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чалавека ў цяперашняй Беларусі. 

Гэта найбольш красамоўная 

дакументальная форма, бо самі 

пацярпелыя распавядаюць пра 

пераслед, каб кожны мог адчуць, 

зразумець, што зараз адбываецца 

ў суседняй з намі краіне.

Некалькі сутак у ізалятары, 

затрыманне на вачах у дзіцяці ці 

проста ў прамым эфіры, пазбаўленне 

статусу СМІ, вобшукі, раненні, 

збіццё, калецтвы. І гэта тычыцца як 

мужчын-журналістаў, так і жанчын-

журналістак. Калегі распавядаюць, 

што апазнавальныя знакі «Прэса» 

ўжо не ратуюць, а наадварот — 

служаць пэўным маркерам для 

затрымання.

Гэта рэальныя гісторыі, а таму яшчэ 

больш цяжкія для ўспрымання, 

разумення. Свядомасць не хоча 

прымаць гэта за праўду. Але ўсё так.  

Жорстка і не аднойчы збіты 

тэлежурналіст «Белсат» Сяргей 

Герасімовіч пасля заключэння 

вымушаны быў прыкладаць 

нямала намаганняў, каб вярнуцца 

да рэальнасці, вылечыцца. Не 

адзін тыдзень лячылася, а потым 

распрацоўвала нагу журналістка 

газеты «Наша ніва» Наталля 

Лубнеўская, якой амаль ушчыльную 

стрэліў у калена сілавік. А колькі 

людзей проста ў прамым эфіры 

ўбачылі, як затрымліваюць 

журналіста «Еўрарадыё» Міхаіла 

Ільіна, які нават не змог скончыць 

прамову. Сёння, пакуль мы рыхтуем 

гэты зборнік, яшчэ частка нашых 

беларускіх калег арыштаваная 

або зацяганая па судах. Штодня 

колькасць парушэнняў правоў 

журналістаў у Беларусі толькі 

расце.

«Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?». 

Гэтая кніга з’яўляецца праявай 

салідарнасці, якую выказваюць 

журналісты Украіны і Польшчы 

беларускім калегам, што пацярпелі 

і пакутуюць зараз ад рэпрэсій 

рэжыму Лукашэнкі. Бо ўсе яны — 

збітыя і кінутыя ў турму за ўдзел 

у мірных акцыях пратэсту — проста 

выконвалі сваю працу! Цяжка 

паверыць, што такое магчыма 

ў Еўропе ў XXI стагоддзі. І па 

сведчаннях журналістаў з Беларусі, 

мы даведаемся пра грубыя збіванні, 

прыніжэнні чалавечай годнасці, 

калецтва, псіхалагічныя траўмы, 

пагарду да правоў журналістаў.

Гэтым зборнікам мы хочам надаць 

праблеме вялікую агалоску, хочам 

прыцягнуць увагу шырокага кола 

людзей у нашых краінах — Польшчы, 

Украіне, Беларусі і ва ўсім свеце 

— да бяспраўя і безабароннасці 

нашых калегаў у сучаснай Беларусі. 

Адпаведна — прыкласці ўсе 

намаганні, каб спыніць іх пераслед.

Гэтая кніга — зборнік інтэрв’ю 

і нарысаў пра 20 беларускіх 

журналістаў, якія распавядаюць пра 

здзекі, раненні, псіхалагічны ціск, пра 

ўсё тое, што ім асабіста давялося 

перажыць у працэсе сваёй працы. 

Гэта сведчанне парушэнняў права 

на прафесію, свабоду слова, правоў 

У салідарнасці  
наша сіла!
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Для ўкраінскіх журналістаў гэтыя 

падзеі перш за ўсё нагадваюць 

бурныя дні ва Украіне, на Майдане 

Незалежнасці ў Кіеве з канца 

2013 года па 2014 год, калі былі 

зафіксаваны сотні інцыдэнтаў грубага 

парушэння правоў журналістаў.

Таму мы, як ніхто, можам зразумець, 

у якіх умовах зараз знаходзяцца 

беларускія калегі, што яны 

адчуваюць. Заўважым пры гэтым: 

як ва Украіне, так і ў Беларусі 

журналісцкія прафесійныя 

супольнасці, аб’яднанні журналістаў 

адзначалі і адзначаюць — журналісты 

не з’яўляюцца часткай канфлікту ці 

глабальных грамадскіх дэбатаў. Яны 

толькі выконваюць свой абавязак 

па інфармаванні грамадзян аб 

важных грамадскіх падзеях, якія 

адбываюцца, і сведкамі якіх яны 

становяцца. Таму сярод задач кнігі 

ёсць і такая: данесці да чытачоў, 

а можа, і ўлады, меркаванне, што 

журналісты не змагаюцца за ўладу 

ва Украіне, Беларусі і іншых краінах. 

Яны выконваюць тую класічную 

грамадскую місію, якая і ўскладзена 

на іх самім грамадствам.

Аўтарамі зборніка выступілі 

ўкраінскі журналіст, адказны 

рэдактар   чаркаскага сайта 

«Прочырк» Назары Вівчарык 

і беларуская журналістка, 

карэспандэнт тэлеканала «Белсат» 

Кацярына Андрэева. Нашай 

беларускай калезе напісанне 

тэкстаў далося нялёгка, бо яна сама 

адчула на сабе беспрэцэдэнтна 

жорсткі ціск з боку ўлады на 

журналістаў: яе затрымлівалі 

падчас стрыму з жаночага маршу. 

Яна пабывала на Акрэсціна. 

А на фінальнай стадыі падрыхтоўкі 

зборніка зноў была затрыманая 

падчас асвятлення грамадска 

значных падзей. Сувязь з ёй 

абарвалася менавіта пасля таго, 

як Кацярына пераслала нам нарыс 

пра сябе...

Назары Вівчарык — журналіст, 

асвятляў падзеі Рэвалюцыі Годнасці 

2013-2014 гадоў ва Украіне, уключаўся 

ў эфір цэнтральных каналаў, на 

замежнае радыё, у прыватнасці, 

каментаваў падзеі для Беларусі.  

За яго рэпартажамі з Чаркасаў сачылі 

ў іншых рэгіёнах. Акрамя таго,  

Вівчарык — малады ўкраінскі 

пісьменнік, стварае мастацкую прозу, 

выдаў некалькі раманаў.

Такім чынам, мы сабралі пасведчанні 

і гісторыі, каб паказаць сусветнай 

супольнасці, як улады Беларусі 

рэагуюць на мірныя пратэсты сваіх 

грамадзян і якія жудасныя выклікі 

стаяць перад намі, нашай прафесіяй. 

І ніхто лепш за саміх журналістаў 

не раскажа, якія перашкоды яны 

вымушаныя пераадольваць, каб 

выконваць сваю місію: усебакова, 

якасна і аб’ектыўна інфармаваць 

грамадства аб тым, чым цяпер 

жыве краіна, якія ў яе праблемы.

А публічнасць і агалоска сёння 

ледзь не адзіны магчымы механізм 

стрымлівання далейшага парушэння 

правоў журналістаў.

Гэтая кніга праяўляе дружбу 

і салідарнасць трох журналісцкіх 

саюзаў, членаў Еўрапейскай федэрацыі 

журналістаў – Польскай асацыяцыі 

журналістаў (SDP), Нацыянальнага 

саюза журналістаў Украіны (NUJU) 

і незалежнай беларускай асацыяцыі 

журналістаў (BAJ).

Сяргей Таміленка 

старшыня Нацыянальнага саюза 

журналістаў Украіны, 

член выканкама Еўрапейскай 

федэрацыі журналістаў
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Змест

08.  Антон Трафімовіч: Кроў з журналісцкага пасведчання выцерлі аб маю 
футболку

 Тэкст: Кацярына Андрэева

16.  Станіслаў Івашкевіч: Білі нас дубінкамі, а потым загналі ў камеру 
і першы раз за два дні далі хлеб

 Тэкст: Назары Вівчарык

25.  Валерыя Уласік: Крымінальная справа, «канцлагер» і катаванне 
рыбнымі катлетамі 

 Тэкст: Кацярына Андрэева

34.  Ягор Марціновіч: Галоўнаму рэдактару «Нашай нівы» забаранілі 
выязджаць з Беларусі

 Тэкст: Назары Вівчарык

41. Уладзімір Грыдзін: Больш за ўсё ўлада баіцца карцінкі
 Тэкст: Кацярына Андрэева

48.  Міхаіл Ільін: Цяпер журналісты на мітынгах у Беларусі павінны мець 
галоўную асаблівасць — хутка бегаць

 Тэкст: Назары Вівчарык

54. Алена Дубовік: Распраналі дагала, білі каленам у жывот
 Тэкст: Кацярына Андрэева

63. Наталля Лубнеўская: Сілавікі паранілі журналістку гумовай куляй
 Тэкст: Назары Вівчарык

70.  Алена Доўнар: Карцар для пачаткоўцаў. Як стажыроўка Алены Доўнар 
на «Белсаце» скончылася месяцам арышту

 Тэкст: Кацярына Андрэева

80. Сяргей Герасімовіч: Я трапіў у камеру катаванняў
 Тэкст: Назары Вівчарык

90.  Ірына Арахоўская: Калі ў мяне патрапіла куля, я сказала «Вой»  
— і пабегла далей

 Тэкст: Ігар Ільяш

100.  Алесь Ляўчук: Затрымалі нас разам. Мяне адправілі ў шпіталь, жонку 
— у турму 

 Тэкст: Назары Вівчарык

107. Яўгенія Даўгая: Здохнеш — мне лягчэй будзе
 Тэкст: Кацярына Андрэева

115.  Вольга Івашанка: Я думала, што траплю на масавую акцыю, але 
апынулася практычна на вайне

 Тэкст: Назары Вівчарык

123.  Вадзім Заміроўскі: У ізалятары яшчэ да суда нас вадзілі глядзець 
прапагандысцкі фільм

 Тэкст: Назары Вівчарык

129. Дар’я Спевак: Даўно не адчуваю сябе абароненай як журналіст
 Тэкст: Назары Вівчарык

136.  Усевалад Зарубін: На мітынгах мы маглі пазваніць у любую кватэру, нас 
пускалі, давалі інтэрнэт

 Тэкст: Назары Вівчарык

143.  Ігар Карней: Пратэстныя Еўразэкі, альбо Як трапіць у новую Беларусь
 Тэкст: Вольга Івашанка

150.  Кацярына Карпіцкая: Цынізм з катлетай з костак і гімн Беларусі пад 
грукат дручкоў

 Тэкст: Вольга Івашанка

160. Кацярына Андрэева: Рэпартаж з рукамі за спінай
 Тэкст: Кацярына Андрэева
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15 ліпеня Антон Трафімовіч выйшаў з хаты на працу — яму трэба было 

асвятляць чарговую акцыю пратэсту ў цэнтры Мінска. Як і ўсе «палявыя» 

рэпарцёры беларускай службы «Радыё Свабода», ён меў акрэдытацыю 

Міністэрства замежных спраў і разлічваў, што нічога страшнага з ім сёння не 

адбудзецца. Праз пару гадзін Антон апынецца на падлозе аўтазака з пабітым 

носам, а сілавікі будуць выціраць яго акрываўленае пасведчанне аб яго 

ж вопратку. 

