб аба ра ніць 
пра вы ін шых лю дзей, як мяр ку е це?

— Ка неч не. Ма ла та го, ка лі гэ та да зво ліць аба ра ніць пра вы 
лю дзей, а той за кон — кеп скі, яго трэ ба па ру шаць. Та му 
пра ва аба рон ца не толь ка мае пра ва, але і аба вя за ны па ру шыць 
кеп скі за кон дзе ля та го, каб аба ра ніць пра вы ча ла ве ка. Пра вы 
ста яць знач на вы шэй за за кон, асаб лі ва ка лі мы ады хо дзім ад 
тэ а рэ тыч ных раз ва жан няў і гля дзім на прак ты ку, на прык лад, у 
Бе ла ру сі.

— І Вам да во дзі ла ся гэ та ра біць? На коль кі час та?
— Не ад на ра зо ва. І ка лі гэ та трэ ба бу дзе зра біць яшчэ і яшчэ — я 

на ват за дум вац ца не бу ду. Та му што аба ро на пра воў кан крэт на га 
ча ла ве ка, без умоў на, не па раў наль на важ ней шая за сён няш ні 
бе ла рус кі за кон...

— Які з на прам каў пра цы «Вяс ны» Вам блі жэй шы і ча му?
— Ка нечне, юры дыч ная да па мо га лю дзям, і гэ та тое, што 

да во дзіц ца ра біць што дзень. Але ёсць рэ чы, якія мя не аса біс та 
вель мі ці ка вяць. Я вель мі ўсце ша ны, што пас ля ўнут ра ных 
дыс ку сі яў мы прый шлі да та го, што на шай ар га ні за цыі важ на 
на зі раць за ўсі мі вы ба ра мі, якія ад бы ва юц ца ў Бе ла ру сі. Па коль кі 
для мя не гэ та вель мі бліз кае пы тан не, як і пы тан не ме на ві та 
сва бод ных і спра вяд лі вых вы ба раў, то мне рэ аль на пры но сяць 
аса ло ду кам па ніі па на зі ран ні, якія мы ла дзім ра зам з на шы мі 
ка ле га мі з ін шых пра ва аба рон чых ар га ні за цый. Гэ та тое, што мя не 
шчы ра за хап ляе ў ма ёй пра цы.

Кам па ні яў па на зі ран ні пра ве дзе на ўжо да стат ко ва, і шмат 
бы ло зроб ле на ў гэ тым на кі рун ку. Ка лі мы ра бі лі на зі ран не ў 
2000-м, 2001-м, 2003-м і 2004-м га дах, то яно бы ло скі ра ва на, 
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я ска заў бы, на не за леж ную ацэн ку не па срэд на та го, што 
ад бы ва ец ца на вы бар чых участ ках. Та ды нам не ха па ла ней кіх 
ве даў, прак ты кі (гэ та бы ло не сіс тэ ма ты за ва нае на ват унут ры 
ар га ні за цыі на зі ран не) для та го, каб аха піць вы бар чы пра цэс 
цал кам. Пад час апош ніх кам па ні яў — на пар ла менц кіх вы ба рах 
2008-га го да, а тым больш на прэ зі дэнц кіх у 2010-м — мы ўжо 
змаг лі ме та дыч на і якас на пра вес ці паў на вар тас нае на зі ран не, 
якое лі чаць вель мі пра фе сій ным у тым лі ку на шыя ка ле гі з БДІПЧ 
АБ СЕ. І тым, што на зі ран не, якое ро біць «Вяс на», за меж ныя 
экс пер ты лі чаць ад ным з най леп шых у Еў ро пе пры кла даў у 
пра фе сій ным і ў ме та да ла гіч ным пла не, па вы ні ко вас ці, я вель мі 
ўсце ша ны і га на ру ся. Гэ та ка жа пра тое, што мы раз ві ва ем ся, 
увесь час спра бу ю чы па леп шыць сваю пра цу.

Ула дзі мір Лаб ко віч у Стам бу ле. 2011 год.
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— Вы да во лі ма ла ды, ам біт ны і мэ та на кі ра ва ны ча ла век. 
Якім чы нам у Ва шым жыц ці і ра зу мен ні су ад но сяц ца па няц ці 
«кар' е ра» і «пра ва аба ро на», і што для Вас азна чае «кар' е ра 
пра ва аба рон цы»?

— На пэў на, са мае скла да нае пы тан не... Са праў ды, я лі чу 
ся бе ў зда ро вым сэн се ам біт ным і ў доб рым сэн се, ка нечне, 
кар' е рыс там. І маё са ма люб ства це шыць тое, што я пра цую 
з цу доў ны мі людзь мі (ма гу ка заць пра тое, што ўва хо жу ў 
кі раў ніц тва «Вяс ны») і што мне не аад на ра зо ва ўжо да ру ча ла ся 
кі ра ван не вя лі кі мі кам па ні я мі (тое ж на зі ран не за вы ба ра мі). Усё 
гэ та цал кам за да валь няе і ам бі цыі, і па чуц цё ўлас най год нас ці і 
за па тра ба ва нас ці ў ар га ні за цыі.

— На сён няш ні дзень ёсць ней кая план ка, да якой яшчэ трэ ба 
імк нуц ца?

— У пра ва аба ро не, на пэў на, не... Ней кі час, ка лі гэ та ста не 
маг чы мым (і гэ та, мо жа быць, бу дзе ад роз ні ваць мя не ад ма іх 
ка ле гаў па ар га ні за цыі), я ха цеў бы па пра ца ваць на дзяр жа ву. 
Без умоў на, не ў тых дзяр жаў ных ін сты ту тах, якія ёсць сён ня, бо 
для мя не прын цы по ва не маг чы ма ні я кая пра ца ў ця пе раш нім 
дзяр жаў ным апа ра це. Але ж у дэ ма кра тыч най кра і не, асаб лі ва 
на эта пе, ка лі мы ўжо бу дзем мець дэ ма кра тыч ны ўрад, 
дэ ма кра тыч ны пар ла мент і (я час та пра гэ та ду маю) нам трэ ба 
бу дзе мя няць усё, і ўся му трэ ба бу дзе ву чыц ца амаль што з ну ля. 
Бо ў нас усё на столь кі раз бу ра на і зні шча на, што да вя дзец ца 
шмат што ад бу доў ваць. І пры на яў нас ці на гэ та па лі тыч най 
во лі кі раў ніц тва дзяр жа вы я б ха цеў ней кі час па пра ца ваць на 
дзяр жа ву.

— А ка лі больш акрэс ле на — якая па са да і ў якой уста но ве?
— Ней кі час я ма рыў увай сці ў след чую ка мі сію па рас след ван ні 

зла чын стваў сён няш ня га рэ жы му (усмі ха ец ца). На да дзе ны 
мо мант я з за да валь нен нем больш бы за ся ро дзіў ся на 
за бес пя чэн ні пра вя дзен ня пер шых-дру гіх-трэ ціх (і па куль мне гэ та 
бу дзе ці ка ва) дэ ма кра тыч ных, сва бод ных вы ба раў у кра і не.
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— Ооо! Цэ лі це на мес ца Лі дзіі Яр мо шы най?
— Я лі чу, што ў нас да стат ко ва экс пер таў-юрыс таў, якія 

зай ма юц ца ме на ві та вы бар чым пра вам і маг лі б быць стар шы нёй 
Цэнт рвы бар ка ма. Я б дак лад на не ха цеў зай маць гэ тую па са ду. 
Я ха цеў бы ме на ві та прак тыч на — спа чат ку на ўзроў ні стра тэ гіі, 
а по тым і яе рэа лі за цыі — зай мац ца рэ фар ма ван нем вы бар ча га 
за ка на даў ства і прак ты кай яго пры мя нен ня.

— Ці ха це лі б па спра ба ваць ся бе ў пра ва аба рон чай дзей нас ці 
ў якой-не будзь ін шай кра і не?

— Так, ха цеў бы ней кі час — у тых кра і нах, якія нель га 
лі чыць дэ ма кра тыч ны мі, і якія, ска жам, мне блі жэй да сэр ца, 
у якіх я бы ваў. Геа гра фіч на — гэ та Каў каз, Азер бай джан, 
Гру зія, Ар ме нія. З за да валь нен нем ней кі час у гэ тых кра і нах 
па дзя ліў ся б сва ім до све дам, прак тыч ны мі на вы ка мі, ка лі ў 
гэ тым са праў ды бу дзе па трэ ба. Але па куль усё ж лі чу ся бе 
па трэб ным тут.

— У чым ба чы це роз ні цу ў пра цы па між бе ла рус кі мі і за ход-
не еў ра пей скі мі пра ва аба рон чы мі ар га ні за цы я мі?

— Ве лі зар ная роз ні ца. 
Перш за ўсё, бе ла рус кія пра ва аба рон цы вы му ша ны быць 

прак ты ка мі і прак тыч на ба ра ніць пра вы ча ла ве ка. На шыя 
ка ле гі і сяб ры ў дэ ма кра тыч ных кра і нах пе ра важ на скі ра ва ныя 
на аа ба ро ну пра воў ча ла ве ка не ўнут ры сва іх кра і наў, яны 
ў асноў ным пра ва аба рон цы-стра тэ гі, якія рас пра цоў ва юць 
кан цэп цыі, пра гра мы, зай ма юц ца (у доб рым сэн се гэ та га 
сло ва) ла біз мам на мак ра пра ва аба рон чым уз роў ні. Мы ж 
зна хо дзім ся ў сі ту а цыі, ка лі для нас гэ та з'яў ля ец ца дру гас ным, 
а пер ша снае — аба ро на кан крэт ных лю дзей у кан крэт ных 
сі ту а цы ях.

— Уладзь, ці змаг лі б Вы ў ней кі мо мант ка ар ды наль на 
змя ніць сваё жыц цё і пай сці ў ней кую ін шую пра фе сію, не 
звя за ную ні з пра ва аба ро най, ні з юрыс пру дэн цы яй?
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— Не. Тое, што я юрыст, мя не цал кам за да валь няе, і я не 
рас ча ра ва ны ні ў сва ёй пра фе сіі, ні ў сва ёй дзей нас ці. Ін шыя 
га лі ны па куль не ці ка вяць. Мя не цал кам за да валь няе тое, што, як 
мне па да ец ца, у мя не не заў сё ды кеп ска атрым лі ва ец ца.

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Па лі на КА ЧАТ КО ВА, Мінск

Ба ю ся, мая 
пра ва аба рон чая 
дзей насць 
не скон чыц ца 
да кан ца жыц ця...

На пра цоў ным мес цы. 
Ін фар ма цый ны ад дзел 
ПЦ «Вяс на». 2004 год



Па лі на Ка чат ко ва (Сце па нен ка) на ра дзі ла ся ў 1968 го дзе. Пад час ву чо бы 
ў Бе ла ру сім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це (1985-1990) бра ла ўдзел у дзей нас ці 
не ле галь ных на цы я наль на ары ен та ва ных мо ла дзе вых аб' яд нан няў. З 
1990 па 1998 год пра ца ва ла ў му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча. Пад час пра цы ў 
му зеі да лу ча ла ся да пра ва аб рон чай іні цы я ты вы «Вяс на-96» — зай ма ла ся 
пад рых тоў кай пе ра дач для рэ пра са ва ных удзель ні каў ма са вых ак цый пра тэс ту 
і скла дан нем спі саў за тры ма ных. У жніў ні 1998 го да зволь ні ла ся з му зея і 
пе рай шла на ста лую пра цу ў Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на».

З'яў ля ец ца сцэ на рыс там пра ва аба рон чых філь маў «Пры чы на смер ці — 
про чырк» (2011) і «Свеч ка праў ды Але ся Бя ляц ка га» (2011), ві дэа сю жэ таў «Не — 
смя рот на му па ка ран ню ў Бе ла ру сі» (2010) і «Акрэс цін скія дзён ні кі» (2009).

Па лі на Па лі на 
КА ЧАТ КО ВАКА ЧАТ КО ВА
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— Па лі на, Вы ад на з тых, хто ста яў ля вы то каў ства рэн ня і 
ста наў лен ня «Вяс ны». Ці свя до мым быў вы бар на ка рысць 
пра ва аба рон чай дзей нас ці? Як Вы прый шлі да гэ та га?

— У 1996-м го дзе, ка лі пра хо дзі лі ма са выя ак цыі, са праў ды 
бы ла та кая сі ту а цыя, што ня яс на бы ло, коль кі лю дзей за тры ма лі, 
ку ды іх вя зуць. Гэ та за раз ужо ўсе гэ тыя наз вы — Акрэс ці на 
ці СІ ЗА КДБ — на слы ху, а ра ней лю дзі гэ та га не ве да лі, бо не 
бы ло ма са вых за тры ман няў. Лю дзі шмат ве да лі пра ста лін скія 
рэ прэ сіі, што та ды ў Ку ра па ты ва зі лі, а ку ды ва зі лі ў 96-м — 
фак тыч на бы ло не вя до ма. І вось та ды з'я ві ла ся іні цы я тыў ная 
гру па, якая збі ра ла гэ ту ін фар ма цыю, да па ма га ла сва я кам, 
на сі ла пе ра да чы (на той час, ві даць, быў толь кі Бе ла рус кі 
Хель сінк скі ка мі тэт, які не зай маў ся та кі мі прак тыч ны мі 
пы тан ня мі, як пе ра да чы, скла дан не спі саў за тры ма ных). Усе 
лю дзі, якія ўва хо дзі лі ў гэ ту іні цы я тыў ную гру пу, пра ца ва лі яшчэ 
не дзе на дзяр жаў най пра цы — та ды гэ та бы ло маг чы ма. Мы 
вось пра ца ва лі ў му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча.

Ад ной чы я ўба чы ла, як Алесь Бя ляц кі ня се ней кае са ла, ка жа: 
«Да па ма жы мне па рэ заць». За пыт ва ю ся: «На вош та?». Ка жа: 
«На пе ра да чы». Мы ста лі на ра заць са ла, рас кла даць час нык, а 
пас ля па вез лі ўсё гэ та на Акрэс ці на. І Бя ляц кі мне ўсю да ро гу 
ка заў: «Ты пе рад аеш пе ра да чу Ба ры су Ха май ду. За пом ні — 
Ба ры су Ха май ду!» Ба ры са Ха май ды я на той мо мант ні ко лі 
не ба чы ла і ўво гу ле ўпер шы ню ўба чы ла яго дзесь ці ў 2010-м 
го дзе, а да гэ туль для мя не ён быў та кі мі фа ла гіч ны ча ла век. Для 
ад мі ніст ра цыі спец пры ём ні ка, ві даць, гэ та так са ма бы ла но вая 
з'я ва. Мы пры еха лі на Акрэс ці на, нас за пра сіў да ся бе на чаль нік. 
Ён па са дзіў нас, пра па на ваў гар ба ты, стаў рас пыт вац ца, што 
но ва га ў му зеі, пры чым не толь кі ў на шым, але яшчэ і ў му зеі 
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, ці не пла ну ем мы аб наў ляць 
экс па зі цыю... Мы вы ра шы лі, што ён да во дзіў ся сва я ком ка мусь ці 
з су пра цоў ні каў му зея, бо вель мі доб ра ве даў усё. По тым ён стаў 
у мя не да пыт вац ца, дзе я па зна ё мі ла ся з Ха май дам, ці ве даю 
яго аса біс та. Ка жу, што ве даю. Пы та ец ца, як гэ та маг чы ма: ён жа 
з Ві цеб ска, а я з Мін ска. Ка жу, што па зна ё мі лі ся ў опе ры, чым 
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не ча ка на здзі ві ла яго. Ка ра цей, пе ра да чы мы пе рад алі, і гэ та 
бы ло яшчэ не раз.

Але ад чу ван не та го, што пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі вель мі 
па трэб ныя, да мя не прый шло дзесь ці праз год. Гэ та быў ужо 
97-мы год, вяс на, так са ма іш лі ак цыі, ха ця яны бы лі не та кія 
ма са выя, як у 96-м. Я тра пі ла ў не ча ка ную сі ту а цыю. Жы ла 
я та ды на пра спек це Ска ры ны (ву лі ца Ле ні на, 9) і пай шла на 

Нью-Ёрк, ААН. Кан фе рэн цыя па па пя рэ джан ні кан флі ктаў. З па лі то ла гам Дзя ні сам Мель ян цо вым. 
Жні вень 2005 го да
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Га лоў паш тампт. Рап там ба чу, што ка ля Чыр во на га Кас цё ла 
ак цыя — там пу дзі ла Лу ка шэн кі спаль ва лі. Лю дзей бы ло 
ня шмат, але я вы ра шы ла пай сці па гля дзець. Па ба чы ла 
Бя ляц ка га з сы нам Ада мам. Алесь мне ка жа: «Ты тут па стой 
з ма лым на ган ку кас цё ла, а я на тоўп рас хіс таю». Як стаў 
рас хіст вац ца на тоўп, ста лі ама паў цы з'яў ляц ца. І не як гэ ты 
на тоўп ру шыў. Да мя не па ды шоў Сіў чык і ска заў: «Не стой це 
тут — вас за бя руць». Са праў ды, лю дзей ужо ста лі біць-за га няць. 
Мы з Ада сём, пра браў шы ся праз ата чэн не ама паў цаў, ву лі цай 
Ва ла дар ска га вый шлі на пра спект і ба чым, што там лю дзі 
бе га юць ту ды-сю ды, а іх збі ва юць, пры чым вель мі моц на. Нам 
трэ ба бы ло прай сці пе ра кры жа ван не ка ля Мак до наль дса, а там 
ужо ўсё ўзя та ў ко ла, пра спект прос та пе ра кры ты. Мы ідзем, і я 
ма ло му ўвесь час рас па вя даю штось ці па зі тыў нае, ха ця кар ці на 
на ўкол жах лі вая — бы ло бач на, што лю дзей збі ва юць укроў. 
Мя не з дзі цён кам не як пра пус ці лі ў ар ку на Ле ні на, 9. Але я ўсё 
ду ма ла, што Бя ляц кі хут ка прый дзе.

Ада сю та ды га доў 8 бы ло. Па мя таю, за пы та ла ся ў яго, што 
бу дзем гля дзець па тэ ле ві за ры. А там уся го дзве пра гра мы — 
па ад ной іш лі муль ці кі, па дру гой — на ві ны. І ён ка жа, што 
на ві ны. Я ўклю чаю на ві ны, а там рас па вя да юць, што ў Мін ску 
та кія па дзеі, ёсць ах вя ры і, маг чы ма, за бі тыя. Я ка жу яму, што, 
ві даць, пер а боль шва юць, як заў сё ды, і ду маю, што за раз Бя ляц кі 
прый дзе, а так са ма што трэ ба сха дзіць на быць ча го па ес ці. Ужо 
зу сім цём на, а Бя ляц ка га ўсё ня ма. Я вы хо джу на ву лі цу, а там 
на Кар ла Марк са ней кая «апор ка», ка ля яе лю дзі ста яць, а по бач 
яшчэ бы ла кра ма «Каў ба са», у якую я зай шла. Ка ля гэ тай кра мы 
зна хо дзіў ся тэ ле фон-аў та мат. Ну, ку ды зва ніць? Я тэ ле фа ную 
на Фронт і па чы наю да стат ко ва гуч на апіс ваць сі ту а цыю. Ка жу, 
што я ка ле га Бя ляц ка га, што ў мя не яго сын, а Але ся ня ма. Мне 
ад каз ва юць, што ўсё на ра маль на, ак цыя скон чы ла ся, і Бя ляц кі 
пай шоў да ха ты. Ка жу, што да ха ты ён не пай шоў, прай шло ўжо 
паў та ры га дзі ны... Там па чы на юць: «Ну!...» Ка ра цей, я ра зоў 
пяць вы хо дзі ла да гэ та га аў та ма та і вя ла раз мо вы. Пры чым 
лю дзі ля «апор кі», якія фак тыч на і за бі ра лі пра тэс тоў цаў, на 
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мя не дзі ка гля дзе лі. Да мя не па ча ло да хо дзіць, што мя не 
так са ма мо гуць за браць. Та ды та ко га яшчэ не бы ло, але яны 
чу лі ўсё, што я ка жу, і, ві даць, ду ма лі, што са мной ра біць, бо 
я фак тыч на кры ча ла там. Атрым лі ва ла ся, што я тэ ле фа ную, а 
мне ўвесь час ка жуць, што Бя ляц кі до ма. Я за пыт ва ю ся, ку ды 
па тэ ле фа на ваць, каб даведацца, дзе шукаць затрыманых. Та ды я 
і зра бі ла для ся бе вы сно ву, што му сіць быць ней кае мес ца, ку ды 
мож на па тэ ле фа на ваць і да ве дац ца, дзе зна хо дзіц ца ча ла век. 
На той мо мант для мя не гэ та быў шок...

Пры хо дзіць ра ні ца, і, зра зу ме ла, ні хто не пры хо дзіць. Я іду з 
ма лым на пра цу — ка лек тыў у шо ку. Па чы на ем тэ ле фа на ваць 
па су дах і да вед ва ем ся, што Бя ляцк ага су дзяць у су дзе 
Цэнт раль на га ра ё на. Мы з Тац ця най Рэ вя ка пры хо дзім ту ды — 
ба чым, ся дзіць Бя ляц кі без шнур коў. Ён, ка неч не, уз рад ваў ся, 
ка лі нас уба чыў...

Пас ля гэ та га ў мя не з'я ві ла ся дум ка, што пра ва аба рон чая 
ар га ні за цыя не мо жа, ка неч не, узяць штур мам тур му, але яна 
па трэб на, каб рас па вес ці лю дзям, якія ні ко лі не су ты ка лі ся з гэ тай 
сіс тэ май, ха ця б не ка то рыя аба вяз ко выя рэ чы, якія трэ ба ве даць. 
Пад час пра цы ў «Вяс не» я дзя жу ры ла на тэ ле фо нах пас ля ак цый 
і спра ба ва ла лю дзей су па ко іць у ана ла гіч ных сі ту а цы ях, та му што 
ў свой час мя не гэ та вель мі моц на ўра зі ла. Ха це ла ся хоць ней кай 
ін фар ма цыі, а яе не бы ло...

— Вы пры га да лі дзве гіс то рыі, і ў абедзь вюх — Алесь 
Бя ляц кі. Ві даць, ён і спры чы ніў Вас да пра ва аба рон чай 
дзей нас ці?

— Вя до ма. Праз Але ся Бя ляц ка га я і прый шла да 
пра ва аба ро ны. Мы ра зам пра ца ва лі ў му зеі, ра зам ха дзі лі на 
ак цыі і ра зам пай шлі ў пра ва аба ро ну. Адзі нае — я не ду ма ла, 
што гэ та так на доў га. Зда ва ла ся, што ней кіх па ру га доў — і ўсё 
ста не на свае мес цы, і я зноў бу ду пра ца ваць у му зеі. Гэ та вель мі 
цяж ка, ка лі рас цяг ва ец ца ў ча се. Але рэ жым та кі. У 90-я га ды 
ве ры ла ся, што Лу ка шэн ка не на доў га, што прой дуць гэ тыя ак цыі, 
зда ро вы сэнс пе ра мо жа, і ўсё ста не як мае быць.
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— Па лі на, «Вяс на» 90-ых і «Вяс на» сён няш няя — якія 
ад роз нен ні, акра мя ад сут нас ці ле галь на га юры дыч наа ста ту су, 
Вы мо жа це ад зна чыць?

— Зра зу ме ла, што за га ды пра цы на за па сіў ся пра фе сій ны 
до свед, і за раз гэ та ў пэў ным сэн се пра фе сій ная ар га ні за цыя, якая 
мо жа браць да ся бе ву чыц ца ін тэр наў з усіх кра і наў і пе ра да ваць 
ужо свой до свед. У 90-я га ды мы яшчэ шу ка лі ней кія шля хі, і 
не ка то рыя з іх бы лі абра ныя пра віль на. Та ды ўсё да во дзі ла ся 
ра біць упер шы ню.

— Вы пры свя ці лі пра ва аба рон чай дзей нас ці дзе сяць га доў. 
Якое мес ца гэ та му дзе ся ці год дзю ад во дзі це ў сва ім жыц ці?

— Я б ска за ла, што пра ва аа ба рон чай пра цы, звя за най з 
офі сам «Вяс ны», бы ло во сем га доў. Та му што два га ды мы 

У аў та за ку пас ля за тры ман ня на по лі Ар шан скай біт вы. Па лі на Ка чат ко ва 
тэ ле фа нуе Але сю Бя ляц ка му. Ве ра сень 2009 го да.
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зай ма лі ся пра ва аба ро най, яшчэ пра цу ю чы ў му зеі. І зноў-та кі, 
пра ва аба рон ца — гэ та ўсё ж стан ду шы і стан ро зу му. Хоць я за раз 
не пра цую ў офі се «Вяс ны», але пры маю ўдзел у іні цы я ты вах 
ар га ні за цыі. На прык лад, з'яў ля ю ся ак ты віс там кам па ніі су праць 
смя рот на га па ка ран ня. Та му я не ска жу, што мой пра ва аба рон чы 
до свед скон чыў ся дзе сяц цю га да мі. Ба ю ся, што ён не скон чыц ца 
для мя не да кан ца жыц ця...

— На коль кі гэ та прос та ці скла да на — быць пра ва аба рон цам 
па жыц ці?

— Вель мі скла да на — ка лі не ўспры маць гэ та як пра цу, а 
ка лі гэ та стан ду шы. Та му што шмат у све це не спра вяд лі вас ці, і 
пра ва аба рон ца — гэ та як раз той ча ла век, які не мо жа ду маць 
толь кі пра ся бе. А ка лі ча ла век ду мае не толь кі пра ся бе, то 
зра зу ме ла, што ён штось ці губ ляе ў сва ім жыц ці, та му што шмат 
ча су пры свя чае праб ле мам ін шых.

— Ча му та ды Вы зай ма е це ся пра ва аба рон чай дзей нас цю 
на да лей, па-за «Вяс ной»?

— Я ма гу ска заць аб са лют на шчы ра, што ў 2006-м го дзе я 
сыйшла з пра цы ў пра ва аба рон чым цэнт ры, бо ў мя не ад быў ся 
нер во вы зрыў як раз на гле бе та га час ных рэ прэ сій. Гэ та ўжо 
быў юбі лей ны год для мя не (усмі ха ец ца) Та ды я ўсё пры ма ла 
вель мі бліз ка да сэр ца: бы ло шмат ах вя раў, шмат ню ан саў, бы лі 

 Дзень Кан сты ту цыі. Мі тынг, з 
яко га па ча лі ся ак цыі пра тэс ту. Ка ля 
тэ ле ба чан ня. З паэ там Ана то лем Сы сом. 
1996 год.
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раз' юша ныя мат кі, якія тэ ле фа на ва лі (а я ся дзе ла на тэ ле фо не) і 
абя ца лі ра за рваць нас на шмат кі за тое, што мы вы ве лі іх дзя цей 
на Пло шчу, ха ця аса біс та я ні ко га ні ку ды не вы во дзі ла.

У нас ня ма пра грам псі ха ла гіч най рэ абі лі та цыі для 
пра ва аба рон цаў, ха ця, ві даць, недзе яны ёсць, му сяць 
быць. Та му што ў лю дзей уз ні кае фруст ра цыя, з'яў ля юц ца 
рас ча ра ван не, тры во га, раз ві ва ец ца дэ прэ сія, на гэ тым фо не 
ча ла век па прос ту эма цый на вы га рае і ўжо не мо жа да па ма гаць 
не тое што ін шым, але і са бе. Ча му ў пра ва аба рон чых 
ар га ні за цы ях ня ма псі хо ла гаў — для мя не да гэ туль за гад ка. Бо 
мне зда ец ца, што яшчэ дзе сяць га доў дык та ту ры — і мы згу бім 
шмат ка го.

— Вы за раз за кра ну лі адзін са скла да ных ас пек таў 
пра ва аба рон чай пра цы. Што да ты чыць ста сун каў 
пра ва аба рон цаў і на сель ніц тва, то лю дзі час та раз гля да юць 
пра ва аба рон цаў як зма га роў за каш тоў нас ці, якія аб са лют ная 

 У Бе ла веж скай пу шчы 
з Яў ге нам Ва пам. 
2005 год.
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боль шасць у на шым гра мад стве не па дзя ляе. Ці да во дзі ла ся 
Вам аса біс та су ты кац ца з та кім стаў лен нем да ся бе і сва ёй 
пра цы?

— Я ўво гу ле ду маю, што ёсць лю дзі, якія не ве да юць, хто та кія 
пра ва аба рон цы. І час та на ват у жур на лісц кіх ма тэ ры я лах — 
пры чым у не за леж ных СМІ, што мя не заў сё ды здзіў ля ла — 
блы та юць пра ва аба рон цаў з пра ва ахоў ні ка мі, мо гуць на пі саць 
«пра ва аба рон чыя ор га ны», ма ю чы на ўва зе мі лі цыю. Да рэ чы 
ка жу чы, ка лі мы па чы на лі пра ца ваць, як раз стаў лен не да 
пра ва аба рон цаў бы ло ін шае. Та му што, ві даць, яшчэ не бы ло 
гэ тай пра па ган ды пра тое, як «пра ва аба рон цы жы ру юць». Як раз у 
пра ва аба рон цах ба чы лі лю дзей, якія «спя ша юц ца на да па мо гу», 
і да нас шмат лю дзей звяр та ла ся. Ка лі мы па чы на лі пра ца ваць, 
то не толь кі па лі тыч ны мі спра ва мі зай ма лі ся. Да нас звяр та лі ся 
не спра вяд лі ва абы лга ныя на пра цы, зволь не ныя, і та ды бы ла 
яшчэ маг чы масць ім рэ аль на да па ма гаць. Я ду маю, што тое, 
пра што вы ка жа це, хут чэй, вы нік пра па ган ды. Пры чым, у нас 
гра мад ства ўсё ж да стат ко ва бед нае, і ка лі лю дзям па ка заць па 
тэ ле ба чан ні, што пра ва аба рон цы, на прык лад, ба га тыя — ад сюль 
гэ тае не га тыў нае стаў лен не.

Ка лі ка заць пра кан крэт ныя вы пад кі, то мя не ўра зіў, вы клі каў 
ней кую рэ флек сію на ступ ны. Ка лі «Вяс ну» за кры ва лі ў 2003-м 
го дзе і за бра лі ка лег, якія на знак пра тэс ту се лі на пад ло гу ў за ле 
су да, мы з Юр кам Ча ву са вым на так соў цы па вез лі ў мі лі цыю ім 
пе ра да чы. Так сіст зра зу меў, што мы едзем у мі лі цыю, бо ба чыў 
гэ тыя пе ра да чы, і па ду маў, што мы да ней кіх кры мі наль ні каў. 
А мы не ха це лі, каб ён так ду маў, і та ды Юр ка ска заў яму, што 
пра ва аба рон цаў за бра лі. На гэ та так сіст ска заў: «Рас па вя дзі це, 
ка го вы аба ра ні лі». І па куль мы еха лі да ад дзя лен ня мі лі цыі, 
я рас па вя да ла так сіс ту, ка го мы аба ра ні лі. Рас па вя ла пра 
прэс-кан фе рэн цыю па спра ве Мі ка луц ка га (я лі чу, што та ды 
яна са праў ды шмат зна чы ла, бо гэ тыя лю дзі маг лі б быць 
рас стра ля ныя), рас па вя ла пра лю дзей, якіх з да па мо гай на шых 
юрыс таў ад наў ля лі на пра цы. І так сіст слу хаў — бы ло бач на, што 
яму ці ка ва... На са мрэч я ду маю, што ў лю дзей ёсць ці ка васць да 
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пра ва аба рон цаў як да та кой аль тэр на ты вы, што мо жа да па маг чы 
ў не пра ва вой дзяр жа ве.

— Па лі на, за раз Вы зай ма е це ся больш лі та ра тур най 
дзей нас цю — мас тац кія тэкс ты, сцэ на ры да да ку мен таль ных 
філь маў. Ці ўплы вае Ва ша пра ва аба рон чая прак ты ка на гэ тую 
пра цу?

— Уплы вае. Я на пі са ла сцэ нар філь ма для кам па ніі су праць 
смя рот на га па ка ран ня — пра ка та ван ні ў ад но сі нах да сва я коў 
рас стра ля ных, у пры ват нас ці, пра прак ты ку ня вы да чы це лаў, ча го 
ня ма ва ўсіх кра і нах. На пра ця гу ўся го філь ма ма ці хо дзіць і шу кае 
ма гі лу сы на, які і не над та доб ры ча ла век быў, бо ўсё ж здзейс ніў 
зла чын ства, але ма ці хо ча ве даць, дзе ён па ха ва ны. Ра бі ла сцэ нар 
філь ма «Гас тар бай тэр» — пра лю дзей, якія шу ка юць шчас ця за 
ме жа мі на шай кра і ны, та му што не мо гуць пра ца ваць у Бе ла ру сі. 
Ра бі ла рэ парт ажы пра вяз няў. Зра зу ме ла, што пра ва аба рон чы 
до свед у гэ тым мне да па ма гае — я ве даю фак ту ру і ма гу 
нар маль на ары ен та вац ца ў па доб ных рэа лі ях. Ін шыя лю дзі ча сам 
бя руц ца за ней кі фільм пра ва аба рон чай тэ ма ты кі, але вель мі 
час та (за раз кан так тую з рэ жы сё ра мі-да ку мен та ліс та мі) са мі не 
зу сім доб ра ра зу ме юць, што та кое пра вы ча ла ве ка, і не на столь кі 
доб ра ве да юць асо баў, якія па цяр пе лі ў на шай кра і не.

— Што, па-Ва ша му, не аб ход на зра біць, каб прос тыя лю дзі 
ве да лі, што та кое пра вы ча ла ве ка, і як іх мож на аба ра няць?

— Трэ ба больш аду ка цый ных пра грам — гэ та ад но. І 
дру гое: па куль у на шым гра мад стве бу дзе рас кол, па куль 
пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі бу дуць зна хо дзіц ца па-за за ко нам 
— гэ та га вель мі цяж ка да маг чы ся, та му што і лю дзям да па ма гаць 
амаль не маг чы ма ў та кой сі ту а цыі — тут хто б та бе да па мог. А ка лі 
пра ва аба рон цы зай ма юц ца аба ро най пра ва аба рон цаў — гэ та 
вель мі не аб ход на, але ў гра мад стве ча сам вы клі кае іро нію. Ха ця 
із ноў, хут чэй, ад не ра зу мен ня сі ту а цыі. Трэ ба, каб агуль ны клі мат 
у гра мад стве быў нар маль ным, і каб раз ві ва ла ся гра ма дзян ская 
су поль насць. Та му што ці ка васць у лю дзей да пра воў ча ла ве ка 
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вель мі моц ная на са мрэч, лю дзі ма ла што ве да юць пра свае 
пра вы, пры чым у роз ных сфе рах. І, мяр кую, ха це лі б ве даць 
больш. Але на ват су вя зі з пра ва аба рон ца мі тут так са ма мо гуць 
быць не бяс печ ны мі.

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Але на Лап цё нак, Мінск

Жан чы на ў ро лі пра ва аба рон цы — 
з'я ва на ту раль ная

 Але на Лап цё нак тры мае ў 
ру ках кні гу «Пра га вяс ны: 
Кры мі наль ныя пры су ды, 
вы не се ныя ў 2007 го дзе 
па па лі тыч ных ма ты вах». 
Мінск, 21.10.2009 г.



Але на Лап цё нак на ра дзі ла ся ў 1968 го дзе. У 1985 па сту пі ла на фі ла ла гіч ны 
фа куль тэт БДУ імя Ле ні на, які скон чы ла ў 1990 г. Яшчэ сту дэнт кай пя та га кур са 
бы ла пры ня та на пра цу ў Лі та ра тур ны му зей Мак сі ма Баг да но ві ча на ву ко вым 
су пра цоў ні кам, дзе пра ца ва ла да 1999 г. У 1999-2002 гг. ву чы ла ся ў ас пі ран ту ры 
Ін сты ту та лі та ра ту ры НАН РБ, пра ца ва ла над тэ май «Ме му ар ны жанр у су час най 
бе ла рус кай лі та ра ту ры». З'яў ля ец ца ад ным з за сна валь ні каў Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на», з 2005 г. — су пра цоў нік ін фар ма цый на га ад дзе ла ар га ні за цыі. 
Сяб ра БАЖ з 2005 г. Вы хоў вае дач ку і сы на.

Але на Але на 
Лап цё накЛап цё нак
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— Спа да ры ня Але на! У Бе ла ру сі ня ма ла жан чын зай ма юц ца 
пра ва аба рон чай дзей нас цю, ха ця та кая пра ца не пад сі лу ча сам 
і мно гім прад стаў ні кам моц на га по лу. З чым Вы гэ та звяз ва е це?

— Па-пер шае, не іс нуе дак лад на га азна чэн ня та го, хто ёсць 
пра ва аба рон ца. Гэ та най перш ча ла век, які ад стой вае свае пра вы 
і пра вы ін шых гра ма дзян. У прын цы пе, гэ та лю дзі, да тыч ныя 
да «трэ ця га» сек та ра. І вось як раз у трэ цім сек та ры, як мне 
па да ец ца, най больш ак тыў ны мі з'яў ля юц ца жан чы ны, бо гэ тая 
пра ца руп лі вая, не заў сё ды ўдзяч ная і па спя хо вая. Ка лі ка заць 
пра трэ ці сек тар, дык тут нель га вес ці га вор ку пра ней кі кар' ер ны 
рост, ха ця і ён маг чы мы, ды яшчэ пра ней кія там да сяг нен ні 
ма тэ ры яль на га кштал ту. Ме на ві та гэ тая сфе ра і з'яў ля ец ца для 
жан чын больш на ту раль най.

Ну, а па-дру гое, ра ней шы штамп пра моц ны і сла бы пол даў но 
ўжо не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. Се ня ўжо на ват асаб лі вых спрэ чак 
на конт та го, які пол з'яў ля ец ца моц ным, не вя дзец ца, бо жан чы ны 
за раз ма ла ў якіх сфе рах дзей нас ці са сту па юць муж чы нам. 
Зра зу ме ла, спа бор ні чаць у пад няц ці ця жа ру тут бес сэн соў на, а 
вось на конт мо цы ду ху па спра чац ца мож на. Я лі чу, што сут насць 
жан чы ны сы хо дзіць у пер шую чар гу ад яе пры ро ды і аб умоў ле на 
тым, што ме на ві та жан чы на дае па ча так но ва му жыц цю. А 
гэ та зна чыць, што і ахоў ваць, і ба ра ніць сваё яна так са ма бу дзе 
апан та на.