“Кроў з журналісцкага 
пасведчання выцерлі аб маю 
футболку”.
Гісторыя Антона Трафімовіча

У той дзень каманда «Радыё 

Свабода» (аператар і карэспандэнт) 

вяла стрым ад Цэнтрвыбаркама. 

Антону рэдакцыя дала заданне 

быць на падстрахоўцы — здымаць 

з іншага ракурсу на мабільны 

тэлефон. Акрамя таго, ён перадаваў 

тэкставыя паведамленні, падлічваў 

даўжыню чаргі, фатаграфаваў для 

сацсетак. Калі пачаліся затрыманні 

людзей з чаргі, да Антона даволі 

спакойна падышоў супрацоўнік АМАП 

і прапанаваў прайсці ў аўтазак. 

«Але я паказаў пасведчанне 

журналіста — і ён ад мяне 

адчапіўся. Усе ўжо збіраліся 

разыходзіцца, калі я сустрэў сваю 

калегу Віялету Саўчыц. Я сказаў 

ёй: “Слухай, мяне яшчэ ніколі 

ў жыцці не затрымлівалі. А давай, 

каб прышпільна было, зробім сэлфі 

на фоне аўтазака?” «Мы зрабілі 

пяць-шэсць кадраў, пасмяяліся 

і пайшлі шукаць пратэстоўцаў, якія 

паспелі разбегчыся», — успамінае 

Трафімовіч. Ён не заўважыў, што 

ўздоўж дарогі за імі павольна 

ехаў цёмны мікрааўтобус без 

апазнавальных знакаў.

«У нейкі момант 
я проста 
павярнуўся 
і ўбачыў, як 
на нас моўчкі 
бяжыць цэлы гурт, 
чалавек шэсць 
у цывільным і адзін 
у амапаўскай 
форме. Мне 
адразу сунулі 
руку ў рот, каб не 
крычаў, адцягнулі 
сківіцу ўніз. Далей 
усё, як у тумане. 
Удару я спачатку 
нават не адчуў, 
толькі зразумеў, 
што рукі ўжо за 
спінай у кайданках, 
а з носа цячэ кроў. 
Мяне запіхнулі 
ў бус з крыкам 
«На калені!». 

«Рукі за спінай, з носа цячэ кроў»

«Раней маіх калегаў ужо затрымлівалі ў мяне на 
вачах. Я разумеў, што маё затрыманне падчас 
працы — гэта толькі пытанне часу. І не ўратуе 
ніякая акрэдытацыя, ніякая камізэлька «Прэса». 
Але менавіта ў той дзень я гэтага не чакаў, чамусьці 
здавалася, што праца будзе лайтовая. Збіралася 
проста чарга да Цэнтрвыбаркама, каб падаць скаргу 
на нерэгістрацыю альтэрнатыўных кандыдатаў 
у прэзідэнты. Праўда, чарга выстраілася ледзь не на 
кіламетр», — распавядае Антон. 
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Не дазваляючы падняць галаву, 

сілавікі правялі журналістаў 

з машыны ў будынак Заводскага 

РУУС. У актавай зале паставілі 

тварам да сцяны. Потым амапаўцы 

сышлі, а замест іх з’явіліся 

звычайныя міліцыянеры. Тыя 

паводзілі сябе як ні ў чым ні бывала: 

дазволілі прысесці на крэсла, 

размаўлялі ветліва.

«Уражанне было такое, быццам пасля 

знаходжання ў палоне трапляеш 

да нармальных людзей. Бо тое, 

што адбылося, было сапраўдным 

выкраданнем... Мы запатрабавалі 

патэлефанаваць да прэс-сакратара 

мінскай міліцыі Наталлі Ганусевіч. 

Пасля гэтага званка яны перасталі 

перапісваць нашы рэчы і складаць 

нейкія паперы. Праз гадзіну прыйшоў 

начальнік аддзела аховы грамадскага 

парадку, пачаў жартаваць, разглядаў 

нашы пашпарты, а потым паведаміў, 

што мы вольныя. Ні пратаколу, 

ні якіх-небудзь дакументаў аб 

затрыманні нам не выдалі. Я сказаў: 

«Спадзяюся, мы з вамі больш не 

ўбачымся». Але на наступны дзень 

мы з імі ўбачыліся зноў».

Акт застрашвання журналістаў

З РУУС Антон паехаў у бальніцу, дзе 

яму на рэнтгене пацвердзілі пералом 

носа і наклалі чатыры швы. Акрамя 

таго, зафіксавалі рану на галаве 

і сіняк на воку. Раніцай Антон падаў 

заяву ў Следчы камітэт на ўзбуджэнне 

крымінальнай справы па артыкуле 

198 КК — перашкода прафесійнай 

дзейнасці журналіста. Затым ён 

адправіўся ў судмедэкспертызу 

здымаць пабоі. Проста ля ўвахода 

ў будынак да Антона падышлі двое, 

хутка паказалі пасведчанне, адабралі 

тэлефон і павезлі ва ўчастак.

«Я прасядзеў там гадзіны дзве, пакуль 

не высветлілася, што на мяне ўсё 

ж склалі адміністрацыйны пратакол за 

“непадпарадкаванне супрацоўнікам 

міліцыі”. Нібыта я не падпарадкаваўся 

і таму яны прымянілі фізічную сілу. 

Але ж я нават крыкнуць не паспеў! На 

развітанне міліцэйскі начальнік сказаў: 

“Ваша будучыня, Антон Анатольевіч, 

залежыць ад таго, што вы будзеце 

рабіць”. Але я так і не зразумеў, што 

мелася на ўвазе», — успамінае Антон.

За пару дзён да заканчэння тэрміну 

дзеяння пратакола справа паступіла 

ў суд, але яе адаслалі назад на 

дапрацоўку, а потым зачынілі, таму што 

тэрмін выйшаў. Тым часам са Следчага 

камітэта паведамілі, што праверка па 

заяве Антона спыненая. Ён упэўнены, 

што справу на амапаўцаў, якія яго збілі, 

не завядуць. За тры месяцы пратэстаў 

у СК паскардзіліся амаль паўтары 

тысячы пацярпелых ад дзеянняў 

сілавікоў. На момант публікацыі 

гэтага тэксту ніводзін сілавік не быў 

прыцягнуты да адказнасці.

Ці было жорсткае збіццё журналіста 

загадам зверху ці «перагінам на 

месцах»?

«Гэтыя чувакі выглядалі, як быдла 

з раёна. Яны ці з перапою былі, 

або вырашылі адзін перад адным 

Ар
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Той, які камандаваў астатнімі, 

нахіліўся і папярэдзіў: 

«Будзеш сябе добра паводзіць 

— табе нічога не будзе». Куды 

вязуць — не сказалі. Галаву 

падняць было нельга. Каб 

прачытаць маё імя, адзін з іх 

узяў пасведчанне, якое вісела 

ў мяне на шыі, і выцер з яго 

кроў аб маю ж футболку».

Віялету Саўчыц таксама затрымалі 

і пасадзілі ў бус, але Антон не бачыў 

яе, таму што стаяў на каленях спінай 

да салона.

«Рукі былі вельмі моцна сцягнутыя 

кайданкамі. За паўгадзіны, што мы 

ехалі, ногі зацяклі,  і я стаў варушыць 

імі. Тады адзін кінуў: «Сядзь на жопу, 

мы ж не зверы». Што я адчуваў? Як 

ні дзіўна, быў спакойны — ні страху, 

ні злосці не адчуваў. Я разумеў, што 

нельга ўступаць у сварку — гэта ні 

на што не паўплывае. Але я не ведаў, 

да чаго рыхтавацца, бо такога гвалту 

ў дачыненні да журналістаў на маёй 

памяці не было», — кажа Антон.
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пахваліцца, памерацца, хто мацней. 

Усе былі ў масках, але адзін мне 

запомніўся асабліва — у зялёнай 

вязанай балаклаве. Менавіта ён 

выціраў кроў з пасведчання, гэтая 

балаклава да гэтага часу стаіць перад 

вачыма ... Усё гэта выглядала як акт 

застрашвання для маіх калегаў — 

маўляў, глядзіце, хлопцы, што з вамі 

можа здарыцца».

Выпадак з Антонам Трафімовічам 

стаў першым за пяць гадоў нападам 

сілавікоў на журналіста. У пачатку 2016 

года проста ў будынку суда міліцыянеры 

ў цывільным збілі карэспандэнта TUT.BY 

by Паўла Дабравольскага.

«Тады падобнае лічылася збоем 

сістэмы, чымсьці нешараговым, 

а ў гэтым годзе апынулася толькі 

адпраўной кропкай. Потым хваля гвалту 

толькі нарастала», — кажа Антон.

«Пасля стрым-акцыі мы ішлі пад 

авацыі, як суперзоркі»

Праз тры тыдні пасля пералому 

Антон ужо асвятляў выбары. Увечары 

9 жніўня ён працаваў на адным 

з участкаў, дзе ў урну не змясціліся 

бюлетэні, а жадаючыя прагаласаваць 

выстраіліся ў велізарную чаргу на 

вуліцы. Адтуль ён некалькі разоў 

выйшаў у эфір «Радыё Свабода» 

і паехаў у рэдакцыю.

«Па дарозе мы з аператарам 

заўважылі, што за намі едзе нейкі 

цёмны мікрааўтобус. Ён літаральна 

сядзеў у нас на хвасце. Калега, якую 

мы падвозілі, паведаміла ў эфір, што 

нас «вядуць». І адразу пасля гэтага 

бусік знік. Хоць я ўжо быў гатовы да 

таго, што мая праца ў выбарчы вечар 

скончыцца», — узгадвае журналіст. 

З рэдакцыі здымачная група вырушыла 

ў цэнтр горада, да Стэлы (там быў 

анансаваны збор пратэстоўцаў). Улады 

цалкам адключылі мабільны інтэрнэт 

і часткова — сувязь. Але «Радыё 

Свабода» змагла падключыцца да 

вай-фаю ў кватэры з відам на Стэлу 

і каля гадзіны паказвала разгон 

дэманстрантаў у прамым эфіры.

«Вельмі страшна было выходзіць 

пасля стрыму з гэтага дома, 

я разумеў, што там нейкая вайна 

пачалася. Пра святлашумавыя 

гранаты беларусы даведаліся ў ноч 

з 9 на 10. 

Я думаў, гумовыя кулі — гэта як 

страйкбол, таму што мы ніколі з гэтым 

не сутыкаліся. Раней я працаваў 

толькі на адной рэвалюцыі — 

у Арменіі, і гэта быў шашлык-паці на 

цэлы месяц. А тут я ўпершыню адчуў 

страх за сваё жыццё».

Журналіст і аператар павінны былі 

дабрацца да машыны па начных 

вуліцах, ахутаныя дымавой заслонай 

ад выбухаў гранат.

«Усё вакол грыміць, зніадкуль выходзяць параненыя, 
паказваюць фота на тэлефоне ... Я думаю: ну вось 
што нас выратуе цяпер? Пластыкавы шлем для 
сноўборда, камізэлька з тканіны? Мы ідзем усё 
ў поце з адзінай думкай, як выратаваць жыццё, 
а нас спыняюць людзі, бачаць камізэльку «Прэса» 
і пачынаюць пляскаць у далоні. Так і ішлі дварамі пад 
авацыі, як суперзоркі. Каля трох ночы я нарэшце 
дабраўся дадому і лёг спаць з думкай, што асвятляў 
новы паварот гісторыі. Па-ранейшаму ўжо не будзе».

На наступны дзень пратэстоўцы пачалі 

ўзводзіць барыкады.

«Нам ужо трэба туды ехаць, але 

я разумею, што мяне трасе. На гадзіну 

сыходжу ў парк і проста гуляю ў цішыні. 

Потым вяртаюся ў машыну, уздыхаю 

і еду да “Рыгі”», — распавядае Антон.

Пляцоўка ля гандлёвага цэнтра 

«Рыга» вечарам 10 жніўня стала адной 

з найбольш гарачых кропак у горадзе.
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«Сярод стэрыльнага, бяспечнага 

Мінска мы ўбачылі двух-

трохметровыя барыкады 

з смеццевых бакаў, кратаў. Нехта 

ў натоўпе крычаў: «Усе сюды, усе на 

барыкады!» На маіх вачах аўтобусы 

перакрываюць дарогу, утвараючы 

бар’ер, каб сілавікі не праехалі. Было 

ясна, што атмасфера напружваецца 

і вось-вось выбухне. Мы з аператарам 

стаялі на даху піцэрыі, у 20 метрах 

ад нас пачынаюць страляць, я крычу: 

«Валім!». Але аператар працягваў 

здымаць, і тады я сказаў: «Яшчэ 

хвіліна, і я гэтым мікрафонам разаб’ю 

табе твар». Са мной ніколі раней 

такога не было... »

Беларускія медыяпартызаны

2 кастрычніка 2020 года 

Міністэрства замежных спраў 

Беларусі апублікавала новыя 

правілы акрэдытацыі для 

журналістаў замежных СМІ. Усе 

выдадзеныя раней акрэдытацыі 

з гэтага дня аўтаматычна пераставалі 

дзейнічаць. Пра такія мерах публічна 

МЗС нікога з журналістаў не 

папярэдзіла.

Антон Трафімовіч быў акрэдытаваны 

з мая 2016 года, і праблем 

з аднаўленнем дакументаў ніколі не 

ўзнікала. Больш за тое, апошні раз 

яму працягнулі акрэдытацыю ў канцы 

траўня — калі пратэсты ўжо набіралі 

сілу.

Дарэчы, акрэдытаваных 

карэспандэнтаў раней у Беларусі не 

чапалі — нават на акцыях пратэсту, 

дзе затрымлівалі ўдзельнікаў.

«Наогул МЗС лічылася самым 

прагрэсіўным ведамствам, і быў якраз 

такім — да гэтага лета. А тут дзесяць 

журналістаў з “Радыё Свабода” рэзка 

пазбаўляюцца акрэдытацыі. Усё да 

гэтага ішло, бо ўлады не адзін месяц 

абвінавачвалі нас у каардынацыі 

пратэстаў, маўляў, з-за стрыму людзі 

ўзбуджаюцца і больш выходзяць на 

вуліцы. Кіраўнік МУС Караеў загадаў 

разабрацца з “Радыё Свабода” — 

вось і разабраліся», — тлумачыць 

Антон.

Як змянілася праца журналістаў 

у новых умовах? Зараз «Радыё 

Свабода» вымушана адмовіцца 

ад стрыму, ад працы ў кадры, 

нават ад закадравага каментара. 

Карэспандэнцкі пункт у Мінску 

застаецца, але «ў полі» журналісты 

збіраюць інфармацыю вельмі 

асцярожна. Нядаўна Антон 

меў зносіны са спікерам ноччу, 

у цёмным двары, але яго паспелі 

сфатаграфаваць «ціхары» і зараз 

зноў выклікаюць у міліцыю — 

склалі пратакол па артыкуле 

22.9 КаАП (незаконны распаўсюд 

прадукцыі СМІ). Арышт за гэта не 

прадугледжаны, толькі штраф, але 

журналіст не рызыкуе заходзіць 

ва ўчастак. У нашыя дні ў Беларусі 

выклік на размову ў РУУС можа 

скончыцца 15 суткамі ізалятара.

«Улады стварылі такія ўмовы, што ўсе 

журналісты сталі медыяпартызанамі. 

Каб займець інфармацыю, патрэбна 

прыкладаць неверагодныя намаганні. 

Асноўны канал пастаўкі гэтай 

інфармацыі аўдыторыі — Telegram. 

Журналістыка стала телеграм-

арыентаванай, а мы ўсе — навіннікамі. 

Сёння Беларусь — гэта не толькі 

ўнікальная гісторыя рэвалюцыі, 

але і беспрэцэдэнтны кейс на 

медыярынку. У нас тут за адзін дзень 

адбываецца больш падзей, чым раней 

за месяц. Гэтым летам мы прачнуліся 

ў новай рэальнасці».

Кацярына Андрэева

Фота: Belsat.eu
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“Білі нас дубінкамі, а потым 
загналі ў камеру і першы раз за 
два дні далі хлеб”. 
Гісторыя Станіслава Івашкевіча 

Яшчэ 9 жніўня ў Мінску быў затрыманы падчас працы журналіст тэлеканала 

«Белсат» Станіслаў Івашкевіч. Ён проста выконваў свае абавязкі, здымаў 

відэа каля ўвахода школы, дзе знаходзіўся выбарчы ўчастак. Яго затрымалі 

міліцыянеры разам з некалькімі іншымі выбарцамі, якія чакалі падліку 

галасавання, нягледзячы на тое, што Станіслаў некалькі разоў сказаў ім: ён 

— журналіст. Яго адвезлі ў ЦІП ГУУС Мінгарвыканкама. Падчас затрымання 

збіцця не было, магчыма, таму, што ўсё адбывалася да пачатку пратэстаў. 

Але ў ГУУС  ён разам з іншымі сакамернікамі быў збіты гумовымі дубінкамі.  

«Ім неабходна падтрымка 

з боку міжнароднай журналісцкай 

супольнасці.  Журналісты іншых 

выданняў таксама былі затрыманы, 

пабіты альбо пакалечаны гумовымі 

кулямі. Выглядае на тое, што 

супрацоўнікі праваахоўных органаў 

часта іх пераследуюць», — напісаў 

Станіслаў Івашкевіч у «Фэйсбуку».

Цяпер ён працягвае працаваць, 

гатовы распавесці гісторыі пра 

затрыманне і збіццё і лічыць, што пра 

парушэнні ў беларускім грамадстве 

трэба казаць.  

— Вучыўся я ў Нью-Ёркскім 

універсітэце ў Празе. Працаваў 

у сферы менеджменту кансалтынгу. 

Аднойчы да мяне звярнуліся 

з беларускай службы «Радыё 

Свабода» з просьбай прачытаць 

вячэрнія навіны, таму што 

з іх каманды выбыў журналіст, 

які гэтым займаўся. Рыхтуючы 

выпуск навінаў, я напісаў некалькі 

аналітычных артыкулаў і зацікавіўся 

журналістыкай.  На  «Белсаце» 

працую з 2013 года, і шчыра казаць, 

затрымлівалі мяне не аднойчы. 