— Ка лі за кра нуць гіс то рыю ства рэн ня Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на», дык бач на, што пэў ная част ка ка лек ты ву 
прый шла з Лі та ра тур на га му зея Мак сі ма Баг да но ві ча. Гэ та 
і сам стар шы ня Алесь Бя ляц кі, і Тац ця на Рэ вя ка, і Па лі на 
Сце па нен ка. Вы так са ма пра ца ва лі ў му зеі. Што пад штурх ну ла 
Вас да лу чыц ца да ра ней шых ка лег?

— Ка жу чы ла ка ніч на: ма быць, гэ та лёс. Так скла ла ся жыц цё. 
Але ў той жа час нель га ка заць, што я на доў га ад ры ва ла ся ад 
сва іх ка лег. Ка лі ў 1996 го дзе бы ла ство ра на «Вяс на-96», на 
той час мы ўсе ра зам яшчэ пра ца ва лі ў Лі та ра тур ным му зеі 
Баг да но ві ча, і я пры ма ла ў гэ тым удзел, хоць на той мо мант 
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зна хо дзі ла ся ў ад па чын ку па до гля ду за дзі цём. На ту раль на, 
та ды ней кія ка ар ды наль ныя зме ны ў гра мад скім жыц ці адышлі 
на дру гі план, бо на пер шым бы ло ўлас нае ся мей нае жыц цё і 
вы ха ван не да чуш кі. На пра цу ў му зей я вяр ну ла ся вяс ной 1997 
го да, ка лі да чцэ споў ні ла ся 3 га ды. Праз год Алесь Бя ляц кі 
пры няў кан чат ко вае ра шэн не аб сы хо дзе з му зея і за ся родж ван ні 
вы ключ на на пра цы на пра ва аба рон чай ні ве. Мае ад на курс ні цы 
Тац ця на і Па лі на пад тры ма лі яго ную ідэю сы хо ду з му зея, бо 
не маг чы ма ста ла су мя шчаць ад но з дру гім. Зра зу ме ла, што Бя ляц кі 
за са бой ні ко га не цяг нуў, ра зу ме ю чы ня пэў насць ста но ві шча 
ў ма тэ ры яль ным і са цы яль ным пла не. А што ты чыц ца мя не, то 
ў той час мой муж фак тыч на з'е хаў «вяр таць» Бе ла ру сі Віль ню, 
дзе та ды ак ты ві за ва ла ся куль тур нае жыц цё бе ла ру саў. Там быў 
за рэ гіст ра ва ны Бе ла рус кі ін фар ма цый ны цэнтр, які му сіў стаць 
цэнт рам бе ла рус ка га на цы я наль на га ася род ку і над якім су поль на 

 У гас цях ва Уль я ны Ры го раў ны За ха ран ка, ма ці знік ла га мі ніст ра унут ра ных спра ваў Юрыя 
За ха ран кі. Ва сі ле ві чы, 07.05.2008 г.
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пра ца ва лі Сяр гей Ду ба вец, Сяр гей Ха рэў скі, Вік тар Кор зун і Анд рэй 
Лап цё нак, рас па чы наў ся ра дыё пра ект «Бал тый скія хва лі»'. Мая 
пра ца ў му зеі за бяс печ ва ла пэў ную ста біль насць, якую страш на 
бы ло губ ляць на той мо мант. Ды і перс пек ты вы ся мей на га жыц ця 
бы лі не зу сім акрэс ле ныя: ці то пе ра бі рац ца ў Віль ню, ці за ста вац ца 
ў Мін ску. Да рэ чы, так цяг ну ла ся амаль два га ды, Анд рэй жыў у 
Віль ні, а я з дач кой тут. Ён на ма гаў ся як ма га час цей пры яз джаць да 
нас, ад лег ласць жа не над та вя лі кая — 180 км. Але мя жа за бі ра ла 
шмат ча су. Та кое жыц цё на ко лах атрым лі ва ла ся. Ча сам вяр таў ся 
ўна чы, я толь кі хва ля ва ла ся, як там ён у да ро зе? Ма біль ні каў яшчэ 
не бы ло. Ад ным сло вам, да во лі скла да ны быў пе ры яд. Та му ста лая 
пра ца за ста ва ла ся для мя не пэў ным пад ма ца ван нем, га ран там 
ста біль нас ці.

Пас ля сы хо ду з му зея ма іх ка лег, не дзе ця гам го да, па сту по ва 
я ад чу ла ся бе ня ўтуль на. Мне ста ла ў му зеі не зу сім кам форт на. 
Ня гле дзя чы на тое, што но вы ды рэк тар быў за цвер джа ны на па са ду 
з лі ку су пра цоў ні каў му зея па рэ ка мен да цыі Але ся, тым не менш 
ат мас фе ра па сту по ва змя ні ла ся. І ка лі ра ней я ля це ла на пра цу 

На бе ра зе Нё ма на з Па лі най Сце па нен ка. Літ ва, жні вень 2010 г.



80

Алена Лапцёнак: «Жан чы на ў ро лі пра ва аба рон цы — з'я ва на ту раль ная»

ні бы та на кры лах, дык та ды я прос та пры хо дзі ла вы кон ваць свае 
пра цоў ныя аба вяз кі. Я ад чу ва ла ся бе са мот на, ду ша па тра ба ва ла 
пе ра мен. Трэ ба бы ло неш та вы ра шаць. Алесь ву чыў нас не толь кі 
ства раць экс па зі цыі, збі раць і збе ра гаць спад чы ну, але і за ах воч ваў 
да на ву ко вай і да след чыц кай пра цы. Мне гэ та па да ба ла ся, і я 
вы ра шы ла па сту піць у ас пі ран ту ру, ска рыс таў шы маг чы масць 
на ву чан ня ме на ві та на дзён ным ад дзя лен ні, бо, зга дзі це ся, 
скла да на пра ца ваць, да гля даць сям'ю ды яшчэ пры гэ тым ву чыц ца. 
Лі чу, што ка лі ча ла век за неш та бя рэц ца, ён му сіць імк нуц ца ра біць 
гэ та дас ка на ла, вы клад вац ца на 100 ад сот каў.

У 1999 го дзе я па сту пі ла ў ас пі ран ту ру Ін сты ту та лі та ра ту ры 
Ака дэ міі на вук. У мя не бы ла за га дзя вы зна ча ная тэ ма — 
на пі сан не ды сер та цыі на пад ста ве апуб лі ка ва ных ус па мі наў 
баць кі Мак сі ма Баг да но ві ча — Ада ма Яго ра ві ча, у рас чыт ван ні 

Пад час ві зі ту Ге не раль на га сак ра та ра Між на род най фе де ра цыі пра воў ча ла ве ка ў 
Бе ла русь. Зле ва на пра ва: А. Бя ляц кі, А. Лап цё нак, Лу іс Пе рас, Т. Рэ вя ка, В. Стэ фа но віч. 
Ра каў, 02.09.2008 г.
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ру ка пі саў якіх я пры ма ла не па срэд ны ўдзел. Праў да, по тым у 
вы ні ку аб мер ка ван няў тэ ма гэ тая знач на па шы ры ла ся і вы лі ла ся 
ў вель мі аб агу ле ную — «Ме му ар ны жанр у бе ла рус кай су час най 
лі та ра ту ры», бо ў 90-я га ды дру ка ва ла ся вя лі кая коль касць 
ус па мі наў, асаб лі ва за ба ро не ных за Са ве та мі бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў. Я скла да ла біб лі яг ра фіч ны ка та лог, пра во дзі ла 
сіс тэ ма ты за цыю тво раў, на пі са ла пер шы раз дзел, але за мест 
ды сер та цыі ў 2002 го дзе ў мя не з'я віў ся ін шы твор — сын. На 
гэ тым мая на ву ко вая дзей насць скон чы ла ся. І не толь кі з-за но вых 
ся мей ных кло па таў, бы лі і ін шыя пры чы ны, па якіх вяр тан не да 
ды сер та цыі ўжо не ме ла сэн су. Ка лі ж ад па чы нак па до гля ду за 
дзі цём у 2005 го дзе скон чыў ся, мя не па клі ка лі мае ра ней шыя 
ка ле гі, і я да лу чы ла ся да сва ёй «вя лі кай сям'і» — на той час ужо 
па збаў ле най рэ гіст ра цыі «Вяс ны».

— Якія якас ці, на Ва шу дум ку, му сяць быць га лоў ны мі ў 
ха рак та рах лю дзей, што зай ма юц ца пра ва аба ро чай дзей нас цю?

— Мяр кую, тыя са мыя, якія звы чай на ца ню ў лю дзях — 
шчы расць, сум лен насць, мэ та на кі ра ва насць, аба вяз ко васць, 

Ка ля Са бо ра 
Свя той Са фіі. 
Стам бул, 
тра вень 2011 г.
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прын цы по васць. Пра ва аба рон цам так са ма ўлас ці ва не па хіс насць, 
упар тасць, ча ла век па ві нен быць моц ным, як ка жуць, са стрыж нем.

— Не сак рэт, што ўла ды прэ су юць пра ва аба рон цаў, ня рэд ка 
пад час ней кіх ак цый іх за трым лі ва юць, скла да юць пра та ко лы 
па на ду ма ных аб ві на вач ван нях. Ці па трап ля лі Вы са мі пад гэ ты 
дзяр жаў ны прэс?

— Па коль кі я ў Пра ва аба рон чым цэнт ры «Вяс на» зай ма ю ся 
най больш ін фар ма цый ным за бес пя чэн нем і пад час 

Спа бор ніц твы падчас «Ба жы нак» 
на ляс ным ху та ры Ба рок 
пад Ва ло жы нам. 30.07.2010 г.

Пад час прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най 15-год дзю «Вяс ны» 
чэр вень, 2011 г.
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ма са вых ак цый зна хо джу ся ля кам пу та ра, ля тэ ле фо на — 
не за трым лі ва ла ся, да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці не 
пры цяг ва ла ся. На санк цы я на ва ныя ак цыі ха дзі ла спа чат ку з 
дач кой, по тым ужо і з сы нам. Дзя куй Бо гу, абы хо дзі ла ся.

— Вы шмат год у Пра ва аба рон чым цэнт ры «Вяс на». Ці 
не прый шла за гэ ты час сто ма ад тых праб ле маў, з які мі 
звяр та юц ца да пра ва аба рон цаў лю дзі? Ці не хо чац ца вам 
мах нуць ру кой на ўсё і прос та па быць жан чы най?

— Шчы ра ка жу чы, я не ба чу су пя рэч нас ці ў тым, каб быць 
жан чы най і яшчэ кімсь ці ў пла не пра фе сій ным, та му, маю 
спа дзя ван не, за ста ю ся жан чы най, і Пра ваа ба рон чы цэнтр мне 
ў гэ тым не пе ра шка джае. Але ка лі ка заць пра праб ле мы, з які мі 
звяр та юц ца да нас лю дзі, ка заць пра ін фар ма цый ны шквал, то, 
без умоў на, ста мі ла ся. І, ве да е це, тут сто ма хут чэй не столь кі 

Прэ зен та цыя кні гі «Па літ вяз ні: Кры мі наль ныя пры су ды, вы не се ныя ў 2008 го дзе 
па па лі тыч ных ма ты вах». Зле ва на пра ва: А.Ла пцё нак, А.Вол чак, В. Стэ фа но віч, С. Па рсю ке віч, 
Т. Кім. Мінск, 21.10.2009 г.
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ад ней кай ад на стай нас ці (бо лю дзі на лю бой пра цы ад гэ та га 
стам ля юц ца), коль кі ад пэў на га не га ты ву. Лю дзі пры хо дзяць 
да нас з праб ле ма мі, якія не здоль ныя вы ра шыць са мі, яны 
па крыў джа ныя ці моц на рас ча ра ва ныя, та му ча сам ча ка юць не 
толь кі вы ра шэн ня сва іх пы тан няў, кан крэт най да па мо гі, але і 
спа га ды. Мне згад ва ец ца адзін з мо ман таў 2006 го да, ка лі мая 
сяб роў ка Па лі на дзя жу ры ла на тэ ле фо не, а я зда бы ва ла звест кі 
ў су дах па шмат лі кіх ад мі ніст ра цый ных пра цэ сах. І не дзе ўжо 
ка ля апоў на чы хтось ці, шу ка ю чы сва я ка ся род за тры ма ных ці 
асу джа ных, па тэ ле фа на ваў і за пы таў ся, ці вя до ма што-не будзь 
нам пра яго ны лёс. Па лі на знай шла па трэб нае проз ві шча ў спі сах 
і па ве да мі ла ін фар ма цыю, а ў ад каз за мест «дзя куй» па чу ла: 
«Что-то я не чув ствую сочувствия в ва шем го ло се». Пра ва аба рон цы 
та кія ж лю дзі, як і ўсе, а не ма шы ны. І ка лі зран ку да но чы ся дзець 
на тэ ле фо не, ад каз ваць на пы тан ні, звя раць спі сы, рых та ваць 
ін фар ма цыю для ін тэр нэ та, каб мно гія маг лі хоць неш та да ве дац ца 

Пас ля ўру чэн ня «Прэ міі Сва бо ды». Вроц лаў, чэр вень 2011 г.
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пра сва іх род ных ва ўмо вах ін фар ма цый на га ва ку у му, ужо не да 
эма цый най рэ ак цыі! І мы ж не жа лез ныя.

Ча сам лю дзям, якія пры хо дзяць да пра ва аба рон цаў, 
не аб ход на прос тая псі ха ла гіч ная да па мо га ў тым сэн се, каб 
даць маг чы масць вы ка зац ца, пры няць удзел у іх ста но ві шчы, 
па спа чу ваць, пра па на ваць аль тэр на тыў ныя по гля ды на праб ле му 
і т.п. І тут ня ма ні чо га дзіў на га, бо нар маль ная псі ха ла гіч ная 
да па мо га сён ня па трэб ная па ло ве на сель ніц тва — да стат ко ва 
толь кі звяр нуц ца да ста тыс ты кі, каб пе ра ка нац ца ў гэ тым. За раз 
над звы чай імк лі вы час, і ча сам без спе цы я ліс та спра віц ца 
са стрэ сам прос та не вы па дае. Толь кі на шае гра мад ства, на 
жаль, па куль не дай шло да па доб на га зняц ця псі ха ла гіч на га 
на пруж ван ня. Між тым, са мі псі ха тэ ра пеў ты, якія пра цу юць з 
людзь мі, му сяць праз ней кі пе ры яд ча су пра хо дзіць се ан сы ў 
ін шых псі хо ла гаў. І гэ та нар маль на. Гэ та да па ма гае вы зва ліц ца 
ад не га ты ву, пры слу хац ца да са мо га ся бе. Мне не ад на ра зо ва 
пры хо дзі ла ся вы сту паць у па доб най ро лі, пра вод зя чы пра цяг лыя 
раз мо вы з не ка то ры мі з тых, хто звяр та ец ца ў Пра ва аба ро чы 
цэнтр. Не заў сё ды, праў да, уда ла.

— Ці ад чу ва е це Вы за да валь нен не, ка лі ўда ец ца хоць у 
ней кай сту пе ні да па маг чы ча ла ве ку?

— Без умоў на, ка лі ча ла век сы хо дзіць су це ша ны і за да во ле ны, 
я так са ма ад чу ваю, што не мар на па тра ці ла час і вы сіл кі. Мне 
ў прын цы пе не па да ба ец ца, ка лі нех та злу ец ца аль бо крыў дуе 
на мя не. Трэ ба імк нуц ца, каб ад но сі ны бы лі па зі тыў ны мі, каб 
ста сун кі нес лі ка рысць абод вум ба кам, а кан флік ты вы ра ша лі ся 
мір ным шля хам.

— У пра ва аба рон цаў са мыя раз на стай ныя сфе ры дзей нас ці. 
Што аса біс та Вас най больш пры цяг вае? Я, на прык лад, 
ча сам за ўва жаў Ва ша проз ві шча ў кні гах, якія вы да юць 
пра ва аба рон цы.

— Мя не най бо лей пры цяг вае пра ца на вы нік: ка лі ты ўкла да еш 
сваю энер гію ў пэў ную спра ву і праз ней кі час ба чыш вы нік гэ тай 
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дзей нас ці. Без умоў на, гэ та не толь кі на дае ёй сэнс, гэ та пры цяг вае 
і за цяг вае. Што ты чыц ца кніг, то ад ным з пер шых вы дан няў, над 
якім я пра ца ва ла, бы ла кні га «Ве рым. Мо жам. Пе ра мо жам» пра 
па дзеі, звя за ныя з прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі 2006-га го да. Мне 
бы ло асаб лі ва скла да на, уліч ва ю чы пер шы та кі во пыт. Збо рам і 
пе ра апра цоў кай ін фар ма цыі мы зай ма лі ся з жур на ліст кай Ма ры яй 
Са вуш кі най, а не па срэд на ўкла дан нем і рэ да га ван нем ін шыя. Пас ля 
гэ тай спро бы прый шоў до свед, і да лей шыя вы дан ні да ва лі ся ўжо 
ляг чэй, зай ма ла ся імі са ма стой на. Гэ та пуб лі цыс тыч ныя збор ні кі 
пра бе ла рус кіх па літ вяз няў «Пра га вяс ны» і «Па літ вяз ні», ін шыя 
вы дан ні. Неш та па доб нае рых ту ец ца і за раз.

Жур на ліс ты ка, у якую я па тра пі ла во лей лё су, мне так са ма 
па да ба ец ца, але гэ та ра мяст во, якім трэ ба зай мац ца ўвесь час. 
Я маю толь кі фі ла ла гіч ную аду ка цыю і за га ды пра цы ў «Вяс не» 
ка ар ды на та рам сай та на ве да ла шмат спе цы я лі за ва ных кур саў і 
се мі на раў, каб ава ло даць спе цы фі кай гэ тай пра фе сіі. На ву ко вая 
дзей насць па да ба ец ца. Ці ка ва га шмат, але нель га ад на ча со ва 
ра біць мно гае, трэ ба вы зна чац ца, каб вы нік быў ад па вед ны.

На да дзе ны мо мант «у су вя зі з вы твор чай не аб ход нас цю» 
ко ла ма іх аба вяз каў зноў кры ху змя ні ла ся. Ця пер я зай ма ю ся 
пра соў ван нем ідэі пра воў ча ла ве ка, ка лі так мож на ска заць, 
праз роз ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі ся род бе ла рус ка га 
гра мад ства.

Та кім чы нам, як і пад час пра цы ў му зеі, пры хо дзіц ца ву чыц ца 
не ча му но ва му, за свой ваць но выя на кі рун кі дзей нас ці.

— Ва ша стаў лен не да праб ле мы смя рот на га па ка ран ня, якое 
да гэ туль іс нуе ў Бе ла ру сі? Што Вы са мі ро бі це, каб змя ніць 
сі ту а цыю?

— Па зі цыя мая не ад роз ні ва ец ца ад стаў лен ня да гэ тай 
праб ле мы ма іх ка лег: лі чу, што дзяр жа ва не му сіць за бі раць 
жыц цё на ват у зла чын цаў. А па ка ран не на тое і іс нуе, каб ча ла век 
усвя до міў, што ён зра біў, і шчы ра па ка яў ся. Толь кі зня во лен не 
мо жа да гэ та га пры вес ці, а ні як не рас трэл. Да та го ж, я лі чу, што 
па жыц цё вае зня во лен не ку ды больш жорст кая ме ра па ка ран ня і 
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чыс та псі ха ла гіч на на ват жу дас ная: уя віць сабе, што ты ні ко лі не 
вый дзеш на сва бо ду — гэ та фак тыч на стра та сэн су жыц ця.

Ра зам з ін шы мі сяб ра мі ар га ні за цыі я ўдзель ні ча ла ў 
ін фар ма цый ных ак цы ях «Вяс ны» су праць смя рот на га па ка ран ня, 
а яшчэ на пі са ла не каль кі ар ты ку лаў на гэ тую тэ му. Адзін з іх — 
«Ва кол выш кі», на дру ка ва ны ў ча со пі се «Аба жур», на ват за няў 
дру гое мес ца ў між на род ным кон кур се на леп шую пуб лі ка цыю 
аб та ле рант нас ці, ін тэ гра цыі, уза е ма па ва зе і ўза е ма ра зу мен ні ў 
гра мад стве, за сна ва ным Ус ход не-Еў ра пей скай Сет кай Гла баль на го 
Парт нёр ства по па пя рэ джан ні ўз бро е ных кан флік таў (GPPAC).

— Ча сам лю дзі ма раць... Пра што ма ры це Вы?
— Ці ка вае пы тан не... «Юнац тва — час пры го жай свет лай 

ма ры...» Гэ ты час, на жаль, даў но ўжо мі нуў. Са праў ды, ма ра, 
ле ту цен не — гэ та ві таць не дзе ў аб ло ках. Бы ва юць ней кія та кія 
хві лі ны ча сам, але звы чай на «я цвёр да стаю на зям лі», бо 
па ды мац ца ў аб ло кі не дае груз звы чай ных кло па таў. За над та 
моц ная сі ла пры цяг нен ня Зям лі.

На ак цыі ў Дзень пра воў 
ча ла ве ка. Мінск, 10.12.2000 г.
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Доб ра, бы ло б, на са мрэч, тра піць у рай, каб не да хо пы зям но га 
жыц ця кам пен са ва лі ся да бро та мі ня бё саў. Пры гад ва юц ца 
рад кі ад на го з ма іх лю бі мых вер шаў Ана то ля Сы са «Мая бе лая 
ле бедзь», які, дзя ку ю чы Ка сі Ка моц кай, стаў цу доў най пес няй:

Над та хо чац ца ў вы рай,
Мая бе лая ле бедзь.
А ці хо ча це вы ў рай?
Мне так хо чац ца ве даць.
Мне так хо чац ца ве рыць...
У ёй столь кі свет лай ту гі, не ча га не вы ка за на га. Ча сам у 

ад па вед ным на строі я слу хаю гэ тую пес ню ра зоў 20 за пар. 
І ад крыю адзін свой сак рэт: яна — мой псі ха тэ ра пеў тыч ны 
сро дак ад ту гі, са мо ты, рас ча ра ван ня... Та кая «пла ка цель ная» 
пес ня, слу ха ю чы якую, са праў ды, мая ду ша вы зва ля ец ца з пу таў 
бу дзён ных праб лем і па ды ма ец ца вы со ка ў аб ло кі.

Ка лі яшчэ га ва рыць пра ма ры, то, на пэў на, ці ка ва бы ло б 
апы нуц ца ў ма шы не ча су і за зір нуць не ў бу ду чы ню, а ў мі ну лае. 
Уба чыць на ўлас ныя во чы ней кія эпа халь ныя гіс та рыч ныя па дзеі, 
вы біт ных асо баў...

А так маю кан крэт ныя звы чай ныя жа дан ні, што ні як не 
да ты чыц ца ма раў: вель мі хо чац ца да вес ці да ідэа лу ўтуль насць 
свай го жыт ла. То ча су ня ма, то сі лаў, то жа дан не зні кае — і 
цяг нец ца гэ та ўжо ка то ры год. Ба наль на.

А ка лі сур' ёз на, то адзі нае, што на са мрэч з'яў ля ец ца для мя не 
га лоў ным і са мым іс тот ным у жыц ці, як для жан чы ны і ма ці, гэ та 
— мае дзе ці. Я зма гу быць шчас лі вай толь кі та ды, ка лі ў іх усё 
бу дзе доб ра, і кож ны дзень пра шу ў ня бё саў, каб шля хі іх бы лі не 
над та па кру час ты мі, каб лёс быў спа гад лі вым, каб яны вы рас лі 
год ны мі, са ма рэа лі за ва ны мі і са ма да стат ко вы мі людзь мі. Гэ та не 
зу сім ма ра, гэ та — ве ра, на дзея і лю боў.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Ула дзі мір ВЯ ЛІЧ КІН, Брэст

5-я Дуб лін ская 
плат фор ма 
пра ва аба рон цаў. 
Ула дзі мір Вя ліч кін 
з Мар га рэт Се ка гія, 
спец дак лад чы кам 
ААН па сі ту а цыі з 
пра ва аба рон ца мі. 
Лю ты 2010 го да.

З ты мі, хто 
маў чыць, 
ад бы ва юц ца 
больш 
жах лі выя рэ чы



Ула дзі мір Вя ліч кін у 1987 го дзе скон чыў Мін скі дзяр жаў ны пе да га гіч ны 
ін сты тут за меж ных мо ваў, дзе на ва ен ным фа куль тэ це прай шоў 3-га до вы 
курс па спе цы яль нас ці «Спец пра па ган да» (пра ца з жы вой сі лай пра ціў ні ка, 
ва ен на па лон ны мі і на сель ніц твам на аку па ва ных тэ ры то ры ях). Пад час 
зна хо джан ня на ва ен най служ бе быў у на ўпрос та вым пад па рад ка ван ні 
Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР, меў служ бо выя па езд кі ў Лі вію і Сі рыю. Вы кла даў 
анг лій скую мо ву ў Бе ла ру сі і Поль шчы.

У 1986-1987 гг. пра ца ваў у На раў лян скім ра ё не Го мель скай воб лас ці на 
лік ві да цыі на ступ стваў ава рыі на Чар но быль скай АЭС.

З 1994 го да пры маў ак тыў ны ўдзел у мяс цо вых і пар ла менц кіх вы ба рах 
у якас ці кан ды да та, удзель ні чаў у на цы я наль ных кам па ні ях па на зі ран ні за 
вы ба ра мі, на зі раў за вы ба ра мі ў між на род ных мі сі ях (ва Укра і не, Азер бай джа не, 
Кір гі зіі, Ка зах ста не, Гер ма ніі, Ко са ва).

1998-2003 га ды — стар шы ня Ра ды Брэсц ка га аб лас но га ад дзя лен ня 
Гра мад ска га аб' яд нан ня «Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на». Пас ля су до вай 
лік ві да цыі «Вяс ны», ад па чат ку 2004 го да з'яў ля ец ца стар шы нёй Ра ды 
Пра ва аба рон ча га гра мад ска га аб' яд нан ня «Брэсц кая вяс на», якая зна хо дзіц ца ў 
ста не пер ма нент най рэгіст ра цыі.

У 2007 го дзе скон чыў Ка ледж дзяр жаў на га кі ра ван ня імя Ста ні сла ва Ста шы ца 
ў Бе ла сто ку (Поль шча) па спе цы яль нас ці «гра мад скае са ма кі ра ван не».

Ула дзі мір Ула дзі мір 
ВЯ ЛІЧ КІНВЯ ЛІЧ КІН
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— Спа дар Ула дзі мір, што вас пад штурх ну ла за няц ца 
пра ва аба ро най?

— Ка лі Са вец кі Са юз рас паў ся, я, як ва ен на слу жа чы, які слу жыў 
па-за ме жа мі Бе ла ру сі, вяр нуў ся на Ра дзі му і па ба чыў пе ра ме ны, 
якія тут ад бы ва лі ся. Ка лі пра хо дзі лі пер шыя прэ зі дэнц кія вы ба ры, 
мя не ці ка ві лі кан ды да ты, якія ў іх удзель ні ча лі, пар тыі, іх пра гра мы. 
Я та ды пра ца ваў у 25-й шко ле Брэс та і пад час вы бар чай кам па ніі 
за пра сіў у шко лу прад стаў ні коў БНФ, та ды прак тыч на адзі най 
аль тэр на тыў най сі лы, для су стрэ чы з на стаў ні ка мі. Са мае ці ка вае, 
што ды рэк тар на сло вах не быў су праць і моўч кі ўспры няў гэ тае 
за пра шэн не. Але, ка лі на стаў ні кі ўжо са бра лі ся, каб па гу та рыць 
з гас ця мі (а яны, да рэ чы, бы лі вы клад чы ка мі на ша га Брэсц ка га 
ўні вер сі тэ та), ды рэк тар за хо дзіць у за лу і ро біць аб вест ку: 
«Ка му ніс ты, на пар тый ны сход!». Ка неч не, па ло ва за лы ад ра зу 
пад ня ла ся і пай шла, за ста лі ся пе ра важ на жон кі афі цэ раў, 
якія пра ца ва лі на стаў ні ца мі (са ма шко ла зна хо дзі ла ся по бач 
з Паў днё вым га рад ком, бы лой вай ско вай ба зай). Мя не гэ тая 
сі ту а цыя та ды вель мі здзі ві ла, я быў да лё кі ад па лі ты кі.

Пад час той су стрэ чы з прад стаў ні ка мі БНФ на стаў ні кі 
за да ва лі пы тан ні, вя лі кая част ка якіх ты чы ла ся мо вы. Бе ла русь 
— не за леж ная дзяр жа ва з бе ла рус кай дзяр жаў най мо вай, а 
на стаў ні цы ў боль шас ці ёю не ва ло да юць, бо яны — жон кі 
афі цэ раў і пры еха лі з уся го Са вец ка га Са ю за... Та му і ста я ла 
пы тан не: як ава ло даць бе ла рус кай мо вай, каб нар маль на 
вы кон ваць свае пра фе сій ныя аба вяз кі.

Для мя не гэ та су стрэ ча бы ла пэў ным штурш ком да 
бе ла рус кас ці, бе ла рус ка га ад ра джэн ня. Ці ка васць да ўся го 
аль тэр на тыў на га са вет чы не ў рэш це рэшт ста ла пер шым кро кам 
на той шлях, які пры вёў мя не паз ней у «Вяс ну».

— Вы бы лі афі цэ рам, а ста лі пра ва аба рон цам. Якім быў гэ ты 
шлях? І ці да па ма гае вам афі цэр скае мі ну лае ў гэ тай пра цы?

— Афі цэр скае мі ну лае — гэ та прос та афі цэр скае мі ну лае. 
Лю дзі ўсе роз ныя: ад ным па да ба ец ца ма ля ваць, дру гім — пі саць 
вер шы, ка мусь ці — трэ ба ба ра ніць Ай чы ну...
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Ча му я за ня ўся ме на ві та пра ва мі ча ла ве ка? Та му што ў мя не 
заў сё ды бы ло не абы яка вае стаў лен не да не спра вяд лі вас ці. І з 
гэ тай не спра вяд лі вас цю я ўпер шы ню су тык нуў ся пас ля ін сты ту та. 
Ка лі ў шко ле ты яшчэ ма ла што ра зу ме еш і мож на бы ло ча гос ці не 
за ўва жаць, то па-ін ша му мно гае ба чыц ца паз ней. Я на ву чаў ся ў 
мін скім «ін' язе», пас ля за кан чэн ня яко га мя не на кі ра ва лі ў ра ё ны, 
па цяр пе лыя ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС. І ме на ві та та ды я 
су тык нуў ся з хам ствам чы ноў ні каў, па чаў ба ра ніць спа чат ку свае 
пра вы, по тым — ін шых. Ка неч не, не маг чы ма бы ло за плю шчыць 
во чы, ка лі стар шы ня кал га су ў гэ тай са май Чар но быль скай зо не, 
дзе я пра ца ваў, пад клю чаў свой га раж да ацяп лен ня бу дын ка 

«Чар но быль скі шлях» у Брэс це. 
2004 год.

 На вай ско вых збо рах 
пад Баб руй скам. 1986 год.
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шко лы: у вы ні ку ў га ра жы бы ло цёп ла, а ў шко ле ха лод на, і дзе ці ў 
фут рах ся дзе лі. Як мож на бы ло маў чаць?...

По тым бы ло вой ска... Я слу жыў за мя жой. Усе за раз пра Лі вію 
га во раць, а я там пэў ны час зна хо дзіў ся — у тыя, са вец кія ча сы... 
У тых рэ гі ё нах, дзе да вя ло ся слу жыць і паз ней, мы заў сё ды 
ба чы лі шмат не спра вяд лі вас ці і го ра — і гэ та з на шым до све дам, 
на бы тым у, мож на ска заць, эк стрэ маль ных кроп ках... На прык лад, 
у Гру зіі пад час ма ёй служ бы жаў не ры ла па та мі за бі ва лі жан чын. 
19 ча ла век за бі лі, ад ну ў царк ве на ват... Як мож на бы ло пра гэ та 
маў чаць? Я ха цеў бы, каб та кіх жаў не раў з ла па та мі па ву лі цах 
больш не ха дзі ла.

Бу ды нак ААН. Жэ не ва, кра са вік 2009 го да.

Ула дзі мір Вя ліч кін — удзель нік «Еў ра пей ска га 
мар шу». Мінск, 2007 год.
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Мне зда ец ца, што вя лі кая праб ле ма за клю ча ец ца ў 
абы якавас ці лю дзей: мно гія прос та іс ну юць у сва ім вуз кім све це, і 
па куль іх не закра не бя да, то яны шмат пра што не ду ма юць.

— Я так зра зу ме ла, што Вы бы лі аба рон цам Ай чы ны, а 
аба рон цам лю дзей за ста лі ся. Ска жы це, ка лі лас ка, якія спра вы 
най больш ха рак тэр ныя для Ва ша га рэ гі ё на?

— Най больш ты по вае і абу раль нае для мя не — гэ та тое, што не 
пра цу юць ад па вед ным чы нам дзяр жаў ныя ор га ны, ад каз ныя за 
аба ро ну ча ла ве ка і пра ва. Пра ва ахоў ныя ор га ны ёсць, ёсць су ды, 
пра ку ра ту ра, і са ма наз ва «пра ва ахоў ныя ор га ны», зда ец ца, му сіць 
свед чыць пра іх функ цыю — ахо ву пра ва, але на са мой спра ве 

Брэст. Мі тынг да 60-х угод каў пры няц ця 
Усе агуль най Дэк ла ра цыі пра воў 
ча ла ве ка. Удзель ні кі (зле ва на пра ва): 
Зі на і да Міх нюк, Юрый Жы до віч, 
Ула дзі мір Вя ліч кін. 10 снеж ня 2008 го да.

Пры зрэн, Ко са ва. Ула дзі мір Вя ліч кін 
з афі цэ ра мі KFOR NATA: зле ва 
пал коў нік Па уль, спра ва — 
обер-лей тэ нант Баўн. 
Сне жань 2009 го да.
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гэ та не так. Для мя не гэ та не прый маль на. Дзе пра ку ра ту ра, якая 
па він на ста яць на вар це за кон на сці ў гэ тай кра і не? Із ноў жа — 
су ды... Суд дзя па він на ба чыць, хто пра вы, хто ві на ва ты, і му сіць 
пры няць ад па вед нае — спра вяд лі вае — ра шэн не. Але ра шэн не 
пры ма ец ца па тэ ле фа на ван ні ці па ўка зан ні, ці па ней кай толь кі ім 
вя до май мэ та згод нас ці. Як мож на з гэ тым мі рыц ца?

Ка лі сён ня ідуць раз бор кі ме на ві та з не абы яка вы мі людзь мі, 
якія не ба яц ца ска заць «Не!» у та кой цяж кай сі ту а цыі, то што 
ка заць пра лю дзей, якія заў сё ды маў чаць, ба яц ца ўся го? З імі 
ад бы ва юц ца яшчэ больш жах лі выя рэ чы, і пра іх ні хто не ве дае.

— Ці па трап ля лі Вы са мі пад рэ прэ сіі? І та кое фі ла соф скае 
пы тан не: на Ва шу дум ку, ці ка рыс на для пра ва ба рон цы хоць 
раз па тра піць у ску ру та го, ка го ён аба ра няе?

— На гэ тае пы тан не ха чу ска заць на ступ нае: бы ло б вель мі 
ка рыс на ў гэ тую ску ру па тра піць усім тым ка тэ го ры ям на шых 
дзярж струк тур, якія зай ма юц ца па лі тыч ным ці су праць за кон ным 
пе ра сле дам. І за знаць гэ ты до свед на аса біс тай ску ры. Па бы ваць 
у тых умо вах, якія яны ства ра юць для ін шых.

Што ты чыц ца мя не, пад час вы ба раў 2006 го да мя не за тры ма лі 
і ва зі лі на ма шы не па го ра дзе з мяш ком на га ла ве ка ля га дзі ны. 

Ко са ва. Ка ля пом ні ка ў Джа ко вэ «Фе нікс з мі ру». 
Ліс та пад 2009 го да.
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По тым па са дзі лі на «су ткі». Вы пус ці лі і із ноў па са дзі лі, су стрэў шы 
на ган ку. По тым, на пя рэ дад ні на ша га агуль на на цы я наль на га свя та 
25 са ка ві ка за тры ма лі на ву лі цы — абы лга лі і зноў па са дзі лі...

— Коль кі су так агу лам вы ад се дзе лі?
— За раз на ўскід ку і не ска жу, не зга даю. За тры ман ні і па сад кі, 

на жаль, ужо да во лі бу дзён ныя па дзеі... Як у тым кі но. Толь кі ў кі но 
па каз ва юць час та, што там, за кра та мі — ра ман ты ка. Ні я кая гэ та 
не ра ман ты ка, та му што до ма за ста ец ца сям'я, якая ця бе ча кае, 
хва лю ец ца, пе ра жы вае.

Із ноў жа, лю дзі роз ныя бы ва юць, не кож ны ра зу мее, што гэ та ў 
пэў най сту пе ні ўчы нак з вя лі кай лі та ры — апы нуц ца за кра та мі за 
сва бо ду, за пра вы ча ла ве ка. Час та лю дзі ду ма юць: «Ай, не прос та 
так ён там ся дзіць! Не прос та так яго ту ды за бра лі!..» На ват быў 
та кі вы па дак з на шым юрыс там Ула дзі мі рам Ма ле ем, ка лі ён сеў 
на «су ткі» і мне аса біс та да вя ло ся пе ра кон ваць яго ную сям'ю, што 
ні чо га кеп ска га ён не здзейс ніў, што апы нуў ся ў ня во лі за сваю 
пра ва аба рон чую дзей насць. Сён ня яго ная ўся сям'я лі чыць, што ён 
пра віль на ро біць і пад трым лі вае яго.

— Вас як пра ваа ба рон цаў доб ра ве да юць у го ра дзе?
— Для ўла даў і мно гіх прос тых лю дзей пра ва ба рон цы час та 

ўяў ля юц ца гэт кі мі апа зі цы я не ра мі — на ват ка лі ты не зай ма еш ся 
па лі ты кай. На ша вя до масць ча сам ілюст ру ец ца кур' ёз ны мі 
вы пад ка мі. Са мы кра са моў ны з іх звя за ны з бар дам Змі це рам 
Бар то сі кам. Ка лісь ці за пра сі лі мы яго да нас у Брэст — кан цэрт 
зла дзіць, пе сень па спя ваць. Ён сеў у цяг нік, па ехаў і па шля ху... 
згу біў ад рас. Змі цер пры бліз на ве даў, што мес ца, ку ды яго 
за пра сі лі, зна хо дзіц ца не па да лёк ад га тэ ля «Бе ла русь». Ён 
па дышоў да га тэ ля і спы таў ся ў мі на коў: «Гэй, лю дзі, а дзе тут якая 
апа зі цыя?» І лю дзі па ка за лі яму на на шыя вок ны! Ду маю, гэ та 
да стат ко ва кра са моў ны прык лад та го, што нас у го ра дзе шмат хто 
ве дае. І, ві даць, гэ та і ёсць наш га лоў ны на бы так...