Мая спецыфіка — журналісцкія 

расследаванні, таму мяне шмат 

разоў затрымлівалі. Напрыклад,  калі 

я ўваходзіў у кабінеты чыноўнікаў, 

каб атрымаць каментарый пра 

карупцыйныя схемы, на мяне 

неаднойчы выклікалі міліцыю і пісалі 

заявы. Але кожны раз гэта было на 

Справа ў тым, што Івашкевіч — вядучы на тэлеканале 
«Белсат», журналіст-даследчык. Ён сапраўды 
разам са сваёй камандай зняў фільм пра жанчын 
Лукашэнкі, у якім, па сутнасці, ідзе гаворка пра 
цікавасць прэзідэнта Беларусі да мадэляў. 

Канечне, ахопленая пратэстамі Беларусь перш за ўсё 
думала пра палітычны падтэкст затрымання. Але не. 
Ён загінуў у Мінску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. 

Раніцай 13 жніўня яго выпусцілі 

на свабоду, і ён адразу напісаў 

прозвішчы іншых затрыманых калег, 

якіх ведаў.  

А ў гэты час на прасторах інтэрнэту 

распаўсюджваліся гучныя загалоўкі, 

калегі паднялі трывогу: «Аўтар фільма 

пра жанчын Лукашэнкі загінуў у Мінску».
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некалькі гадзін, усё скончылася на 

напісанні заявы, пасля чаго мяне 

выпускалі. На Акрэсціна (ізалятар 

часовага ўтрымання ў Мінску. – Рэд.) 

я быў толькі раз у 2001 годзе, калі быў 

студэнтам, за ўдзел у дэманстрацыі. 

20 год таму я правёў там ноч, 

і зраніцы суд мне выпісаў штраф. 

А цяпер я правёў на Акрэсціна дзве 

ночы і тры дні, і ніколі іх не забуду, — 

распавядае журналіст.

Насамрэч затрыманні і штрафы для 

журналіста-даследчыка не навіна. 

Толькі ўводзім імя Станіслава 

ў інтэрнэце — і адразу знаходзім 

навіны, напрыклад за 2017 год: 

«24 жніўня Лідскі раённы суд 

прызначыў штраф у памеры 20 

базавых велічынь (420 рублей) 

журналісту тэлебачання «Белсат» 

Станіславу Івашкевічу, дакладвае 

служба маніторынгу ГА «Беларуская 

асацыяцыя журналістаў». Падставай 

для адміністрацыйнага пераследу 

стаў зроблены журналістам 

сюжэт пра вёску пад Лідай, якая 

патанае ў адкідах, што трапляюць 

з мясцовага свінакомплекса. Сюжэт 

выйшаў у эфір у канцы чэрвеня, 

і хутка Івашкевіч атрымаў павестку 

з патрабаваннем прыйсці ў міліцыю 

для складання пратакола. Івашкевіча 

абвінавацілі ў  «незаконным 

распаўсюджанні прадукцыі СМІ» (арт. 

22.9 КаАП) і працы без акрэдытацыі».

Пры цяперашніх пратэстах у роднай 

краіне Станіславу Івашкевічу давялося 

асабліва складана працаваць.

Журналіст узгадвае: у бусіку 

затрыманых ахоўвалі міліцыянеры, 

то-бок патрульныя. Пакуль не было 

кіраўніцтва, яны дазвалялі некаторым 

патэлефанаваць родным. Гэта значыць, 

было нейкае чалавечае стаўленне. 

Потым АМАП павёз затрыманых праз 

горад у Акрэсціна, і былі бачныя сутычкі 

сілавікоў з мітынгоўцамі.  

— Я бачыў пакалечаных, аднаго 

параненага ў грудзі, які ляжаў на 

зямлі. Разам з ім у аўтазаку са мной 

ехаў мой будучы сакамернік. Іх везлі 

лежучы, таму яго штаны набрынялі 

крывёю параненага.  Потым у камеры 

ён апавядаў нам, як бачыў, калі ўжо 

быў затрыманы і ляжаў у міліцэйскім 

бусе, праз адчыненыя дзверы, як 

адзін сілавік  кінуў другому помпавае 

ружжо, і той стрэліў два разы ва ўпор 

у пратэстоўца. Прыбег медык і пачаў 

крычаць, што гэта дзве пранікальныя 

ад агнястрэлу. Сам сілавік крычаў, 

— Увечары ў дзень выбараў я здымаў 

закрыццё выбарчага ўчастка 

і абвяшчэнне вынікаў галасавання. 

Паколькі ў дзень выбараў было шмат 

працы, усе групы былі змабілізаваны, 

хтосьці быў з аператарам, хтосьці 

проста здымаў на тэлефон. Уласна 

кажучы, я быў адзін. 

У нейкі момант выбарчая камісія адмовілася пускаць 
назіральнікаў. Тлумачэнняў не было, іх проста 
ігнаравалі. Хтосьці стаў пісаць заяву. Я стаяў у баку, 

здымаў, браў інтэрв’ю. У гэты час уварваўся АМАП, 
пачаў затрымліваць людзей, у тым ліку і мяне. Потым 
нас давялі да аўтобуса, запаркаванага ў двары гэтай 
школы. Я кажу АМАПу, таму што ў дадзенай сітуацыі 
гэта былі яны, але потым — у іншыя дні на мітынгах 
— людзей сталі затрымліваць людзі ў чорнай форме 
без апазнавальных знакаў. 

Гэтыя людзі выскоквалі з бусікаў 

у аліўкавай і чорнай формах, 

але незразумела было, хто яны. 

Таксама былі факты затрымання 

людзей невядомымі ў цывільным. 

Потым журналісты вынайшлі, 

што гэта аператыўнікі Аддзела 

па барацьбе з арганізаванай 

злачыннасцю, — распавядае 

Івашкевіч. 
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што там быццам павінны былі быць 

гумовыя кулі. Сілавік быў збянтэжаны. 

Відаць, дазволіў, каб яму кінулі 

ружжо з баявымі кулямі... — узгадвае 

Станіслаў Івашкевіч.  

Беларускі журналіст кажа, што 

спачатку нікога не білі, толькі 

запісалі даныя, забралі асабістыя 

рэчы. Пасадзілі ў трохмесную 

камеру 13 чалавек, і так затрыманыя 

праседзелі там без ежы і нармальнай 

вады два дні.  

— Адзін раз нам прынеслі ежу 

ў камеру, і ніводзін з нас не ўзяў 

апошні кавалак сабе. Гэта было 

сімвалічна. Наконт вады, то пілі яе 

з крана з рукамыйніка, але смак 

быў непрыемны. Дыхаць неяк было 

магчыма. Побач была шасцімесная 

камера, дзе было 40 чалавек.  І яны 

час ад часу стукалі, крычалі, што ім 

не хапае паветра. Было чуваць, як 

людзі крычалі, бо іх білі. А нас узялі 

да абвяшчэння вынікаў выбараў, таму, 

думаю, было неяк не так жорстка.  

Потым, кажуць, з затрыманымі 

абыходзіліся горш. Але аднак і ў нас 

былі непрыемныя сітуацыі. Аднаго 

разу нас спецыяльна вывелі ў двор, 

каб біць дручкамі. Ад нас патрабавалі 

бегчы па калідоры, потым па лесвіцы 

ўніз, дзе абапал стаялі сілавікі 

ў чорным, і кожны біў дручком па 

чарзе бягучага.  Мы выйшлі ў двор, 

сталі на калені каля сцяны, і нас білі 

па спінах. Потым загналі ў камеру 

— зноў «праз строй» сілавікоў, якія 

нас падганялі ўдарамі дручкоў. 

Пасля гэтага, на трэці дзень, былі 

выязныя суды. У ЦІП прыехалі суддзі 

і ў рэжыме канвеера пачалі ўсім 

штампаваць  па 10–15 сутак арышту  

за ўдзел у несанкцыянаваным 

масавым мерапрыемстве. Мне 

таксама аформілі тое самае, – 

распавядае Станіслаў Івашкевіч.   

Журналіст узгадвае, што ён увесь час 

думаў, як перадаць вестку родным, 

якія яго шукалі. Можна толькі ўявіць, 

што ў гэты час думалі родныя. Калі 

да арыштаваных прыехалі суддзі, ён 

патрабаваў адваката, але ніхто на 

гэта не звяртаў увагі. Як і на тое, што 

Івашкевіч пастаянна засяроджваў 

увагу на тым, што ён журналіст 

і працаваў на выбарчай камісіі па 

заданні рэдакцыі.  

— Суддзя адмовілася разглядаць відэазапісы 
з майго тэлефона, якія паказвалі, што  я знаходзіўся 
на ўчастку як журналіст. Таксама адмовілася 
запрашаць тых міліцыянераў, якія мяне затрымалі 
на іншым канцы горада, у адрозненне ад таго 
адрасу, які быў пададзены ў пратаколе.  Суддзя 
прыняла той факт, што я даглядаю за непаўналетнім 
сынам і ў якасці выключэння прысудзіла мне замест 
арышту на некалькі дзён, як іншым, штраф. 

З соцень людзей, якіх асудзілі ў той дзень, на свабоду выпусцілі толькі чацвярых, 

— узгадвае беларускі журналіст.  

Цікава, што выпусцілі Станіслава 

наогул без нічога. Праз некалькі 

дзён адміністрацыя турмы 

запусціла ўнутр валанцёраў, якія 

змаглі адсартаваць рэчы і выкласці 

ўсё ў групу ў «Тэлеграме».  

Дзесьці на пяты дзень пасля 

затрымання журналіст убачыў  

свае рэчы (кашалёк, ключы, 

тэлефон), але не хапала паса 

і гадзінніка. Пазней усё ж такі 

знайшоў і іх.

— Як вы сябе ўсё ж такі адчуваеце? 

— пытаюся пра галоўнае пасля ўсяго, 

што пачуў.   

— Нармальна. Усё ж такі гэта былі 

толькі сінякі. Вось мой калега (Сяргей 

Герасімовіч — пра яго будзе асобная 

гісторыя. — Рэд.) некалькі дзён 

пасля турмы мачыўся крывёю, у яго 

дагэтуль нямее нага. Што датычыцца 

мяне — я не звяртаўся адразу з-за 

збіцця, бо на той момант разумеў, 
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што многія людзі не могуць абараніць 

свае правы. Але пазней падаў заяву 

ў пракуратуру, — распавёў Івашкевіч.

Больш за тое, Станіслаў сцісла 

распавёў пра кантакт з сілавікамі 

ў турме.

прытуліў у беларускіх ведамствах 

сілавікоў з іншых краін. Напрыклад, 

пасля 2014 года з Украіны паехалі 

да нас «беркутаўцы». Таксама 

ў нас адбываецца абмен з расійскімі 

сілавікамі ў межах вучэнняў. Але 

масавага выкарыстання рускіх 

сілавікоў няма. Ва ўсялякім разе, у тых, 

хто крычалі на нас і размаўлялі з намі, 

была звыклая гаворка. Замежнікаў мы 

пачулі б.

Сёння, кажа журналіст, сітуацыя 

ў Беларусі працягвае быць напружанай. 

На мітынгі выходзяць розныя 

сацыяльныя групы. Гэта і пенсіянеры, 

і рабочыя. 

— Беларусы да гэтага часу не згодныя 

з фальсіфікацыямі выбараў прэзідэнта, 

хочуць, каб Лукашэнка сышоў, 

спыніў гвалт, правёў новыя выбары. 

Многія напалоханыя, але тым не менш 

збіраюцца дзясяткі тысяч. 

У асноўным на выходных. І вядома, 

эпіцэнтрам пратэстаў стаўся Мінск. 

Хоць і ў іншых гарадах ёсць акцыі. 

Дарэчы, цікавы момант: бачыў, 

як пад’ехаў да мітынгоўцаў бусік, 

адчыніліся дзверы, сілавікі выкінулі 

святлашумавую гранату, людзі 

адскочылі, але потым кінуліся да бусіка, 

і той з’ехаў, не затрымаўшы нікога. То-

бок вельмі рашуча людзі настроены. 

Таксама вялікі распаўсюд маюць 

«дваровыя чаты»: людзі дамаўляюцца 

загадзя, збіраюцца ў дварах, 

развешваюць сцягі, размаўляюць.

Дарэчы, у «Фэйсбуку» адзін 

з беларускіх журналістаў радасна 

напісаў, што журналісцкая супольнасць 

змагла перадаць аднаму з затрыманых 

ежу. Такія сёння рэаліі Беларусі.

Станіслава Івашкевіча нядаўна зноў 

затрымалі, але ўжо ў бусіку яго палічылі 

журналістам дзяржаўнага тэлеканала 

і адпусцілі. Цяпер ён не носіць ніякіх 

апазнавальных знакаў СМІ. Кажа, што 

якраз на журналістаў сілавікі часам 

робяць аблаву. Таму лепш без знака 

«Прэса».

— Увогуле з-за дзеянняў сілавікоў 

ёсць пачуццё татальнага і пастаяннага 

беззаконня. Хацелася б, каб сітуацыя 

змянілася ў лепшы бок, — сказаў 

Станіслаў Івашкевіч.

— Тыя ж, што нас білі, крычалі: «Мы 

вас сюды не клікалі», «З-за вас мы тут 

працуем лішнюю змену», думаю, яны 

сябе падбадзёрвалі...

— А як наконт замежных сілавікоў? 

Бо пісаў шмат хто ў інтэрнэце, што 

ў Беларусь прыехалі і расіяне, — 

пытаюся.

— Я думаю, гэтыя чуткі маглі пайсці 

ад нязвыклага беларускаму вуху 

вымаўлення ў некаторых сілавікоў. 

Але раней Аляксандр Лукашэнка 

адкрыта казаў пра тое, што 

Журналіст кажа, што падчас 

знаходжання ў турме чуў абурэнне 

сілавікоў, маўляў, навошта 

людзі ходзяць на акцыі, бо яны 

там «з заточкамі і калечаць 

праваахоўнікаў». Але гэта казалі тыя, 

якія збівалі і былі ў масках. А вось 

ахоўнікі, якія хадзілі па калідорах, 

часам уступалі ў дыскусіі, казалі, што 

Святлана Ціханоўская будзе дрэнным 

прэзідэнтам. Ужо перад судом да 

журналіста нахіліўся ахоўнік і спытаў: 

ці праўда, што ўсім на мітынгах 

плацяць па 70 рублёў, але той, вядома 

ж, сказаў, што гэта няпраўда.



24 Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце? 25Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?

“Крымінальная справа, «канцлагер» 
і катаванне рыбнымі катлетамі ”.
Гісторыя Валерыі Уласік  

Інтэрв’ю са Станіславам Івашкевічам 

было запісана ў перадапошні 

тыдзень кастрычніка. Перад тым, 

як наступіла 25-га, нядзеля, мы 

ўзгаднілі з журналістам тэкст і ён 

унёс свае праўкі. Спяшаўся да 

нядзелі, бо ў гэты дзень яму трэба 

Народны ультыматум Лукашэнку, 

тэрмін якога заканчваецца 

25 кастрычніка. Усё гэта працягвае 

асвятляць Івашкевіч і яго калегі. 

У цэлым пратэсты ў Беларусі 

працягваюцца з 9 жніўня. Па стане 

на 25 кастрычніка, за гэты час Журналістка Валерыя Уласік апынулася ў эпіцэнтры падзей 9–12 жніўня, 

а потым стала падазраванай у крымінальнай справе. Пра гатоўнасць да 

арышту і здзекі ў ізалятары, якія яна перажыла, — будзе гэты аповед.

Падчас выбарчай кампаніі 

ў Беларусі Уласік супрацоўнічала 

ў якасці журналіста-фрылансера 

з «Цяперашнім часам» [«Настоящее 

время» — A.Л.]. Спачатку яе ўдзел 

ў эфіры не разглядаўся, яна павінна 

была заставацца за кадрам. Аднак 

здымачную групу «Цяперашняга часу», 

якая прыехала з Прагі, за два дні да 

выбараў затрымалі ў гатэлі «Мінск» 

і дэпартавалі з краіны. У разгар масавых 

пратэстаў Уласік працавала на прамых 

уключэннях.

Валерыя была ў самай гушчы падзей 

9–12 жніўня, калі сілавікі выкарыстоўвалі 

спецыяльныя сродкі (святлашумавыя 

гранаты, газ, гумовыя кулі) супраць 

дэманстрантаў і журналістаў. «Вядома, 

гэта было страшна і дзіка нязвыкла. 

Ты проста не разумееш, што павінна 

адбывацца ў тваім горадзе, каб было 

столькі выбухаў. Успышкі святла, дым, 

газ. Ты проста не верыш, што гэта 

адбываецца», — успамінае яна. 

Тады журналістцы пашанцавала: яна не 

атрымала раненняў і не трапіла ў рукі 

сілавікоў. Але ўжо ў наступным месяцы 

яе забралі проста з дому.

«Мы з мамай без слоў разумеем: 

прыйшлі»

Валерыю затрымалі 8 верасня. У гэты 

дзень раніцай, у кватэру, дзе яна жыве 

з маці Галінай Уласік (рэдактарам 

самага папулярнага ў Беларусі 

навінавага партала TUT.BY), прыйшлі 

сілавікі. 

было працаваць, як гаворыцца на 

прафесійным слэнгу, «у полі». 

«Працую на пратэстах. Спішамся, 

калі не затрымаюць», — сумленна 

і адкрыта напісаў мне беларускі 

калега.

Нагадаем, што 13 кастрычніка 

Святлана Ціханоўскі абвясціла 

былі арыштаваныя не менш за 

15 тысяч чалавек, многія з іх былі 

збітыя, некаторыя згвалтаваныя, 

па меншай меры 6 чалавек загінулі. 

Затрыманыя больш за 350 чалавек, 

на якіх заведзена крымінальнвя 

справа.

Назары Вівчарык  
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Сілавікі паведамілі Валерыі, што яна 

затрыманая. «Тады я кажу: у мяне 

галава мокрая. Пачакайце, мне трэба 

яе высушыць, я ж захварэю. І дайце 

хоць зубы пачысціць, я ж наўрад 

ці сёння дадому траплю. Вы ж не 

супраць? Напісала начальніку, што 

на працу сёння не прыйду і заўтра, 

верагодна, таксама. Напісала ўсім, 

каму магла. Адключыла тэлефоны. 

Схавала ноўтбук, хоць яны ўсё 

«Было 7 раніцы. 
Я прачнулася ад 
таго, што нехта 
вельмі настойліва 
звоніць у дзверы. 
Відавочна, 
звоніць не сусед 
і не паштальён. 
Я выходжу ў пакой 
да мамы, і мы без 
слоў разумеем: 
прыйшлі. І вось 
так мы сядзелі не 
варушачыся хвілін 
трыццаць, пакуль 
яны званілі. 

Я напісала знаёмым, што, 

хутчэй за ўсё, мяне зараз 

затрымаюць. Пачала 

чысціць тэлефон – хаваць 

мне, канечне, няма чаго, 

але непрыемна, калі ў маёй 

перапісцы будуць капацца», 

— кажа Лера.

Затым званкі спыніліся. Калега Галіны 

Уласік, якая жыве ў суседнім доме, 

паспела перадаць: з акна яна ўбачыла, 

як трое ў балаклавах выйшлі з пад’езду, 

селі ў машыну і ад’ехалі.

«Я пачала думаць, што рабіць. Можа, 

пайсці хоць вывезці тэхніку? Але я не 

паспела. Яны прыйшлі яшчэ раз і ўжо 

пачалі дубасіць у дзверы, а не проста 

званіць».

Валерыя і Галіна ўсё ж адчынілі дзверы. 

Сілавікі заявілі, што ў іх у кватэры 

павінен прайсці вобшук — у дачыненні 

да Валерыі вядзецца адміністрацыйны 

працэс па арт. 23.34 КаАП (парушэнне 

закона аб масавых мерапрыемствах). 

«Мама спытала, а чаму ў нас 

вобшук праводзіцца, калі артыкул 

адміністрацыйны? Як гэта магчыма? 

Тады яны сказалі: тут яшчэ і крымінал».