Гу та ры ла Тац ця на Сніт ко



Сяр гей ГОЎ ША, Ба ра на ві чы

Зы чу ўсім над зеі на леп шае!

 Ак цыя 
са лі дар нас ці 
з Але сем 
Бя ляц кім. 
Ба ра на ві чы, 
2011 год.



Сяр гей Кан стан ці на віч Гоў ша на ра дзіў ся 18 са ка ві ка 1949 го да ў вёс цы Вост раў 
Ля ха віц ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці ў ся лян скай сям'і. Скон чыў Вост раў скую 
ся рэд нюю шко лу ў 1966 го дзе, пас ля ча го два га ды пра ца ваў у Мін ску 
апе ра та рам га за раз мер ка валь ных стан цый. З во се ні 1968 па во сень 1970 го да 
пра хо дзіў служ бу ў вой ску. З па чат ку 1971 го да па лі пень 1995 го да пра ца ваў 
на Ба ра на віц кім за вод зе ганд лё ва га ма шы на бу да ван ня: два га ды то ка рам 
ме ха ніч на га цэ ха, за тым, пас ля за кан чэн ня Бе ла рус ка га по лі тэх ніч на га ін сты ту та 
(дзён на га ад дзя лен ня) — ін жы не рам-тэх но ла гам, на чаль ні кам тэх на ла гіч на га 
бю ро, вя ду чым ін жы не рам-кан струк та рам.

Ад са мо га па чат ку ства рэн ня Бе ла рус ка га На род на га Фрон ту «Ад ра джэнь не» 
з'яў ляў ся яго сяб рам, абі раў ся на мес ні кам і стар шы нёй Ба ра на віц кай га рад ской 
Ра ды Пар тыі БНФ.

З 1991 па 1995 га ды з'яў ляў ся дэ пу та там Брэсц ка га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў (вы лу чаў ся ад Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы).

З 1998 го да з'яў ля ец ца кі раў ні ком Ба ра на віц ка га га рад ско га ад дзя лен ня 
«Вяс ны».

Удзель нік між на род ных мі сій па на зі ран ні за пар ла менц кі мі і прэ зі дэнц кі мі 
вы ба ра мі на Укра і не, адзін з ар га ні за та раў на зі ран ня за вы ба ра мі ўсіх уз роў няў у 
Ба ра на ві чах.

Жа на ты, вы ха ваў сы на і дач ку, мае пяць уну каў.

Сяр гей Сяр гей 
ГОЎ ШАГОЎ ША
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— Спа дар Сяр гей, як Вы ста лі пра ва аба рон цам?
— Да ідэі ства рэн ня ў Ба ра на ві чах су пол кі «Вяс ны» нас 

пад штурх нуў на ступ ны вы па дак. Вяс ной 1997 го да гру па на шых 
хлоп цаў коль кас цю 21 ча ла век з роз ных пар тый і гра мад скіх 
ар га ні за цый па еха ла ў Мінск на санк цы я на ва ны мі тынг. 
Але за дзве га дзі ны да па чат ку ак цыі, ка лі мы на кі роў ва лі ся 
ў Чыр во ны кас цёл па слу хаць служ бу, трох на шых сяб роў 
без ані я кіх пад ста ваў арыш та ва лі, па са дзі лі ў лег ка вую 
мі лі цэй скую ма шы ну і па вез лі ў па ста ру нак, а за тым, як мы 
паз ней да ве да лі ся, на на ступ ны дзень два іх з іх асу дзі лі да 
роз ных штра фаў. І гэ та ня гле дзя чы на тое, што адзін з іх быў 
ін ва лі дам 2-й гру пы. Яшчэ адзін наш сяб ра пра вёў тры дні ў 
мі лі цэй скім па ста рун ку. На на ша пы тан не: «За што вы лю дзей 
не за кон на арыш та ва лі?» — пад пал коў нік мі лі цыі ад ка заў, каб 
хут чэй іш лі з пло шчы, бо «вы клі ча боль шую ма шы ну, і ўсіх 
ту ды за вя зуць». Мы за пі са лі проз ві шча гэ та га пад пал коў ні ка 
і рас па вя лі пра гэ ты вы па дак на мі тын гу на пло шчы Яку ба 
Ко ла са. Мы, свед кі гэ тых не за кон ных (зла чын ных) дзе ян няў 
мі лі цыі, звяр та лі ся са скар га мі ва ўсе ін стан цыі, дай шлі на ват да 
Ге не раль най пра ку ра ту ры, але аба ра ніць пра вы на шых сяб роў 
так і не здо ле лі. Да дзе ны вы па дак стаў апош няй кроп ляй, і мы 
вы ра шы лі, што свае пра вы бу дзем ця пер ба ра ніць са мі.

У лю тым 1998 го да ў Ба ра на ві чах з'я ві ла ся су пол ка 
пра ва аба рон чай ар га ні за цыі «Вяс на», паз ней бы ла ство ра ная 
гра мад ская пры ём ная. У 2002 го дзе Ба ра на віц кае ад дзя лен не 
ГА ПЦ «Вяс на» бы ло за рэ гіст ра ва на ў Ба ра на віц кім га рад скім 
вы ка наў чым ка мі тэ це (па свед чан не №01-264 ад 28.05.2002 г).  
У за рэ гіст ра ва ным ста ту се мы пра ца ва лі да 2003 го да, па куль 
«Вяс на» не бы ла за кры та Вяр хоў ным су дом — з та го ча су і 
да гэ туль мы пра цу ем без рэ гіст ра цыі. За час дзей нас ці да нас у 
гра мад скую пры ём ную звяр ну ла ся ка ля ча ты рох ты сяч ча ла век. 
Ім бы ла ака за на юры дыч ная да па мо га, пра ве дзе ны кан суль та цыі 
па пра ва вых пы тан нях. Мно гім мы да па маг лі склас ці за явы ў 
пра ку ра ту ру і су ды роз ных ін стан цый. Акра мя та го, мы так са ма 
зай ма ем ся по шу кам ад ва ка таў і ча сам — срод каў для тых, хто 
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не мае маг чы мас ці аплоч ваць іх па слу гі. Са мі пры ма ем удзел 
у су до вых па се джан нях у якас ці гра мад скіх прад стаў ні коў і 
на зі раль ні каў, збі ра ем і ана лі зу ем фак ты па ру шэн няў пра воў 
гра ма дзян, рас паў сюдж ва ем пра гэ та ін фар ма цыю праз наш 
цэнт ральны офіс і не за леж ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі.

— Як са мі ад чу ва е це, змя ня ец ца сту пень за па тра ба ва нас ці 
ва шай пра цы?

— Пра цы ў нас заўж ды ха па ла, і менш яе не ста но віц ца. 
Праб ле ма пра ва вой аба ро не нас ці ча ла ве ка асаб лі ва ак ту аль ная 
ва ўмо вах су час най Бе ла ру сі. Сва воль ства чы ноў ні каў усіх 
уз роў няў уз рас тае і ад на ча со ва змян ша юц ца ме ха ніз мы 
кант ро лю за іх дзе ян ня мі. Су ды ў Бе ла ру сі не ўяў ля юць са бой 
не за леж ную га лі ну ўла ды: дзяр жаў ныя асо бы па мно гіх спра вах 
указ ва юць суд дзям, якое ра шэн не па він на быць пры ня та, 
ня рэд ка вы ка рыс тоў ва ец ца для гэ та га і тэ ле фон нае пра ва. Квіт нее 
не па ва га да асо бы, ня роў насць пе рад За ко нам прад стаў ні коў 

Пе рад ак цы яй да 60-год дзя Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў ча ла ве ка. Спра ва ад Сяр гея 
Гоў шы — Вя ча слаў Бол бат, зле ва — Вік тар Ця пін. Ба ра на ві чы, 2008 год.



101

Сяргей Гоўша: «Зы чу ўсім над зеі на леп шае!»

роз ных сла ёў на сель ніц тва, жорст касць па ка ран няў, бю ра кра тызм 
і ва ла кі та. На шы гра ма дзя не ба чаць ва ўла дзе не аба рон цаў ад 
сва воль ства, а кры ні цу гэ та га сва воль ства.

— Ці да па ма гае Вам аса біс та ва ша ра ней шая бія гра фія 
(пра фе сія, зна ём ствы і г.д.) аба ра няць пра вы ча ла ве ка?

— Вя до ма, да па ма гае. Па пра фе сіі я ін жы нер-ме ха нік. 
У свой час зай маў па са ды кі раў ні ка тэх на ла гіч на га бю ро 
ме ха на-збо рач на га цэ ха Ба ра на віц ка га за во да ганд лё ва га 
ма шы на бу да ван ня, вя ду ча га ін жы не ра-кан струк та ра СКБ. Да 
та го ж я заўж ды зай маў ак тыў ную гра ма дзян скую па зі цыю. 
На прык лад, я быў ад ным са ства раль ні каў Ба ра на віц кай 
ар га ні за цыі ТБМ, з 1991 па 1995 год быў дэ пу та там Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў (вы лу чаў ся ад ТБМ), а ў 1995 го дзе 
— кан ды да там у дэ пу та ты Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад Пар тыі БНФ па Ба ра на віц кай-Па лес кай вы бар чай акру зе. 
Да рэ чы, з вась мі прэ тэн дэн таў па гэ тай вы бар чай акру зе я за няў 
та ды дру гое мес ца. Мы з сяб ра мі ба чы лі, што вы ба ры пра хо дзяць 
з вя лі кі мі па ру шэн ня мі за ка на даў ства, са бра лі мност ва та кіх 
фак таў, за фік са ва лі іх да ку мен таль на і я ад вёз іх у Цэнт раль ную 
вы бар чую ка мі сію ў Мінск і пе ра даў спа да ру Ла за ві ку. Так, гэ та му 
са ма му Ла за ві ку, які і ця пер пра цуе, але вель мі змя ніў ся. Бо та ды 

Ка ля До ма-му зея Та дэ ву ша Кас цюш кі. Фаль ва рак 
Ме ра чоў шчы на Іва цэ віц ка га ра ё на. 2009 год.
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ЦВК ад мя ні ла вы ба ры на ма ёй акру зе і на ват пры зна чы ла но выя! 
Ма быць, гэ та быў ці не адзі ны вы па дак у Бе ла ру сі. Дзі ва... Але 
та ды яшчэ гэ та бы ло маг чы ма, ця пер — не.

— Ска жы це шчы ра, ці лёг ка бы ло пра ца ваць усе гэ тыя га ды?
— Аба ра няць свае пра вы і пра вы гра ма дзян вель мі ня прос та, 

гэ та цяж кая пра ца, якая за бі рае вель мі шмат нер во вай энер гіі. 
Ча сам так стам ля еш ся, асаб лі ва ў та кім уз рос це, як я... Але мя не 
тры мае тое, што пра ва аба рон чая дзей насць вель мі па трэб ная 
лю дзям, бо без яе ўла да мо жа зра біць лю дзей ра ба мі. І тым 
пры ем ней, ка лі ўда ец ца ака заць да па мо гу ча ла ве ку ў ба раць бе за 
свае пра вы!

— Якія спра вы і вы пад кі з ва шым удзе лам най больш 
за пом ні лі ся?

— Я доб ра па мя таю ўсе спра вы і вы пад кі, але, вя до ма, 
са мым за па мі наль ным стаў са мы пер шы з іх, ка лі мы да па маг лі 
дзяў чы не з Ба ра на ві чаў. Пад Но вы год, іду чы да до му з пра цы, 

Сяр гей Гоў ша з род ны мі. Вёс ка Вост раў Ля ха віц ка га ра ё на. 2006 год.
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яна пра ва лі ла ся ў дзір ку ка ля ка на лі за цый на га ка ло дзе жа, 
пры сы па ную сне гам, і моц на па шко дзі ла ка ле на. Дзяў чы на 
доў га ля чы ла ся, па тра ці ла шмат гро шай на ле кі і доў га не маг ла 
ха дзіць. Ма ці яе не ве да ла, што і ра біць. Вось тут і спат рэ бі ла ся 
на ша да па мо га. Мы да ве да лі ся, што дзяў чы не да па ма гаў ней кі 
муж чы на вы зваць «хут кую да па мо гу». Зна чыць, гэ ты ча ла век 
мог быць свед кам па дзеі. Мы да лі аб вест ку ў мяс цо вую га зе ту 
і, на на ша шчас це, гэ ты муж чы на ад гук нуў ся. Да лей мы са бра лі 
ўсе квіт кі на ле кі, да вед кі з баль ні цы пра стан зда роў 'я і ін шыя 
да ку мен ты і па да лі ў суд. Тую спра ву мы вый гра лі. Ба ра на віц кія 
ка му наль шчы кі, він ныя ў на ня сен ні шко ды зда роўю ча ла ве ка, 
аба вя за ны бы лі па ра шэн ні су да вы пла ціць па цяр пе лай 
кам пен са цыю дзесь ці ка ля ты ся чы да ля раў. Да рэ чы, на дру гі 
дзень, да ве даў шы ся пра зда рэн не, ка му наль шчы кі вель мі хут ка 
за бе та ні ра ва лі дзір ку і ад маў ля лі ся пры зна ваць сваю ві ну. Але 
зноў жа да па маг лі су се дзі, якія вы сту пі лі ў су дзе і рас па вя лі пра 
тое, якую кі пу чую пра цу па ба чы лі на дру гі дзень. Спра вяд лі васць 
узя ла верх, і мы бы лі вель мі за да во ле ны на шай пер шай 
пе ра мо гай. Гэ та да да ло нам сі лы для да лей шай дзей нас ці.

Сяр гей Гоў ша з уну кам 
Мак сім кам. 2009 год
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 Ба ра на ві чы. Ак цыя су праць смя рот на га па ка ран ння. 2010 год.

Пад час на зі ран ня за вы ба ра мі прэ зі дэн та Укра і ны. Жы то мір, 2010 год.
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— Ча му пра ва аба рон цы ў не ка то рых лю дзей і ва ўла даў 
аса цы ю юц ца з апа зі цы яй?

— Юры дыч на аду ка ва ныя, сум лен ныя гра ма дзя не, якія ўме юць 
ба ра ніць свае пра вы, ула да мі ўспры ма юц ца як да дат ко вы 
раз дра жня ю чы фак тар. У на шай кра і не ўсё ўла дай па дзе ле на 
на бе лае і чор нае. Той, хто не так ду мае і ро біць, як яны — гэ та 
во ра гі. Ула да ў Бе ла ру сі ро біць што хо ча, па ру шае за ко ны, 
Кан сты ту цыю, а па коль кі ўсе га лі ны гэ тай ула ды пад па рад ка ва ны 
ад на му ча ла ве ку, дык ні пра ку ра ту ра, ні су ды гэ та га «не 
за ўва жа юць». Але гэ та за ўва жа юць пра ва аба рон цы. Мы фік су ем 
па ру шэн ні Вы бар ча га ко дэк са пад час вы ба раў усіх уз роў няў, 
пра па ну ем зме ны ў яго, мы звяр та ем ся да між на род ных 
ар га ні за цый. Ад нак та му, хто хо ча доў га кі ра ваць бе ла ру са мі, 
гэ та не па трэб на, гэ та яму пе ра шка джае аса біс та. Вось та му ўсе 

На ра дзі ме Іг на та Да мей кі. Мядзь вед ка 
Ка рэ ліц ка га ра ё на. 2009 год.
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струк ту ры дзяр жаў най ула ды, усе дзяр жаў ныя срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі ма юць ука зан не ба ра ніць гэ тую ўла ду, на зы ва юць 
пра ва аба рон цаў па лі ты ка мі, апа зі цы я не ра мі. Маг чы ма, 
не да свед ча ныя гра ма дзя не і ве раць у гэ та. Але да лё ка не ўсе!

На жаль, чым даў жэй пры ўла дзе зна хо дзіц ца адзін 
ча ла век, тым бо лей па ру шэн няў за ко наў, тым бо лей пра цы 
пра ва аба рон цам. На вя лі кі жаль! Та кі стан рэ чаў па трэб на мя няць. 
Пе ра ме ны са спе лі і пе ра спе лі. Мне вель мі хо чац ца ба чыць на шу 
Бе ла русь сва бод най, за мож най еў ра пей скай дэ ма кра тыч най 
і пра ва вой кра і най, дзе б ша на ва лі ся пра вы ча ла ве ка. У нас 
на пе ра дзе вель мі шмат пра цы ў гэ тым на кі рун ку.

— Што б Вы ха це лі па жа даць сва ім ка ле гам, вяс ноў цам?
— Споў ні ла ся ўжо 15 га доў «Вяс не». Я він шую ўсіх сва іх сяб роў з 

на го ды на ша га свя та, зы чу ўсім моц на га зда роўя, цяр пен ня, за ха ваць 
не як свае нер вы ад стрэ саў, а так са ма — ка хан ня і над зеі на леп шае 
для ся бе аса біс та і для на шай род най Бе ла ру сі. Жы ве Бе ла русь!

Гу та ры ла Тац ця на Сніт ко

Ка ля пом ні ка пісь мен ні цы 
Ла ры сы Ге ні юш. Зэль ва, 
2010 год.



Змі цер СА ЛАЎ ЁЎ, На ва по лацк

У на ву ко вай ла ба ра то рыі 
ўні вер сі тэ ту Polіtechnіka 
Warszawska пас ля 
вы пра ба ван ня 
экс пе ры мен таль най 
кан струк цыі. 2011 год.

Мы не дзе лім 
лю дзей, 
а аба ра ня ем іх



Змі цер Са лаў ёў на ра дзіў ся ў 1973 го дзе ў На ва по лац ку. У 1996 го дзе 
скон чыў бу даў ні чы фа куль тэт По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, на ву чаў ся 
ў ас пі ран ту ры, пра ца ваў на ву ко вым су пра цоў ні кам на ву ко ва-да след ча га 
сек та ра ўні вер сі тэ та. У 2003 го дзе з-за ак тыў най гра мад ска-па лі тыч най па зі цыі 
стра ціў пра цу. У 2004 го дзе быў за рэ гіст ра ва ны пры ват ным прад пры маль ні кам 
— пра ек та ван не і бу даў ніц тва. У 2006-2010 гг. пра ца ваў у якас ці кі раў ні ка 
бу доў лі (рэ кан струк цыя пом ні ка ар хі тэк ту ры), на мес ні кам ды рэк та ра 
(пра ект на-да след чая дзей насць). На ву ча ец ца ў дак та ран ту ры (Wydzіal Іnzynіerіі 
Ladowej, Polіtechnіka Warszawska), мае шэ раг на ву ко вых пуб лі ка цый па вы ні ках 
між на род ных кан фе рен цый.

З'яў ляў ся сяб рам «Ма ла до га Фрон ту», у 1998 ра зам з ад на дум ца мі за сна ваў і 
ўзна ча ліў эка ла гіч ную мо ла дзе вую ар га ні за цыю «Крок ра зам».

Адзін з за сна валь ні каў «Вяс ны», са сту дзе ня 1999 уз на чаль ваў На ва по лац кую 
фі лію Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» (з 2003 го да — Між рэ гі я наль ны 
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на па азер'я»).

Удзель ні чаў у мяс цо вых і пар ла менц кіх вы ба рах як кан ды дат, а так са ма 
ў на цы я наль ных кам па ні ях па на зі ран ні за вы ба ра мі. Мае во пыт удзе лу ў 
між на род ных на зі раль ніц кіх мі сі ях (Ко са ва, Поль шча, Азер бай джан, Лат вія, 
Україна).

Змі цер Змі цер 
СА ЛАЎ ЁЎСА ЛАЎ ЁЎ
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— Змі цер, Вы бы лі на ву коў цам, а ста лі пра ва аба рон цам. Ча му 
і як гэ та ад бы ло ся?

— Ад но дру го га не вы клю чае. На ву коў ца — гэ та мая 
пра фе сій н ая дзей насць. Я і за раз з'яў ля ю ся на ву коў цам, ву чу ся ў 
дак та ран ту ры, збі ра ю ся аба ра няць док тар скую ды сер та цыю — у 
Поль шчы, у Вар ша ве. Але ў Вар ша ве я бу ду аба ра няц ца ме на ві та 
та му, што стаў пра ва аба рон цам. І як мне бы ло за яў ле на рэк та рам 
на шай «ву чэль ні», По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, «у 
Бе ла ру сі ўжо не аба ро ніш ся».

— А тэ ма ды сер та цыі?...
— Тэ ма да ты чыць сфе ры бу даў ніц тва. Тое, што я ра біў, 

па сту піў шы ў ас пі ран ту ру ў 96-м го дзе, і з чым пас ля пра во дзіў 
экс пе ры мент. Да ра біць усё не атры ма ла ся, бо мя не зволь ні лі 
пас ля та го, як мы ў 2000-м го дзе «зла ві лі» пра рэк та ра па на ву цы, 
які фаль ша ваў вы ба ры на ад ным з уні вер сі тэц кіх участ каў. Я і мой 
сяб ра Алег Кай даў бы лі на зі раль ні ка мі. Алег так са ма скон чыў 
ас пі ран ту ру, але ў Мін ску, аба ра ніў ся і пра цуе за раз за мя жой, ён 
спе цы я ліст па со неч най энер ге ты цы...

А вось та ды, у 2000-м го дзе, мы з ім зла ві лі, як пра рэк тар па 
на ву цы Фё дар Пан ця ле ен ка вы крэс лі ваў са спі са сту дэн таў-вы-
бар шчы каў, каб «па да гнаць» ліч бу і за бяс пе чыць яў ку больш за 
50 ад сот каў. Мы гэ та за фік са ва лі і за клі ка лі за хоў ваць за кон насць. 
Не ка то рыя з сяб роў ка мі сіі нас пад тры ма лі. На прык лад, Бу ра коў 
ад пар тыі ка му ніс таў, якая за раз «Спра вяд лі вы сьвет», на пі саў 
аса біс тае мер ка ван не, ад зна чыў шы, што гэ та зла чын ства. 
Мы звяр ну лі ся ў пра ку ра ту ру — і яна ад мя ні ла вы ні кі па тым 
участ ку! По тым пры яз джа лі з Цэнт рвы бар ка ма, і, я так ра зу мею, 
пра ку ра ту ры «па ра і лі» гэ тую спра ву за мяць. Я яшчэ па пра ца ваў 
кры ху ва ўні вер сі тэ це, але ка лі мы зноў жа з Пан ця ле ен кам 
сыш лі ся на вы ба рах, ка лі ба ла та ва лі ся ў аб лас ны Са вет, пас ля 
гэ та га я ўжо і ме сяц не па пра ца ваў.

Вель мі доб ра, што за раз поль скі ўрад дае маг чы масць 
на ву коў цам, сту дэн там, хто за знаў ней кія праб ле мы з 
на ву чан нем, ды сер та цы яй, да ра біць свае пра цы, атры маць 
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нар маль ныя еў ра пей скія ве ды, дып ло мы. Я збі ра ю ся не дзе 
ўво сень ужо аба ра ніць сваю ды сер та цыю і стаць док та рам 
тэх ніч ных на вук.

— А як за ня лі ся аба ро най пра воў ча ла ве ка?
— Я даў но зай маў ся гра мад скай дзей нас цю. На ва по лацк 

наш не вель мі вя лі кі, але сту дэн таў шмат, і мы шмат што ра бі лі: 
аба ра ня лі пра вы сту дэн таў, зай ма лі ся эка ла гіч ны мі пра ва мі. 
У на шым го ра дзе вя лі кія праб ле мы з эка ло гі яй, бо шмат 
прад пры ем стваў, і мы яшчэ ў 98-м го дзе ар га ні зоў ва лі пі ке ты 
па гэ тых праб ле мах. Да рэ чы, доб рыя пі ке ты, пас ля якіх што сьці 
змя ня ла ся. На прык лад, на Ку пал ле ар га ні за та ры са бра лі не каль кі 
са ма сва лаў ста рых па кры шак і збі ра лі ся пад па ліць іх, а мы 
як раз у тым са мым мес цы ла дзі лі пі кет су праць за брудж ван ня... 
Эка ла гіч най ін спек цыі, якую на кі ра ваў гар вы кан кам, мы прос та 
па ка за лі: гля дзі це, не каль кі тон аў та па кры шак збі ра юц ца за раз 
пад па ліць! Які бу дзе сму род, які бу дзе чад! Яны ўсха дзі лі ся, 
па бег лі ка гос ьці шу каць, але ўсе, хто за га даў у та кім фар ма це 
ад свят ка ваць Ку пал ле, не ча ка на ака за лі ся ў ад па чын ку. Тым не 
менш, са ма сва лы пры еха лі зноў і згру зі лі па крыш кі на зад.

 Змі цер Са лаў ёў — удзель нік эка ла гіч най ак цыі ў На ва по лац ку ка ля кра мы Даў гаў пілс. 
2001 год.
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Мы так са ма збі ра лі под пі сы за ства рэн не га рад ско га пля жа: 
лю дзі ад па чы ва лі ў ле се, на во зе ры, якое па між го ра дам і 
за во да мі, дзе вель мі бруд на і не бяс печ на зна хо дзіц ца. Да рэ чы, 
пляж га рад скія ўла ды да гэ тай па ры так і не па бу да ва лі. Трэ ба 
ад зна чыць, што до сыць вя лі кі эка ла гіч ны па да так вы плоч ва ец ца 
за во да мі, і мы па тра ба ва лі, каб га рад скія ўла ды па тлу ма чы лі, 
ку ды яны гро шы на эка ло гію ін вес ту юць, бо яны ж му сяць 
іс ці і на зда роўе, на яго збе ра жэн не. Але бюд жэт вель мі 
за кры ты, ін фар ма цыю атры маць скла да на, чы ноў ні кі не вель мі 
лю бяць рас піс ваць, на што тра цяц ца гро шы. Так што, пэў най 
пра ва аба рон чай дзей нас цю мы зай ма лі ся, але та кім са ма туж ным 
чы нам. Ка лі Алесь Бя ляц кі пра па на ваў за няц ца пра ва мі ча ла ве ка, 
я ра зу меў, што гэ та шмат у чым су па да ла з тым, што мы з сяб ра мі 
ра бі лі да гэ туль, і мы яго пра па но ву пад тры ма лі. Бы ла за сна ва на 
На ва по лац кая фі лія «Вяс ны».

— Час та лю дзі блы та юць пра ва аба рон чую дзей насць з 
па лі тыч най. А Вы для ся бе як па здзя ля е це?

— Я лі чу, што ў на шай кра і не на столь кі дрэн на з пра ва мі 
ча ла ве ка, што, ка лі ча ла век зма га ец ца за гра ма дзян скія ці 

Змі цер Са лаў ёў з дач кой 
Янай Во ляй у Бя рэ зін скім 
за па вед ні ку. 2011 год.
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па лі тыч ныя пра вы, гэ та час та ўспры ма ец ца, быц цам ча ла век 
зай ма ец ца па лі ты кай. Але ка лі ча ла век за сва бод ныя вы ба ры 
зма га ец ца, то гэ та — пра ва аба рон чая дзей насць! Та му што 
ча ла век мае пра ва на тое, каб яго ны го лас быў улі ча ны, ён мае 
пра ва ба ла та вац ца, мае пра ва вы бі раць, мець ін фар ма цыю. А 
ка лі не лі чаць яго го лас? Та ды па ру ша юць яго пра вы. У пер шую 
чар гу тое, чым я зай ма ю ся, — гэ та пра вы ча ла ве ка. А з па лі ты кай 
гэ та бы вае звя за на та му, што па ру ша юц ца і па лі тыч ныя пра вы, і 
пра вы па лі ты каў.

— Най час цей з які мі спра ва мі да во дзіц ца су ты кац ца ў ва шым 
рэ гі ё не?

— З са мо га па чат ку дэ ма кра ты за цыі, ад ра джэн ня го рад быў 
моц ным у пла не на яў нас ці і коль кас ці дэ ма кра тыч ных ак ты віс таў. 
І за раз так ёсць: як бы ні за па лох ва лі лю дзей, ні вы га ня лі з пра цы 
ці ву чо бы, лю дзі з'яў ля юц ца но выя.

У нас шмат спраў звя за на са сту дэн та мі, на прык лад, з 
па ру шэн нем пра ва на аса цы я цыю. Так, Ка ця ры ну Са лаў ё ву (яна 
мая ад на фа мі лі ца) асу дзі лі па кры мі наль най спра ве за дзей насць 
ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі «Ма ла ды Фронт» па 
ар ты ку ле 193-1. Пас ля гэ та га дзяў чы ну вы клю чы лі з По лац ка га 

У біб лі я тэ цы Кан грэ са 
ЗША. 2005 год.



113

Зміцер Салаўёў: «Мы не дзе лім лю дзей, а аба ра ня ем іх»

дзярж уні вер сі тэ та. Вы клю ча ны так са ма шэ раг ін шых сту дэн таў-ак-
ты віс таў, як Мі ко ла Дзе мі дзен ка.

Ра зам з тым, мы ба чым, што наш уні вер сі тэт ак тыў на атрым лі вае 
гран ты ад Еў раз вя зу па пра гра мах «Тэм пус», «Та сіс», а ўні вер сі тэц кае 
чы на вен ства ез дзіць па за меж жах. Яны на ват раз ві ва юць за гро шы 
Еў раз вя зу сту дэнц кае са ма кі ра ван не! А на са мрэч усё гэ та фік цыя: 
фі нан су ец ца БРСМ, ім на бы ва ец ца аб ста ля ван не, а пас ля пі шац ца 
ў спра ва зда чах, як усё доб ра. Гэ та шыль да, на са мой спра ве ні я ка га 
са ма кі ра ван ня там ня ма. Атрым лі ва ец ца, што, з ад на го бо ку, яны 
ад ліч ва юць сту дэн таў, з ін ша га — ез дзяць па сва іх парт нёр скіх 
уні вер сі тэ тах у Шве цыю, у Анг лію, зда ец ца, і ў Іс па нію, і іх пры ма юць 
там. Я лі чу, што па він на быць сту дэнц кая і ака дэ міч ная са лі дар насць, 
што та ко га не па він на быць.

Ха цеў бы за ўва жыць, што не ка то рыя ар га ні за цыі ўла ды 
ні бы та не за ўва жа юць. Не каль кі га доў за пар не вя до мыя 
асо бы раз ма лёў ва лі свас ты ка мі го рад. Я тры ра зы пі саў скар гі 
ў пра ку ра ту ру, каб уз бу дзі лі кры мі наль ную спра ву па гэ тых 
фак тах. Год та му та кая спра ва бы ла ўзбу джа на. Як пі са лі 
ў га рад ской га зе це, зла ві лі двух ПТВшні каў, якія ма ля ва лі 
свас ты кі на пры пын ках. І за мест та го, каб су р'ёз на рас сле да ваць 
неа фа шысц кія пра явы і да вес ці спра ву да ра зум на га кан ца, 
след чыя ча мус ці пра вя лі во быск у нас на офі се. Пры гэ тым 
ка за лі: «А мо жа гэ та вы са мі ма лю е це свас ты кі, а по тым пі ша це 
скар гі?» Скан фіс ка ва лі аб ста ля ван не, вяр тан ня яко га мы доў га 

Ак цыя на Каст рыч ніц кай пло шчы ў Мін ску ў 
пад трым ку Але ся Бя ляц ка га. Жні вень 2011 го да.
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да ма га лі ся. Пры гэ тым след чы Іва ноў ска заў, што РНЕ — гэ та 
не фа шысц кая ар га ні за цыя. Та кім чы нам, атры ма ла ся, што 
за мест та го, каб зай мац ца сва ёй не па срэд най дзей нас цю, ла віць 
неа фа шыс таў, след чыя, ска рыс таў шы ся вы пад кам, прый шлі на 
офіс пра ва аба рон цаў. Усё гэ та вель мі не пры ем на.

Мы ба чым тут ней кую двая касць. Ула ды не вель мі шчы руюць, 
каб вы явіць неа фа шыс таў. І на ад ва рот: тых, хто спра буе звяр нуць 
ува гу да та кіх праб лем, яны спра бу юць пры ці шыць.

— Час та су ты ка ец ца ва ша фі лія з пе ра шко да мі з бо ку 
дзяр жаў ных ор га наў?

— У нас бы лі два во быс кі, пад час якіх за бі ра лі кам пу та ры. Ка лі 
пас ля апош ня га нам вяр ну лі аб ста ля ван не, то лёс кан фіс ка ва на га ў 
2006 го дзе не вя до мы. Пра ку ра ту ры ўсіх уз роў няў ад каз ва юць, што 
ні чо га не ве да юць пра гэ та, а пра ку ра ту ра Мін ска на пі са ла, што 
во быск пра во дзіў ся су пра цоў ні ка мі КДБ па Ві цеб скай воб лас ці і 
па ра і лі па шу каць там. З КДБ ад ка зу мы так і не атры ма лі.

— Да вас пры хо дзяць, шу ка ю чы аба ро ны сва іх пра воў, і 
лю дзі па лі тыч на заа нга жа ва ныя, і прос тыя гра ма дзя не. Ці ста лі 
б вы аба ра няць пра вы ча ла ве ка, які, да пус цім, пад трым лі вае 
Лу ка шэн ку?

— Мы да па ма га ем лю дзям, пра вы якіх па ру ша ны ў роз ных 
сфе рах: пра цоў ныя пра вы, жыл лё выя, у спрэч ках з ЖКГ. У 2003 
го дзе мы збі ра лі под пі сы за тое, каб у ква тэ рах не бы ло ха лод на. 
Мы не пы та лі ся ў лю дзей пра іх па лі тыч ную пры на леж насць. Яны 
на ва па ла ча не, ім ха лод на — гэ та га да стат ко ва. Не каль кі сот няў 
скар гаў пай шлі ў гар вы кан кам і ўла ды за ва ру шы лі ся, неш та па ча лі 
ра біць, а да гэ та га толь кі ад не ква лі ся... Гэ та бы ло маш таб на, гэ та 
не толь кі адзін дом, а цэ лы квар тал за мяр заў!

Мы ні ко лі не пы та ем ся, у ка го якія пе ра ка нан ні, за ка го ча ла век 
га ла са ваў. Гэ та пра ва кож на га! Мы прос та ро бім сваю спра ву — 
аба ра ня ем пра вы.

Гу та ры ла Тац ця на Сніт ко



Аляк сей КОЛ ЧЫН, Ма гі лёў

За пра шэн не 
ад Бя ляц ка га я лі чыў 
за вя лі кую лас ку і го нар, 
але гэ та быў і пэў ны 
вы клік...

 На бры фін гу ўдзель ні каў 
мі сіі на зі ран ня ENEMO за 
пар ла менц кі мі вы ба ра мі ў 
Мал до ве, г .Бэлць. 2009 год.



Аляк сей Кол чын на ра дзіў ся ў 1972 го дзе ў го ра дзе Са каль Львоў скай воб лас ці 
(Укра і на) у сям'і са вец кіх ін жы нер ных служ боў цаў. Ся рэд нюю шко лу скон чыў 
у Днеп ра пят роў ску (1989), а вы шэй шую аду ка цыю атры маў у Ма гі лёў скім 
ма шы на бу даў ні чым ін сты ту це па спе цы яль нас ці «ін жы нер-элект рык» (1994). 
Пэў ны час пра ца ваў ін жы не рам-элект ры кам, тэх но ла гам, эка на міс там. З 1995 
— сяб ра БНФ «Ад ра джэнь не», у 2000-2001 га дах быў сяб рам Сой му Пар тыі 
БНФ. Па ра лель на з гэ тым удзель ні чаў у роз ных гра мад скіх ар га ні за цы ях, 
іні цы я ты вах. У 2000-2004 га дах ува хо дзіў у Ра бо чую гру пу Асамб леі ня ўра да вых 
дэ ма кра тыч ных ар га ні за цы яў Бе ла ру сі. У 2009 го дзе скон чыў ма гіс тар скую 
пра гра му Еў ра пей ска га гу ма ні тар на га уні вер сі тэ та (Віль ня), ма гістр па лі тыч ных 
на вук. Сяб рам Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» з'яў ля ец ца з 1998-га го да, з 
1999-га кі руе Ма гі лёў скім аб лас ным ад дзя лен нем ар га ні за цыі.

Жа на ты, вы хоў вае дач ку.

Аляк сей Аляк сей 
КОЛ ЧЫНКОЛ ЧЫН
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— Аляк сей, з Ва шай бія гра фіі бач на, што Вы спра ба ва лі ся бе 
ў ар га ні за цы ях роз на га на кі рун ку. Ці свя до ма быў абра ны шлях 
пра ва аба ро ны?

— Па чы наў я сваю дзей насць з па лі тыч най ак тыў нас ці, а 
пра ва аба ро най стаў зай мац ца па пра па но ве Але ся Бя ляц ка га. 
Ён быў для мя не на той час вя лі кім аў та ры тэ там, якім за ста ец ца 
і за раз. Мы не бы лі аса біс та зна ё мыя з Але сем, я ба чыў у 
ім ле ген дар ную асо бу, якая ста я ла ля вы то каў Ад ра джэн ня. 
Ка нешчне, за пра шэн не ад яго я лі чыў за вя лі кую лас ку і го нар, 
але, як я ця пер ра зу мею, гэ та быў і пэў ны вы клік. На той час 
я ці ка віў ся пра ва аба рон чы мі пы тан ня мі, ад нак не быў га то вы 
зай мац ца гэ тым сур' ёз на і пра фе сій на, і, тым не менш, усё 
па ча ло ся...

— То бок, Ва ша пра ва аба рон чая дзей насць па ча ла ся ме на ві та 
з «Вяс ны»?

— Так.

— Вы ка жа це, што на той мо мант яшчэ не вель мі ўяў ля лі 
ўсе «на ступ ствы» пра ва аба рон чай пра цы? На коль кі яна 
«аб ця жа ры ла» Ва шае жыц цё?

— Ця пер я ра зу мею, што, ка лі па чы наў, не ра зу меў ні чо га 
на са мрэч. Я зу сім не ўяў ляў, што та кое гра мад ская дзей насць, 
гра ма дзян ская су поль насць, сла ба ўяў ляў усе тыя праб ле мы, 
які мі гэ та су пра ва джа ец ца, асаб лі ва ў на шай кра і не. Ка неч не, тут 
да па маг ла па лі та ла гіч ная аду ка цыя, якая, ска жам так, шмат што 
пра яс ні ла ў ма ёй га ла ве. 

Што да ты чыць роз ных цяж кас цяў, то ў на шай кра і не 
не толь кі пра ва аба рон чай, але і лю бой ін шай дзей нас цю 
зай мац ца вель мі ня прос та. Та му што дзяр жа ва ў нас мае 
сваё ўяў лен не пра гра мад скую іні цы я ты ву: усё тое, што 
іні цы я ва на не ёй — з'яў ля ец ца шкод ным у яе ра зу мен ні, у 
ра зу мен ні су час на га кі раў ніц тва. Лю бая гра мад ская дзей насць 
у на шай кра і не ня прос тая, а тым больш пра ва аба рон чая, бо 
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пра ва аба рон цы за кра на юць са мыя не пры ем ныя праб ле мы, 
за васт ра ю чы на іх ува гу.

— А ў ася род ку звы чай ных лю дзей ці прос та па зі цы я на ваць 
ся бе як пра ва аба рон цу? Ці ўсе Вас ра зу ме юць?

— Тыя, хто звяр та юц ца да нас па да па мо гу, раз гля да юць 
пра ва аба рон цу як ча ла ве ка, які да па ма гае ад на віць 
спра вяд лі васць (у прын цы пе, і я сваю дзей насць ра зу мею 
ме на ві та так), і з імі кан так та ваць да стат ко ва прос та.

А ад нос на та го, ці лёг ка прый сці і ска заць: «я — 
пра ва аба рон ца», не — ня лёг ка. Ня прос та на ват сва я кам сва ім 
рас тлу ма чыць, бо ў на шым гра мад стве яшчэ ня ма нар маль на га 
ра зу мен ня та го, хто та кія пра ва аба рон цы і чым яны зай ма юц ца. 
Да та го ж дзяр жа ва ак тыў на пра цуе на ўма ца ван не не га тыў на га 
імі джу пра ва аба рон чых ар га ні за цый, пра ва ааб рон цаў па асоб ку. 
З пунк ту гле джан ня дзяр жа вы пра ва аба ро на з'яў ля ец ца 
мар гі наль най дзей нас цю, і, на ту раль на, гэ та мае свой 
ад бі так. У бе ла рус кім гра мад стве не га тыў на га стаў лен ня да 

Віль ня, пі кет на су праць бе ла рус кай ам ба са ды. 2007 год.
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пра ва аба рон цаў ня ма, але іс нуе пэў нае не па ра зу мен не: што гэ та 
за лю дзі, на вош та ім гэ та трэ ба і ча му яны лі чаць, што ім трэ ба 
ка мусь ці да па ма гаць. Тут ёсць над чым пра ца ваць, у тым лі ку і 
нам, пра ва аба рон цам.

— З які мі праб ле ма мі най час цей звяр та юц ца лю дзі ў 
гра мад скую пры ём ную Ма гі лёў ска га ад дзя лен ня «Вяс ны»?

— Пад час па лі тыч ных кам па ній мы амаль заў сё ды ма ем 
спра вы, звя за ныя з па лі тыч на ма ты ва ва ным ціс кам, пе ра сле дам 
гра мад скіх ак ты віс таў. У пе ры яд па між па лі тыч ны мі кам па ні я мі 
— та кі мі, як вы ба ры ці ней кія ін шыя гра мад ска знач ныя 
па дзеі — больш да во дзіц ца зай мац ца роз ны мі пра цоў ны мі 
спрэч ка мі, не за кон ны мі зваль нен ня мі лю дзей з дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў.

— Іс нуе ўстой лі вае мер ка ван не, што на сель ніц тва Бе ла ру сі 
най больш ці ка віць са цы яль на-эка на міч нае ста но ві шча, а гра-

Аляк сей Кол чын з 
дзець мі. 2006 год.
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Ос ла, на зі ран не 
за пар ла менц кі мі 
вы ба ра мі ў Нар ве гіі. 
2009 год.

 Аба ро на ма гіс тэр скай 
ды сер та цыі. ЕГУ, Віль ня. 2009 год.

Ка ля Ма гі лёў ска га аб лас но га су да ў ча кан ні ра шэн ня па спра ве 
А.Фінь ке ві ча. Аляк сей Кол чын — у цэнт ры, спра ва — Ба рыс Бу хель, 
зле ва — Ва лян цін Стэ фа но віч. 2008 год.
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мад ска-па лі тыч ныя праб ле мы — гэ та праб ле мы да лё кія для 
боль шас ці. Не ка то рыя пра ва аба рон цы пе ра кон ва юць, што гэ та 
не так. А што па каз вае Ваш до свед?

— Я, хут чэй, згод ны з гэ тым. «Па лі тыч ныя» спра вы не вель мі 
ты по выя для шы ро ка га гра мад ства. Па лі тыч ныя ці гра мад скія 
ак ты віс ты, якія ста ла зай ма юц ца сва ёй дзей нас цю, — гэ та не 
вель мі шы ро кі сег мент гра мад ства. Маг чы ма, са мы ак тыў ны, але 
не са мы шы ро кі, на  жаль.

Што ты чыц ца ін та рэ саў і па трэ баў звы чай ных лю дзей, то 
аба ро на са цы яль ных пра воў, што «блі жэй да це ла», мо жа стаць, 
ска жам, пер шай пры ступ кай да та го, каб яны зра зу ме лі, што 
трэ ба і вар та дбаць пра ін шыя свае пра вы. Ве ра год на, з ча са м 
лю дзі зра зу ме юць, што іх пра ва на ўдзел у кі ра ван ні кра і най 
праз вы ба ры ўплы вае на вы ка нан не і са цы яль ных пра воў, што 
гэ тае пра ва важ на ба ра ніць і не ча га да ма гац ца. Я спа дзя ю ся, 
што лю дзі, якія не заа нга жа ва ныя ў гра мад скую ці па лі тыч ную 
дзей насць, бу дуць ак ты ві за вац ца ме на ві та праз да па мо гу на шай 
гра мад скай пры ём най.

Бер лін. Пад час на зі ран ня за 
пар ла менц кі мі вы ба ра мі ў 
Ня меч чы не, пе рад вы бар чы 
мі тынг Са цы ял-дэ ма кра тыч най 
пар тыі Ня меч чы ны. 2009 год.
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— Ці спра бу е це Вы ан га жа ваць ка гось ці ў пра ва аба рон чую 
дзей насць і, па-ва ша му, ці ўдзяч ная гэ та спра ва?

— Спра бу ем, але па куль ска заць што гэ тыя спро бы 
па спя хо выя — не вы па дае. З боль ша га мы на кі ра ва ны на 
мо ладзь, якая па чы нае вы зна чац ца са сва ёй жыц цё вай па зі цы яй, 
і спра бу ем да лу чыць да ней кай эле мен тар най пра ва аба рон чай 
пра цы ці да ася род каў, у якіх мож на атры маць пэў ныя ве ды. 
Пры нам сі, я заў сё ды тры маю гэ тую праб ле му ў га ла ве, бо га ды 
ідуць, і нех та му сіць быць за на мі.

У мо ла дзе вым ася род ку, мне па да ец ца, больш раз ві ты 
дэ ма кра тыч ныя ар га ні за цыі па лі тыч най скі ра ва нас ці. Маг чы ма, 
та му што па лі тыч ная дзей насць больш зра зу ме лая, там больш 
ві да воч ная ма ты ва цыя. У пра ва аба рон цы па він на быць 
аб вост ра нае па чуц цё спра вяд лі вас ці, у ча ла ве ка ду ша па він на 
ба лець за тое, што ў кра і не штось ці не так, што неш та не так 
на гэ тай зям лі, не ка га крыў дзяць, не ка га трэ ба аба ра ніць ці 
пад тры маць, ад на віць спра вяд лі васць...

— Як мяр ку е це, бе ла рус кае гра мад ства і дэ ма кра тыч ныя 
каш тоў нас ці — на коль кі яны су мя шчаль ныя? Ці бы вае па чуц цё, 
што ад стой ва е це тыя каш тоў нас ці, якія боль шасць лю дзей не 
па дзя ляе ці ўво гу ле не ра зу мее?

— На маю дум ку, лю дзі іх па дзя ля юць, але, хут чэй за ўсё, не 
ра зу ме юць. 

Трэ ба яшчэ ад зна чыць, што лю дзі ж не з не ба зва лі лі ся: яны 
вы рас лі і жы вуць у той кра і не, якая ў нас бы ла і ёсць за раз, а 
ўвесь до свед пры нам сі апош ніх дзе ся ці год дзяў, на  жаль, не 
дае пры кла даў гэ тых са мых дэ ма кра тыч ных каш тоў нас цяў, якія 
б бы лі ўма ца ва ны ў дзяр жа ве. Та му, я ду маю, на шыя лю дзі і 
ста вяц ца скеп тыч на да вяр шэн ства дэ ма кра тыч ных каш тоў нас цяў. 
Мне па да ец ца, лю дзі прос та лі чаць, што ў нас гэ та не маг чы ма 
пры мя ніць.

У пэў ным сэн се той па лі тыч ны рэ жым, які іс нуе ў на шай кра і не, 
вы бу да ваў сіс тэ му, у якой для дэ ма кра тыч ных каш тоў нас цяў 
мес ца ня ма.
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— Увесь час ідзе га вор ка пра не аб ход насць удас ка на лен ня 
пра цы пра ва аба рон цаў. На Ваш по гляд, што не аб ход на, каб 
пра ва аба рон цы ў Бе ла ру сі маг лі атрым лі ваць па жа да ныя вы ні кі 
ад сва ёй пра цы?

— Я аб мя жу ю ся дву ма пунк та мі. 
Пер шы — лі бе ра лі за цыя ў пы тан ні сва бо ды аса цы я цый. 

Гэ та зна чыць, каб лю дзі маг лі воль на аб' яд ноў вац ца і ле галь на 
зай мац ца сва ёй дзей нас цю. 

Дру гі — ме ха ніз мы су вя зі з гра мад ствам, з прос ты мі людзь мі. 
Тут я маю на ўва зе воль ныя СМІ, якія бу дуць ажыц цяў ляць су вязь 
гэ тых аса цы я цый з гра мад ствам. Ка лі гэ та га дру го га пунк ту 
ня ма, паў ста юць праб ле мы і не па ра зу мен ні на конт та го, хто 
мы і што мы ро бім. На ту раль на, ка лі мы ў пад пол лі і пра цу ем 
на паў ле галь на, то гэ тыя пы тан ні яшчэ і пе ра мна жа юц ца па між 
са бой.

— Кож ны ча ла век мае пра ва зай мац ца пра ва аба рон чай 
дзей нас цю ін ды ві ду аль на. Для Вас, як пра ва аба рон цы, важ на 
на ле жаць да ней кай ар га ні за цыі?

— Для мя не важ на. І я лі чу за вя лі кі го нар пра ца ваць у та кой 
ар га ні за цыі, як «Вяс на». 

Лі чу важ ным ме на ві та су поль нае вы ра шэн не гра ма дзя на мі 
сва іх праб лем, аба ро ну сва іх ін та рэ саў, чым яны зай ма юц ца 
па ўлас най іні цы я ты ве, не за леж на ад па лі тыч ных гуль цоў, 
якія ёсць у кра і не. Гэ та ме на ві та тое, з ча го пля цец ца тка ні на 
гра ма дзян скай су поль нас ці, — кроп кі агуль на га дзе ян ня, 
са лі дар най пра цы па лю бых пы тан нях. Без гэ та га ў нас не бу дзе 
гра ма дзян скай су поль нас ці з вяр шэн ствам дэ ма кра тыч ных 
каш тоў нас цяў.

— Ка лі лас ка, дай це азна чэн не: Пра ва аба рон чы цэнтр 
«Вяс на» — гэ та...?

— Вя ду чая пра ва аба рон чая ар га ні за цыя ў Бе ла ру сі.

— А што «Вяс на» зна чыць для Вас?
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— Гэ та род ная ар га ні за цыя, у якой шмат сяб роў, па плеч ні каў, 
лю дзей, які мі я ма гу га на рыц ца, га на рыц ца тым, што яны ро бяць. 
Спа дзя ю ся, што і яны мною так са ма. Гэ та ася ро дак, у якім ця бе 
ра зу ме юць.

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Ма ры на Стат ке віч, Ба ры саў

Пад час ак цыі са лі дар нас ці 
з арыш та ва ным Але сем 
Бя ляц кім у яго ны Дзень 
на ра джэн ня. 25 ве рас ня 
2011 го да.

Іду па жыц ці 
з «Вяс ной» 
у ду шы



Пер шую па ло ву свай го жыц ця Ма ры на Стат ке віч пра жы ла ў Санкт-Пе цяр бур гу 
(на той час ён яшчэ быў Ле нін гра дам), дзе скон чы ла па лі тэх ніч ны ін сты тут па 
спе цы яль нас ці «ін жы нер-сіс тэ ма тэх нік». У 1983-м го дзе па ся мей ных аб ста ві нах 
пе ра еха ла ў Бе ла русь, у Ба ры саў. Мае бе ла рус кія ка ра ні — ма ці ро дам з Пін ска. 
У пра ва аба рон чую дзей насць прый шла ў 2003-м го дзе і пры зна ец ца, што з той 
па ры ідзе па жыц ці з «Вяс ной» у ду шы.

Ма ры на Ма ры на 
Стат ке вічСтат ке віч
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— Так атры ма ла ся, што на пра цу ў «Вяс ну» ў 2003-м го дзе я 
прый шла зу сім вы пад ко ва: мая па пя рэд ні ца не ба чы ла ся бе ў ро лі 
пра ва аба рон цы і пра па на ва ла мне па спра ба ваць...

— Вось та кім рап тоў ным быў Ваш пры ход?
— Так, са праў ды. Праў да, на той мо мант я ве да ла ўжо пра 

іс на ван не пра ва аба рон чай ар га ні за цыі «Вяс на». І толь кі пра яе! 
Мне вель мі па да баў ся Алесь Бя ляц кі, я заў сё ды чы та ла яго ныя 
ін тэр в'ю — і там не бы ло ні чо га, што б мне не спа да ба ла ся. Усё, 
што ён ка жа і ро біць — пе ра ка наў ча, уз ва жа на... І, на пэў на, я 
па га дзі ла ся на пра па но ву ме на ві та та му, што Алесь Вік та ра віч 
мне вель мі па да баў ся. «Доб ра па пра ца ваць по бач з та кім 
ча ла ве кам!», — я па мя таю гэ тае сваё ад чу ван не...

Я па ду ма ла, ча му б не па спра ба ваць, бо сыс ці заў сё ды 
мож на — ка лі ў мя не не атры ма ец ца ці я не апраў даю да ве ру да 
ся бе. Ужо во сем га доў у «Вяс не» — і я ні хві лі ны не па шка да ва ла, 
што са мной та кая ме та мар фо за ад бы ла ся.

— З ця гам ча су прый шло ўсве дам лен не та го, што та кое 
«Вяс на»?

— Праз зу сім ка рот кі час я зра зу ме ла, што за «ар га нізм» та кі 
на ша «Вяс на»... Вель мі спа да ба лі ся лю дзі: ідэй ныя, моц ныя 
ду хам, яны бяз меж на лю бяць Бе ла русь і род ную мо ву. За раз 
я вель мі люб лю сва іх ка ле гаў, па ста ян на пад трым лі ваю з імі 
ста сун кі і вель мі ра да та му, што ў мя не так шмат сяб роў, чые 
мер ка ван ні для мя не важ ныя, і сяб роў ства на шае я вель мі ша ную.

Мя не пе ра паў няе го нар за тое, што «Вяс на» — са мая вя до мая, 
са мая па ва жа ная. А гэ та я ба чу, ка лі раз маў ляю з прос ты мі 
людзь мі. Вось ка лі ка жаш, што ты прад стаў нік гэ тай ар га ні за цыі, 
то ў лю дзей ад ра зу да вер уз ні кае, пры чым ва ўсіх — хто хоць 
кры ху ве дае, неш та чуў пра наш Пра ва аба рон чы цэнтр.

— А што для Вас азна чае быць пра ва аба рон цам?
— Пра ва аба рон ца — гэ та гу чыць год на... У нар маль ных 

дэ ма кра тыч ных кра і нах да лю дзей, якія аба ра ня юць пра вы 
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ін шых, ста вяц ца з вя лі кай па ва гай. У Бе ла ру сі, на жаль, на шая 
дзей насць над звы чай аб ме жа ва ная. Тым не менш, асноў ная 
мэ та на шай дзей нас ці — да па ма гаць лю дзям! І не толь кі 
юры дыч на-пра ва вы мі кан суль та цы я мі, а ўся ляк...

— Ці ёсць у Ва шай пра ва аба рон чай прак ты цы вы па дак, які 
ўза два е це най час цей?

— За раз вось уз га даў ся, на пэў на, адзін з пер шых вы пад каў, 
які скон чыў ся пос пе хам. Гэ та бы ло яшчэ ў са мым па чат ку ма ёй 
пра ва аба рон чай пра цы. Да нас звяр ну ла ся сту дэнт ка, якую 
ад лі чы лі з ме ды цын скай ву чэль ні (за раз гэ та мед ка ледж), і 
яна вы ра шы ла, што з гэ тым пы тан нем трэ ба ра за брац ца. Та кая 
вось сме лая дзяў чы на бы ла — пай шла на сту пам на ды рэк та ра 
на ву чаль най уста но вы. А кан флікт там быў у тым, што дзяў чы на 
па тра пі ла ся на во чы ды рэк та ру, ка лі ку ры ла, а ку рыць у ву чэль ні 
бы ло за ба ро не на. Але яна ра бі ла гэ та па-за тэ ры то ры яй 

Пад час па да рож жа ў Амстэр да ме. 2011 год.
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на ву чаль най уста но вы. Ад нак па коль кі ў мед ву чэль ні вя лі кая 
на пру жа насць з мес ца мі, то ды рэк тар, ві даць, спра ба ва ла 
гэ тае мес ца для ка гось ці вы зва ліць. Яна з вак на ўба чы ла, што 
на ву чэн ка ку рыць — і тут жа вы ве сі ла за гад пра яе ад лі чэн не. 
Да ве даў шы ся пра гэ та, баць ка дзяў чы ны злёг у шпі таль, у яе 
ма ці так са ма быў жу дас ны стрэс, та му што іх дач ка толь кі па ру 
ме ся цаў пра ву чы ла ся, а па сту піць ту ды вель мі ня лёг ка. І ву чы ла ся 
дзяў чы на доб ра... Мы на пі са лі за яву на імя ды рэк та ра, у якой 
пра сі лі пісь мо ва па тлу ма чыць, на якой пад ста ве яна пры ня ла 
ра шэн не пра ад лі чэн не (у за га дзе пра гэ та фак тыч на не бы ло 
ні вод на га сло ва). І — за гад пра ад лі чэн не тут жа зня лі! Дзяў чы на, 
вя до ма, бы ла прос та шчас лі вая. Яе ма ці тэ ле фа на ва ла і са слязь мі 
ў го ла се вы каз ва ла па дзя ку за да па мо гу. Я па мя таю, што гэ та 
пер шая на шая да па мо га, хоць яна зу сім мі ні маль ная бы ла, якая 
скон чы ла ся вось так па спя хо ва.

На жаль, у на шай пра цы не так шмат пе ра мо гаў... Ад нак усё ж 
ёсць! Іх ма ла — але як яны ра ду юць...

— А з які мі праб ле ма мі Вам най час цей да во дзіц ца 
пра ца ваць?

— Праб ле мы ў цэ лым па кра і не па доб ныя. Бо пра ва аба рон чыя 
праб ле мы, у асно ве якіх ля жаць ста сун кі «ўла да-ча ла век», у 

Ма ры на Стат ке віч з сы нам 
Кі ры лам пад час ад па чын ку 
ў Еў па то рыі. 2009 год.
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боль шас ці сва ёй «вы ра ша юц ца» на ка рысць ула даў. Ня ма ў 
кра і не не за леж на га су да, пар ла мен та, ма ла не за леж ных срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі. Усё гэ та трэ ба ства рыць.

Фак тыч на за пра вы ча ла ве ка зма га юц ца пе ра важ на гра мад скія 
ак ты віс ты. Прос тыя лю дзі, на жаль, у боль шас ці вы ра ша юць 
свае жыц цё выя праб ле мы: раз мен ква тэ раў, па дзел ма ё мас ці 
і та му па доб ныя. І каб узро вень пра ва вой свя до мас ці ў на шым 
гра мад стве ўзрос, гра мад ству не аб ход на спа чат ку страх 
пе ра адо лець. «Па кроп лі з ся бе вы ціс нуць ра ба» — гэ та вель мі 
скла да на. На пі саць за яву на на чаль ні ка, які па ру шае твае пра вы, 
звяр нуц ца ў пра ку ра ту ру, каб ра за бра лі ся ў сі ту а цыі, — та кі крок 
да ец ца вель мі цяж ка, на шмат ляг чэй мах нуць ру кой, та му як «усё 
роў на ні чо га не здо лею да маг чы ся». Усё ж на гэ та па ві нен быць 
ад па вед ны ўзро вень — і для ра зу мен ня, што трэ ба зма гац ца 
за свае пра вы, і для пе ра адо лен ня гэ та га стра ху. Але страх 
пе ра адоль ны, ка лі сіс тэ ма зме ніц ца...

— Ці заў сё ды з на го ды Ва шай дзей нас ці зна хо дзі це 
па ра зу мен не з ты мі, хто по бач — сям'я, сяб ры, су се дзі, ка ле гі... Ці 
ад чу ва ец е ў звяз ку з гэ тым ней кае асаб лі вае стаў лен не да ся бе з 
бо ку ін шых лю дзей?

Па рыж, на пры ступ ках Гранд Апе ра, 2011 год.
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— Мая сям'я і мае сяб ры ве да юць, чым я зай ма ю ся, 
пад трым лі ва юць і ўхва ля юць мой вы бар ... Мае дзе ці, сын і дач ка, 
час та ка жуць «га на рым ся та бою»! А што ты чыц ца ін шых — для 
мя не вель мі важ на, каб маё сум лен не бы ло чыс тае, каб мя не 
ўхва ля лі мае бліз кія ...

— У Бе ла ру сі ў пра ва аба ро не муж чын і жан чын па роў ну — 
не ду маю, што над та па мы ля ю ся. А пра ца ваць атрым лі ва ец ца 
на роў ні. Ці скла да ней тут «сла бо му по лу»?

— У Бе ла ру сі ўсім не са лод ка пры хо дзіц ца: і жан чы нам, і 
муж чы нам, і ста рым, і дзе цям. Ча ла ве чае жыц цё ў Бе ла ру сі ма ла 
што вар тае. На ша ўла да ста віц ца да пра ва аба рон цаў пры клад на 
так, як і да па лі тыч най апа зі цыі.

— Вы не ад на ра зо ва ме лі маг чы масць па зна ё міц ца з пра цай 
за меж ных ка лег, пра ва аба рон чых ар га ні за цый з роз ных кра ін. 
Што б ха це лі пе ра няць у сваю пра цу і на коль кі лі чы це гэ та 
маг чы мым?

Ма ры на Стат ке віч 
з дач кой Ма ры яй. 
2011 год.
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— Я ўжо ка за ла, што ў дэ ма кра тыч ных кра і нах пра ва аба рон цы 
— вель мі па ва жа ныя лю дзі. Яны сва бод на, бес пе ра шкод на 
на зі ра юць за вы ба ра мі, на вед ва юць тур мы, вель мі шы ро ка 
вя дуць пры ёмы гра ма дзя наў, вы сту па юць па тэ ле ба чан ні і ў 
роз ных СМІ, да па ма га юць лю дзям у су дах і так да лей. У на шай 
кра і не пры іс ну ю чай ула дзе ажыц цяў ляць усё пе ра лі ча нае 
не маг чы ма.

— Ці ёсць у Вас ней кая аса біс тая пра ва аба рон чая ма ра?
— У мя не ёсць та кая ма ра. Ха чу, каб «Вяс на» на рэш це бы ла 

за рэ гіст ра ва ная, каб на дзвя рах на ша га офі са з'я ві ла ся таб ліч ка: 
«Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на». Ба ры саў ская фі лія»... У мя не 
та кая ма ра: у нас бу дзе свой офіс, дзе мы бу дзем пра ца ваць (не 
ду ма ю чы пра тое, што вось за раз да нас прый дуць і ад бя руць 
усе кам пу та ры, і не толь кі ад бя руць, але і нас усіх пе ра сад жа юць 
прос та за тое, што мы ма ні то рым вы ба ры), і што ў гэ ты офіс 
змо гуць пры хо дзіць лю дзі... На огул, у нас та кі офіс быў, ка лі 
бы ла рэ гіст ра цыя, і лю дзі пры хо дзі лі, ве да ю чы, што тут та кая 
ар га ні за цыя зна хо дзіц ца. Быў пра кла дзе ны марш рут, мож на бы ло 
не да ваць ні я кіх аб вес так — лю дзі ве да лі, што ў гэ тым мес цы ім 
ака жуць пад трым ку. Вось я ма ру, што ў нас та кі офіс зноў з'я віц ца.

— Ма ры на, у пра ва аба рон чую дзей насць Вы прый шлі 
не ча ка на. Ка лі б гэ так жа не ча ка на на да ры ла ся маг чы масць 
ка ар ды наль на змя ніць на пра мак сва ёй пра цы, ці па га дзі лі ся б?

— Не! Мне вель мі па да ба ец ца і да па ма гаць лю дзям, і 
пра ца ваць у «Вяс не». «Вяс на» — гэ та Ка ман да, я — у гэ тай 
Ка ман дзе! Дзя кую за гэ та свай му Лё су!

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Вік тар Са зо наў, Грод на

Дзень во лі 25-га 
са ка ві ка
ў Га род ні. Вік тар 
Са зо наў — адзін 
з ар га ні за та раў. 
2001 год.

Ка лі ты ў «Вяс не» — 
ты пад піль ным на гля дам 
ула даў. І гэ та так са ма 
пэў ная ад зна ка пра цы 
ар га ні за цыі



Вік тар Са зо наў на ра дзіў ся 18-га каст рыч ні ка 1963-га го да ў вёс цы Галь ша ны 
Ашмян ска га ра ё на Га ра дзен скай воб лас ці. Там жа ў 1980-м го дзе скон чыў 
ся рэд нюю шко лу. У 1981-83-х га дах слу жыў у вой ску. З 1985-га го да па сён няш ні 

дзень пра жы вае ў Га род ні.
Аду ка цыю гіс то ры ка атры маў у Га ра дзен скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 

Ян кі Ку па лы. Пра цоў ны шлях прай шоў ад то ка ра (на пер шую пра цу ўлад ка ваў ся 
ў 16 га доў у фі лі ял Віль нюс ка га за во да ра дыё вы мя раль ных пры бо раў у 
Ашмя нах) да на ву коў ца (на ву ко вы су пра цоў нік Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 
гіс то рыі рэ лі гіі ў Га род ні).

З'яў ля ец ца сяб рам Са ю за бе ла рус кіх пісь мен ні каў, пуб лі цыс там, 
пісь мен ні кам, ана лі ты кам, пра ва аба рон цам, па лі ты кам.

Кі руе Га ра дзен скім аб лас ным ад дзя лен нем Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на».

Вік тар Вік тар 
Са зо наўСа зо наў
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— Вік тар Са зо наў — асо ба шмат гран ная. Пе рад 
гэ тай гу тар кай я ўвя ла ў по шук Google Ва шае імя — як 
пра ва аба рон цы, як гра мад ска-па лі тыч на га дзея ча і як 
пісь мен ні ка і пуб лі цыс та. Па вы ні ках по шу ку ў якас ці 
пра ва аба рон цы Вы су стра ка е це ся ў Ін тэр нэ це 28 600 ра зоў, як 
лі дар Га ра дзен скай ар га ні за цыі БСДГ — 426, як пісь мен нік — 
5 620. Ці ка ва, як Вы аса біс та рас ста ві це пры яры тэ ты ў сва ёй 
дзей нас ці?

— Я б на пер шае мес ца па ста віў па тры я тызм і зма ган не за 
сваю кра і ну, та му што з гэ та га ўсё па чы на ла ся. Па чы на ла ся ўсё 
са зма ган ня за бе ла рус касць, за не за леж насць на шай кра і ны. 
Гэ та бы ло ў са мыя ма ла дыя га ды, яшчэ ў ча сы Са вец ка га Са ю за, 
ка лі мы прос та бы лі вель мі на іў ныя і ду ма лі, што да стат ко ва 
пра гнаць ка му ніс таў — і жыц цё на ла дзіц ца са мо па са бе. І 
што толь кі ка му ніс ты кеп скія, а ўсе ас тат нія лю дзі доб рыя. 
Ка лі вы свет лі ла ся, што гэ та не зу сім так, што доб рыя лю дзі 
су стра ка юц ца і ся род ка му ніс таў, а кеп скія — і ся род не ка му ніс таў, 
да вя ло ся, па ста ле ўшы, вы бі раць тыя ві ды дзей нас ці, якія зноў 
жа пры ня суць боль шую ка рысць той ідэі юнац тва — бе ла рус кай 
ідэі, не за леж ніц кай ідэі, па бу до вы бе ла рус кай дзяр жа вы, у якой 
лю дзі жы вуць больш-менш за мож на, спра вяд лі ва ў пер шую чар гу. 
Та му ў ма ім жыц ці ёсць мес ца па лі тыч на му зма ган ню, гра мад ска 
ак тыў най дзей нас ці. І, без умоў на, пра ва аба рон чай дзей нас ці — 
яна най больш за па тра ба ва ная на сён няш ні дзень у гра мад стве. 
Са мае га лоў нае, што ад на дум цы, якія бы лі ў ма ла до сці, ту ды 
так са ма пай шлі зма гац ца — ня гле дзя чы на тое, што ў на шай кра і не 
гэ та, на  жаль, не бяс печ ная дзей насць.

Ка неч не, з ад но га бо ку, ёсць не вя ліч кія скла да нас ці, аль бо 
вя лі кія скла да нас ці, па той пры чы не, што па доб ная дзей насць 
у нас не ві та ец ца і на ват пе ра сле ду ец ца, та му што яна за мі нае 
жыць тым лю дзям, у ру ках якіх сён ня скан цэнт ра ва ная ўла да, 
лю дзям, якія сён ня пры ма юць ра шэн ні, як па лі тыч ныя, так і 
ін ша га ха рак та ру, што да ты чаць жыц ця на ша га гра мад ства. Але, 
з дру го га бо ку, гэ та вель мі кам форт на, та му што ты за ста еш ся 
са мім са бой. Ты вель мі шчас лі вы тым, што та бе па прос ту ні чо га 
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не трэ ба вы дум ляць у сва ім жыц ці, а тое, чым ты зай ма еш ся, 
ад па вя дае твай му све та гля ду, ад па вя дае скла ду твай го ха рак та ра. 
Ад па вя дае ата чэн ню ва кол ця бе — у ця бе ёсць са праўд нае 
сяб роў ства, ёсць бліз кія па ін та рэ сах лю дзі, з які мі ты мо жаш 
раз маў ляць, вы ра шаць ней кія пы тан ні, фі ла соф ства ваць на ней кія 
тэ мы. І я вель мі ра ды, што за ста ю ся ў гэ тых шэ ра гах, я гэ тым 
га на ру ся.

Але я га на ру ся не толь кі тым, што я пра ва аба рон ца, а так са ма і 
тым, што мне ўда ец ца неш та пі саць, і лю дзі гэ та чы та юць. Та му на 
сён няш ні мо мант пры яры тэ ты рас стаў ля юц ца зноў жа на ка рысць 
той бе ла рус кай кра і ны, пра якую мы ма ры лі, і ма ры юнац тва 
за ста юц ца.

— Ка лі Вы ўжо па ча лі ка заць пра сва іх па плеч ні каў і 
ад на дум цаў, то з ча го па ча ла ся ва шая «Вяс на» і што для Вас 
азна чае сяб роў ства ў гэ тай ар га ні за цыі?

— Яшчэ ў га ды ран ня га юнац тва я быў зна ё мы са 
ства раль ні ка мі «Вяс ны», у тым лі ку і з яе кі раў ні ком Але сем 
Бя ляц кім. І на пэў ным эта пе (не на са мым ран нім) мне па прос ту 
бы ло пра па на ва на ўліц ца ў шэ ра гі гэ тай ар га ні за цыі, што я з 
за да валь нен нем з ра біў. Та му што ўжо на той мо мант я са чыў 

Пі кет у пад трым ку бе ла рус кай мо вы. 
Грод на, 2003 год.
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за дзей нас цю ўсіх ар га ні за цый, у тым лі ку і пра ва аба рон чых, і 
мне вель мі па да ба ла ся дзей насць «Вяс ны», лю дзей, якія там 
пра цу юць. І я ўспры маю за го нар для ся бе, што зна хо джу ся са 
сва і мі па плеч ні ка мі і на да лей, і раз гля даю гэ та як ацэн ку з бо ку 
ар га ні за цыі ма ёй дзей нас ці на Га ра дзен шчы не.

— А ці ад чу ва е це Вы ней кія асаб лі выя ад но сі ны да ся бе як да 
«вяс ноў ца» з бо ку ўла даў, з бо ку на сель ніц тва?

— Без умоў на. Ска жам, ка лі ў ча ла ве ка ўзні ка юць ней кія 
праб ле мы з прад стаў ні ка мі ўла ды роз ных уз роў няў, то ён ідзе 
шу каць па ра тун ку «ў апа зі цыю». І ка лі ён звяр та ец ца ў лю бую 

 Чэ ха сла вац кая Са цы я ліс тыч ная 
Рэс пуб лі ка. Пад час служ бы 
ў са вец кім вой ску ў дэ сан це 
спе цы яль на га пры зна чэн ня. 
Па сад ка ў са ма лёт пе рад 
пры жка мі. 1983 год.

Вік тар Са зо наў з Івон кай Сур ві лай. З'езд 
бе ла ру саў све ту. Пра га, 2005 год.



138

Віктар Сазонаў:Віктар Сазонаў: « «Ка лі ты ў «Вяс не» — ты пад піль ным на гля дам ула даў...»

з пар тый, а там ба чаць, што па ру ша ныя яго пра вы, то ад ра зу 
ка жуць: «Ідзі ў «Вяс ну». То бок, лю дзей на кі роў ва юць у 
«Вяс ну» — ар га ні за цыю, дзе «ва шы мі праб ле ма мі зой муц ца». 
Ма ла та го, ін шыя пра ва аба рон чыя плы ні, якія ба чаць 
сур' ёз насць праб ле мы і ра зу ме юць, што не мо гуць гэ ту 
праб ле му вы ра шыць, яны так са ма ра яць лю дзям звяр нуц ца 
ў «Вяс ну». І не гля дзяць, што гэ та ар га ні за цыя, якую мож на 
на зваць кан ку рэн там. Хоць, ка нечне, у на шай рэ ча іс нас ці 
на зы ваць адзін ад на го кан ку рэн та мі нель га, з ін шы мі 
ар га ні за цы я мі мы па плеч ні кі, бо ідзем ад ным шля хам. Та кім 
чы нам, з бо ку гэ тых лю дзей, гра мад ска-па лі тыч ных лі да раў і 
ак ты віс таў ад ра зу ад чу ва ец ца, што ёсць ар га ні за цыя «Вяс на» і 
хто ты для іх, ка лі там пра цу еш. І ты ра зу ме еш, якую мар ку трэ ба 
тры маць.

Што ты чыц ца стаў лен ня з бо ку ўла даў, то тут усё зра зу ме ла: 
ка лі ты ў «Вяс не» — ты пад піль ным на гля дам. І гэ та так са ма 

Вік тар Са зо наў са Ста ні сла вам Шуш ке ві чам. 
Усе бе ла рус кі з'езд за Не за леж насць. 
Мінск, 2000 год.
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пэў ная ад зна ка пра цы ар га ні за цыі. Та му што ўла да ве дае, што гэ та 
ар га ні за цыя аў та ры тэт ная. А мы, на  жаль, сён ня ма ем ула ду, якая 
хо ча быць аў та ры тэт най толь кі са ма, ад нак не мо жа зра зу мець, 
што, каб «слыць ка ра лём, трэ ба быць ка ра лём». Ка лі ты хо чаш, 
каб лю дзі лі чы лі ця бе аў та ры тэт най, трэ ба стаць аў та ры тэт най. 
Толь кі і ўся го...

— Вы за кра ну лі тэ му апа зі цыі. У ма са вай свя до мас ці 
пра ва аба рон цы так са ма апры ёры апа зі цы я не ры. Лю дзі, якія 
ўжо звяр та лі ся да пра ва аба рон цаў, па чы на юць ра зу мець, хто 
гэ та та кія і чым яны зай ма юц ца. Боль шасць жа на сель ніц тва 
трак туе дзей насць пра ва аба рон цаў як апа зі цый ную, пры чым, 
ча сам і з не га тыў най афар боў кай...

— Я б ска заў, што там, дзе мы пра цу ем, гэ та з'я ва ма са ва га 
ха рак та ру не мае. Ка нечне, ёсць не ка то рыя вы пад кі, ка лі мы 
пры хо дзім на ней кія ак цыі — дзе на шым аба вяз кам з'яў ля ец ца 
на зі раць за тым, ці не па ру ша юц ца пра вы гра ма дзя наў — і там 
ба чым не толь кі лю дзей з чыс ты мі ва чы ма, якія ад стой ва юць 
свае по гля ды, але і за сла ных пра ва ка та раў. І гэ тыя лю дзі мо гуць 
па каз ваць паль цам і кры чаць на пуб лі ку, што хтось ці пры слаў 
гэ тых пра ва аба рон цаў, хтось ці іх утрым лі вае і ін шыя па доб ныя 
рэ чы. Але чым больш пра хо дзіць ча су, тым ві да воч ней, што 

 З жон кай 
Га лі най, дач кой 
Воль гай, сы нам 
Ула дзі мі рам. 
По ле ка ля вёс кі 
Гу даў шчы на, 
Ашмян скі ра ён.
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пуб лі ка рэ агуе на па доб ныя рэ чы з ра зу мен нем та го, што 
на са мрэч ад бы ва ец ца, і хто на са мрэч гэ тыя лю дзі. Та му не га ты ву 
з бо ку на сель ніц тва на сён ня не ад чу ва ец ца.

А тое, што лю дзі ў ад ну ку чу збі ва юць усе ар га ні за цыі і 
на зы ва юць іх «апа зі цы яй», па вя лі кім ра хун ку, «за слу га» 
бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня. На па чат ку пра па ган да на ма га ла ся са 
сло ва «апа зі цы я нер» зра біць не га тыў. Пас ля ха це ла зра біць, каб 
сло ва «апа зі цы я нер» аса цы я ва ла ся з ча ла ве кам, які хо ча неш та 
зні шчыць, не ка га на неш та пад бух тор вае, зма га ец ца су праць 
ней ка га кур су, не за леж на ад та го, доб ры гэ ты курс ці кеп скі, але 
з тым, каб неш та ў кра і не пе ра вяр нуць, а по тым кра і ну ці неш та 
з гэ тай кра і ны не ка му ад даць-пра даць. Але — ні чо га страш на га! 

 Грод на. Вік тар Са зо наў вы сту пае 
на свят ка ван ні 10-х угод каў 
Дэк ла ра цыі аб су вер эні тэ це 27-га 
лі пе ня 2000 го да.
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Як бы ўла да ні ста ра ла ся, не толь кі сло ва «пра ва аба рон ца», але 
і сло ва «апа зі цыя» ўспры ма ец ца боль шас цю на сель ніц тва ўсё з 
боль шай і боль шай на дзе яй.