Адзін з сілавікоў паказаў дакумент, дзе 

быў пазначаны артыкул КаАП 23.34, 

а ніжэй — ч. 1 арт. 293 КК (арганізацыя 

масавых беспарадкаў). «Я чытаю 

ўголас гэтую паперку і ў гэты момант 

мая мама проста бялее», — успамінае 

журналістка.

роўна яго знайшлі. Спецыяльна 

доўга сушылася, апраналася», — 

распавядае яна.

Прысутнічаць пры вобшуку 

Валерыі не дазволілі. Яе вывелі 

на вуліцу і адвезлі ў Маскоўскае 

РУУС, дзе журналістцы далі 

падпісаць пратакол, знялі 

шнуркі з абутку, сфатаграфавалі 

і дактыласкапіравалі.

«Мяне везлі ў РУУС і пастаянна прыгаворвалі: 
ну што, дзе твае сабраты-журналісты? Дзе твае 
сябры? Вось, нікога няма — патрэбна ты ім, відаць. 
Я, зразумела, гэта ўсё міма вушэй прапускала. 
Я разумела, яны так працуюць, спрабуюць вывесці 
мяне з сябе. 

Потым трымалі ў камеры: два 

крокі ў шырыню, дзесяць — 

у даўжыню, вузкі бетонны 

“пенал” з бетоннай лавай ля 

сцяны. А я ў адной майцы, 

холадна».

У той жа дзень пачаўся суд, 

ён праходзіў дыстанцыйна: 

Валерыя заставалася ў РУУС, 

а ў пасяджэнні прымала ўдзел 

праз скайп. Падставай для яе 

адміністрацыйнага пераследу 
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сталі два фотаздымкі, якія яна 

размясціла ў сябе ў сацсетках. 

На першым здымку яна была 

поруч з БДМУ, дзе праводзілі 

акцыю салідарнасці медыкі, 

«Гэта што, канцлагер?» 

Прама ў суд за Валерыяй 

прыйшлі два супрацоўнікі 

міліцыі ў цывільным і заявілі, 

байку, а то прастудзіцеся і заўтра 

на суд не прыйдзеце. Мяне перадалі 

дзяжурнаму ў РУУС, ён павёў мяне 

назад».

Аднак сілавікі падманулі Валерыю: 

замест таго, каб адпусціць, яны зноў 

кінулі яе ў бетонны «пенал».

«Я стала грукаць у жалезныя дзверы, 

патрабавала адваката. Чаму мяне не 

выпускаюць? Мне холадна, дрэнна, 

я цэлы дзень не піла і не ела, не хадзіла 

ў туалет, я хачу выспацца. Я безупынна 

так крычала. Нарэшце, дзяжурны 

адчыніў дзверы і спытаў: што ты 

хочаш? Я кажу: хачу бачыць адваката. 

“Паслухай, — кажа, — я зараз спрабую 

датэлефанавацца да чалавека, які 

нешта тут вырашае. А твой адвакат тут 

не вырашае нічога. Давай ты мне не 

будзеш замінаць датэлефаноўвацца 

да чалавека? Я ўжо сам хачу, каб ты 

хутчэй адсюль зваліла” ».

Бліжэй да паўночы Валерыю пасадзілі 

ў міліцэйскі бобік і павезлі ў ЦІП на 

Акрэсціна. Разам з ёй у ізалятар везлі 

дзяўчыну, якую затрымалі за крадзеж 

бутэлькі гарэлкі ў краме.

«Вось тут, вядома, у іх атрымалася 

мяне знерваваць: спачатку табе 

кажуць, што ты зараз выйдзеш, 

а потым чатыры гадзіны трымаюць 

у халоднай камеры і вязуць на 

Акрэсціна. Я ўжо сядзела злая, 

шакаваная».

Малады міліцыянер, які 

суправаджаў Валерыю да 

Акрэсціна, нават спрабаваў 

праявіць спачуванне да журналісткі, 

калі даведаўся, што яе ўзялі за 

палітыку. Зрэшты, гэты жэст, 

прызнаецца Уласік, ніякага 

ўражання на яе не зрабіў: «Ён жа 

ўсё роўна знаходзіцца ў гэтай 

сістэме».

«А за рулём ехалі два неадэкватныя 

мужчыны, якія гарлапанілі адзін на 

аднаго матам, казалі максімальна 

грубыя рэчы. Груба жартавалі 

і гэтак жа агідна смяяліся. Там, 

па маіх адчуваннях, класаў пяць 

адукацыі максімум — па рыторыцы, 

па лексіконе. Мой канваір закатваў 

вочы перыядычна, маўляў, 

панабіралі дэбілаў», — успамінае 

Валерыя сваю размову з канваірам.

Фота: Уласік

а на другім — з кветкамі каля 

метро «Пушкінская» (на месцы 

забойства дэманстранта 

Аляксандра Тарайкоўскага). 

Гэтага аказалася дастаткова, каб 

прыцягнуць яе да адказнасці за 

парушэнне закона аб масавых 

мерапрыемствах. Праўда, 

у судзе ў выніку прыйшлося 

аб’явіць перапынак: разгледзець 

справу Валерыі да завяршэння 

працоўнага дня проста не 

паспелі.

што павязуць яе ў Следчы 

камітэт на допыт. Яе вывелі ва 

ўнутраны дворык РУУС, пасадзілі 

ў машыну, пратрымалі там каля 

паўгадзіны, але так нікуды і не 

павезлі. «Відаць, адмашка так і не 

паступіла», — мяркуе яна.

«Нарэшце, прыходзяць двое 

ў масках і кажуць: ну што, Валерыя 

Аляксандраўна? Мы вас да суду 

адпускаем. Толькі зайдзіце назад 

у будынак, забярыце свае рэчы, 
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пракалола. Я сказала, што не магу 

гэтага зрабіць. Ну, кажа, у мяне два 

варыянты: або я прыношу абцугі і мы 

вырываем з крывёю, альбо выходзіце 

на вуліцу, садзіцеся ў лужыну 

і сядзіце там без абеду і вячэры, 

пакуль не дастанеце свае доўбаныя 

завушніцы. 

На наступны дзень быў працягнуты 

суд — разгляд справы зноў 

праходзіў дыстанцыйна. Валерыю 

завялі ў асобнае памяшканне, 

пасадзілі ў клетку, а перад ёй 

на стале паставілі ноўтбук. Суд 

у выніку даў журналістцы 10 

сутак адміністрацыйнага арышту. 

Супрацоўнік ЦІП, які вартаваў 

Валерыю падчас скайп-суда, 

стараўся паказаць спачуванне: 

«Хлопец усё галасіў: які жах, 10 сутак, 

які жах!.. А мяне гэта толькі мацней 

злавала: які толк ад яго як лямантуе? 

Як плакальшчыца на пахаванні, 

далібог. Я ўжо думаю: хутчэй вярніце 

мяне ў камеру. А ён яшчэ наўздагон 

крыкнуў: “Да пабачэння”».

Дарэчы, да суседак журналісткі 

па камеры суд паставіўся менш 

строга. 63-гадовую жанчыну проста 

аштрафавалі, а дзяўчыне, якая 

скрала бутэльку гарэлкі, далі 5 сутак 

арышту.

«Яна потым усё дзівілася: я скрала 

і мне далі 5 сутак, а ты нічога не 

зрабіла і атрымала 10? Яна не 

разумела, што ўсё настолькі дрэнна».

Як у Жодзіна «палітычных» 

сустракаюць

На Акрэсціна журналістка нічога не ела.

«Ёсць тое, што там давалі, я не магла 

фізічна. Немагчыма было праглынуць 

больш адной лыжкі булёну — 

выварочвае. Рыбныя катлеты, 

зробленыя з хлеба ўперамешку 

з косткамі, нельга есці. У іх, відаць, 

новы метад — катаванне рыбай», — 

успамінае Лера.

Ад голаду і смагі ў яе ўпаў ціск, 

пачало трохі «трэсці». Раніцай у дзень 

суда суседкі па камеры падзяліліся 

з журналісткай гарбатай з цукрам. 

І гэта было ўсё, што яна піла на працягу 

двух сутак: вада ў кране была брудная, 

кісель, што давалі ў абед, яна піць не 

магла, а на вячэру нічога вадкага не 

далі зусім.

Асаблівай пакутай былі жалезныя ложкі 

на Акрэсціна, якія ўпіваліся ў цела 

скрозь хіленькія матрацы, пакідаючы 

сінякі. Усё гэта суправаджалася поўнай 

антысанітарыяй, па камеры бегалі 

тараканы.

«На Акрэсціна нас сустракаў нейкі 

мужчына. Крычаў, каб мы дасталі 

завушніцы мне і дзяўчыне (якую 

затрымалі за крадзеж бутэлькі 

гарэлкі — заўв.). Ні ў мяне, ні ў яе 

не атрымлівалася гэтага зрабіць. 

А мне нельга было расціснуць 

завушніцу, бо я толькі нядаўна 

У камеру, маўляў, я вас не пушчу. Я кажу, вы наогул 
у сваім розуме? Вы крывёю пагражаеце людзям, 
якія проста не могуць завушніцу дастаць? Гэта што, 
канцлагер? Ён пачаў крычаць, што са мной палеміку 
ніхто весці не будзе: 

“Альбо дапамагай сабе і сваёй 

сяброўцы па няшчасці, альбо 

будзе, як я сказаў”. Я ледзь не 

звар’яцела, але ўсё-ткі адпусціла 

завушніцу, а ў дзяўчыны не 

атрымлівалася. У яе ўжо рукі 

трасуцца, яна баіцца. У выніку 

ўсё-ткі выкруціла гэтую завушніцу, 

але парэзала сабе вуха, у яе ішла 

кроў».

Разам з гэтай дзяўчынай Уласік 

пасадзілі ў камеру. Крыху пазней да 

іх прывялі яшчэ 63-гадовую жанчыну, 

якую ў той вечар затрымалі на акцыі 

салідарнасці з Марыяй Калеснікавай 

на Камароўскім рынку. Менавіта 

тады, 8 верасня, сілавікі ўпершыню 

наважыліся на разгон жаночай акцыі 

пратэсту, было шмат затрыманых. 