— Яшчэ ад но «агуль на вя до мае» мер ка ван не — пра 
аморф насць бе ла ру саў у спра ве ад стой ван ня сва іх пра воў. 
Як вы гля дае сі ту а цыя ў Ва шым рэ гі ё не: ці хо чуць га ра дзен цы 
ад стой ваць свае пра вы?

— Ха чу ска заць, што хо чуць. І я што дзён на ці каў лю ся, якія і 
ў ін шых рэ гі ё нах на строі. Ма гу ска заць, што там тое ж са мае — 
хо чуць гэ та га і ма гі лёў цы, і го мель цы, і ўсе ас тат нія бе ла ру сы. 
Зы хо дзя чы з улас на га до све ду, я не ма гу на зваць бе ла рус кае 
на сель ніц тва аморф ным і та кім цяж ка ва тым да ад стой ван ня сва іх 
пра воў. Я ма гу ска заць, што бе ла рус кае гра мад ства не агрэ сіў нае. 
І вось гэ тую ма са вую не агрэ сіў насць ча сам ус пры ма юць як 
аморф насць.

Ка лі мы па гля дзім, коль кі на сён няш ні дзень лю дзей — 
пад не ве ра год на вя лі кім ціс кам, пад не ве ра год на вя лі кай 
ры зы кай для свай го лё су, а ча сам на ват для жыц ця — ак тыў на 
ад стой ва юць свае пра вы, то ўба чым, што гэ та да во лі вя лі кі 
ад со так, яко му мо жа па зайз дрос ціць кож ная на цыя. Не бы вае 
та ко га, каб у ней кай кра і не дзе вя нос та ад сот каў лю дзей па ча лі 
зма гац ца за ней кую ідэю. Так, у дзень вы ба раў яны пры хо дзяць 
га ла са ваць там, дзе ёсць сва бод ныя вы ба ры.

Пры кла дам, мы па мя та ем, як уз нік ла ГКЧП, і коль кі лю дзей 
вый шла з ім зма гац ца. Я б ска заў, да стат ко ва ма ла — та му што 
лю дзі ба я лі ся і не бы ло да зво ле на. Але свят ка ваць пе ра мо гу 
дэ ма кра тыі ў Маск ве вый шаў увесь го рад, і ўсе лю дзі ка за лі, што 
як раз бы лі ка ля Бе ла га До ма, ад стой ва лі і так да лей. Ка лі ня ма 
ча го ба яц ца, та ды лю дзі больш ма са ва вы хо дзяць.

Дык вось у на шай кра і не ёсць ча го ба яц ца. І тое, што ў гэ тай 
ат мас фе ры ства ра е ма га стра ху зна хо дзіц ца так шмат лю дзей, якія 
ад стой ва юць свае пра вы, га во рыць пра вя лі кую сме ласць на цыі, 
пра по гля ды элі ты гэ тай на цыі, пра іх пла на ван не бу ду чы ні кра і ны 
і пра тое, што яны га то выя зра біць кра і ну леп шай.
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Та му я б на шую на цыю на зваў да стат ко ва сме лай, але не 
агрэ сіў най. Ге не тыч на гэ тая на цыя ве дае і мае ба га ты до свед 
та го, што ме на ві та агрэ сія мо жа пры вес ці да та го, што лю дзі 
па чы на юць на ват з па плеч ні ка мі ту зац ца. Та му лю дзі ідуць 
шля хам, які ган дзіз мам, мо жа, на зваць і скла да на, бо ган дзізм 
мае яск ра ва акрэс ле ную мэ ту, і кож ны крок мае на мэ це змя ніць 
свя до масць як пры хіль ні каў, так і пра ціў ні каў. Бе ла рус кі 
ган дзізм — ён унут ра ны, яд наль ны: ка лі лю дзі ў пэў ны час 
вы хо дзяць па ка заць, за што яны. Бы лі вы ба ры — лю дзі вый шлі. 
Да лей яны пай шлі зай мац ца кож ны сва і мі спра ва мі — і, тым не 
менш, яны ча ка юць ад элі ты чар го ва га кро ку. Гэ та ве дае і ўла да, 
та му ад бы ва юц ца та кія жорст кія рэ чы.

У свой час я лі чыў, што За ход няя Бе ла русь у сэн се 
на цы я наль най ідэі, пра еў ра пей скіх по гля даў пра су ну ла ся больш 
за Ус ход нюю. І так са ма га на рыў ся тым, што я га ра дзе нец, я 
за ход нік, што мы ў аван гар дзе. З га да мі я зра зу меў, што гэ та не 
так. З га да мі я зра зу меў, што ня ма За ход няй і Ус ход няй 
Бе ла ру сі — уся Бе ла русь пра еў ра пей ская. Гэ та ся дзіць у ге на ты пе 
ўсіх бе ла ру саў. Нас мож на на ду рыць на ней кі ка рот кі час, асаб лі ва 
ста рэй шае па ка лен не, якое сла бей шае і не жа дае пе ра ме наў 
толь кі та му, што па прос ту ба іц ца не вы жыць у ча сы пе ра ме наў. 
Але я б ха цеў ска заць, што Бе ла русь — уся пра еў ра пей ская, уся 
гля дзіць ту ды ў сва ім ге на ты пе.

— Пра ва аба рон цы ад стой ва юць пра вы лю дзей на 
вы каз ван не свай го мер ка ван ня, ня гле дзя чы на тое, па дзя ля юць 
яны гэ тае мер ка ван не, жыц цё вую па зі цыю, лад жыц ця ці 
не. Ці ўзні кае ча сам жа дан не па кры ты ка ваць ча ла ве ка за 
«ня пра віль ныя» по гля ды?

— Не. Ка лі ча ла век прый шоў да мя не са сва ёй праб ле май 
як да пра ва аба рон цы, то пе ра кон ваць яго, што ён не пра вы і 
ка заць: «слу хай, ка лі ты на стой ва еш, я твае пра вы бу ду за раз 
ад стой ваць, але вось лепш, на маю дум ку...» — та ко га не 
бы вае. Ка лі мя не вель мі моц на за кра не яго па зі цыя, то я ма гу 
сваё мер ка ван не ў дру ку вы клас ці, каб уз мац ніць свой по гляд, 
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але ста рац ца ча ла ве ка ад га ва рыць — на сён няш ні дзень я 
гэ та га не раб лю. Хоць, са праў ды, прый сці да гэ та га ўда ло ся не 
ад па чат ку.

Ра ней ха це ла ся не па га джац ца з та кі мі людзь мі, але па чы на еш 
ра зу мець, што чым я та ды ад роз ні ва ю ся ад гэ тай ула ды. Толь кі 
тым, што мае ме та ды не та кія жорст кія, што яны та кія «тро шач кі 
збо ку» і з вы ра зам тва ру мі лым? То гэ тае ад роз нен не не та кое 
ўжо і моц нае.

— Пра ва аба рон цы па він ны мець сва бо ду кры ты ка ваць 
— гэ та га пунк ту гле джан ня пры трым лі ва ец ца ка мі сар Ра ды 
Еў ро пы па пра вах ча ла ве ка То мас Ха мар берг, кры ты ку ю чы 
ата кі на пра ва аба рон чыя ня ўра да выя гру пы з бо ку ўла даў. А як 
лі чыць Вік тар Са зо наў: ка лі бе ла рус кія пра ва аба рон цы та кую 
сва бо ду зай ме юць, і што для гэ та га па він на ад быц ца ў на шай 
кра і не?

— Кры ты ка ваць па ві нен мець пра ва кож ны ча ла век, пры чым 
кры ты ка па він на быць пра пар цы я наль най та му ча ла ве ку, яко га 
кры ты ку юць. То бок, чым боль шая ўла да ў ру ках ча ла ве ка, 
тым больш у яго маж лі вас цяў па ру шаць за ка на даў ства і тым 
больш у яго маж лі вас ці зра біць неш та су праць ін шых, зра біць 
не спра вяд лі ва. Чым больш ча ла век ста но віц ца пуб ліч ным — тым 
боль шае ўзні кае пра ва кры ты ка ваць гэ та га ча ла ве ка за яго ныя 
дзе ян ні.

Зра зу ме ла, што ў на шай кра і не маж лі васць сва бод на 
кры ты ка ваць мы змо жам атры маць та ды, ка лі зме ніц ца гэ тая 
ўла да. Бо са ма па са бе яна не зме ніць свае по гля ды, у яе ін шая 
струк ту ра. І та му сва бо ды на кры ты ку ў яе бок яна даць не мо жа.

 Ад са мо га па чат ку ўста ля ван ня гэ тай ула ды, ка лі яшчэ не бы ло 
та кіх рэ прэ сі яў, якія ёсць сён ня, у за ка на даў ства ўжо ўно сі лі ся 
ар ты ку лы, якія за ба ра ня юць кры ты ка ваць — спа чат ку га лоў на га 
ча ла ве ка ў кра і не, а пас ля ўжо і ін шых чы ноў ні каў. Ар ты ку лы за 
аб ра зу. 

Што та кое аб ра за? Ка лі я вы ка заў свае дум кі, якія не 
ад па вя да юць дум кам гэ та га ча ла ве ка, то гэ та ўжо і аб ра за 
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атрым лі ва ец ца? Та кім чы нам, я пе ра ка на ны, што са зме най гэ тай 
ула ды аў та ма тыч на ад па дуць гэ тыя ар ты ку лы, і ў гра мад стве 
аў та ма тыч на з'я віц ца маж лі васць сва бод най кры ты кі. Ча му? Та му 
што гра мад ства да гэ та га са спе ла ўжо.

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Аляк сей Ла піц кі, Жо дзі на

Асноў ныя тэ зі сы 
па жыц ці — 
за праў ду і пра ва

Aляксей Ла піц кі. 
Віль ня, 2007 год.



Аляк сей Ла піц кі на ра дзіў ся 15 са ка ві ка 1963 го да ў Го ме лі ў сям'і на стаў ні каў. 
Скон чыў фі зі ка-ма тэ ма тыч ную шко лу з за ла тым ме да лём і му зыч ную шко лу 
па кла се фар тэп' я на. Так са ма са школь ных ча соў зай маў ся на столь ным 
тэ ні сам, па якім з'яў ля ец ца кан ды да там у май стры спор ту. У 1985 го дзе па 
скан чэн ні Бе ла рус ка га ін сты ту та ін жы не раў чы гу нач на га транс пар ту атры маў 
спе цы яль насць «ін жы нер-бу даў нік шля хоў зно сін».

Жа на ты, мае двух сы ноў — 25-га до ва га Але ся і 15-га до ва га Ян ку.
Пас ля ава рыі на Чар на боль скай АЭС у 1986 го дзе па чаў шу каць маг чы мас ці з 

сям' ёй пе ра ся ліц ца з Го ме ля. Праз не каль кі га доў пе ра еха лі жыць у Сма ля ві чы 
Мін скай воб лас ці, а пас ля — у Жо дзі на.

Маг чы мас ці для са ма рэа лі за цыі знай шоў у гра мад скай дзей нас ці. З 2000-га 
го да ра зам з жон кай Свят ла най Ла піц кай прад стаў ля юць Пра ва аба рон чы цэнтр 
«Вяс на» ў го ра дзе Жо дзі на.

Аляк сей Аляк сей 
Ла піц кіЛа піц кі
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— Аляк сей, з ча го па чы на ла ся Ва ша пра ца ў гра мад скім 
сек та ры?

— Я па чаў гра мад скую дзей насць у Жо дзі на ў 1987 го дзе. 
Пры гля даў ся да ар га ні за цый трэ ця га сек та ра, заў сё ды быў на 
пло шчах. Па мя таю, у ча сы, ка лі яшчэ не ўста ля ваў ся рэ жым, 
на пло шчах мож на бы ло ад чуць па вет ра сва бо ды, па тан чыць 
пад «Кра му», NRM і вы хоў ваць дзя цей у гэ тым ду ху, але не 
ха па ла бе ла рус ка га ася род ку. Уз гад ваю, да рэ чы, ка лі па ча ла ся 
бе ла ру сі за цыя, мой ста рэй шы сын у шко ле пер шую пя цёр ку 
атры маў за тое, што адзі ны з кла са ве даў бел-чыр во на-бе лы сцяг і 
«Па го ню» і рас па вёў пра іх. Гэ та ён за пом ніў на заў сё ды!

З 1989 го да па чаў рэ аль на рэа лі зоў вац ца ў гра мад скім жыц ці. 
Мы ўтва ры лі ў Жо дзі не цэнтр «Ліц ві ны», а на яго ба зе — 
Бе ла рус кае згур та ван не мо ла дзі «Ліц ві ны». Так са ма ўтва ры лі 
не каль кі су по лак і га рад скую ар га ні за цыю Та ва рыст ва бе ла рус кай 
мо вы імя Ска ры ны. Я быў іні цы я та рам. І гэ тая афі цый ная 
струк ту ра да ла маг чы масць іс на ваць ін шым не фар маль ным 
іні цы я ты вам. Па ра лель на ў го ра дзе бы лі ўтво ра ны га рад ская 
ар га ні за цыя Пар тыі БНФ і гра мад ская ар га ні за цыя БНФ 
«Ад ра джэнь не». Яны з'я ві лі ся да та го мо ман ту, як Мі нюст 
за ба ра ніў рэ гіст ра цыю офі саў гра мад скіх ар га ні за цы яў па мес цы 
жы хар ства, і ў нас бы ла маг чы масць рэ гіст ра ваць іх па мес цы 
жы хар ства. На той час у Жо дзі не, Сма ля ві чах ды Сма ля віц кім 
ра ё не гра мад ска-па лі тыч нае по ле ад сут ні ча ла, і ў нас бы ла 
за ду ма на пад мур ку бе ла рус ка моў най пля цоў кі раз ві ваць роз ныя 
ак тыў нас ці. За да ча бы ла — па шы раць бе ла рус кую мо ву ў роз ных 
сфе рах, ася род ках і праз роз ныя гру пы на сель ніц тва.

Хут ка на ша дзей насць ста ла да во лі за ўваж най, і на мі 
за ці ка ві лі ся мяс цо выя ўла ды і мі лі цыя — ха це лі ве даць 
коль касць, кан крэт ны спіс лю дзей, якія бы лі за дзей ні ча ны ў 
на шых іні цы я ты вах. У нас уз нік ла вя лі кая коль касць праб лем. 
На менк ла ту ра за ста ец ца фак тыч на ста рой за гар тоў кі і 
мыс ліць пры клад на та кі мі ка тэ го ры я мі: ка лі ёсць гра мад ская 
ар га ні за цыя, то яна аба вяз ко ва па він на быць ство ра на звер ху 
і пад кант роль ная, як у Са вец кім Са ю зе. Гра ма дзян ская ж 
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су поль насць, на са мрэч, бу ду ец ца зу сім па-ін ша му — гэ та 
іні цы я ты ва заў сё ды зні зу, гэ та са ма ар га ні за цыя і ар га ні за цыя 
лю дзей пад кан крэт ныя праб ле мы. Цы ві лі за ва ная дэ ма кра тыч ная 
дзяр жа ва заў сё ды ідзе на су страч та кой ак тыў нас ці і ўся ляк 
спры яе яе раз віц цю, та му што гра мад скія ак ты віс ты з мен шы мі 
вы дат ка мі ро бяць тое, што на пра фе сій най асно ве ра біць 
дзяр жа ве больш скла да на.

— Ці па мя та е це пер шы яск ра вы ін цы дэнт, ка лі спат рэ бі ла ся 
прын цы по ва ад стой ваць свае пра вы?

— Быў у нас вы па дак, ка лі хло пец з Бе ла рус ка га згу ра ван ня 
мо ла дзі «Ліць ві ны» Аляк сей Па да ля кін рас паў сюдж ваў 
га зе ту «Сва бо да», і яго пры пы ні лі ма ла дыя лю дзі ад па вед най 
знеш нас ці, якія та ды сва бод на да лу ча лі ся бе да эк стрэ місц кіх 

Па да ро зе 
ў суд Сма ля ві чаў 
на пра цэс над 
удзель ні ка мі 
ак цыі маўк лі ва га 
пра тэс ту. 
Сма ля ві чы, 
2011 год.
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ар га ні за цы яў кштал ту РНЕ і, што ці ка ва га, пры гэ тым ка рыс та лі ся 
ла яль нас цю сі ла вых уста но ваў. Яны па тэ ле фа на ва лі ў КДБ, і 
Аляк сей быў за тры ма ны. Ак ты віс та па ло ха лі тым, што ён тра піў 
у КДБ, ка за лі, што гэ ты факт ста не вя до мы ў шко ле і на пра цы 
баць коў, пры му ша лі яго на пі саць пры знан не ў тым, што ён усё 
ро біць за гро шы. Хло пец спа чат ку ад маў ляў ся — яму па ча лі 
па гра жаць за тры ман нем на трое су так, пас ля ча го ён быў 
вы му ша ны на пі саць, ад нак свя до ма «рас цэн кі» па зна чыў та кія, 
што смеш на бы ло. По тым Аляк сей прый шоў да мя не і па пра сіў, 
каб я аба ра няў яго ін та рэ сы. Мы звяр ну лі ся ў пра ку ра ту ру, 
пра во дзі ла ся раз бі раль ніц тва. І я па мя таю, што ня ём ка ад чу ваў 
та ды ся бе гэ ты кі раў нік КДБ, а пра ку рор — быў та кі спа дар Лі сок 
з аб лас ной пра ку ра ту ры — у вы ні ку вы клі каў баць коў ак ты віс та 
і па пра сіў «за мяць» гэ тую спра ву. На ту раль на, баць кі не ха це лі 
ней кіх не пры ем нас цяў у ся бе на пра цы, та му за бра лі за яву. А з 
Аляк се ем мы і за раз у доб рых ста сун ках.

Раз да ча ўлё так у аба ро ну А. Бя ляц ка га. Жо дзі на, 22 жніў ня 
2011 го да.
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У за ле Жо дзін ска га 
га рад ско га су да. 
Аб скар джан не за ба ро ны 
пі ке та ў аба ро ну 
А.Бя ляц ка га. Каст рыч нік 
2011 го да.

Са шведс кім пра ва аба рон цам Ма ці нам Углам. Віль ня, 
Дом пра воў ча ла ве ка. Каст рыч нік 2011 го да.

Ра зам з жон кай 
Свят ла най Ла піц кай 
пад час ак цыі су праць 
смя рот на га па ка ран ня. 
Жо дзі на, 2009 год.

Пад час ро вар най ак цыі па 
рас паў сю дзе ін фар ма цый ных 
ма тэ ры я лаў су праць смя рот на га 
па ка ран ня. Ка ля жо дзін ска га 
кас цё ла, 2010 год.



151

Аляксей Лапіцкі: «Асноў ныя тэ зі сы па жыц ці — за праў ду і пра ва»

— А ці шмат лю дзей, не заа нга жа ва ных у гра мад ска-па-
лі тыч ную дзей насць, звяр та юц ца па да па мо гу да Вас як да 
пра ва аба рон цы?

— Та кія вы пад кі так са ма ёсць. За ўва жу, што гэ тыя лю дзі хоць не 
на ле жаць да пар ты яў, гра мад скіх ар га ні за цый, але яны так са ма 
ак тыў ныя. І гэ та іх ак тыў насць і не абы яка васць — ці то на пра цы, 
ці то пад час вы бар чых кам па ні яў — на ра джа юць для іх праб ле мы. 
Мы пра цу ем з па ру шэн ня мі пра воў ча ла ве ка, што на ўпрост звя за на 
з уціс кам аль бо па ру шэн нем кан сты ту цый на га пра ва ча ла ве ка 
з бо ку дзяр жаў ных струк ту раў. Cён ня да лё ка не ўсе ра зу ме юць, 
што та кое пра вы ча ла ве ка. У мя не асэн са ван не гэ та га на больш 
моц ным пра ва вым пад мур ку ад бы ло ся, ка лі я прай шоў на ву чан не 
па пра гра ме «Ім пле мен та цыя між на род ных нор маў пра ва ў 
бе ла рус кае за ка на даў ства», якая ажыц цяў ля ла ся з да па мо гай Сет кі 
да моў пра воў ча ла ве ка.

— У Ва шай сям'і ёсць свая праб ле ма: вы га да мі зма га лі ся 
за маг чы масць бе ла рус ка моў на га на ву чан ня для сы на Ян кі. Ці 
да сяг ну лі па жа да на га вы ні ку ў гэ тай спра ве?

— Мож на ска заць, што гэ та гіс то рыя бы ла і за ста ец ца ста ноў чым 
пры кла дам, і мы б ха це лі рас паў сюдж ваць ін фар ма цыю пра гэ та. Я 
ве даю, што наш до свед ска рыс тоў ва юць і ў Баб ры Алесь Пуш кін, і 
ў Брэс це лю дзі, якія ве да юць пра іс на ван не пра гра мы Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі пра тое, што мяс цо выя ўла ды аба вя за ны ства раць 
бе ла рус ка моў ныя шко лы і плы ні ў шко лах, і што гэ та па він на 
ра біц ца пры яры тэт на. У на шай сі ту а цыі па на ўпрос тым за га дзе з 
Мін ска быў кан чат ко ва лік ві да ва ны бе ла рус кі клас, дзе на ву чаў ся 
Ян ка. Мы апе ля ва лі да су да, які фак тыч на ад мо віў ся вы ра шаць гэ та 
ў ме жах зыс ку. Аб скардж ван не ў вы шэй ста я чых ін стан цы ях вы ні ку 
не да ло. У аб лас ным су дзе ка ле гія суд дзяў па во дзі ла ся бе прос та 
аб раз лі ва: за мест су да па сут нас ці па ча ла вы сту паць у ро лі на стаў-
ні ка-ідэ о ла га і тлу ма чыць не ра зум ным баць кам, што і як ра біць — 
вар та на ву чаць па-бе ла рус ку ці не.

На па се джан ні ка мі сіі па спра вах не паў на га до вых вы кан ка ма, 
прад ста віў шы да ку мен ты, нам уда ло ся па тлу ма чыць, што мы 
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ма ем пра ва да лей на ву чаць сы на па-бе ла рус ку, што ра шэн не 
вы кан ка ма пра ска са ван не на ву чан ня не за кон нае, і да маг чы ся, 
каб ка мі сія аба вя за ла ад дзел аду ка цыі ў пя ці дзён ны тэр мін 
вяр нуць на ву чан не для дзі цён ка. Ад нак, пас ля ад наў лен ня 
на ву чан ня па-бе ла рус ку, зноў-та кі па тэ ле фа на ван ні з Мін ска 
ды рэк тар на ву чаль най уста но вы ад мо віў ся фі зіч на пус каць 
Ян ку ў шко лу. Гэ та прос та жах лі вая рэч, ка лі ды рэк тар бе гае 
і не да пус кае дзі ця ў па мяш кан не шко лы! Ка лі на стаў ні кі 
спра ба ва лі ву чыць яго ў біб лі я тэ цы, то і гэ та ім бы ло 
за ба ро не на. А на стаў ні ца анг лій скай мо вы бы ла вы клі ка на да 
ды рэк та ра і па пя рэ джа на. Яна — жан чы на ма ла дая, ве ру ю чая, 
бе ла рус ка моў ная, цу доў ны спе цы я ліст — вы му ша на бы ла 
ад мо віц ца пра ца ваць у гэ тай шко ле і сыш ла ад туль. А пе рад 
са мы мі вы ба ра мі нас вы клі ка лі і пра па ноў ва лі вяр нуць Ян ку 
ў шко лу на ўмо вах, што гэ та бу дзе ней кая пра гра ма... Мы 
па га дзі лі ся, але па пра сі лі даць нам га ран тыі, што ён да ву чыц ца 
да кан ца гім на зіі. Яны па абя ца лі, што да дуць пісь мо выя 
га ран тыі, але по тым усё за глох ла. І, як я ра зу мею, гэ та так са ма 
быў пэў ны за гад, каб пе рад вы ба ра мі зняць праб ле му, і каб 
нас, як пра ва аба рон цаў, па ста віць у за леж насць ад вы кан ка ма, 
каб мы не на зі ра лі на вы ба рах. Да рэ чы, бы ла ўмо ва — каб 
мы не вы стаў ля лі по тым гэ тую ін фар ма цыю як пе ра мо гу ў 
ін тэр нэце. Гэ та бы ла адзі ная ўмо ва. Я ска заў, што не ма гу гэ та га 
га ран та ваць, бо ка лі факт бу дзе — ён бу дзе, і ча му пра гэ та не 
па він ны ве даць лю дзі... По тым быў іс тэ рыч ны вы па дак, ка лі па 
на шых вок нах стра ля лі пас ля пуб лі ка цыі ў «На род най во лі» пра 
тое, што Ян ка пе ра мог, вяр нуў ся да на ву чан ня. Я лі чу, што ўла ды 
вель мі ба лю ча рэ агу юць на пуб ліч ную ін фар ма цыю, ім вель мі 
не па да ба ец ца, ка лі пра на шыя пе ра мо гі аль бо не пе ра мо гі, 
кан крэт ныя дзе ян ні чы ноў ні каў і кан крэт ную пра ва вую ацэн ку 
гэ тых дзе ян няў лю дзі мо гуць пра чы таць і ска рыс тац ца гэ тай 
ін фар ма цы яй.

— З аса біс та га до све ду ска жы це: ка лі на пе ра дзе ста іць сця на 
чы на вен ства, ці вар та іс ці на пра лом?
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— Я б ска заў, што сця на чы на вен ства заў сё ды не ад на род ная. 
Ёсць спо са бы ад стой ван ня ін та рэ саў, ін фар ма цый на га ўздзе ян ня, 
які мі трэ ба спра ба ваць да ма гац ца сва іх за кон ных мэ таў і 
ад стой ваць свае пра вы.

Я па прос ту не ўяў ляю ся бе пры ні жа ным. Ма ю чы пра вы ад 
на ра джэн ня, мы не мо жам, пад аў ля ю чы іх, ад чу ваць ся бе 
шчас лі вы мі, не мо жам на поў ні цу жыць кам форт на ў сва ёй 
кра і не. А ад чу ван не, што мя не неш та пры му ша юць ра біць, 
ста вяць на ўзро вень ні жэй за ін шых лю дзей, абу джае да та го, каб, 
аба ра ня ю чы ся бе, сва іх дзя цей, бліз кіх, па шы ра ю чы гэ та по ле 
пра ва аба ро ны, вы свеч ва ю чы праб ле мы, заа нга жоў ва ю чы ін шых 
лю дзей — да ся гаць свай го. І гля дзіш — у гэ тай сця не ад на-дру гая 

Сын Аляк сея Ла піц ка га — Ян ка ка ля пра стрэ ле на га і за лі та га фар бай вак на офі са 
«Вяс ны» ў Жо дзі на. Каст рыч нік 2005 го да.
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цаг лін ка, тыя лю дзі, якія сім па ты зу юць і ра зу ме юць, у скла да ных 
сі ту а цы ях пад тры ма юць і па спры я юць та му, каб пе ра маг ла праў да 
і пра ва. Гэ та асноў ныя тэ зі сы па жыц ці — за праў ду і пра ва, што 
да ло б нам маг чы масць жыць ра дас на, па ва жаць адзін ад на го і 
ад чу ваць ся бе шчас лі вы мі ў сва ёй кра і не. Ня хай мы бу дзем не на 
тым эка на міч ным уз роў ні, але мы бу дзем сва бод ны мі знут ры, і ўсё 
ас тат няе пры кла дзец ца.

Гу та ры ла Іры на Пра коп чык



Ле а нід СВЕ ЦІК, Ві цебск

Вяс ноў цы 
год на 
ад каз ва юць 
на вы клі кі

Ле а нід Све цік. 
2008 год.



Ле а нід Све цік на ра дзіў ся ў 1965 го дзе ў го ра дзе Кры ча ве, што на 
Ма гі лёў шчы не. Скон чыў кры чаў скую ся рэд нюю шко лу № 5. Ву чыў ся ў 
бе ла рус кіх ВНУ: Ма гі лёў скім пе да га гіч ным ін сты ту це і Ві цеб скім тэх на ла гіч ным 
уні вер сі тэ це, пра ца ваў у роз ных на ву чаль ных уста но вах Ма гі лёў скай, Мін скай 
і Ві цеб скай аб лас цей у якас ці вы клад чы ка ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі. У воль ны 
час зай ма ец ца лі та ра тур най дзей нас цю. Дру ка ваў ся як у мяс цо вых, так і 
рэс пуб лі кан скіх пе ры я дыч ных вы дан нях. У 2006 го дзе вый шаў у свет збор нік 
яго ных вер шаў.

Ле а нід Ле а нід 
СВЕ ЦІКСВЕ ЦІК
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— Спа дар Ле а нід! Якія па дзеі ў жыц ці паў плы ва лі на ра шэн не 
да лу чыц ца да пра ва аба рон чай дзей нас ці? Ка лі гэ та зда ры ла ся?

— Ра шэн не аб тым, што я бу ду зай мац ца пра ва аба рон чай 
дзей нас цю, паў ста ла не ад ным днём. Гэ ты пра цэс доў жыў ся 
да во лі пра цяг лы час. Але пэў ны штур шок, зра зу ме ла, быў.

У ве рас ні 1999 го да я, як і мно гія гра мад скія ак ты віс ты на ша га 
рэ гі ё на, пад пі саў зва рот да гра ма дзян кра і ны, у якім за клі каў 
не ўдзель ні чаць у мяс цо вых вы ба рах, ка лі яны па лі чаць, што 
вы бар чы пра цэс не ад па вя дае дэ ма кра тыч ным нор мам. Гэ ты 
зва рот быў апуб лі ка ва ны на ста рон ках га зе ты «На род ная во ля». 
Праз не ка то ры час мя не вы клі ка лі ў Кры чаў скую ра ён ную 
пра ку ра ту ру, дзе ўзя лі тлу ма чэн ні з на го ды май го пуб ліч на га 
пры зы ву да бай ко ту вы ба раў. На пад ста ве ма тэ ры я лаў пра вер кі 
па ста но вай су да Кры чаў ска га ра ё на з мя не быў спаг на ны штраф.

Чыс та на ін ту і тыў ным уз роў ні я зра зу меў, што дзяр жа ва па ка ра ла 
мя не за тое, што я вы ка заў сваё мер ка ван не. Зы хо дзя чы з гэ та га, я 
па спра ба ваў аба ра ніць сваё пра ва ў су дах вы шэй шых ін стан цый, 
але так і не змог та ды яго ад ста яць у Бе ла ру сі. Гэ та абу ры ла мя не 
і пад штурх ну ла да та го, што ў 2000 го дзе я звяр нуў ся ў Ка мі тэт 
ААН па пра вах ча ла ве ка са скар гай на па ру шэн не ма іх пра воў 
бе ла рус кі мі ўла да мі. Мая скар га бы ла пры ня тая Ка мі тэ там да 
раз гля ду. З гэ та га мо ман ту я і ўсвя до міў ся бе пра ва аба рон цам.

— Які мі якас ця мі, на Ва шу дум ку, му сяць ва ло даць лю дзі, 
што зай ма юц ца пра ва аба рон чай дзей нас цю ва ўмо вах 
та та лі тар най дзяр жа вы?

— Аба ра няць пра вы ча ла ве ка — вель мі ад каз ная і гра мад ска 
знач ная спра ва. Яна па тра буе вя лі кіх ін тэ ле кту аль ных і ва ля вых 
на ма ган няў, муж ных учын каў. Зы хо дзя чы з гэ тых па тра ба ван няў, 
пра ва аба рон ца па ві нен быць ра зум ным і ва ля вым ча ла ве кам, з 
цвёр дым ха рак та рам.

— Але ж ча сам ка жуць, што жа дан не — гэ та ўся го толь кі 
па ло ва спра вы, яшчэ па трэб ныя і ад па вед ныя ве ды? Якім чы нам 
Вы па вы ша лі аду ка цый ны ўзро вень у га лі не пра воў ча ла ве ка?
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— Я не маю юры дыч най аду ка цыі. Але, як па ка за ла 
пра ва аба рон чая прак ты ка, гэ тая ака ліч насць не мае вы зна чаль на га 
зна чэн ня ў на шай дзей нас ці. Важ ней ва ло даць па чуц цём пра ва. 
Гэ та зна чыць, не аб ход на ўмець вы яў ляць факт па ру шэн ня пра воў 
ча ла ве ка, па чуц цё ва, а не дзе на ват і эма цый на яго за фік са ваць. 
А ўжо ка лі да дзе ны факт зной дзе ны і за фік са ва ны, на ды хо дзіць 
час тэх на ло гій. Вось тут і па трэб ныя спе цы яль ныя ве ды ў роз ных 
га лі нах пра ва і ва ло дан не юры дыч ны мі пра цэ ду ра мі. Гэ та му 
ўжо мож на і трэ ба ву чыц ца. І най перш — шля хам са ма аду ка цыі. 
Мно гае пры хо дзіць праз на вед ван не се мі на раў і трэ нін гаў, а 
так са ма ўдзел у аду ка цый ных пра гра мах.

— Вы зай ма е це ся пра ва аба рон чай дзей нас цю больш за 
дзе сяць га доў. Ці за ўва жы лі за гэ ты час ней кія зме ны ў ра зу мен ні 
гра ма дзя на мі сва іх пра воў і сва бод, ці ста лі лю дзі больш 
да свед ча ны мі? І на коль кі сён ня гра ма дзя не Бе ла ру сі ра зу ме юць 
ро лю і функ цыю пра ва аба рон цаў у гра мад стве?

— Так, лю дзі па во лі змя ня юц ца. І гэ та эва лю цы я на ва ла ў бок 
та го, што лю дзі па ча лі ўсве дам ляць свае пра вы і ра зу мець, што іх 
важ на і па трэб на аба ра няць.

Ле а нід Све цік і Алесь Бя ляц кі 
вы хо дзяць з бу дын ку су да. 2009 год.
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Бе ла рус кія пра ва аба рон цы з'яў ля юц ца вель мі ак тыў ны мі, 
і гэ та да па ма гае пра соў ваць фі ла со фію пра воў ча ла ве ка 
шы ро ка му на сель ніц тву. Праз ад ну з асноў ных сва іх функ цый — 
ака зан не ква лі фі ка ва най пра ва вой да па мо гі — пра ва аба рон цы 
атрым лі ва юць аў та ры тэт у гра мад стве, што дае ім маг чы мас ці 
да но сіць да лю дзей і пра ва выя ве ды.

Ужо скла ла ся так, што лю дзі, якія стра ці лі над зею ад сто яць свае 
пра вы, ра на ці поз на пры хо дзяць да пра ва аба рон цаў з апош няю 
на дзе яй і ве рай, што там змо гуць ім да па маг чы.

— Ва ша пра ва аба рон чая дзей насць най больш звя за на з 
Ві цеб шчы най, і Вам доб ра вя до ма спе цы фі ка гэ та га рэ гі ё ну. Якія 
праб ле мы з пра ва мі ча ла ве ка тут час цей уз ні ка юць?

— Як у лю бым рэ гі ё не Бе ла ру сі, на Ві цеб шчы не з бо ку дзяр жаў ных 
ор га наў па ру ша юц ца і са цы яль на-эка на міч ныя, і гра ма дзян ска-па лі-
тыч ныя пра вы. Му сіць, та кая пры ро да лю бой ула ды.

За ўваж на, што апош нія пяць га доў у Ві цеб скім рэ гі ё не 
на зі ра ец ца ўхіл на па ру шэн ні гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра воў. 
Най больш час та з бо ку дзяр жа вы па ру ша юц ца пра вы гра ма дзян 
на сва бо ду сло ва, схо даў і аса цы я цый. Пра ва на спра вяд лі вае 
су до вае раз бі раль ніц тва не за леж ным і бес ста рон нім су дом — 
так сама ў лі ку тых, што па ру ша юц ца най час цей.

Пад час раз да чы 
пра ва аба рон чых 
ма тэ ры я лаў. 2009 год.
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На ця пе раш ні час толь кі з Ві цеб скай воб лас ці ў Ка мі тэ це ААН 
па пра вах ча ла ве ка за рэ гіст ра ва на больш за 25 ін ды ві ду аль ных 
скар гаў ві цяб чан. Гэ та скла дае 1/4 усіх скар гаў, якія па сту пі лі ў КПЧ 
з Бе ла ру сі.

— Мно гія пра ва аба рон цы не ка лі ак тыў на ўдзель ні ча лі 
ў гра мад скіх ру хах аль бо з'яў ля лі ся сяб ра мі пар тый. Ці 
да пу шчаль на, на Ва шу дум ку, зай мац ца па лі тыч най дзей нас цю 
і ў той жа час — пра ва аба ро най?

— За раз у на шай кра і не лю бая гра мад ская дзей насць мае 
па лі тыч ную афар боў ку. Та му, на мой по гляд, не мае ні я ка га 
зна чэн ня, удзель ні чае пра ва аба рон ца ў якой-не будзь па лі тыч най 
ар га ні за цыі ці не, мае ён па лі тыч ныя пры хіль нас ці ці яны 
на огул ад сут ні ча юць. Га лоў нае тут, каб па лі ты ка не за мі на ла 
пра ва аба рон цу ра біць сваю пра цу — аба ра няць пра вы гра ма дзян.

— Ці пад трым лі ва е це Вы ста сун кі з ін шы мі пра ва аба рон чы мі 
іні цы я ты ва мі ў Ві цеб ску?

Ле а нід Све цік ка ля 
бу дын ка Ві цеб ска га 
аб лас но га су да. 2009 год.
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— Ад на знач на. Пра ва аба рон чая дзей насць бу дзе эфек тыў най 
толь кі та ды, ка лі ў ёй удзель ні чае мност ва ар га ні за цый і прос та 
пра ва аба рон цаў-ак ты віс таў. Та му без раз на стай ных кан так таў як 
на мяс цо вым уз роў ні, так і на ўзроў ні кра і ны, у пра ва аба рон чай 
дзей нас ці не абы сці ся. І асаб лі ва важ на пад трым лі ваць 
ка му ні ка цыі на рэ гі я наль ным уз роў ні. Я — не вы клю чэн не з гэ тых 
пра ві лаў. Так, у го ра дзе Ві цеб ску я маю раз на стай ныя ка му ні ка цыі 
з та кі мі ка ле га мі-пра ва аба рон ца мі, як Аляк сандр Мі ку лін, Па вел 
Ле ві наў, Ва лер Міс ні каў, Аляк сей Гаў ру ці каў.

— А ці мо жа це за раз уз га даць кан крэт ныя спра вы, 
якія б свед чы лі пра па спя хо васць Ва шай дзей нас ці як 
пра ва аба рон цы?

— У 2004 го дзе Ка мі тэт ААН па пра вах ча ла ве ка раз гле дзеў маю 
скар гу і прый шоў да вы сно вы, што з бо ку бе ла рус кай дзяр жа вы 
бы ло па ру ша на маё пра ва на сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван ня. 
Дзя ку ю чы гэ та му ў свой час з Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях Рэс пуб лі кі Бе ла русь быў пры бра ны ар ты кул, 
згод на з якім пра ду гледж ва ла ся па ка ран не за пуб ліч ныя за клі кі 
да бай ко ту вы ба раў.

У 2009 го дзе Кан сты ту цый ны суд Бе ла ру сі па ма ёй за яве 
пры няў ра шэн не і аба вя заў урад пры вес ці ўсю за ка на даў чую ба зу, 

Пад час су да над Ле а ні дам Све ці кам. 2009 год.
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якая рэ гу люе пра цоў ныя ад но сі ны ў кра і не, у ад па вед насць з 
між на род ны мі стан дар та мі.

— Ча му, на Ва шу дум ку, дзяр жа ва не лю біць тых, хто 
аба ра няе пра вы ча ла ве ка?

— Я ні ко лі не быў дзяр жаў ным чы ноў ні кам і не ма гу 
дак лад на на зваць пры чы ну іх «не лю бо ві» да пра ва аба рон цаў. 
Але, ана лі зу ю чы дзе ян ні ўла даў у да чы нен ні да ак ты віс таў 
пра ва аба рон чых ар га ні за цый, а гэ та най час цей ад мо вы ад 
лю бо га су пра цоў ніц тва, роз ныя санк цыі і рэ прэ сіў ныя дзе ян ні 
(ад мі ніст ра цый ныя і кры мі наль ныя пе ра сле ды, пе ра тру сы, 
ад мо ва ў рэ гіст ра цыі пра ва аба рон чых іні цы я ты ваў), то ма гу толь кі 
ка заць, што гэ тая «не лю боў» вель мі моц ная.

— Чым ме на ві та для Вас з'яў ля ец ца Пра ва аба рон чы цэнтр 
«Вяс на»?

— Доб ра вя до ма, што гэ та най ста рэй шая пра ва аба рон чая 
ар га ні за цыя ў на шай кра і не, дзейс ная і іні цы я тыў ная гра мад ская 
струк ту ра, якая вы ра ша ла, вы ра шае і — я спа дзя ю ся — бу дзе 
вы ра шаць за да чы па аба ро не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі яшчэ 
доў га. Упэў не ны, што і ў да лей шым «вяс ноў цы» бу дуць год на 
ад каз ваць на су час ныя вы клі кі ў га лі не гра ма дзян скіх, па лі тыч ных 
і са цы яль на-эка на міч ных пра воў. 

— Ці маг лі б Вы па дзя ліц ца сва і мі на дзея мі і спа дзя ван ня мі 
на бу ду чае?

— Спа дзя ю ся, што не ўза ба ве прый дзе час, ка лі ў Бе ла ру сі 
пач нуць су пра цоў ні чаць ула ды і пра ва аба рон чая су поль насць. 
Па сут нас ці, мэ ты ў іх агуль ныя — па ляп шэн не жыц ця бе ла рус кіх 
гра ма дзян, па бу до ва спра вяд лі вай дзяр жа вы і ад кры та га, 
воль на га гра мад ства.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Ана толь Па плаў ны, Го мель

На мі тын гу ка ля опер на га 
тэ ат ра з га мель чу ка мі 
І.Ада мен кам і В.Рэп ні ным. 
Мінск, ся рэ дзі на 90-х га доў.

Хо чац ца ба чыць 
воль ных лю дзей, 
якія б жы лі 
без агляд кі на не ка га



Ана толь Па плаў ны на ра дзіў ся ў па сёл ку Асо бі на Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці 21 кра са ві ка 1958 го да. Скон чыў Го мель скую ву чэль ню 
№33. Пас ля служ бы ў Са вец кай Ар міі 23 га ды ад пра ца ваў на Го мель скім за вод зе 
«Элект ра апа ра ту ра» ра бо чым. Больш за 15 га доў зай ма ец ца пра ва аба рон чай 
дзей нас цю. Жа на ты, мае два іх дзя цей.

Ана толь Ана толь 
Па плаў ныПа плаў ны
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— Спа дар Ана толь, рас па вя дзі це, ка лі лас ка, пра ся бе і Ваш 
шлях да пра ва аба ро ны?

— Мая ма лень кая Ра дзі ма — Бу да-Ка ша лёў шчы на Го мель скай 
воб лас ці. У па сёл ку Асо бі на, утво ра ным у 1924 го дзе, я скон чыў 
па чат ко вую шко лу, а да вуч ваў ся ў мяс тэч ку з «ра ман тыч най» 
наз вай Ка му нар. У тыя ча сы звы чай на баць кі ра і лі: бя жы це ад 
гэ тай вёс кі, ад гэ тых праб лем у га ра ды. Я не быў вы клю чэн нем, 
па сту піў у ву чэль ню ў Го ме лі. Пе рад вой скам па спеў ня доў га 
па пра ца ваць. Але што ра біць да лей? За ста вац ца до ма, дзе ні 
пра цы доб рай, ні перс пек тыў ані я кіх? І та му ўлад ка ваў ся на пра цу 
ў Го ме лі. Гэ та быў за вод «Элект ра апа ра ту ра», на якім ад пра ца ваў 
20 га доў. Па чы наў вуч нем ле каль шчы ка, ін стру мен таль шчы кам, 
а ўжо ці ка васць да пра ва аба рон чай дзей нас ці з'я ві ла ся паз ней, 
у су вя зі з вя лі кі мі пе ра ме на мі ў гра мад стве на па чат ку 90-х га доў, 
ка лі з'я ві ла ся аль тэр на тыў ная ін фар ма цыя. Бы лі і су стрэ чы з 
больш да свед ча ны мі людзь мі. Я зра зу меў, што іс ну юць зу сім 
ін шыя по гля ды на мно гія рэ чы ў гра мад стве, на сі ту а цыю ў 
пост са вец кіх кра і нах. Та ды я стаў за дум вац ца і пра па лі ты ку. 
Мож на ска заць, што свя до масць да мя не прый шла праз Бе ла рус кі 
На род ны Фронт.

Вось не як зда рыў ся та кі вы па дак. Пры еха лі мы з Го ме ля ў 
Мінск ра зам з Ула дзі мі рам Стар чан кам, які на той час уз на чаль ваў 
га рад скую ар га ні за цыю БНФ, каб пры няць удзел у ак цыі. Пад час 
ак цыі мя не за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі. Пас ля хут ка га су да 
— а та ды за тры ма лі вель мі шмат на ро ду — ма ла дыя юна кі з 
«Вяс ны» па ды хо дзі лі да мі лі цэй скіх ма шын, дзе мы ча ка лі су доў, 
і рас пыт ва лі пра кож на га з нас. Мя не ўска лых нуў та кі кло пат, што 
ёсць маг чы масць не згу біц ца не дзе ў па ста рун ку, не пра па сці, 
бо ёсць лю дзі, якія мо гуць да па маг чы, якія ве да юць, што трэ ба 
ра біць у та кой сі ту а цыі. Гэ та, ві даць, і быў пер шы па ва рот у ма ёй 
свя до мас ці ў бок аба ро ны пра воў ча ла ве ка.

— Да вас па да па мо гу звяр та ец ца ня ма ла лю дзей, якія ча сам 
не ма юць уяў лен ня пра пра вы ча ла ве ка. Ці мя ня ец ца іх па зі цыя 
ў да чы нен ні да пра ва аба рон цаў пас ля та кіх зва ро таў?
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— Са з'яў лен нем у Бе ла ру сі ін сты ту та прэ зі дэн ства дзяр жаў ныя 
лей цы ў гра мад стве яшчэ не бы лі моц на на цяг ну тыя. Ды і 
жа дан не пе ра мен у лю дзей бы ло на па чат ку моц ным. Лю дзі 
ад чу ва лі ся бе больш воль на і час та звяр та лі ся з роз ны мі 
пы тан ня мі да пра ва аба рон цаў, ве да лі пра іх. За раз сі ту а цыя 
больш скла да ная, па коль кі мно гія ста лі ба яц ца, каб пас ля 
да па мо гі з бо ку пра ва аба рон цаў ім не ста ла яшчэ горш, больш 
асця рож ны мі ста лі. Па-ра ней ша му ак тыў на звяр та юц ца тыя, 
хто заа нга жа ва ны ў па лі ты цы, удзель ні чае ў роз ных гра мад скіх 
ру хах. Шмат лю дзей на вед вае нас пад час вы бар чых кам па ній, 
атрым лі вае роз ныя кан суль та цыі. На жаль, мно гія не прын цы по ва 
ста вяц ца да аба ро ны сва іх гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра воў, 
час цей ад стой ва юць са цы яль на-эка на міч ныя.

— Якім па ві нен быць аба рон ца пра воў ча ла ве ка?
— Рэа ліі сён няш ня га дня па тра бу юць, каб ча ла век быў, 

без умоў на, аду ка ва ным, да свед ча ным у за ка на даў стве, ва ло даў і 

Пад час рас паў сю ду не за леж най прэ сы ў пе ры яд пе рад вы бар чай прэ зі дэнц кай 
кам па ніі 2006 го да. Го мель.
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між на род ны мі пра ва вы мі ін стру мен та мі, і на цы я наль ны мі, ве даў 
ін сты ту ты па аба ро не пра воў ча ла ве ка. Сён ня, на прык лад, юрыст 
на шай ар га ні за цыі спа кой на звяр та ец ца ў Ка мі тэт па пра вах 
ча ла ве ка ААН, і гэ та звы чай ная на пра ца ва ная прак ты ка. Ну і 
муж насць у та кой дзей нас ці бу дзе ня ліш няй, та му што ста сун кі з 
ула дай у пра ва аба рон цаў у ця пе раш ні час вель мі скла да ныя.

— Ці змя ні лі ся Вы са мі за 15 га доў дзей нас ці ў 
пра ва аба рон чай сфе ры?

— Ка лі зай ма еш ся лю бой гра мад скай дзей нас цю пра цяг лы 
час, без умоў на, гэ та ўплы вае і на ча ла ве ка, і на яго ны ха рак тар. 
Най перш ён ро біц ца больш сва бод ным, больш во пыт ным і 
аду ка ва ным, што да зва ляе цвёр да ад стой ваць пе рад ула да мі 
сваю пра ва ту. Я тут не вы клю чэн не.

Зра зу ме ла, што на пра цоў ва юц ца і пэў ныя ве ды. Праз 
са ма аду ка цыю, спе цы яль ную лі та ра ту ру, асаб лі ва на па чат ку. 
Ка лі ў на шым рэ гі ё не ства ры ла ся ад дзя лен не цэнт ра «Вяс на», 
з'я ві ла ся маг чы масць пра хо дзіць ад мыс ло вае на ву чан не па 

Ана толь Па плаў ны на Брас лаў скіх азё рах. 2009 год.
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пра вах ча ла ве ка. Усё гэ та пры дае пра фе сі я на ліз му і ўпэў не нас ці ў 
ста сун ках з ула дай, з пра ва ахоў ны мі ор га на мі.

— У дру гім па ве лі чы ні го ра дзе Бе ла ру сі дзей ні чае не толь кі 
«Вяс на»?

— Ра ней у Го ме лі спра ба ва лі зай мац ца аба ро най пра воў 
пра цоў ных, до сыць ак тыў на ў ся рэ дзі не дзе вя нос тых дзей ні чаў 
Сва бод ны праф са юз. На па чат ку праф са юз да па ма гаў ад стой ваць 

У Ха ты ні. 2009 год.

Ка ля ка сё ла ў Мо са ры. 
Ма ну мент Бо жай ма ці, 
якая аплак вае зня та га 
з кры жа Іі су са. Лі пень 
2009 го да.
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пра вы прад пры маль ні каў, а за тым па шы раў сваю дзей насць. 
Я та ды яшчэ пяр віч ную ар га ні за цыю ства рыў на сва ім 
прад пры ем стве. Мы да маг лі ся та го, што нас пры зна лі афі цый на 
і за рэ гіст ра ва лі. А ка лі прый шоў этап за клю чэн ня ка лек тыў най 
да мо вы — то хут ка гэ та ўсё скон чы ла ся. За тым утва ры ла ся фі лія 
«Вяс ны», з'я ві лі ся прад стаў ні кі Бе ла рус ка га Хель сін ска га ка мі тэ та. 

Пас ля су да над па літ пры зыў ні ком Змі це рам 
Жа лез ні чэн кам. Сту дзень 2008 го да.

Пад час дру го га 
Фо ру му бе ла рус кіх 
пра ва аба рон цаў. 
Віль ня, 2010 год.
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Сён ня ак ты ві за ва лі ся мо ла дзе выя іні цы я ты вы эка ла гіч най 
на кі ра ва нас ці, вер ні кі так са ма аб' яд ноў ва юц ца, каб ад стой ваць 
свае рэ лі гій ныя пра вы. З'яў ля юц ца лю дзі, якія вы сту па юць са 
сва і мі больш вуз кі мі пра ва аба рон чы мі іні цы я ты ва мі.

— Ці іс ну юць ней кія спе цы фіч ныя ад мет нас ці фак таў 
па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка ў Ва шым рэ гі ё не?

— Для Го ме ля най больш ха рак тэр ныя праб ле мы, звя за ныя 
з ахо вай зда роўя, з пост чар но быль скім жыц цём. Срод кі 
дзяр жаў ныя ўклад ва юц ца знач ныя, але ста ноў ча га эфек ту лю дзі 
не за ўва жа юць. За ста ец ца вы со кім уз ро вень смя рот нас ці, не 
змян ша ец ца за хвор ва е масць. А яшчэ вя лі кі траў ма тызм на 
прад пры ем ствах і ў сель скай гас па дар цы. Рэ аль ныя маш та бы 
гэ тых праб лем ха ва юц ца ад на сель ніц тва за ліч ба мі пос пе хаў, якія 
за ста юц ца на па пе ры. Усё гэ та ў боль шас ці пас ля чар но быль скія 
праб ле мы, якія ўла да мі ста ран на за ка муф лі ра ва ныя.

— Ці ад чу ва е це Вы за да валь нен не ад сва ёй пра цы?
— Най перш іс нуе ра зу мен не, што мы ро бім не аб ход ную 

і важ ную спра ву. Не на ві на, што ка лі ча ла век звяр та ец ца па 
да па мо гу да ад ва ка та, то той, асаб лі ва ка лі трэ ба ад стой ваць 
прын цы по выя пы тан ні, што за кра на юць ста сун кі з ула дай, 
ня рэд ка з вя лі кай не ах во тай гэ та ро біць. Та ды лю дзі ўспа мі на юць 
пра нас, пра ва аба рон цаў. Але быць цал кам за да во ле ным 
сва ёй пра цай не вы па дае, па коль кі ў сён няш ніх умо вах у 
пра ва аба рон цаў ма ла маг чы мас ці да па маг чы кож на му, хто 
ад чу вае ў гэ тым па трэ бу.

Я не ста міў ся ад та кой дзей нас ці, па коль кі ве ру, што не ка лі і 
ў пра ва аба рон цаў усё бу дзе доб ра. Хо чац ца ў гэ ты гіс та рыч ны і 
скла да ны пе ры яд зра біць хоць ма лень кі свой унё сак у пе ра ме ны 
да леп ша га. Хо чац ца ба чыць воль ных і сва бод ных лю дзей, каб 
яны жы лі без агляд кі на не ка га.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Ва сіль Леў чан каў, Ор ша 

Ва сіль Леў чан каў 
і скульп тур ная 
кам па зі цыя «Во сень 
паэ та». Вёс ка Ляў кі 
Ар шан ска га ра ё на, 
дзе раз ме шча ны 
фі лі ял му зея Ян кі 
Ку па лы. 2006 год.

Ад праф са юз най 
дзей нас ці 
да пра ва аба ро ны



Ва сіль Леў чан каў на ра дзіў ся 1 траў ня 1956 го да ў вёс цы Га рад цы на 
Бран шчы не. У 1978 го дзе скон чыў Мін скі ра дыё тэх ніч ны ін сты тут, атры маў 
спе цы яль насць ін жы не ра-ра дыё тэх ні ка. Амаль двац цаць га доў пра ца ваў 
ра дыё ін жы не рам на прад пры ем стве «Лёс» у Ба ра ні. З 1999 го да ак тыў на 
пра ца ваў у Сва бод ным праф са ю зе Бе ла рус кім, з 2004 — у Сва бод ным 
праф са ю зе ме та ліс таў.

Ва сіль Ва сіль 
Леў чан каўЛеў чан каў
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— Спа дар Ва сіль! На Ар шан шчы не ра ней Вас ве да лі як 
ства раль ні ка ад на го з пер шых не за леж ных праф са юзаў, а ця пер 
Вы зай ма е це ся аба ро най пра воў ча ла ве ка ў сва ім рэ гі ё не. Што 
паў плы ва ла на зме ну пра фе сій ных ары ен ці раў?

— Так, са праў ды, я прый шоў да пра ва аба рон чай дзей нас ці 
праз праф са юз. Спа чат ку я звяр таў ува гу на шмат лі кія па ру шэн ні 
пра воў пра цоў ных і ства рыў праф са юз пра цоў ных на сва ім 
прад пры ем стве. По тым стаў гля дзець на гэ тыя з'я вы кры ху шы рэй: 
па ру ша юц ца ж не толь кі са цы яль ныя пра вы. У са праў д нас ці, 
у гра мад стве ад сут ні ча юць рэ аль ныя маг чы мас ці ства рыць 
ар га ні за цыю, не маг чы ма воль на рас паў сюдж ваць ін фар ма цыю, 
на ват пра вес ці пі кет для вы каз ван ня сва іх мер ка ван няў прак тыч на 
нель га. У та кіх вы пад ках аба ро на ў тым лі ку і са цы яль ных пра воў 
ста ві ла ся пад вя лі кае пы тан не. Бо ка лі ня ма ўмо ваў, ка лі та бе 
за ціс ну лі рот, то як іх мож на ба ра ніць? Вось пры клад на 5 год та му я 
і прый шоў у пра ва аба рон чую дзей насць праз праф са юз.

— Які мі, на Ваш по гляд, якас ця мі му сіць ва ло даць ча ла век, 
каб зай мац ца пра ва аба рон чай дзей нас цю?

— Як ска заў не ка лі адзін аме ры кан скі па лі тыч ны дзе яч, 
за ко ны вы кон ва юц ца не та му, што яны на па пе ры, а та му, 
што зна хо дзяц ца муж ныя лю дзі, якія пры му ша юць ула ду іх 
вы кон ваць. Та му я лі чу, што, каб аба ра няць пра вы ча ла ве ка, трэ ба 
мець най перш муж насць. А так са ма кож на му пра ва аба рон цу 
па трэб нае па чуц цё звы чай най ча ла ве чай спра вяд лі вас ці.

— Але ж для та го, каб год на зай мац ца пра ва аба рон чай 
дзей нас цю, трэ ба яшчэ і ва ло даць пэў ны мі ве да мі? З якіх 
кры ні цаў свае ве ды на за па шва лі Вы?

— Пер шым, пра што я да ве даў ся, ка лі па чаў ці ка віц ца пра ва мі 
ча ла ве ка, бы ла Усе агуль ная дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка. А по тым, 
ка лі стаў па глыб ляц ца ў тэ му, да ве даў ся пра іс на ван не Між на род ных 
пак таў ды ін шых да ку мен таў. Ка лі па раў ноў ваць пра вы ча ла ве ка і 
пра вы пра цоў ных, то Кан вен цыі МАП — та кія ж аба вяз ко выя для 
Бе ла ру сі ак ты, як і, на прык лад, Між на род ны пакт аб гра ма дзян скіх 
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Ор ша, мі тынг з удзе лам кан ды да та ў прэ зі дэн ты А. Мі лі нке ві ча. Ва сіль Леў чан каў за 
ўдзел у ак цыі быў арыш та ва ны на 7 су так. 24 лю та га 2006 го да.

Ор ша. Ак ты віс ты су стра ка юць мас та ка Але ся Пуш кі на пас ля ад быц ця ім арыш ту за 
спро бу ўдзе лу ў бар даў скім фэс це «Ар шан ская біт ва-2007». 16 ве рас ня 2007 го да.
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і па лі тыч ных пра вах. Я вы ву чаў тэкс ты кан вен цый, пак таў, чы таў 
спе цы я лі за ва ную лі та ра ту ру. Вя до ма, іс тот на да па ма га лі і зно сі ны з 
ін шы мі пра ва аба рон ца мі. На пра ва аба рон чую тэ ма ты ку пра хо дзі лі 
ад мыс ло выя се мі на ры і шко лы, у якіх я ста ра ўся браць удзел. Ка лі 
ж больш пад ра бяз на вы ву чыў між на род ныя пра ва выя нор мы, то 
па ба чыў, што тыя кра і ны, дзе гэ тыя нор мы вы кон ва юц ца, — гэ та 
зу сім ін шы свет! На мой по гляд, на шы лю дзі не ра зу ме юць гэ тае 
ад роз нен не, не ра зу ме юць, што на шмат ле пей, ка лі та кія нор мы 
вы кон ва юц ца ў кож най кра і не, ка лі лю дзі ма юць рэ аль ныя, а не 
дэк ла ра тыў ныя пра вы і сва бо ды.

— З які мі праб ле ма мі най час цей су ты ка юц ца лю дзі, чые 
пра вы Вы аба ра ня е це?

— Мне па да ец ца, што ва ўсёй Бе ла ру сі яны ад ноль ка выя. 
Ка лі ка заць пра па лі тыч ную ці гра мад скую ак тыў насць, то трэ ба 
ад зна чыць, што за рэ гіст ра ваць сён ня ар га ні за цыю, на прык лад, 
праф са юз ную, амаль што не маг чы ма. І тут пер шай пе ра шко дай 
паў стае праб ле ма юры дыч на га ад ра са. Але, ска жы це, на вош та 
праф са ю зу на кан крэт ным прад пры ем стве ад мыс ло вы юры дыч ны 

Страс бург. Ва сіль 
Леў чан каў ка ля 
бу дын ку Са ве та 
Еў ро пы. 2008 год.
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ад рас, ка лі ўся го там у праф са ю зе агу лам ча ла век 15-20? Ра ней 
та кіх жорст кіх па тра ба ван няў не бы ло. Тое ж са мае ты чыц ца 
пі ке таў. Ра ней ані я кай праб ле мы не бы ло са брац ца не дзе, стаць і 
вы каз ваць сваю дум ку. За раз пра ва на пі кет аб ця жа ра нае роз ны мі 
бю ра кра тыч ны мі ра га ці на мі: па тра бу юць да мо вы з па жар ны мі, 
медс луж ба мі, ка му наль ні ка мі. А за гэ та яшчэ трэ ба пла ціць. Але 
на вош та ўсё гэ та? Я не ра зу мею, ча му мы па він ны пла ціць, ка лі 
мы, як гра ма дзя не, і так пла цім па да ткі. Усе гэ тыя служ бы і без 
да дат ко вых гро шай па він ны пра ца ваць: і мі лі цыя, і па жар ныя, 
і ме ды цын ская да па мо га. Мно гія ак ты віс ты су ты ка юц ца ў нас у 
рэ гі ё не з тым, што не маг чы ма пра вес ці звы чай ны пі кет. І су дзі лі ся 
мы па гэ тым пы тан ні не ад ной чы, але, на жаль, без вы ні ко ва.

Дру гое пы тан не — гэ та па ру шэн не пра воў пра цоў ных. Ка лі 
ўвя лі ка рот ка тэр мі но выя пра цоў ныя кант рак ты, лю дзі пе ра ста лі 
ва ло даць рэ аль ны мі маг чы мас ця мі ад стой ваць свае пра вы. Та му 
што з лю бым ня зго дным пра цаў ні ком ця пер мож на прос та не 
пра цяг нуць кант ракт. І атрым лі ва ец ца пры гэ тым, што кі раў ніц тва 
прад пры ем ства па сту пае за кон на. На мой по гляд, сі ту а цыя з 
пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі ўвесь час толь кі па гар ша ец ца.

Еў ра пей скі суд па пра вах ча ла ве ка. Страс бург, 2008 год.



177

Васіль Леўчанкаў: «Ад праф са юз най дзей нас ці да пра ва аба ро ны»

— Вель мі час та пра ва аба рон цаў ула ды за піс ва юць у ла гер 
па лі тыч най апа зі цыі. На коль кі гэ та ад па вя дае рэ ча іс нас ці?

— Ду маю, што ўла ды ад мыс ло ва пад ман ва юць гра ма дзя наў. 
Вя до ма, што пра ва аба рон чая дзей насць не з'яў ля ец ца дзей нас цю 
па лі тыч най. Мы зай ма ем ся аба ро най не толь кі і не столь кі 
па лі тыч ных, але і гра ма дзян скіх, са цы яль ных, куль тур ных пра воў. 
На ша дзей насць скі ра ва ная на тое, каб аба ра ніць лю дзей ад 
ула ды. Та кая дзей насць не аб ход на ў лю бой кра і не, бо ўла да — 
гэ та та кі ін сты тут, які заў сё ды бу дзе на сту паць на гра ма дзя наў, і іх 
трэ ба аба ра няць.

— Ці не за ста не це ся Вы без пра цы, ка лі ў кра і не зме ніц ца 
ўла да ды ўста лю ец ца дэ ма кра тыя?

— Без пра цы мы не за ста нем ся: пры лю бой ула дзе бу дуць 
па ру шэн ні пра воў ча ла ве ка. Я толь кі спа дзя ю ся, што пры 
ін шай ула дзе ў лю дзей бу дзе больш маг чы мас цяў свае пра вы 
аба ра няць, асаб лі ва на на цы я наль ным уз роў ні. Але ж па ру шэн ні 
заў сё ды бу дуць, па куль бу дзе іс на ваць ула да.

Чар ні гаў, 
Україна. Ва сіль 
Леў чан каў і 
Сяр гей Сыс. 
2007 год.
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— Як Вы мо жа це аца ніць ро лю Пра ва аба рон ча га цэнт ра 
«Вяс на» ў бе ла рус кім гра мад стве?

— Мне зда ец ца, што Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ро біць 
над звы чай важ ную і не аб ход ную для лю дзей пра цу. Гэ та зра зу ме ла 
ха ця б па тым, што ка лі б не бы ло та кой дзей нас ці, то не бы ло б 
жорст ка га прэ сін гу «Вяс ны». Спа чат ку яе па зба ві лі рэ гіст ра цыі, 
за тым пры не ад на ра зо вых спро бах зноў за рэ гіст ра вац ца ад маў ля лі 
ў гэ тым, вы но сі лі яе сяб рам па пя рэ джан ні за дзей насць ад імя 
не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі па ар ты ку ле 193.1 Кры мі наль на га 
ко дэк са. Вось та кая ацэн ка ўла да мі на шай пра цы.

— Як Вы ацэнь ва е це перс пек ты вы сі ту а цыі з пра ва мі 
ча ла ве ка ў на шай кра і не?

— Мне па да ец ца, што без зме ны па ды хо даў дзе ю чай ула ды да 
пра воў ча ла ве ка змя нен не сі ту а цыі ў на шай кра і не не маг чы мае. 
З кож ным го дам ро біц ца толь кі горш, за ка на даў ства ста но віц ца 
больш рэ прэ сіў ным і ней кіх перс пек ты ваў не бач на. Аб ме жа ван ні 
шмат лі кіх пра воў увод зяц ца да дат ко вы мі пад за кон ны мі 
па ста но ва мі ці ўка за мі, як, на прык лад, у вы пад ку з тэр мі но вы мі 
кант рак та мі для пра цоў ных.

— Дык і эфек тыў насць пра ва аба рон чай пра цы ў та кіх 
ста сун ках, ві даць, так са ма не над та вы со кая?

— Не зу сім так. Ка лі мы бу дзем на да лей ра біць сваю спра ву, 
бу дзем ад кры та ка заць пра праб ле мы з пра ва мі ча ла ве ка, 
ін фар ма ваць гра ма дзя наў на шай кра і ны і між на род ную 
су поль насць аб іх па ру шэн нях, сі ту а цыя ра на ці поз на 
па леп шыц ца. Лю дзі ўрэш це зра зу ме юць, што яны ма юць пра вы. 
І ўла да зме ніц ца. Та му на ша дзей насць знач ным чы нам уплы вае 
на сі ту а цыю ў кра і не.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Ула дзі мір Це ля пун, Ма зыр

Ма зыр, вы бар чы учас так №17. 
Ула дзі мір Це ля пун по бач з 
на зі раль ні ка мі ад «Бе лай Ру сі» 
і БРСМ. 19 снеж ня 2010 го да.

Праз вы ра шэн не 
чар но быль скіх праб лем — 
да аба ро ны пра воў 
ча ла ве ка
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Ула дзі мір Це ля пун на ра дзіў ся 23 сту дзе ня 1956 го да ў Ма зы ры. Пас ля су жбы ў 
вой ску пра ца ваў на за вод зе «Ма зыр ка бель». У 1985 го дзе скон чыў Ле нін град скі 
па лі тэх ніч ны ін сты тут імя Ка лі ні на і вяр нуў ся на прад пры ем ства май страм 
участ ка. За тым быў пры зна ча ны ін жы не рам-тэх но ла гам, на чаль ні кам тэх ніч на га 
ад дзе ла. У чэр ве ні 2010 го да кі раў ніц тва ААТ «Бе ла рус ка бель» не пра цяг ну ла з 
пра ва аба рон цам пра цоў ны кант ракт.

Гра мад скай дзей нас цю зай ма ец ца з 1989 го да. З 1991 па 1996 год з'яў ляў ся 
кі раў ні ком Клу ба шмат дзет ных сем' яў, з 2000 го да — уз на чаль вае рэ гі я наль нае 

ад дзя лен не Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на».

Ула дзі мір Ула дзі мір 
Це ля пунЦе ля пун
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— Спа дар Ула дзі мір, ча сам ка жуць, што «пра ва аба рон ца мі не 
на ра джа ю цца»... Якія жыц цё выя аб ста ві ны паў плы ва лі на Ваш 
шлях да пра ва аба рон чай дзей нас ці?

— У якас ці пра ва аба рон цы я ўсвя до міў ся бе з 1990 го да, ка лі 
стаў сяб рам Клу ба шмат дзет ных сем' яў у Ма зы ры. Праз пэў ны час 
мя не аб ра лі кі раў ні ком гэ таў гра мад скай ар га ні за цыі і, зай ма ю чы ся 
аба ро най шмат дзет ных сем' яў у на шым рэ гі ё не, уліч ва ю чы 
сі ту а цыю па чат ку 90-х га доў, ка лі за хіс таў ся Са вец кі Са юз, мы ста лі 
між во лі аба ра няць пра вы і ін шых са цы яль ных груп.

Акра мя гэ та га, на ступ ствы чар но быль скай ка та стро фы 
так са ма вы ма га лі ад нас пэў ных дзе ян няў, па коль кі дзяр жа ва 
не ўсё ў гэ тым пла не ра бі ла. Ужо ў 1990 го дзе мы ар га ні зоў ва лі 
Мар шы за вы жа ван не ў Маск ве, што да зво лі ла нам пра біць 
ін фар ма цый ную бла ка ду, ство ра ную на ўмыс на, і та ды пра на шыя 
тры во гі і праб ле мы да ве да лі ся ў мно гіх кра і нах све ту, нам ста лі 
да сы лаць ле кі, па ча ла аказ вац ца гу ма ні тар ная да па мо га. На шы 
дзе ці атры ма лі маг чы масць вы язджаць за мя жу на азда раў лен не 
— гэ та бы ло ў той час най важ ней, та му, зда ра ла ся, за мест 
гу ма ні тар най да па мо гі мы пра сі лі за меж ныя даб ра чын ныя 
ар га ні за цыі вы вез ці з за бру джа най тэ ры то рыі дзя цей. І для са міх 
дзя цей тыя па езд кі ста лі ад крыц цём ін ша га све ту. Чар но быль 
пры нёс не толь кі го ра, але і спры чы ніў ся да раз бу рэн ня той 
жа лез най за сло ны, якая іс на ва ла па між Са вец кім Са юзам і 
ас тат нім све там. Та кім вось шля хам ішоў я, а ў 2000 го дзе па тра піў 
у Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на».

— Да вай це пад ра бяз ней спы нім ся на на ступ ствах 
Чар но быль скай ава рыі. Вы зай ма лі ся гэ ты мі праб ле ма мі 
ўсур' ёз, шмат да па ма га лі прос тым лю дзям. Ме на ві та за гэ тую 
дзей насць у 2010 го дзе Вы атры ма лі ўкра ін скую ўзна га ро ду 
«Чар но быль скі Крыж: Муж насць. Год насць. Гу ман насць». А 
што дзяр жа ва, яна ж так са ма не ста я ла ўба ку? Ча му ўзні ка ла 
па трэ ба яшчэ і ў іні цы я ты вах гра ма дзян?

— Па-пер шае, та ды бы ло не да стат ко ва ін фар ма цыі пра 
ава рыю, яе на ступ ствы, зу сім ма ла бы ло за ка на даў чых ак таў 
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як на мяс цо вым, так і на на цы я наль ным уз роў ні па аба ро не 
па цяр пе лых гра ма дзян. І мы ак тыў на пра бі ва лі гэ та. Спа чат ку 
нас не ўспры ма лі ўсур' ёз, не пус ка лі ні ку ды, на ват за па лох ва лі. 
Ка лі мы ар га ні зоў ва лі Мар шы за вы жы ван не і збі ра лі ся ехаць 
у Маск ву, нам па гра жа лі, што там усіх арыш ту юць. Ад нак мы 
пра бі лі ся ў Крэмль, і як раз та ды, ка лі пра хо дзіў апош ні з'езд 
Ка му ніс тыч най пар тыі Са вец ка га Са ю за, нас у Крам лі пры няў 
Мі ка лаў Рыж коў, на той час — стар шы ня Са ве та Мі ніст раў СССР. 
На шы пра па но вы ўваж лі ва вы слу ха лі, і по тым кі раў ні кі на шай 
рэс пуб лі кі і Го мель скай воб лас ці атры ма лі срод кі на лік ві да цыю 
на ступ стваў Чар но бы ля, на да па мо гу лю дзям — гэ так зва ныя 
«гра ба выя» гро шы. Па ча лі пры мац ца грун тоў ныя ме ры па 
да па мо зе лю дзям, якія жы лі на за бру джа ных тэ ры то ры ях.

За тым, з вы ба ра мі ў Бе ла ру сі пер ша га прэ зі дэн та, усе на шыя 
за ва ё вы па сту по ва бы лі зні шча ныя. Не ста ла дэ ма кра тыч ных 
дэ пу та таў ні ў мяс цо вых Са ве тах, ні ў вы шэй шых ор га нах 

Ула дзі мір Це ля пун і Юрый Ча ран коў пад час уша на ван ня па мя ці ах вя раў 
па лі тыч ных рэ прэ сі яў. Пом нік ка ля вёс кі Мі хал каў ская. 2 ліс та па да 2009 го да.
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ула ды. У не за леж най Бе ла ру сі па ча ла ся па сту по вая лік ві да цыя 
за ка на даў чых ак таў і тых іль го таў, якія так цяж ка на мі да лі ся. 
На сён ня мы прак тыч на ні чо га гэ та га не ма ем. У хво рых лю дзей 
на ват зды ма юц ца гру пы па ін ва лід нас ці. І ні хто з дак та роў не хо ча 
браць на ся бе ад каз насць і да каз ваць, што ме на ві та Чар но быль 
спры чы ніў ся да рос ту за хвор ван няў. Пра фе сар ме ды цы ны Юрый 
Бан да жэў скі, які грун тоў на да след ваў пост чар но быль скія праб ле мы 
ў Го ме лі, быў асу джа ны і за раз вы му ша ны жыць у эміг ра цыі.

— Лю дзі, якія пас ля доў на і мэ та на кі ра ва на, з го да ў год, 
ад стой ва юць пра вы лю дзей, му сіць, ва ло да юць ней кі мі 
асаб лі вы мі якас ця мі. Ці са праў ды гэ та так?

— Ві даць, са праў ды, ёсць та кія «бе лыя ва ро ны» з аб вост ра ным 
па чуц цём спра вяд лі вас ці. Маг чы ма, што адзін з іх і я сам. Бо 

 Ула дзі мір 
Це ля пун з унуч кай 
Вар ва рай. 2011 год.
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Ма зыр. Ка ля пом ні ка ба ла рус кім 
габ рэ ям, якія 31 жніў ня 1941 го да ўчы ні лі 
акт са ма спа лен ня. Спра ва ад Ула дзі мі ра 
Це ле пу на — Аляк сандр Ка валь чук і 
Якаў Гут ман, у дру гім шэ ра гу — Ры гор 
Кры віц кі. 31 жніў ня 2011 го да.

Ма зыр. Су стрэ ча 
з вы бар шчы ка мі 
кан ды да таў 
у дэ пу та ты 
Фран ціш ка 
Вя чор кі і 
Ула дзі мі ра 
Це ле пу на. Вы ба ры 
ў мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў. 
2010 год.

Лік ві да та ры ава рыі на ЧА ЭС. 
Зле ва ад Ула дзі мі ра Це ле пу на — 
Аляк сандр Вал ча нін, спра ва — 
Ва сіль Сі лі верст. Мінск, 2010 год.
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не маг чы ма гля дзець раў на душ на, як па ру ша юц ца не толь кі 
твае аса біс тыя пра вы, але і пра вы ін шых. На ват у той час, ка лі 
я з'яў ляў ся кі раў ні ком Клу ба шмат дзет ных сем' яў, су ты каў ся з 
праб ле ма мі не толь кі гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян, але і ін ва лі даў. 
Бы ла ў нас гру па са цы яль най да па мо гі ін ва лі дам і са ста рэ лым. 
Та ды мне ўда ло ся на ла дзіць кан так ты з ня мец кі мі іні цы я ты ва мі, 
якія і да гэ туль пры яз джа юць у Ма зыр, прак тыч на да па ма га юць 
ін ва лі дам. І та кое ад чу ван не да тыч нас ці да р аэль най да па мо гі, 
асаб лі ва ка лі ба чыш вы ні кі сва ёй пра цы — дае ім пульс для 
пра ва аба рон чай дзей нас ці. Важ на, што мно гія лю дзі ве да юць: 
зной дзец ца нех та, хто вы слу хае праб ле мы і на ват ка лі не ў 
кож най сі ту а цыі да па мо жа, але ж ма раль ную пад трым ку, якая 
так са ма важ ная, ака жа заў сё ды.

— Ці ўда ло ся Вам за да во лі пра цяг лы час, які зай ма е це ся 
пра ва аба рон чай дзей нас цю, змя ніць стаў лен не звы чай ных 
лю дзей, Ва шых зем ля коў, да аба ро ны сва іх пра воў?