«Іх усю ноч прывозілі — хто ў сукенцы 

на абцасах, хто яшчэ як. Прыгожыя 

дзяўчаты».
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хутчэй”, “устаць тут”, “чаго стаіце, 

дэбілы”. Увогуле, ты ідзеш па нейкім 

падзямеллі, сабакі захлёбваюцца 

брэхам, стукаюць дручкі, на цябе 

крычаць. Я ледзь назад на Акрэсціна 

не захацела», — з сумнай усмешкай 

успамінае Лера.

Аднак у самой камеры было чысцей 

і цяплей, чым у акрэсцінскай, 

харчаванне — істотна лепш, была 

нават гарачая вада і люстэрка на 

сцяне.

Па словах журналісткі, персанал 

турмы быў вельмі розны — некаторыя 

нават вялі сябе па-чалавечы. «Але 

начальнікі там усе з біпаляркай: пяць 

хвілін маўчаць, пяць хвілін крычаць 

матам. Ты нават не разумееш, з якой 

прычыны. Вельмі дзіўныя людзі 

з расхістанай псіхікай. Пастаянна 

за твой кошт самасцвярджаюцца, 

абражаюць, агідна размаўляюць».

За ўвесь час адміністрацыйнага 

арышту іх выводзілі на шпацыр 

усяго двойчы па 15 хвілін. «Акно 

ў камеры было цалкам заблюрана, 

ты не бачыш ніякай карцінкі, можна 

разабраць толькі, дзень цяпер ці ноч. 

Мы падыходзілі да гэтых кратаў, там 

быў лёгкі скразняк, і проста дыхалі 

свежым паветрам. Дзесяць дзён пад 

замком без дзённага святла і свежага 

паветра — гэта самае складанае».

«Ім не будзе складана мяне 

прыбраць»

Крымінальная справа, на падставе 

якой 8 верасня ў кватэры Уласік 

праводзілі вобшук, быццам бы 

растварылася. Ніякіх следчых 

дзеянняў у дачыненні да яе больш 

не праводзілася, на допыты 

Валерыю не выклікалі.

Міністэрства інфармацыі нават 

вынесла папярэджанне TUT.BY 

за тое, што рэсурс паведаміў 

нібыта несапраўдныя звесткі пра 

крымінальную справу на Валерыю 

Уласік. У тым ліку, гэта папярэджанне 

паслужыла фармальнай нагодай 

для таго, каб улады пазбавілі TUT.BY 

статусу СМІ.

Неўзабаве пасля адбыцця арышту 

Валерыя з’ехала за мяжу: вырашыла 

ўзяць невялікую паўзу. Але 

падкрэслівае, што гэта ненадоўга: 

«Я планую вярнуцца даволі хутка».

Разважаючы пра свой арышт, 

Валерыя прызнаецца: усё, што 

адбылося, не было для яе сюрпрызам.

«Выходзячы ў прамы эфір, 

я разумела: калі на мяне звернуць 

увагу, ім не будзе складана мяне 

прыбраць. Праб’юць мяне па базе: 

успомняць, што я працавала на 

“Белсаце”, удзельнічала ў праграме 

Каліноўскага, успомняць і маю маму 

— рэдактара TUT.BY. Я чакала гэтага. 

Так і атрымалася. І не сказаць, што 

я вельмі здзівілася, калі яны пазванілі 

мне ў дзверы».

Кацярына Андрэева

На трэція суткі Валерыю і яшчэ частку 

арыштантаў перавялі ў жодзінскую 

турму. У апошнія месяцы ў Беларусі 

гэта стала ўжо звыклай практыкай: 

перад выходнымі вязняў Акрэсціна 

адпраўляюць у ізалятары ў рэгіёнах, 

каб загадзя вызваліць месца для 

тых, каго будуць затрымліваць на 

нядзельным маршы.

У Жодзіне журналістку перавозілі 

ў аўтазаку: у «стакан», разлічаны на 

аднаго чалавека, яе ўпіхнулі разам 

з яшчэ адной дзяўчынай. «Нам 

сказалі: калі будзеце размаўляць, 

выключым вентыляцыю і святло, 

будзеце ехаць і задыхацца».

Валерыя чула, што ў Жодзіна ўмовы 

ўтрымання лепш, чым на Акрэсціна, 

таму збольшага з аптымізмам 

глядзела на перавод. Але спачатку 

жодзінская турма яе шакавала.

«У Жодзіне сустракаюць страшна 

— мабыць, каб адразу моцна 

напалохаць. Нас сустракалі са зграяй 

сабак, яны ўсё брахалі. Канваіры 

аралі матам, стукалі дубінкай 

па сцяне, крычалі “хутчэй, яшчэ 
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“Галоўнаму рэдактару   «Нашай 
нівы» забаранілі выязджаць 
з Беларусі”. 
Гісторыя Ягора Марціновіча

Сярод беларускіх навінаў, якія тычацца СМІ, можна шмат знайсці пра Ягора 

Марціновіча. Галоўны рэдактар   інтэрнэт-выдання «Наша ніва» быў затрыманы 

ў ноч на 11 жніўня. Пазней яго выпусцілі, а ўжо ў верасні прыйшлі ў кватэру 

з вобшукам. Потым трое сутак арышту, у рэшце рэшт штраф, але справа 

працягваецца дагэтуль. Такія будні журналіста Ягора Марціновіча. Пры ўсім 

гэтым ён не падае духам, працягвае працаваць. Яго допісы ў сацсетках пра 

сітуацыю ў Беларусі чытае шмат хто, а не толькі ў самой краіне. Ён збірае 

мноства лайкаў, рэпостаў і каментароў. Тэксты лаканічныя, але хваткія 

і з сэнсам. Я ўжо сам адчуваю, што пачынаю сачыць за сітуацыяй у краіне 

і палітыцы дзякуючы тэкстам Марціновіча.

Адчуваецца, што Ягор не толькі 

любіць сваю краіну, прафесію, але 

і канкрэтна выданне, у якім працуе.

— У нас ёсць сайт, тры часопісы: 

два дзіцячыя і адзін гістарычны. 

Усяго каля 20 супрацоўнікаў. Чым 

наша выданне адметнае? Яно 

было заснавана ў 1906 годзе! Пра 

«Нашу ніву» ўзгадваецца ва ўсіх 

падручніках па гісторыі Беларусі. 

Гэта агульнанацыянальны брэнд, які 

існаваў яшчэ да Першай сусветнай 

вайны. Пры бальшавіках, вядома, 

газета спыніла сваё існаванне, 

і было адноўлена ў 1991 годзе 

пры незалежнай Беларусі. Цяпер 

я галоўны рэдактар,   дырэктар, — 

кажа Ягор Марціновіч. — Мы працуем 

у Мінску, і мы для сябе зразумелі, 

што палітычны рэжым не ставіцца 

прыхільна да працы свабоднай прэсы, 

але мы разлічвалі прайсці гэты перыяд 

без якіх-небудзь затрыманняў або 

штрафаў. Бо мы працавалі цалкам 

легальна.

Але гэта толькі так планавалася. 

У выніку за некалькі месяцаў пасля 

выбараў на Ягора Марціновіча завялі 

адну крымінальную справу і дзве 

адміністрацыйныя. Дарэчы, і сайт 

выдання «Наша ніва» быў заблакаваны 

з 28 жніўня. Зараз яно працуе пад 

адрасам nashaniva.by.

— У нас ёсць адвакат, але ў цяперашніх 

беларускіх умовах сэнс адваката ў тым, 

каб трымаць сувязь паміж роднымі 

і падсудным. Зараз, ідучы ў суд, мы 

разумеем, што незалежна ад таго, што 

мы скажам, рашэнне ўжо прынята. 

Я праходжу па артыкуле аб паклёпе. 

І гэта даволі ўнікальная сітуацыя, калі 

па гэтым артыкуле кагоcьці судзяць. 

Мне давялося адседзець трое сутак, 

па маім меркаванні, гэта дапушчальны 

максімум, напэўна, у прафілактычных 

мэтах, — трохі іранізуе Ягор.

Падчас цяперашніх мітынгаў у Беларусі 

з часоў пратэстаў Ягора затрымлівалі 

двойчы. Спачатку ён быў затрыманы 

ў ноч на 11 жніўня ў Мінску. Больш за 

паўтара сутак пра яго лёс нічога не 

было вядома.

Днём 12 жніўня Марціновіч знайшоўся 

ў Жодзіна, адкуль яго прывезлі 

ў Мінск.

— За дзень да гэтага паранілі нашу 

журналістку Наталлю Лубнеўскую. 

Я практычна цэлы дзень прабыў 

з ёй у шпіталі. Ужо на наступны 

дзень на машыне ехаў, каб 

прывезці журналістку, якая 

зачынілася ў кафэ і не выходзіла 

адтуль. Да мяне падышоў чалавек 

з аўтаматам і запатрабаваў выйсці 

з машыны і паказаць дакументы. 

Я паказаў пасведчанне аб тым, 

што я журналіст. Ён неяк нават 

узрадаваўся, накіраваў у аўтазак. 

Там было так цесна, што немагчыма 

было ўпасці. Калі чалавек падаў, 

то на такога ж потнага стомленага 

затрыманага, як ён сам, — 

успамінае Ягор. — Калі выводзілі 

з аўтазака, то мы атрымлівалі 

дубінкай, таму ўсе ішлі хутка 



36 Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце? 37Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?

і з апушчанай галавой. Сказаць  

што-небудзь было немагчыма.

Як паведаміў Марціновіч, 

разам з іншымі затрыманымі ён 

«праляжаў першую ноч тварам 

у траву ў дворыку Завадскога 

РУУС».

Беларусь”. Іншыя пацаны, некаторыя 

з якіх збіты былі “пад арэх”, не маюць 

магчымасці паведаміць родным пра 

сваё затрыманне і не ведаюць, калі 

іх будуць судзіць, хоць 72 гадзіны 

з моманту затрымання ўжо прайшло», 

— напісаў Марціновіч у сацсетках 

пасля вызвалення.