— З ад на го бо ку, ма зы ра не ста лі бо льш ці ка віц ца сва і мі 
пра ва мі, але, шчы ра ка жу чы, зда ра ец ца, што ка рыс тац ца 
на шай да па мо гай ба яц ца. Пе ра шка джае гэ та му ві рус стра ху, 
які за ра дзіў ся ў гра мад стве, у тым лі ку і па пры чы не стаў лен ня 
ўла даў да нас, пра ва аба рон цаў. Нас вы клі ка юць на до пы ты, 
ча сам арыш тоў ва юць, зваль ня юць з пра цы, дыс крэ ды ту юць. 
Лю дзі гля дзяць на та кі пе ра след і на ват пры жа дан ні звяр нуц ца 
да нас — ча сам па бой ва юц ца. Не ўсе ве раць, што на ша да па мо га 
абы дзец ца для іх без на ступ стваў. Ад нак, ка лі ўсе афі цый ныя 
маг чы мас ці ў ад стой ван ні пра воў вы чар па ныя, та ды ідуць да 
пра ва аба рон цаў — як да апош няй над зеі.

— А ці маг ло б змя ніц ца стаў лен не гра мад ства да 
ад стой ван ня пра воў і сва бод, да са міх пра ваа ба рон цаў, 
ка лі б лю дзі бы лі ў гэ тых ад но сі нах больш да свед ча ныя, 
ін фар ма ва ныя?

— Ка лі вес ці га вор ку пра аду ка цыю ў га лі не пра воў 
ча ла ве ка, дык я ве даю, што ў ВНУ іс нуе та кі прад мет, як 
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«пра вы ча ла ве ка». Ка лі да нас у Ма зыр пры ехаў на се мі нар 
да цэнт Го мель ска га дзярж уні вер сі тэ та, ён за явіў лі та раль на 
на ступ нае: «Я вы кла даю дыс цып лі ну «пра вы ча ла ве ка», якіх 
у нас у рэс пуб лі цы ня ма». Гэ тыя сло вы тлу ма чаць мно гае. І 
Кан сты ту цыя ў нас ёсць, і ад па вед ныя за ко ны, а на прак ты цы 
час цей пра цуе ка ман да звер ху, аль бо гэ так зва нае тэ ле фон нае 
пра ва. Для мя не, на прык лад, га лоў ная кры ні ца ве даў — гэ та 
най перш са ма аду ка цыя. А яна ўжо пад ма цоў ва ец ца ты мі ве да мі 
і прак тыч ны мі на вы ка мі, якія мож на атры маць ад аў та ры тэт ных 
пра фе сі я на лаў, больш аду ка ва ных ка лег.

— Што Вам най больш ім па нуе ў пра ва аба рон чай дзей нас ці, 
якія на кі рун кі ў пра цы?

Ка ля кап лі цы «Ах вя рам 
Чар но бы лю». Ма зыр, 
26 кра са ві ка 2010 го да.
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— Іс нуе са цы яль ная па лі ты ка, іс ну юць са цы яль ныя пра вы, якія 
ня рэд ка па ру ша юц ца . Тут дзей ні чаць пра сцей. І пры на яў нас ці 
фак таў па ру шэн ня ды яшчэ пры жа дан ні ўла даў усё мож на 
вы пра віць.

А што ты чыц ца гра ма дзян ска-па лі тыч ных пра воў — тут знач на 
скла да ней. У дзяр жа вы скла ла ся пэў ная сіс тэ ма: не ста на ві ся 
су праць дзейс най ула ды, не кры ты куй, і та бе ня ма ча го асаб лі ва 
ба яц ца. На прык лад, пад час май го вы лу чэн ня кан ды да там у 
дэ пу та ты мяс цо ва га Са ве та ад мо ві лі ся дру ка ваць маю вы бар чую 
пра гра му. Я звяр таў ся і ў дзяр жаў ную дру кар ню, і ў пры ват ную, 
але па тэ ле фо не ім звер ху за га да лі прос та не браць у мя не 
гэ тую за мо ву. І на ўвесь час вы бар чай кам па ніі я за стаў ся без 
агі та цый ных ма тэ ры я лаў, без пра гра мы. І на ват Ма зыр скі ра ён ны 
суд, ку ды я звяр таў ся з ад па вед най скар гай, вы ра шыў, што гэ тая 
спра ва ім не пад суд ная і ад мо віў ся ад раз гля ду. Та му за кон на праз 
су ды да біц ца ад наў лен ня сва іх гра ма дзян ска-па лі тыч ных пра воў 
над звы чай скла да на. Ка лі ты не ў сіс тэ ме.

Яшчэ адзін до каз. Ця гам мі ну ла га го да я прай шоў шмат 
ін стан цый і не каль кі су доў, каб да маг чы ся эле мен тар на га 
пра ва — пра вес ці ў Ма зы ры пі кет. Чы ноў ні кі за гэ ты час спі са лі 
стос па пе раў, пры дум ля ю чы ад мо вы, якія не ма юць пад са бой 
ані я ка га юры дыч на га аб грун та ван ня.

— Ня ўжо не іс нуе пры кла даў кан струк тыў най пра цы 
з дзяр жаў ны мі ўста но ва мі ў Ма зы ры, ка лі б па між 
пра ва аба рон ца мі і чы ноў ні ка мі зна хо дзі ла ся хоць ней кае 
па ра зу мен не ці ха ця б кам пра міс?

— Ра ней, ка лі я зай маў ся Клу бам шмат дзет ных сем' яў, мы 
на ме ры лі ся ства рыць цэнтр для дзя цей, якія хво рыя на АДЦБ. 
Два га ды дзей ні ча лі са ма стой на, я сам ад шу каў па мяш кан не, 
ха дзіў да кі раў ні коў ра ён най ула ды. Мне не пе ра шка джа лі, і 
ка лі спат рэ бі ла ся кан крэт ная да па мо га, я прый шоў у вы кан кам 
з фун да та ра мі, якія га то выя бы лі ака заць да па мо гу. Нам та ды 
вы дзе лі лі дзі ця чы са док, які не вы ка рыс тоў ваў ся па пры зна чэн ні, 
і Цэнтр гэ ты мы ар га ні за ва лі. Праў да, ула ды не ве да лі, як гэ та 
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да ку мен таль на афор міць. Мне да вя ло ся на кі ра ваць сяб ра 
ў Грод на, да на мес ні ка стар шы ні гар вы кан ка ма Аляк санд ра 
Мі лі нке ві ча. Там па доб ны Цэнтр быў ство ра ны ра ней, і нам 
прад ста ві лі ўзо ры па пе раў, па якіх мож на бы ло гэ ты цэнтр 
за рэ гіст ра ваць у Ма зы ры. Гэ та адзі ны та кі вы па дак.

Прык ра, але па чы на ю чы з 1996 го да, да ка го б я не звяр таў ся 
ў Ма зы ры з пэў ны мі пра па но ва мі, на ват пры на яў нас ці 
па ра зу мен ня з іх бо ку, пры няць са ма стой нае ра шэн не чы ноў ні кі 
не мо гуць.

— Ча му мяс цо вая ўла да так не га тыў на ста віц ца да Ва шых 
іні цы я ты ваў і, у пры ват нас ці, да пра ва аба рон чай дзей нас ці?

— Та му што ад вы ка наў чай ула ды на мес цах лю быя гра мад скія 
іні цы я ты вы вы ма га юць пэў ных дзе ян няў і вы сіл каў пры пры няц ці 
ра шэн ня. А са мае га лоў нае — ня ма па лі тыч най во лі ў чы ноў ні каў, 
та му што яны ўсе за ле жаць ад во лі ад на го ча ла ве ка. І ка лі звер ху 
не па сту піць ка ман ды ці ўзгад нен ня, то сам чы ноў нік ні я ка га 
ра шэн ня не пры ме, на ват у ме жах іс ну ю чых за ко наў. Так пра цуе 
сіс тэ ма, ство ра ная га да мі. А пра ва аба рон цы ані як не ўкла да юц ца 
ў гэ тае вуз кае рэ чы шча та та лі тар най ула ды.

— «Вяс на» прый шла ў Ва шае жыц цё ў 2000 го дзе. Чым яна 
ста ла для Вас за гэ ты час?

— Най перш, «Вяс на» — гэ та ар га ні за цыя ад на дум цаў. Мы 
дзе лім ся сва ім до све дам, як вы ка рыс тоў ваць тую ці ін шую 
сі ту а цыю пры аба ро не пра воў ча ла ве ка. Лі чу, што кі раў ніц тву 
«Вяс ны» ўда ло ся ства рыць тры ва лы пад му рак, на якім ма цу ец ца 
не толь кі са ма ар га ні за цыя, але і мно гія су поль ныя з ін шы мі 
ар га ні за цы я мі іні цы я ты вы. «Вяс на» — гэ та рэ аль ная да па мо га 
не толь кі адзін ад на му, але і мно гім сот ням гра ма дзя наў. І на шае 
агуль нае да сяг нен не — той аў та ры тэт, які ар га ні за цыя мае не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і на між на род ным уз роў ні.

Гу та рыў Сяр жук Сыс



Алесь Ка пуц кі, Ма ла дэ чна

Пад час су стрэ чы з 
дэ пу та там Сей му 
Літ вы Вац ла вам 
Стан ке ві чам. 
Алесь Ка пуц кі 
пе рад ае ну ма ры 
ма ла дэ чан ска га 
ча со пі са «Ку фэ рак 
Ві лен шчы ны». У 
цэнт ры — Аляк сандр 
Страль цоў-Кар вац кі. 
Літ ва, 2002 год.

Мы па він ны ра біць 
ўсё маг чы мае, 
каб не рас ча ра ваць ча ла ве ка



Алесь Ка пуц кі на ра дзіў ся ў Ма ла дэ чне ў 1962 го дзе, там жа скон чыў 
ся рэд нюю шко лу, за тым — Бе ла рус кі тэх на ла гіч ны ін сты тут па спе цы яль нас ці 
ін жы нер-ме ха нік. У 2010 го дзе да дат ко ва атры маў дып лом юрыс та. Ак тыў на 
зай маец ца гра мад скай дзей нас цю, з'яў ля ец ца сяб рам Ра ды гіс то ры ка-края знаў-
ча га ча со пі са «Ку фэ рак Ві лен шчы ны». Жа на ты, мае тра іх дзя цей.

Алесь Алесь 
Ка пуц кіКа пуц кі
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— Спа дар Алесь! У Ва шым род ным краі, на гіс та рыч най 
Ві лен шчы не, дзе здаў на Вас ве да юць як аба рон цу 
гіс та рыч най спад чы ны, ар га ні за та ра шмат лі кіх куль тур ніц кіх 
іні цы я тыў, Вы за яві лі пра ся бе яшчэ і як аў та ры тэт ны 
пра ва аба рон ца. Што па кла ла па ча так та ко му жыц цё ва му 
вы ба ру ?

— Най боль шае ўра жан не на мя не па кі ну лі не за быў ныя 
па дзеі, што ад бы ва лі ся ў 1995-96 га дах, ка лі ў Бе ла ру сі 
ўваб ра лі ся ў сі лу ма са выя рэ прэ сіі. Па мя таю, як у 1999 го дзе 
ў нас у Ма ла дэ чне бы ло ство ра нае між ра ён нае гра мад скае 
аб' яд нан не «Рэ гі я наль ны цэнтр гра мад скіх іні цы я тыў». Ад імя 
гэ тай ар га ні за цыі быў на пі са ны пра ект у фонд «Еў ра зія», які меў 
зна ка вую наз ву: «Пра ва вая асве та на сель ніц тва і юры дыч ная 
аба ро на пра воў ча ла ве ка». На той час гэ та яшчэ маг чы ма бы ло 
ра біць афі цый на, са ма ар га ні за цыя бы ла за рэ гіст ра ва ная, 
меў ся бан каў скі ра ху нак, пла ці лі ся па да ткі. Не ўза ба ве ра зам з 
ад на дум цам, юрыс там Аляк се ем Хвос ці кам мы па ча лі з ім пэ там 
ажыц цяў ляць гэ ты пра ект, які, на жаль, за стаў ся ня скон ча ным, 
па коль кі фонд «Еў ра зія» за га даў, як ка жуць, доў га жыць. Тым 
не менш, дзей насць у гэ тым на кі рун ку мы цвёр да вы ра шы лі 
пра цяг ваць. І вось тут не абыйшлося без пра ва аба рон цаў. 
Пе ра мо віў шы ся з кі раў ні ком та га час най «Вяс ны-96» Але сем 
Бя ляц кім, мы вы ра шы лі ра зам ства рыць у Ма ла дэ чне 
рэ гі я наль нае ад дзя лен не гэ тай ар га ні за цыі, і як вяс ноў цы 
дзей ні ча ем да гэ та га ча су.

— Вы хо дзіць, што ў Ма ла дэ чне Вы бы лі пер ша пра ход ца мі, 
па чы на лі з чыс та га ліс та зай мац ца пра ва аба рон чай дзей нас цю?

— Так, са праў ды, у нас па пя рэд ні каў не бы ло, але дзесь ці ў 
тыя ж ча сы ў нас бы ла ство ра ная так са ма і фі лія Бе ла рус ка га 
Хель сін ска га ка мі тэ та. Фак тыч на дзве ар га ні за цыі па ча лі 
па ра лель на зай мац ца ў рэ гі ё не пра ва аба рон чай дзей нас цю.

— Як да во дзі ла ся пра ца ваць на па чат ку, ці ба чы лі ў вас 
аба рон цаў пра воў?
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У скаў цкім лет ні ку на ра цэ На ра чан ка. Пер шы шэ раг: Алесь Ка пуц кі і бард Анд рэй 
Мель ні каў; дру гі шэ раг: жур на ліст Се вя рын Квят коў скі і бард Змі цер Бар то сік; у трэ цім 
шэ ра гу скаў цкія ак ты віс ты з Вор шы. 1999 або 2000 год.
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— Спа чат ку не ха па ла спе цы яль ных ве даў. Але вы ру чаў 
наш да стат ко ва во пыт ны юрыст Аляк сей Хвос цік, а не дзе ў 
па чат ку 2000 го да я сам прай шоў на ву чан не ў Вар ша ве. Гэ та і 
быў пер ша па чат ко вы за пас ве даў, на які я аба пі ра ю ся ў сва ёй 
дзей нас ці. Шмат но ва га да вед ва ю ся на роз ных тэ ма тыч ных 
се мі на рах. За раз жа да да ла ся і юры дыч ная аду ка цыя, якую 
атры маў зу сім ня даў на.

Уво гу ле, я лі чу, што пра ва аба рон ца па ві нен быць перш за ўсё 
ад каз ным ча ла ве кам, та му што да яго звяр та юц ца лю дзі, ча сам 
па крыў джа ныя ін шы мі, якія спа дзя юц ца атры маць да па мо гу, 
і мы па він ны зра біць усё маг чы мае, каб не рас ча ра ваць 
ча ла ве ка.

— Ці за ўва жа е це Вы ней кія зме ны ў стаў лен ні да 
пра ва аба рон чай дзей нас ці з бо ку звы чай ных лю дзей?

— Пэў ная эва лю цыя за ўваж ная. Гра ма дзя не па чы на юць 
усве дам ляць, што толь кі ве да ю чы пра свае пра вы, мож на іх 
год на аба ра няць. З ін ша га бо ку, на ша дзей насць час та не вель мі 
раз рэ кла ма ва ная, і та му шмат хто не ве дае пра іс на ван не 
пра ва аба рон цаў. Звяр та юц ца час цей ак ты віс ты роз ных гра мад скіх 
аб' яд нан няў, па лі тыч ных пар тый, ру хаў. Яны доб ра ве да юць нас 
і пры не аб ход нас ці шу ка юць аба ро ны і да па мо гі. А ўжо праз іх і 
ін шыя лю дзі так са ма зна хо дзяць пра ва аба рон цаў, мы аказ ва ем ім 

Пі кет у Дзень Кан сты ту цыі ка ля па мят на га 
ка мя ня «Па кут ні кам за во лю і не за леж насць 
Бе ла ру сі». Ма ла дэ чна, 2000 год.
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Між на род ная лет няя шко ла па 
пра вах ча ла ве ка. Алесь Ка пуц кі 
ра зам з Ва лян ці нам Стэ фа но ві чам 
(спра ва) і Вік та рам Яра шу ком 
(зле ва). Вар ша ва, 2001 год.

 Алесь Ка пуц кі — удзель нік 
се мі на ра па пы тан ннях 
вы бар ча га за ка на даў ства. 
Віль ня, 2004 год.

Пад час удзе лу ў на зі ран ні за вы ба ра мі ва Укра і не 
з Але сем Бя ляц кім. Кі еў, 2004 год.
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да па мо гу, коль касць та кіх зва ро таў у нас за ста ец ца пры клад на на 
ад ным узроў ні. Ка лі ад бы ва юц ца ўсплёс кі па лі тыч най ак тыў нас ці 
ў гра мад стве, за імі ад чу ва ец ца і ўсплёск пе ра сле ду.

Ула ды так са ма за апош нія га ды змя ні лі сваё стаў лен не да 
нас. Пры гад ваю, як на па чат ку пра ва аба рон чай дзей нас ці, ка лі 
чы ноў ні кі нас яшчэ не шу га лі ся, у Ма ла дэ чне ла дзі лі ся су поль ныя 
се мі на ры з дзяр жаў ны мі ўста но ва мі. На прык лад, я па мя таю, 
як быў ар га ні за ва ны се мі нар па кан да мі ні му мах (су мес ных 
до ма ўла дан нях) з прад стаў ні ка мі га рад скіх улад. Та ды бы ло 
зна ча на пра сцей, а за раз мы су ты ка ем ся ўсё больш у су дах.

— З які мі праб ле ма мі да Вас най час цей звяр та юц ца лю дзі?
— Гэ та за ле жыць ад ча су. Ка лі пра хо дзіць ней кая вы бар чая 

кам па нія, дык уз рас тае коль касць зва ро таў, звя за ных з 
па ру шэн ня мі вы бар ча га пра ва, гра ма дзян ска-па лі тыч ны мі 
пра ва мі. Мно гія ма ла дэ чан цы звяр та юц ца па пы тан нях, да тыч ных 
пра цоў на га за ка на даў ства, част ка з іх — гэ та прад пры маль ні кі, 
але і звы чай ныя пра цоў ныя пры хо дзяць. Скар дзяц ца на 
пра ца даў цаў, якія са мі ча сам не ве да юць за ка на даў ства і 
па ру ша юць яго.

 Між на род ная лет няя 
шко ла па пра вах 
ча ла ве ка. Спра ва — 
Ма рэк На віц кі. 
Вар ша ва, 2000 год.
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Мы зу сім ня даў на аба ра ня лі пом нік «Па кут ні кам за во лю і 
не за леж насць Бе ла ру сі». Ра ней ён зна хо дзіў ся ў скве ры ка ля 
Цэнт раль най пло шчы Ма ла дэ чна. За тым, рых ту ю чы ся да 
«Да жы нак», на гэ тым мес цы ўста ля ва лі скульп ту ру з фан та нам 
«Па па раць-квет ка». А праб ле ма ўзнік ла з-за та го, што мяс цо выя 
ўла ды на ват не па ра і лі ся на гэ тую тэ му з жы ха ра мі го ра да. 
Я на кі ра ваў зва рот да стар шы ні мяс цо ва га рай вы кан ка ма з 
пы тан нем пра да лей шы лёс пом ні ка, быў ар га ні за ва ны збор 
под пі саў у яго ную аба ро ну.

Яшчэ ад на ба лю чая праб ле ма — пла ны бу даў ніц тва 
Аст ра вец кай атам най стан цыі. Ра зам з гра ма дзян скай 
іні цы я ты вай «Аст ра вец кая атам ная — гэ та зла чын ства» мы 
пра вя лі круг лыя ста лы па праб ле ме яе бу даў ніц тва, за пра сі лі на 
іх прад стаў ні коў гра мад скіх ар га ні за цый і па лі тыч ных пар тый, 
пра фе са ра Ге ор гія Ле пі на. Пра вя лі гэ тыя су стрэ чы не толь кі ў 
Ма ла дэ чне, але і ў су сед ніх га ра дах: Ві лей цы, Смар го ні і Мя дзе лі.

— Ці су ты ка лі ся Вы з фак та мі пе ра сле ду аса біс та?
— Та кія фак ты так са ма, на жаль, зда ра юц ца. Вось, на прык лад, 

25 снеж ня 2010 го да, як раз пас ля вы ба раў, у мя не ў ква тэ ры, дзе 
я пра жы ваю, і на офі се, дзе за рэ гіст ра ва ны, прай шлі пе ра тру сы, 
звя за ныя з кры мі наль най спра вай па ма са вых бес па рад ках у 
Мін ску, ха ця я ні я ка га да чы нен ня да гэ тых па дзе яў не меў. Я 
зай маў ся ма ні то рын гам вы ба раў і ў той дзень зна хо дзіў ся ў 
Ма ла дэ чне. Гэ та бы ло вель мі не ча ка на для мя не. За бра лі тэх ні ку, 
не ка то рыя пра ва аба рон чыя ма тэ ры я лы. У тым жа го дзе, кры ху 
ра ней, 31 ліс та па да, кі раў ніц тва пры ват на га прад пры ем ства 
не пра цяг ну ла пра цоў ны кант ракт, і я за стаў ся без пра цы. 
За тым мяс цо вая ін спек цыя па па дат ках і збо рах за па тра ба ва ла 
пад атко выя дэк ла ра цыі, каб знай сці ней кую но вую за чэп ку для 
пе ра сле ду.

Та кое стаў лен не да нас та му, што пра ва аба рон цы не да юць 
спа кой на жыць прад стаў ні кам ула ды, чы ноў ні кам. Ула ды час та 
па ру ша юць за ка на даў ства ў ад но сі нах да прос тых гра ма дзян, а 
мы на ма га ем ся гэ та му пе ра шко дзіць. Яшчэ іх не па ко іць і вель мі 
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не па да ба ец ца ак тыў нае на зі ран не за вы бар чы мі пра цэ са мі, 
якое мы рэ гу ляр на ажыц цяў ля ем, пры гэ тым вы кры ва ючы вель мі 
сур' ёз ныя па ру шэн ні.

— Ва шыя спа дзя ван ні на бу ду чае?
— На ват ка лі ў на шай кра і не зме ніц ца сі ту а цыя, я не ду маю, 

што я аль бо яшчэ нех та з пра ва аба рон цаў за ста нец ца без 
пра цы. Спра ва ў тым, што на род наш яшчэ сла ба аду ка ва ны ў 
пла не ве дан ня сва іх пра воў, ме ха ніз маў іх аба ро ны, і гэ та, на 
маю дум ку, бу дзе пра цяг вац ца доў га. У перс пек ты ве па трэб на 
бу дзе пра во дзіць доў га тэр мі но вую грун тоў ную пра ва вую асве ту 
на сель ніц тва. Бо на ват у тых кра і нах, якія не так даў но ўсту пі лі 
ў Еў раз вяз, у на шых су се дзяў, да лё ка да та го, каб лю дзі год на 
аба ра ня лі свае пра вы. А бе ла ру саў жа апош ні мі га да мі ўла да 
прос та аб ал вань ва ла.

Уво гу ле, з пры хо дам у Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ў мя не 
з'я ві ла ся шмат сяб роў і ад на дум цаў па ўсёй Бе ла ру сі. Я шмат 
да ве даў ся за гэ ты час і ў пла не аба ро ны пра воў ча ла ве ка, і 
ў пла не ар га ні за цыі гра мад скай дзей нас ці. Спа дзя ю ся, што 
не ўза ба ве ўсё ў нас зме ніц ца да леп ша га: за па нуе За кон, бу дзе 
ды на міч на раз ві вац ца гра ма дзян ская су поль насць, а ўсе мы 
бу дзем жыць у нар маль най цы ві лі за ва най еў ра пей скай кра і не.

Гу та рыў Сяр жук Сыс
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Апош няе сло ва 
Але ся Бя ляц ка га на су дзе 
23 ліс та па да 2011 го да
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Я згод ны з кож ным сло вам ад ва ка та. Лі чу, што тыя ар гу мен ты, 
якія ён пры вёў, ма юць да стат ко вае юры дыч нае аб грун та ван не 
і да стат ко ва пад ста ваў для сур' ёз ных ад но сі наў да іх. У той жа 
ж час я зна хо джу ся ў скла да най сі ту а цыі, бо вы дат на ра зу мею, 
што гэ тая спра ва ад па чат ку да кан ца мае па лі тыч ны пад тэкст, і 
вы ступ лен не ад ва ка та, і маё апош няе сло ва, на жаль, на гад ва юць 
крык ча ла ве ка ў пус ты ні, і яко му вель мі цяж ка да кры чац ца. І 
я ся бе ад чу ваю за раз тым, які кры чыць у пус ты ні, спра бу ю чы 
да кры чац ца да сон ца. Тым не менш, я маю, што ска заць.

Пра па лі тыч ны кан тэкст пе ра сле ду 
за пра ва аба рон чую дзей насць

Пач ну, ма быць з та го, што лі та раль на пе рад тым, як я па тра піў 
у зня во лен не, мой сяб ра даў мне па чы таць ста рую са вец кую 
кніж ку пра су праць дзе ян не КДБ пра ва аба рон цам у Са вец кім 
Са ю зе. Кніж ка на пі са ная ў 80-я га ды. Яна бы ла да стат ко ва 
ці ка вая, та му што вель мі шмат з та го, што апіс ва ец ца там, 
пе ра гу ка ец ца з тым, што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі ў апош нія га ды. 
І я вы зна чыў бы асноў ныя за да чы, якія ста ві лі та ды спец служ бы 
пе рад са бою. Пер шая — дыс крэ ды та ваць пра ва аба рон цаў, 
аб вяс ціць іх ту не яд ца мі, як гэ та бы ло ў вы пад ку з паэ там Іо сі фам 
Брод скім. Ці аб ліць бру дам, па ка заць іх не са ма стой насць, як 
гэ та бы ло ў вы пад ку з Анд рэ ем Са ха ра вым. Ці аб ві на ва ціць 
у фі нан са вых ма хі на цы ях, што ты чы ла ся пісь мен ні ка Ва сі ля 
Ак сё на ва. Ці прос та зра біць вар' я та мі, як бы ло ў да чы нен ні 
да бе ла рус ка га пра ва аба рон цы Мі ха ся Ку ка ба кі, які ся дзеў у 
«псі хуш цы» шэсць га доў за тое, што рас паў сюдж ваў Усе агуль ную 
дэк ла ра цыю пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. Со рак га доў прай шло 
— і не ве ра год на, але сі ту а цыя паў та ра ец ца. Я ад чу ваю ся бе 
гэ тыя апош нія тры з па ло вай ме ся цы, як быц цам бы я вяр нуў ся 
ў Са вец кі Са юз. І прос та на ней кім ін шым уз роў ні ад бы ла ся 
рэ ін кар на цыя ўся го та го, што бы ло ра ней.
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Ка лі 17-га сту дзе ня 2011 го да пра во дзіў ся воб шук у Ра ка ве, 
дзе ў нас ха та зна хо дзіц ца, еха лі мы на ма шы не з су пра цоў ні ка мі 
КДБ (ма ла дыя хлоп цы га доў па 35), да ро га ту ды зай ма ла дзесь ці 
га дзі ну, і я спра ба ваў іх раз га ва рыць. Пы та ю ся: «А што вы ўсё 
пра цу е це ней кі мі ста ры мі ме та да мі — шан та жу е це, вяр бу е це 
лю дзей, воб шу кі гэ тыя пра во дзі це? Ня ўжо не да стат ко ва 
вам той ін фар ма цыі, якая за раз ёсць у ін тэр нэ це, якую мы 
га во рым?» Як пра ва аба рон цы мы да стат ко ва ад кры тыя. 
Да стат ко ва зай сці на сайт «Вяс ны» (вось і ша ноў ны гра ма дзя нін 
пра ку рор гэ та па цвер дзіў), там ха пае ін фар ма цыі пра на шую 
дзей насць — чым мы зай ма ем ся, якія на шыя за да чы, якія 
ме та ды. За гэ ты год толь кі я даў ча ты ры вя лі кія ін тэр в'ю, 
дзя сят кі роз ных ка мен та роў у СМІ, у тым лі ку ў ін тэр нэце, якія 
скла да юць да стат ко ва поў ную кар ці ну. Пра ана лі зуй це — і вы 
бу дзе це ве даць, чым зай ма юц ца пра ва аба рон цы». Ну, яны 
су ме лі ся, і ка жуць, маў ляў, ста рыя ме та ды так са ма доб рыя, 
так што мы пра цу ем так, як нас ву чы лі. Ну, я не ве ру ў тое, што 
КДБ і ін шыя дзяр жаў ныя служ бы, якія ці ка ві лі ся і ці ка вяц ца 
дзей нас цю «Вяс ны», не ве да юць, чым зай ма ец ца «Вяс на» і, у 
пры ват нас ці, я — як стар шы ня ар га ні за цыі. Ка лі яны са праў ды 
ба чаць у пра ва аба рон цах, у пры ват нас ці ў «Вяс не», ка нал для 
пе ра праў кі ў Бе ла русь фі нан са вых срод каў для «фі нан са ван ня 
ра ды каль най апа зі цыі», як пі саў у сва ім ліс це ге не рал Вя ге ра... 
Ці ка ва толь кі, дзе яны знай шлі гэ тую ра ды каль ную апа зі цыю ў 
Бе ла ру сі, ня хай бы па ка за лі! У гэ тым вы пад ку я лі чу, што гэ та 
іх не да пра цоў ка, не пра фе сі я на лізм і ўва хо дзіць у се рыю та кіх 
ка зак-стра шы лак, якія мы чу лі ў 2006-м го дзе, ка лі стар шы ня 
КДБ Су ха рэн ка рас па вя даў пра ра ды каль ную апа зі цыю, якая 
збі ра ла ся тру ціць мін скі во да за бор как тэй лем з на сто е ных 
на ва дзе дох лых па цу коў. Я мяр кую, што КДБ доб ра ве дае і 
ўсве дам ляе, чым на са мой спра ве зай ма юц ца пра ва аб рон цы ў 
Бе ла ру сі, і я ў пры ват нас ці, і свя до ма і мэ та на кі ра ва на пра цуе 
су праць пра ва аба рон цаў, вы ка рыс тоў ва ю чы лю быя ме та ды 
для іх пе ра сле ду. Гэ тая траў ля доб ра ар га ні за ва на ў ме жах 
вы бу да ва на га рэ жы му.
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І да стат ко ва па гля дзець: у 1998-99-м го дзе бы ла пер шая 
пе ра рэ гіст ра цыя ня ўра да вых ар га ні за цый, ка лі сот ні ар га ні за цый 
не бы лі за рэ гіст ра ва ныя. У тым лі ку і «Вяс на-96» не прай шла 
пе ра рэ гіст ра цыю, і «за слу га» ў гэ тым Мі ніс тэр ства юс ты цыі. 
Гра ма дзян ская су поль насць, якая толь кі па ча ла ста на віц ца 
на но гі ў 90-х га дах, не як струк ту ра вац ца, афарм ляц ца — яна 
ад чу ла моц ны прэ сінг з бо ку дзяр жа вы. І та ды ж бы лі вы кі ну тыя 
з Бе ла ру сі даб ра чын ныя фон ды, рэз ка бы ла аб ме жа ва ная 
маг чы масць ле галь на га фі нан са ван ня ня ўра да вых ар га ні за цый. 
Ру ку да гэ та га пры кла ла і Ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та. У 2003-2004-х 
га дах бы ла пра ве дзе на цэ лая кам па нія па за крыц ці ня ўра да вых 
ар га ні за цый: ка ля 400 ар га ні за цый бы лі лік ві да ва ныя, у тым лі ку 
і Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і яшчэ не каль кі пра ва аба рон чых 
ар га ні за цый. І, ня гле дзя чы на тое, што ў 2007-м го дзе бы ло 
пры ня та ра шэн не Ка мі тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН аб ад наў лен ні 
рэ гіст ра цыі «Вяс ны», яно бы ло пра іг на ра ва на. І ру ку да 
гэ та га пры кла лі і Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, і Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі. Спро ба рэ гіст ра цыі ў на ступ ныя га ды бы ла ад хі ле на — 
Мі нюст зноў жа не ба чыў па трэ бы ў іс на ван ні пра ва аба рон чых 
ар га ні за цый у Бе ла ру сі. А ў 2006-м го дзе быў уве дзе ны 
193-1 — кры мі наль ны ар ты кул, які пе ра сле дуе дзей насць 
не за рэ гіст ра ва ных ар га ні за цый, што з'яў ля ец ца аб са лют ным 
нон сэн сам [ка жа гэ та, гле дзя чы на суд дзю — рэд.]. На га даю, што 
гэ тыя зме ны ў кры мі наль нае за ка на даў ства бы лі прад стаў ле ныя 
зноў жа стар шы нёй Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі. Да рэ чы, 
лі та раль на па ру тыд няў та му Ве не цы ян ская ка мі сія вы нес ла 
ра шэн не аб тым, што гэ тыя зме ны ў Кры мі наль ным ко дэк се 
Бе ла ру сі не ад па вя да юць між на род ным па гад нен ням [на гэ тых 
сло вах суд дзя, ці то з ін та рэ сам, ці то са здзіў лен нем пры па ды мае 
бро вы, ні бы та чуе ўпер шы ню — рэд.], пад пі са ным Бе ла рус сю, 
якія ад но сяц ца да гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра воў. 2011 год 
асаб лі вы, ка лі бы ла ар га ні за ва на са праўд ная кам па нія траў лі 
і Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», і мя не як стар шы ні. Ха це лі 
так са ма, каб за кра та мі апы нуў ся і Ва лян цін Стэ фа но віч, але гэ та 
не атры ма ла ся.
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Усё гэ та, ка неч не, скла дае па лі тыч ны кан тэкст пе ра сле ду мя не 
за маю пра ва аба рон чую дзей насць.

Пра ад но сі ны ўла даў 
да пра ва аба рон цаў

Не сак рэт, што ў Бе ла ру сі скла ла ся аў та ры тар ная ўла да, якая 
не ба чыць мес ца для пра ва аба рон цаў у кра і не. Не рэ гіст ра цыя 
пра ва аба рон чых ар га ні за цый звя за ная ме на ві та з гэ тым. Шмат 
ма іх сяб роў, ка лег бы лі вы кі ну тыя з афі цый ных мес цаў пра цы за 
гэ тыя га ды, яны пе ра след ва лі ся ў ад мі ніст ра цый ным па рад ку 
і ін шым чы нам. На жаль, ула да не цер піць кан ку рэн цыі — 
пе ра сле дуе па лі тыч ных апа не нтаў, аб мя жоў вае гра ма дзян скія 
і па лі тыч ныя пра вы і сва бо ды — пра ва на схо ды, мі тын гі, 
аб' яд нан ні, атры ман не і рас паў сюд ін фар ма цыі, сва бод ныя 
і спра вяд лі выя вы ба ры. Ула да не да зва ляе раз ві вац ца 
гра ма дзян скай су поль нас ці, раз бу рае яе. Гра мад ская во ля 
па ра лі за ва ная апош нім ча сам. І лю дзі, боль шасць з якіх 
зна хо дзіц ца на пра цоў ным кант рак це, жы вуць пад прэ сін гам, 
стра хам. Ула да не цер піць кры ты кі — пе ра сле дуе жур на ліс таў 
і пра ва аба рон цаў. І сё лет нія су до выя пра цэ сы — над Анд рэ ем 
Па чо бу там, на да мною — як раз з'яў ля юц ца па цвер джан нем 
гэ та му. Гэ та пра цэ сы з ад ной абой мы, ха ця яны ма юць быц цам 
бы фар маль на роз ныя кры ні цы. І га лоў ная су пя рэч насць, 
інт ры га, бы чыц ца мне ў тым, што ўсе гэ тыя дзе ян ні ўла ды ні 
ў чым не ад па вя да юць ні Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ні 
між на род ным па гад нен ням, якія за клю чы ла дзяр жа ва Бе ла русь, 
ужо бу ду чы са ма стой най, і ўзяў шы на ся бе па спад чы не тыя 
аба вяз кі, якія ў свой час яшчэ браў Са вец кі Са юз. І я, і мае ка ле гі 
пра гэ та га ва ры лі, мы пра гэ та га во рым і бу дзем га ва рыць, та му 
што гэ та ёсць іс ці на.

Я на га даю, што Кан сты ту цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ар ты кул 
36, га ран туе пра ва на сва бо ду аб' яд нан няў, якое па ру ша ец ца, 
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ар ты кул 34 га ран туе пра ва на атры ман не і рас паў сюд ін фар ма цыі, 
ар ты кул 33 — на сва бо ду мер ка ван няў, пе ра ка нан няў і іх 
сва бод нае вы каз ван не, ар ты кул 59 — аба вяз вае дзяр жаў ныя 
ор га ны ў ме жах сва ёй кам пе тэн цыі пры маць не аб ход ныя ме ры 
для ажыц цяў лен ня аба ро ны пра воў і сва бо даў асоб. Так са ма 
ар ты кул 21 га во рыць пра тое, што дзяр жа ва га ран туе пра вы і 
сва бо ды гра ма дзя наў, за ма ца ва ныя Кан сты ту цы яй, за ко нам і 
пра ду гле джа ныя між на род ны мі аба вяз ка мі дзяр жа вы. Гэ тыя 
між на род ныя аба вяз кі — Усе агуль ная Дэк ла ра цыя пра воў 
ча ла ве ка, ар ты кул 19, які га во рыць пра тое, што кож ны ча ла ве ка 
мае пра ва на сва бо ду пе ра ка нан няў, на сва бод нае вы каз ван не іх, 
на сва бо ду бес пе ра шкод на пры трым лі вац ца сва іх пе ра ка нан няў 
і сва бо ду шу каць, атрым лі ваць, рас паў сюдж ваць ін фар ма цыю 
і ідэі лю бы мі срод ка мі. А так са ма ар ты кул 20, які сцвяр джае, 
што кож ны ча ла ве ка мае пра ва на сва бо ду мір ных схо даў і 
аса цы я цый. Між на род ны пакт аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных 
пра вах (які Бе ла русь пад пі са ла і му сіць вы кон ваць): ар ты ку лы 
19 і 22 сцвяр джа юць прак тыч на тое са мае. Іс нуе да ку мент, пра 
які я ка заў ра ней — Дэк ла ра цыя ААН пра пра ва аба рон цаў, якая 
да ты чыц ца не па срэд на пра цы пра ва аба рон цаў, і якая сцвяр джае, 
што кож ны ча ла век мае пра ва ін ды ві ду аль на і су мес на з 
ін шы мі за ах воч ваць і імк нуц ца аба ра няць і ажыц цяў ляць пра вы 
ча ла ве ка і асноў ныя сва бо ды. Гэ та зна чыць — пра во дзіць 
мір ныя су стрэ чы і схо ды, ства раць ня ўра да выя ар га ні за цыі, 
аса цы я цыі, гру пы, ус ту паць у іх і ўдзель ні чаць у іх дзей нас ці. 
Мае пра ва ве даць, шу каць, зда бы ваць, атрым лі ваць, мець у 
сва ім рас па ра джэн ні ін фар ма цыю пра ўсе пра вы ча ла ве ка. Мае 
пра ва сва бод на пуб лі ка ваць, пе ра да ваць, рас паў сюдж ваць 
мер ка ван ні, ін фар ма цыю і ве ды пра ўсе пра вы ча ла ве ка 
і асноў ныя сва бо ды. Мае пра ва мець рэ аль ны до ступ да 
ўдзе лу ў кі ра ван ні сва ёй кра і най праз пра ва пра да стаў лен ня 
ва ўра да выя ор га ны, уста но вы за ўва гаў, пра па но ваў ад нос на 
па ляп шэн ня іх дзей нас ці, пры цяг ваць ува гу да лю бо га ас пек ту іх 
пра цы. Мае пра ва пра па ноў ваць і пра да стаў ляць пра фе сій ную 
і ква лі фі ка ва ную пра ва вую да па мо гу ў спра ве аба ро ны пра воў 
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ча ла ве ка. Мае пра ва на бес пе ра шкод ны до ступ да між на род ных 
ор га наў, якія ва ло да юць кам пе тэн цы яй атрым лі ваць, раз гля даць 
па ве дам лен ні па пы тан нях пра воў ча ла ве ка. Кож ны ча ла век мае 
пра ва ўдзель ні чаць у мір най дзей нас ці, на кі ра ва най су праць 
па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка. А пункт 13 свед чыць пра тое, што 
кож ны мае пра ва ін ды ві ду аль на і су мес на з ін шы мі за прош ваць, 
атрым лі ваць і вы ка рыс тоў ваць рэ сур сы спе цы яль на для мэ таў 
за ах воч ван ня аба ро ны пра воў ча ла ве ка і асноў ных сва бо даў 
мір ны мі срод ка мі.

Дык на вош та ж вы з гэ тай Дэк ла ра цы яй па га джа лі ся? Я да 
вас звяр та ю ся як да дзяр жаў на га чы ноў ні ка, які прад стаў ляе 
дзяр жа ву [ка жа гэ та пра ку ро ру Сай коў ска му — рэд.]. Не 
пад трым лі ва лі б! Вый дзі це з ААН, вый дзі це з АБ СЕ! Усё бу дзе 
нар маль на та ды, бу дзе зра зу ме ла, дзе мы зна хо дзім ся. Згод на 
аба вяз каў, узя тых у рам ках АБ СЕ, Бе ла русь бра ла ся па ва жаць 
пра вы сва іх гра ма дзя наў, са ма стой на ці су мес на з ін шы мі 
ўно сіць ак тыў ны ўклад у раз віц цё аба ро ны пра воў ча ла ве ка і 
асноў ных сва бо даў і ўжы ваць не аб ход ныя ме ры для эфек тыў на га 
за бес пя чэн ня гэ та га пра ва. Гэ та Вен ская, Мад рыд ская су стрэ чы, 
пры све ча ныя пы тан ням, якія ад но сяц ца да бяс пе кі Еў ро пы. 
Згод на Ка пен га ген скай кан фе рэн цыі па ча ла ве чым вы мя рэн ні, 
дзяр жа вы-удзель ні цы АБ СЕ па га дзі лі ся пра да стаў ляць роз ныя 
маг чы мас ці пра ва аба рон цам і гра ма дзян скай су поль нас ці для 
ўдзе лу ў за ах воч ван ні і аба ро не пра воў ча ла ве ка і асноў ных 
сва бо даў. Ві да воч на, што дзяр жа ва па ру шае гэ тыя пра вы 
гра ма дзя наў. Ві да воч на, што пра цэ сы та ко га кштал ту, як на да 
мной, ма юць па лі тыч ны ха рак тар.

Ад но сі ны ўла даў да пра ва аба рон цаў у роз ных кра і нах без 
вы клю чэн няў — гэ та лак му са вая па пер ка, па якой мож на да во лі 
дак лад на вы зна чыць уз ро вень дэ ма кра тыч нас ці гра мад ства. І 
як пра ві ла, у аў та ры тар ных рэ жы мах дзей насць пра ва аба рон цаў 
вы клі кае не за да валь нен не. У гэ тым шэ ра гу Бе ла русь не 
з'яў ля ец ца вы клю чэн нем. Ёсць та кія пост са вец кія кра і ны, як 
Уз бе кі стан, дзе дзя сят кі пра ва аба рон цаў ся дзяць у тур ме, 
асу джа ныя па ар ты ку лах, якія вы гля да юць знач на горш за мой. 
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Пад кід ва юць два па тро ны, пад кід ва юць пяць гра маў 
нар ко ты каў — і са дзяць на дзе сяць га доў. Во сем ча ла век 
з уз бек скай ар га ні за цыі, якая ўва хо дзіць у Між на род ную 
фе дэ ра цыю пра воў ча ла ве ка, ві цэ-прэ зі дэн там якой я з'яў ля ю ся, 
за раз зна хо дзяц ца ў зня во лен ні. У Ра сіі ёсць Паў ноч ны Каў каз, 
дзе пра ва аба рон цаў прос та за бі ва юць. Так у Чач ні за стрэ лі лі 
на шую доб рую зна ё мую На тал лю Эс тэ мі ра ву. Ёсць Кір гі зія, дзе 
пра ва аба рон цаў пе ра сле ду юць не зра зу ме лыя ва е ні зі ра ва ныя 
гру поў кі. І ёсць Бе ла русь — з «праў да па доб нас цю» гэ та га 
пе ра сле ду. Та му я сцвяр джаю, што гэ тае аб ві на ва чан не ў 
ней кіх там фі нан са вых па ру шэн нях, па ру шэн нях па дат ка ва га 
за ка на даў ства — гэ та поў ная лух та, і мая спра ва не з'яў ля ец ца 
звык лай і звы чай най спра ваю. Бо інакш бы гэ тае аб ві на ва чан не 
не пад трым лі ваў цэ лы на чаль нік ад дзе ла га рад ской пра ку ра ту ры. 
І след чая гру па не скла да ла ся б з ча ты рох афі цэ раў Дэ парт амен та 
фі нан са вых рас след ван няў, якія, да рэ чы, ся бе вель мі ня ўтуль на 
ад чу ва лі, ве ду чы гэ тую спра ву, і ві да воч на бы ло, што ім гэ тая 
спра ва сто га доў бы ла не па трэб ная. Так са ма не бы ло б та ко га 
ажы я та жу ва кол бу дын ка су да, што мы на зі ра ем пад час уся го 
гэ та га пра цэ са. І не бы ло б ма шы ны ДАІ, якая су пра ва джае мя не 
кож ны раз з Ва ла дар кі. Я вы хо джу — і ўсе, ка го вя зуць на суд, 
смя юц ца: «Што, сён ня зноў з мі гал кай па е дзем!»

Пра кам па нію ў афі цый ных СМІ
Асоб на трэ ба ска заць пра афі цый ныя срод кі ма са вай 

ін фар ма цыі, якія так са ма шмат ува гі на да юць гэ та му пра цэ су і 
не па срэд на мне. «Бе ла русь се год ня», афі цый ная дзяр жаў ная 
га зе та, якая вы да ец ца на срод кі ўсіх па дат ка пла цель шчы каў, пі ша 
6 жніў ня: «Специализирующиеся на финансовых расследованиях 
офицеры уже да вно располагали информацией, что господин 
Беляцкий уве рен но са мос то я тель но рас по ря жа ет ся крупными 
финансовыми средствами. Го во рят о миллионах ев ро. Не 
исключено, выяснится, что нынешние пылкие правозащитники 
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получали от этой борь бы неплохие личные дивиденды». 
Ін фар ма цыя ад 10 жніў ня: «Беляцкий имеет на сче тах в Вильнюсе 
большие су ммы, ко то рые перевозит в Минск, ско рее все го, 
по кар то чкам. Беляцкий официально числится без ра бот ным, 
не имеющим официально ни копейки до хо да. Официально 
Беляцкий не имеет ни ко ла ни дво ра... Он имеет в ре зер ве еще 
и не пло хой зе мель ный учас ток, то же в красивом мес те». Гэ ты 
зя мель ны ўчас так з'яў ля ец ца за ліў ным лу гам, на якім нель га ні чо га 
бу да ваць, та му што ён ахоў ва ец ца як пры род ная зо на і зна хо дзіц ца 
прос та ка ля ма ёй ха ты. Там мой су сед ка ня па се, мож на яшчэ ў 
ва лей бол па гу ляць — вось як бы і ўсе вы го ды з гэ та га участ ка. 17 
ліс та па да: «Ему нуж но объяснить, как уда лось приобрести столь ко 
до ро гой недвижимости и как это соотносится с правозащитной 
де я тель ностью». А якая гэ та «до ро гая недвижимость», мы слу ха ем 
па бе ла рус кім тэ ле ба чан ні. Ка нал «Бе ла русь 1» пе рад ае: «Сіт ра ен» 
за во сем ты сяч да ля раў», які рэ аль на каш та ваў 2 300 еў ра плюс 
мы та, гэ та 3 000 еў ра, і быў уве зе ны сю ды па бі ты. «Ра монт 
ква тэ ры за 60 ты сяч да ля раў» . Што гэ та за ква тэ ра, на якую трэ ба 
та кія гро шы па тра ціць? Ква тэ ра, у якой мы з жон кай жы вем, 
мае пло шчу ў 61 метр. «Ад па чы вае што год за мя жой, хо дзіць у 
да ра гія рэ ста ра ны» — гэ та ўсё га во раць афі цый ныя срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі. Я не ма гу не рас цэнь ваць гэ тую ін фар ма цыю як пра мы 
ціск на суд і на пры няц це ра шэн ня па гэ тай спра ве, што яшчэ раз 
пад крэс лі вае, што гэ тая спра ва мае па лі тыч ны кан тэкст.

Пра Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»
Пад час гэ та га пра цэ су шмат га ва ры ла ся пра Пра ва аба рон чы 

цэнтр «Вяс на». Я ра ды гэ та му і ха цеў бы яшчэ трош кі да даць пра 
гэ тую ар га ні за цыю, бо без ра зу мен ня пра цы пра ва аба рон цаў у 
Бе ла ру сі, без ра зу мен ня тых умо ваў, у якіх мы пра цу ем, мо жа 
быць, Вы со ка му Су ду бу дуць не да стат ко ва зра зу ме лыя тыя 
ма ты вы і эпі зо ды дзей нас ці, якія раз гля да лі ся пад час су до ва га 
пра цэ су. У Ста ту це «Вяс ны» (які ўжо не пра цуе, бо ар га ні за цыя 
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за чы не на) на пі са на, што ў сва ёй дзей нас ці ар га ніз цыя кі ру ец ца 
дзе ю чай Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, між на род ны мі 
да мо ва мі, ра ты фі ка ва ны мі Рэс пуб лі кай Бе ла русь. Фак тыч на, гэ та 
так і за ста ец ца. І, як мы ба чым, між на род ныя па гад нен ні, якія 
пад пі са ла Бе ла русь, да юць маг чы масць лю бо му гра ма дзя ні ну 
Бе ла ру сі вы кон ваць пра ва аба рон чыя аба вяз кі і быць 
пра ва аба рон цам. Мы пра цу ем у гэ тых ле галь ных рам ках.

І сё ле та ўжо 15 га доў як іс нуе Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на», 
які пра цуе ў вель мі ня прос тых умо вах, асаб лі ва пас ля 2006-га 
го да. Я на га даю, што ар га ні за цыя бы ла ство ра на вяс ною 
1996-га го да, за рэ гіст ра ва ная ў лю тым 1998-га го да як га рад ская 
ар га ні за цыя, за тым у чэр ве ні 1999-га го да — як рэс пуб лі кан ская 
ар га ні за цыя. І дзей насць, якой зай ма ла ся «Вяс на», яе асноў ны 
на кі ру нак — гэ та пра вя дзен не ма ні то рын га вы ка нан ня 
бе ла рус кі мі ўла да мі кан сты ту цый ных і між на род ных аба вяз каў 
у га лі не гра ма дзян скіх пра воў і сва бо даў. Гэ та ўклю чае ў ся бе 
раз на стай ныя ві ды дзей нас ці — пра вя дзен не ма ні то рын га 
за ка на даў ства і прак ты кі — якім чы нам гэ тае за ка на даў ства, 
гэ тыя пра вы і сва бо ды ў Бе ла ру сі вы кон ва юц ца. І, на ту раль на, 
што ад ной з асноў ных за да чаў, чым мы зай ма лі ся на пра ця гу 
ўсіх гэ тых га доў, бы ла да па мо га ах вя рам па лі тыч ных рэ прэ сі яў. 
Пер шыя па літ вяз ні ў нас з'я ві лі ся ў 1996-м го дзе, фак тыч на 
гэ та і па слу жы ла штурш ком для ства рэн ня Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на». За гэ ты час мы да па маг лі ты ся чам лю дзей. 
Ты ся чам! Ча сам гэ та бы ла дроб ная да па мо га, ча сам боль шая. 
Гэ та да па мо га роз на га кштал ту — збор ін фар ма цыі, рас паў сюд 
ін фар ма цыі. І гэ та тая пра ца, якую больш ні я кая ар га ні за цыя 
не ра бі ла. Так са ма мы зай ма лі ся аду ка цы яй і асве тай, у тым 
лі ку і ў рам ках су мес ных пра ек таў з ін шы мі пра ва аба рон чы мі 
ар га ні за цы я мі. Гэ та і ства рэн не Бе ла рус ка га До ма пра воў ча ла ве ка 
ў Віль ні, і пра ца па аду ка цыі най перш мо ла дзі, і ана лі тыч ная 
пра ца па на пі сан ні дак ла даў па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка, па 
сі ту а цыі з умо ва мі ўтры ман ня ў мес цах зня во лен ня (я за раз маю 
шмат но вай ін фар ма цыі і ду маю, што гэ ты дак лад у нас ад но віц ца 
ка лі-не будзь), і пра вя дзен не на зі ран ня за вы ба ра мі.
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Лік ві да цыя ў 2003-м го дзе Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
як раз і звя за ная з пра вя дзен нем на зі ран ня за вы ба ра мі ў 
2001-м го дзе. Тым не менш, з 2004-га го да Пра ва аба рон чы 
цэнтр «Вяс на» стаў сяб рам Між на род най фе дэ ра цыі пра воў 
ча ла ве ка. З 2007-га го да я з'яў ля ю ся ві цэ-прэ зі дэн там 
Між на род най фе дэ ра цыі пра воў ча ла ве ка — і гэ та ёсць свед чан не 
эфек тыў нас ці пра цы як пра ва аба рон цаў у «Вяс не», так і ўво гу ле 
бе ла рус кіх пра ва аба рон цаў. Мы ма ем да стат ко ва вы со кі 
аў та ры тэт. І ўсе прэ міі і зван ні, якія тут пе ра лі ча лі ся, гэ та не ёсць 
пер са наль ная за слу га Бя ляц ка га ці «Вяс ны». Гэ та пад крэс лі вае 
тую дра ма тыч ную сі ту а цыю, якая скла ла ся з пра ва мі ча ла ве ка 
ў кра і не, між на род ная су поль насць та кім чы нам звяр тае ўва гу 
бе ла рус ка га ўра да на тое, што трэ ба тут штось ці мя няць. Бе ла рус кі 
ўрад пры мае ней кія ін шыя ра шэн ні, і мы ба чым, якім чы нам — і 
шля хам гэ та га пра цэ су — рэ агуе на па доб ныя за ўва гі.

Трой чы мы спра ба ва лі за рэ гіст ра вац ца: у 2007-м і двой чы ў 
2009-м га дах. Кож ны раз пра цэс рэ гіст ра цыі для нас — да стат ко ва 
скла да ная пра цэ ду ра. Гэ та пад рых тоў ка Ста ту та, гэ та пры езд 
лю дзей, ка лі му сяць пры ехаць як мі ні мум 60 ча ла век з рэ гі ё наў. 
І вось пад час апош няй рэ гіст ра цыі на ўста ноў чы сход пры яз джае 
больш за 80 ча ла век (мо жа це пры кі нуць, што толь кі на пра езд 
гэ тыя лю дзі тра цяць гро шай у агуль най су ме ка ля ты ся чы 
да ля раў), арэн да па мяш кан ня — асоб нае пы тан не. Мы збі ра ем ся, 
пра во дзім гэ ты сход. Мі ніс тэр ства юс ты цыі чы тае да ку мен ты: 
«Ага, у вас па мыл кі. Вось не дак лад ныя да дзе ныя: адзін з ва шых 
за сна валь ні каў ука заў, што ён з'яў ля ец ца су пра цоў ні кам ся рэд няй 
шко лы, а трэ ба бы ло ука заць — ся рэд не-аду ка цый най шко лы; 
яшчэ адзін на пі саў, што ён кі раў нік гурт ка, а трэ ба бы ло на пі саць, 
што ён кі раў нік сек цыі, бо так ука за на ў штат ным рас кла дзе...» 
І гэ та ёсць пад ста вы! Вяр хоў ны суд па га джа ец ца — фар маль ная 
пад ста ва ёсць. Ка лі мы про сім у Мі ніс тэр ства юс ты цыі, каб 
да лі нам час вы пра віць гэ тыя за ўва гі, мі ніс тэр ства ка жа: «А мы 
не аба вя за ныя, мы ма ем пра ва не да ваць гэ ты час». Гэ та ёсць 
стаў лен не бе ла рус кай дзяр жа вы да сі ту а цыі з рэ гіст ра цы яй 
ня ўра да вых ар га ні за цый.
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Усе гэ тыя га ды, асаб лі ва апош нія, мы пра во дзі лі гра ма дзян скія 
кам па ніі — гэ та і кам па нія су праць смя рот на га па ка ран ня, гэ та 
і кам па нія «Стоп 193-1», у якой мы бра лі ўдзел ра зам з ін шы мі 
пра ва аба рон чы мі ар га ні за цы я мі, гэ та і кам па нія «Пра ва аба рон цы 
за сва бод ныя вы ба ры». Мы на зі ра лі за вы ба ра мі ў 2008-м, 
2010-м га дах. Мы рых та ва лі дак ла ды, вы сту пы, агля ды, бра лі 
ўдзел у між на род ных кан фе рэн цы ях. Асоб на трэ ба ад зна чыць 
між на род ную дзей насць Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». Мы 
ўдзель ні ча лі ў пра ва аба рон чых мі сі ях па да след ван ні сі ту а цыі з 
пра ва мі ча ла ве ка ў ін шых кра і нах. Мы не ад ной чы бра лі ўдзел 
у між на род ным на зі ран ні за вы ба ра мі, сяб ры ар га ні за цыі 
ма юць сур' ёз ны во пыт па пра вя дзен ні вы ба раў, ве да юць, як 
пра вод зяц ца вы ба ры ў ін шых кра і нах — ва Укра і не, Кір гі зіі, 
Та джы кі ста не, Ра сіі, еў ра пей скіх кра і нах. Мы бра лі ўдзел у 
кан фе рэн цы ях, ар га ні за ва ных АБ СЕ, Ра дай Еў ро пы, Еў ра пей скім 
Са юзам, Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных На цы яў, роз ных фо ру мах і 
фес ты ва лях, дзе, як я мяр кую, да стат ко ва год на прад стаў ля лі 
Бе ла русь. І зна чэн не пра ва аба рон цаў у гэ тай сі ту а цыі, ка лі 
рэ пу та цыя Бе ла ру сі за мя жой, у цы ві лі за ва ных кра і нах, гра ніч на 
кеп ская, яно да стат ко ва вя лі кае. Та му што мы па каз ва ем, што 
ў Бе ла ру сі ёсць нар маль ныя лю дзі, лю дзі, якія ра зу ме юць, што 
та кое пра вы ча ла ве ка, што та кое дэ ма кра тыя. І ў бу ду чы ні, я 
ду маю, ні хто не змо жа ска заць, што ў гэ тыя скла да ныя для 
Бе ла ру сі ча сы ні хто ў кра і не ні чо га не ра біў. Я мяр кую, што мы 
шмат у чым ра ту ем го нар бе ла ру саў на сён няш ні дзень і на да лей 
бу дзем ра біць гэ та ў лю бых умо вах, дзе б мы ні зна хо дзі лі ся — на 
во лі ці ў тур ме.

Пра 2010 год 
як год «па ля ван ня» на «Вяс ну»

Мож на мер ка ваць, што ўвесь 2010-ты год пра хо дзі ла 
не за кон нае па та ем нае ад соч ван не дзей нас ці Пра ва аба рон ча га 
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цэнт ра «Вяс на». Пра гэ та свед чаць так зва ныя да ку мен ты, 
прад стаў ле ныя КДБ, якія лег лі ў асно ву пра вер кі дзей нас ці мя не 
і Стэ фа но ві ча. Ну і па пя рэд нія га ды. Гэ та па цвяр джае пра ца До ма 
пра воў ча ла ве ка. У нас ёсць як мі ні мум не каль кі пры знан няў пра 
тое, што спец служ ба мі ту ды за сы ла лі ся ма ла дыя лю дзі, сту дэн ты, 
якія по тым пры зна ва лі ся ў тым, што яны да ва лі звест кі пра гэ тыя 
на ву чаль ныя шко лы па пра вах ча ла ве ка, якія мы пра во дзі лі. І 
не вя до ма, якія вы сно вы з гэ та га зра бі лі зноў жа ор га ны КДБ, але 
та кія фак ты ме лі мес ца.

Прад стаў ле ныя ана нім ныя да ку мен ты, якія з'я ві лі ся на па чат ку 
ўся го гэ та га рас след ван ня, яны бы лі, як вы гля дае, зда бы тыя 
на па чат ку 2010-га го да. Пра гэ та свед чаць да ты да ку мен таў, ка нец 
2009-га — па ча так 2010-га го да. Але ха ду ім да лі толь кі ў кан цы 
каст рыч ні ка 2010-га го да. Ча му? Я, ка неч не, ві да воч на гэ та звяз ваю 
з вы ба ра мі. Та му што ў ве рас ні бы лі аб ве шча ныя прэ зі дэнц кія 
вы ба ры 2010-га го да, і мы, прад стаў ні кі роз ных пра ва аба рон чых 
ар га ні за цый, аб вяс ці лі пра вя дзен не кам па ніі «Пра ва аба рон цы за 
сва бод ныя вы ба ры». Гэ тая кам па нія ста ві ла за мэ ту ма ні то рынг 
усіх эта паў вы ба раў на ад па вед насць між на род ным вы бар чым 
нор мам і ўнут ра на му вы бар ча му за ка на даў ству. Бы ла пра ве дзе на 
ад кры тая прэс-кан фе рэн цыя, дзе бы ла да стат ко ва пад ра бяз на 
апі са на струк ту ра гэ та га на зі ран ня, рас ка за на пра тое, коль кі 
лю дзей бу дзе ўдзель ні чаць, якім чы нам бу дзе ад бы вац ца гэ та 
на зі ран не. Мы бы лі мак сі маль на і гра ніч на ад кры тыя — бяс кон ца 
іш лі ін тэр в'ю, ка мен та ры, ішоў вал ін фар ма цыі пра тое, што ба чы лі 
на шыя на зі раль ні кі пад час гэ тых вы ба раў. Трэ ба ска заць, што 
скла ла ся ўні каль ная сі ту а цыя, та му што Цэнт раль ная вы бар чая 
ка мі сія, а так са ма тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі рэ ага ва лі на 
гэ тую на шую ін фар ма цыю. Мы ма ем дзя сят кі па цвер джан няў та кіх 
рэ ага ван няў. Яны вы праў ля лі тыя не да хо пы, на якія ўказ ва лі на шыя 
на зі раль ні кі. Але, тым не менш, ак тыў насць пра ва аба рон цаў, як 
я мяр кую, ві да воч на вы клі ка ла вось гэ тую пра вер ку, і 03.11.2010 
го да, а гэ та яшчэ раз гар вы бар чай кам па ніі і раз гар на ша га 
на зі ран ня, з'я віў ся гэ ты ліст ге не рал-ма ё ра Вя ге ры Шве ду. І я 
на га даю гэ тую пе ра піс ку, яна да стат ко ва ці ка вая.
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У гэ тым ліс це на мес нік стар шы ні КДБ звяр нуў ся да на мес ні ка 
Ге не раль на га пра ку ро ра Шве да з тым, што «па сту пі ла 
ана нім ная за ява... прад стаў ні ка мі не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі 
ПЦ «Вяс на» ў мэ тах фі нан са ван ня ра ды каль най апа зі цыі 
вы ка рыс тоў ва юц ца гра шо выя срод кі, якія па сту па юць з-за мя жы... 
яны вы ка рыс тоў ва юц ца ў су праць праў ных мэ тах, а так са ма на 
аса біс тыя па трэ бы Бя ляц ка га і Стэ фа но ві ча...» Бы ла прось ба 
афор міць між на род нае след чае да ру чэн не і на кі ра ваць яго ў 
кам пе тэнт ныя ор га ны Літ вы для пра вер кі гэ тай ін фар ма цыі. У 
сваю чар гу 15.11.2010 на мес нік Ге не раль на га пра ку ро ра Швед 
звяр нуў ся да на мес ні ка стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро ля 
Вя ром кі, пе ра на кі ра ваў шы гэ ты зва рот Ка мі тэ та дзяр жаў най 
бяс пе кі, з да ру чэн нем «пра вес ці пра вер ку ў да чы нен ні кі раў ні коў 
ПЦ «Вяс на» су мес на з су пра цоў ні ка мі КДБ». Што та кое «су мес на 
з су пра цоў ні ка мі КГБ» — да гэ туль для мя не з'яў ля ец ца вя лі кай 
та ям ні цай. Што там бы ло — ці яны нас на пра слуш ку па ста ві лі, 
ці яшчэ што — не зра зу ме ла. Ну і па дзеі 19-га снеж ня, ка нечне, 
яшчэ больш ін тэн сі фі ка ва лі гэ тую сі ту а цыю. Я на га даю, што ў 
ноч з 19-га на 20-га снеж ня су пра цоў ні ка мі Пер ша май ска га РУ УС 
быў пра ве дзе ны агляд у ма ёй ква тэ ры, імі бы ло кан фіс ка ва на 17 
кам п'ю та раў, за тры ма на 12 ча ла век, якія зай ма лі ся пра вя дзен нем 
на зі ран ня на вы ба рах. І ці ка ва, што ні па пе ры, ні да ку мен ты, ні 
ін фар ма цыя з гэ тых кам п'ю та раў у гэ тай спра ве так і не ўзнік ла, 
ха ця стар шы ня КДБ Зай цаў звяр таў ся да Зя но на Ло ма ця з тым, 
што «ў вы ні ку кан фіс ка ва на арг тэх ні ка, да ку мен та цыя, якая мае 
да чы нен не да ма тэ ры я лаў пра вер кі, пра ве дзе най у да чы нен ні да 
кі раў ні коў ПЦ «Вяс на», і агляд кан фіс ка ва ных прад ме таў бу дзе 
з'яў ляц ца ле га лі за ва най до каз най ба зай у да чы нен ні да ўка за ных 
асо баў. Арг тэх ні ка зна хо дзіц ца ў Пер ша май скім РУ УС го ра да 
Мін ска. Ін фар му ем для вы ра шэн ня пы тан ня пра ўзбу джэн не 
кры мі наль най спра вы су праць функ цы я не раў ПЦ «Вяс на».

Пас ля сі ту а цыя бы ла ня рво вая, зра зу ме ла. Ці ка вым у гэ тым 
пла не з'яў ля ец ца на ступ ны да ку мент, які пра свят ляе — што ж 
ра бі ла ся да лей. 24.12.2010 — дак лад ста рэй ша га ін спек та ра ма ё ра 
Ку ла ка, які па ве дам ляе, што «23.11.2010 ім бы ла пра ве дзе на 
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пра цоў ная на ра да з прад стаў ні ка мі КДБ Сі ня гу бам і Мац ке ві чам» 
— гэ та, я па да зраю, ку ра та ры «Вяс ны» — «па вы ні ках якой 
вы пра ца ва ны на прам кі дзей нас ці па ўка за ных ма тэ ры я лах 
пра вер кі». Зна чыць, ад бы ла ся гэ тая на ра да з су пра цоў ні ка мі КДБ, 
а по тым яны пай шлі ў пра ку ра ту ру. 25.11.2010 — «у пра ку ра ту ры 
го ра да Мін ска бы ла пра ве дзе на пра цоў ная на ра да з на чаль ні кам 
ад дзе ла па на гля дзе за вы ка нан нем па дат ка ва га за ка на даў ства 
гра ма дзя ні нам Сай коў скім». [На ступ нае пы тан не Алесь Бя ляц кі 
ад рас уе пра ку ро ру Сай коў ска му — рэд.] Вось ці ка ва бы ло б, 
каб вы рас па вя лі, пра што вы там раз маў ля лі пад час той на ра ды 
[тут пра ку рор, за ёр заў шы на сва ім мес цы, з ухмыл кай усі мі 
спо са ба мі — жэс та мі, по зір кам і сло ва мі па чаў пе ра на кі роў ваць 
ува гу Бя ляц ка га ад ся бе «да су да» — рэд.]. Гра ма дзя нін Сай коў скі 
спе цы я лі зу ец ца на па дат ках. У яго ў ад ной ру цэ 233-ці, а ў 
дру гой — 243-ці, ён ад ной пад ра зае, а дру гой — па га ла ве. 
Ад ной пад ра зае, а дру гой — па га ла ве. Я так мяр кую. І гэ тыя 
па ды хо ды, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў да чы нен ні да біз нэс мэ наў, 
бы лі вы ка ры ста ныя і ў да чы нен ні да «Вяс ны». Ма ёр Ку лак 
пі ша, што «пад час гэ тай на ра ды з гра ма дзя ні нам Сай коў скім у 
дзе ян нях Бя ляц ка га і Стэ фа но ві ча не ўгле джа ны склад зла чын ства, 
пра ду гле джа на га ар ты ку лам 233, па коль кі ад сут ні чае факт 
здзяйс нен ня прад пры маль ніц кай дзей нас ці і атры ман ня да хо да ад 
гэ тай дзей нас ці . Але ква лі фі ка ваць дзе ян ні апош ніх па ар ты ку ле 
243 у част цы атры ман ня да хо даў маг чы ма пас ля атры ман ня 
ін фар ма цыі ад пад раз дзя лен ня фі нан са вай вы вед кі Літ вы, 
уста наў лен ня фак таў аб ня спла це па да ход на га па да тку па вы ні ках 
па дат ка вай пра вер кі ў буй ным па ме ры». Фак тыч на, 25.11.2010 
бы ла вы ра ша на ўся па ра дыг ма і ўсе на ступ ныя дзе ян ні ДФР, 
след ства на пра ця гу ўсіх гэ тых ме ся цаў. Та му што па 233-м ар ты ку ле 
да лей пра вер ка пра во дзі ла ся за ўвесь гэ ты ме сяц, і ў дак ла дзе 
Ку ла ка пра гэ та пі шац ца, што «пад час пра цы па ма тэ ры я лу 
ў Дэ парт амен це фі нан са ва га ма ні то рын га вы па тра ба ва на 
ін фар ма цыя ў да чы нен ні Бя ляц ка га, Стэ фа но ві ча і іх сва я коў, 
дзей нас ці ПЦ «Вяс на» і фі нан са вых апе ра цы яў, якія маг лі б быць 
звя за ныя з атры ман нем зла чын ных да хо даў ад ажыц цяў ля е май 
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ПЦ «Вяс на» дзей нас ці. Згод на рэ сур саў, гэ тая дзей насць не 
ўста ноў ле ная. Вы па тра ба ван не дэк ла ра цыі пра да хо ды і ма ё масць 
Бя ляц ка га і Стэ фа но ві ча, а так са ма пра вер ка дак лад нас ці ўка за ных 
там звес так у ця пе раш ні час пра во дзіц ца па дат ка вы мі ор га на мі 
ва ўза е ма дзе ян ні з су пра цоў ні ка мі КДБ...» Зноў су пра цоў ні кі 
КДБ — яны ўза е ма дзей ні ча лі з ДФР, з па дат ка вы мі ор га на мі. Вось 
ча му я сцвяр джаю яшчэ раз, што спра ва гэ тая ад па чат ку да кан ца 
ку ры ра ва ла ся КДБ. Пра вер ка па 233-м ар ты ку ле ні чо га не да ла. 
Ад па вед на, пай шла пра вер ка праз Мі ніс тэр ства па дат каў і збо раў. 
Гэ тая пра вер ка пра цяг ва ла ся да атры ман ня як быц цам бы звес так з 
Літ вы і з Поль шчы, што ад бы ло ся толь кі ў кра са ві ку.

Па ра лель на, я ха цеў бы за ўва жыць, пра хо дзі лі ін шыя дзе ян ні, якія 
свед чаць пра пе ра след пра ва аба рон цаў у Бе ла ру сі. 17.01.2011 — 
воб шук, пра ве дзе ны КДБ ва ўсіх ма іх па мяш кан нях (у ква тэ рах і ў 
до ме ў Ра ка ве), пад час яко га бы лі кан фіс ка ва ныя пэў ныя па пе ры, 
ноў тбук. Дзе ін фар ма цыя з гэ тых па пе раў? Там, да рэ чы, бы лі 
ней кія фі нан са выя па пе ры, якія маг лі б быць ці ка вы мі пад час гэ та га 
след ства. Су пра цоў ні кі КДБ, ма быць, вы ра шы лі іх не прад стаў ляць, 
та му што, маг чы ма, яны свед чы лі б як раз су праць той вер сіі, якую 
афі цый на на сён няш ні дзень вы кла дае спа дар Сай коў скі. 16.02.2011 
Генп ра ку ра ту рай бы ло вы не се на па пя рэ джан не мне за дзей насць 
ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі. І з чым яно звя за на, як не з 
пра ва аба рон чай дзей нас цю — па тлу ма чыць не маг чы ма.

Па ра лель на пра во дзі ла ся дыс крэ ды та цыя ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. Асоб на я ха чу звяр нуць ува гу на ма тэ ры ял, які быў 
зме шча ны ў га зе це «Бе ла русь се год ня» ад ра зу пас ля вы ба раў, 
дзе фі гу ру юць фак тыч на тыя са мыя да ку мен ты, якія бы лі 
прад стаў ле ныя ана нім на КДБ для пра вер кі ў ДФР. Якім чы нам 
«Бе ла русь се год ня» атры ма ла гэ тыя да ку мен ты? Мо жа быць, 
яна з'яў ля ец ца ор га нам Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі? Ня хай 
ша ноў ны, так ска заць, Яку бо віч та ды пад пі ша «Бе ла русь се год ня. 
Ор ган КДБ» і дру куе та ды гэ тыя да ку мен ты. Тым не менш, гэ тыя 
да ку мен ты фак тыч на з'я ві лі ся на па чат ку сту дзе ня. Там бы лі 
яшчэ фо та здым кі ін шых да ку мен таў. Бач на, што дыс крэ ды та цыя 
дзей нас ці пра ва аба рон цаў іш ла фак тыч на па ра лель на.
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Пра аб ві на ва чан не
Ка лі па гля дзець тыя «бан каў скія раз дру коў кі», якія бы лі 

прад стаў ле ны пад час след ства, ха чу толь кі паў та рыць, што яны не 
вы клі ка юць у мя не ні я ка га да ве ру. Я лі чу, што яны не са праўд ныя. 
І на ват з улі кам гэ та га, у гэ тых рад ках ня ма ні вод на га пе ра во ду 
срод каў без па зна каў, і ўсе па зна кі свед чаць пра тое, што іс на ваў 
кант роль за срод ка мі з бо ку парт нё раў «Вяс ны», указ ва лі ся мэ ты 
рас хо ду гэ тых срод каў. Так са ма ві да воч на, што я не рас па ра джаў ся 
гэ ты мі срод ка мі, гэ тыя срод кі пры зна ча лі ся не для мя не, а для 
«Вяс ны». Што да ты чыц ца ак таў па дат ка вай ін спек цыі, я лі чу іх 
не за кон ны мі. Гэ тыя ак ты грун ту юц ца на не са праўд ных звест ках, 
на поў ным не ра зу мен ні сэн су гэ тых звес так су пра цоў ні ка мі 
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, якія скла да лі гэ тыя ак ты.

З 16-га чэр ве ня, ка лі та кі акт быў прад стаў ле ны мне, па 4-га 
жніў ня, дня май го арыш ту, я вы яз джаў з Бе ла ру сі і вяр таў ся ў 
Бе ла русь як мі ні мум шэсць ра зоў. Та му ўсе мер ка ван ні, што я 
ма гу знік нуць пад час рас след ван ня гэ тай спра вы, за стац ца за 
мя жой, яны не ма юць ні я кіх пад ста ваў. Я ад чу ваю ся бе аб са лют на 
не ві на ва тым. І мяр кую, што на ад ва рот, гэ тыя ўмо вы сва бод на га 
вы ез ду і ўез ду бы лі пра да стаў ле ны мне для та го, каб, маг чы ма, я 
з'е хаў і та кім чы нам ус кос на па цвер дзіў сваю ві ну ва ўтой ван ні так 
зва ных па дат каў.

Пра ва аба рон чай дзей нас цю і ўво гу ле гра мад скай дзей нас цю я 
зай ма ю ся прак тыч на ўсё маё жыц цё. У гэ тым го дзе — 30 га доў, як 
я зай ма ю ся гра мад скай дзей нас цю. І пе ры яд, ка лі я ад чу ваў ся бе 
больш-менш спа кой на і сва бод на — гэ та з 1991-га па 1995-ты год. 
Пры та кой кеп скай сі ту а цыі, якая скла ла ся ў кра і не пер ма нент на 
на пра ця гу апош ніх га доў, на ту раль на, што кры мі наль ны 
пе ра след мог па чац ца ў кож ную хві лі ну, у кож ны год. І тое, што 
маг ло ад быц ца — ад бы ло ся. Та му я не шка дую ні пра адзін свой 
крок, зроб ле ны за гэ тыя 30 га доў у пла не аба ро ны дэ ма кра тыі, 
пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. Я гэ та ра біў свя до ма».

Па вод ле дык та фон на га за пі су з су до ва га па се джан ня 23 ліс та па да.



НА ША ВЯС НА.
Гісторыя ў асобах

Збор нік ін тэр в'ю з сяб ра мі Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на»

Ін фар ма цый на-пуб лі цыс тыч нае вы дан не

Аў та ры-скла даль ні кі:
Іры на Пра коп чык

Тац ця на Сніт ко
Сяр гей Сыс

Рэ дак тар: Тац ця на Рэ вя ка
Ды зайн і вок лад ка: Артур Вакараў

Камп'ютарная вёрстка: Марына Пятровіч
Ка рэк ту ра:Наталля Карнеека