гэта немагчыма, бо мяне шукалі 

і я не магу проста так гэта зрабіць. 

Тады мне намякнулі, што яны ў такім 

выпадку не гарантуюць нічога, — 

кажа  Ягор.

Пазней сітуацыя стала напружвацца. 

І вось тут ужо ў верасні пачынаецца 

гісторыя пра быццам паклёп, тут 

ужо пачынаюцца ператрусы і новае 

затрыманне. Але чаму пра «быццам 

бы» паклёп?

часовага 
ўтрымання ў 1-м 
завулку Акрэсціна 
яго збіваў намеснік 
міністра ўнутраных 
спраў Барсукоў, 
якога Улад пазнае 
па фотаздымках.  
“Наша ніва” 
напісала пра 
гэта. У артыкуле 
гаварылася, што 
на трэці дзень 
адбывання арышту 
ў карцар, дзе 
сядзеў Сакалоўскі, 
прыйшоў нейкі 
начальнік і ўдарыў 
яго два разы. 

Потым Марціновіча перавезлі 

ў Жодзіна, дзе ў камеры на 12 месцаў 

адначасова знаходзілася 27 чалавек. 

Спалі хто валетам, хто седзячы за 

сталом. У гэты час калегі шукалі 

паўсюль Ягора. А ён сядзеў у камеры, 

не ведаючы ні аб сваім прававым 

статусе, нічога. А паесці яму наогул 

удалося толькі праз 20 гадзін. 

«Я журналіст, таму магу быць 

вызвалены “імем Рэспублікі 

У выніку яго аштрафавалі на 

405 рублёў за ўдзел, як той казаў, 

у несанкцыянаваных мітынгах.

— Дарэчы, да мяне падыходзіла 

падчас вызвалення прадстаўніца 

праваахоўнай прэс-службы і казала, 

што сітуацыя з маім затрыманнем 

нецікавая. Але калі я нічога не буду 

распавядаць, яны знішчаць пратакол 

і можна будзе лічыць, што нічога і не 

адбылося. Я сказаў, што, натуральна, 

Фота: Наша ніва

Падчас афіцыйнага 
мерапрыемства 
ў Кіеўскім скверы 
Мінска прагучала 
песня Віктара Цоя 
«Перамен». Адразу 
ж быў затрыманы 
дыджэй, які 
паставіў песню. 
Гэта быў Улад 
Сакалоўскі. Пазней 
ён паведаміў 
журналістам, 
што ў ізалятары 

— Пасля выхаду Улад Сакалоўскі 

пазнаў у гэтым начальніку Аляксандра 

Барсукова, намесніка Караева. Барсукоў 

прыязджаў пад Акрэсціна ў ноч на 

14 жніўня, запэўніваў людзей, што 

ў камерах нікога не б’юць і не катуюць.  
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«У крымінальным пераследзе Ягора 

Марціновіча (з прыцягненнем да 

гэтага пераследу супрацоўнікаў 

сілавых структур) мы бачым таксама 

праявы цэнзуры і злоўжыванне 

прававымі нормамі для абмежавання 

свабоды слова. Мы патрабуем 

на суткі за кратамі яго не збівалі 

да паўсмерці, як некаторых іншых 

затрыманых. Хоць псіхалагічна 

было цяжка, але ён першапачаткова 

разумеў, што прафесія журналіста 

і асвятленне праўды можа мець свае 

рызыкі ў Беларусі.

Сам дыджэй пасля той гісторыі 

выехаў у Літву. А да мяне дадому 

прыйшлі з ператрусам. Разам 

з адвакатам мяне павезлі на допыт 

у Следчы камітэт. 

З кватэры забралі ўсю лічбавую 

тэхніку, тэлефоны, флэшкі, 

пашпарты, сім-карты. І толькі 

пасля трох сутак я выйшаў. Я быў 

затрыманы па падазрэнні ў паклёпе 

(арт. 188 КК) у матэрыяле, дзе 

згадваецца намеснік міністра 

ўнутраных спраў Аляксандр 

Барсукоў, — патлумачыў Ягор 

Марціновіч.

Цяпер ён падазраваны. Яму 

забаронены выезд за мяжу. Нагадалі 

яму і справу аб затрыманні ў жніўні. 

Маўляў, было яшчэ затрыманне за 

ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. 

Майце на ўвазе …

— Але парадокс у тым, што пакуль 

я сядзеў, да мяне без адваката 

прыходзіў міліцэйскі начальнік і вёў 

размовы пра тое, ці не хацеў бы 

я выехаць за мяжу, як Ціханоўская 

(суперніца дзейнага прэзідэнта 

Лукашэнкі. — Рэд.). Я не ведаю, 

як гэта расцэньваць. Ці гэта была 

правакацыя, ці сапраўды яны хацелі 

павывозіць максімальную лічбу 

палітыкаў, актывістаў, грамадскіх 

дзеячаў з краіны, каб тыя не 

прыцягвалі ўвагу да палітычнай 

сітуацыі. Пазней да мяне падсялілі 

нейкага чалавека, які таксама са 

мной вёў гутаркі на падобныя тэмы. 

У рэшце рэшт, калі я выйшаў, мне 

ўручылі паперу, што мне забаронены 

выезд з Беларусі. Але я сапраўды 

не збіраўся і не збіраюся нікуды 

выязджаць. Я хачу і павінен 

працаваць у сваёй краіне, — сказаў 

Ягор Марціновіч.

Ён кажа, што ўсё зводзілася для 

таго, каб рэдактар назваў імя 

журналіста, які пісаў інтэрв’ю 

з дыджэем. У артыкуле з-за 

тэхнічнага збою не было аўтара. Але 

пазней было вырашана не называць 

яго імя, каб не падставіць журналіста 

пад арышт.

Наконт затрымання і ціск на 

журналіста выказвалася Беларуская 

асацыяцыя журналістаў.

Фота: Наша ніва

неадкладнага вызвалення Ягора 

Марціновіча і спынення крымінальнага 

пераследу», — гаворыцца ў заяве на 

сайце арганізацыі.

Таксама БАЖ заяўляе, што выступае 

за «дэкрыміналізацыю дыфамацыі 

ў прынцыпе».

Сам Ягор Марціновіч працягвае 

працаваць, асвятляць падзеі ў краіне. 

Кажа, яму пашанцавала ў тым 

разуменні, што падчас затрымання 

— Калі казаць пра сінякі ад дубінак, 

калі білі пры затрыманні ў жніўні, 

то гэта былі ўсяго толькі сінякі. 

Вядома, непрыемна атрымліваць 

штраф. Але неяк трэба працягваць 

асвятляць падзеі. Дарэчы, некалькі 

тыдняў  таму на чарговым маршы мая 

ўвага прытупілася, і ў той жа момант 

я адчуў, як мяне па плячы нехта 

пастукаў. Чакаў АМАПа, але гэта былі 

тыя дзіўныя мужчыны ў джынсах, 

з дручкамі і стрэльбамі, якія працуюць 

на мітынгах. Я не разумею, што гэта 
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за падраздзяленне. Яны затрымалі 

мяне і калегу-фатографа. 

Потым адвялі ў аўтазак, пакаталі па 

Менску і адвезлі ў аддзяленне міліцыі. 

Я не разумеў, ці нас зноў адправяць 

на суткі, ці складуць пратакол. 

Нагадаем, цяпер, на момант напісання 

нарыса, у канцы кастрычніка, мітынгі 

ў Беларусі працягваюцца, і затрыманні 

мітынгоўцаў і журналістаў таксама. 

Пратэстоўцы ж патрабуюць толькі 

двух рэчаў — спынення рэпрэсій 

і адстаўкі Лукашэнкі.

— Незалежна ад штрафаў, 

сутак, будзем працаваць далей. 

Журналістыка павінна жыць, — кажа 

Марціновіч.

Назары Вівчарык

У выніку на нас 
склалі пратакол 
— абсурдны — за 
непадпарадкаванне 
супрацоўнікам 
міліцыі. Там зусім 
усё наблытана, 
выдумана. 
Але пратакол 
складзены, 
і напэўна, гэта 
робіцца, каб цалкам 
адбіць у журналістаў  
жаданне працаваць, 
а ў людзей наогул — 
хадзіць на мітынгі, 
— кажа Ягор 
Марціновіч.
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“Больш за ўсё ўлада баіцца 
карцінкі”.
Гісторыя Уладзіміра Грыдзіна

«Уставай! Тэлефон у кішэню!» У паўзмроку бара АМАПаўцы з крыкам, 

штурхаючы, падганяюць людзей, якія яшчэ зусім нядаўна спакойна сядзелі за 

адным столікам. «Дайце хоць забяру апаратуру», — чуваць словы Уладзіміра 

Грыдзіна, аднаго з самых вядомых беларускіх фатографаў. У бар з калегам 

яны зайшлі, каб даслаць здымкі ў рэдакцыю. Гэта відэа затрымання 

журналістаў хутка абляцела ўсе СМІ.

У той дзень, 13 верасня, Уладзімір 

Грыдзін здымаў Марш герояў — 

масавую акцыю пратэсту ў Мінску, 

у якой удзельнічала каля 200 тысяч 

чалавек. Пасля маршу Грыдзін 

разам з яшчэ адным фатографам 

Аляксандрам Васюковічам зайшлі 

ў бар «1067», каб даслаць зняты 

матэрыял у рэдакцыю, бо даслаць 

фатаграфіі проста з акцыі было 

немагчыма — мабільны інтэрнэт 

у горадзе фактычна не працуе па 

нядзелях. Хвілін праз 30-40 у бар 

уварвалася група сілавікоў у масках: 

яны заламалі рукі журналістам, вывелі 

іх на вуліцу, пасадзілі ў чорны бусік 

і павезлі ў Фрунзенскае РУУС.

«Спачатку 
я падумаў, што 
яны, магчыма, 
памыліліся, 
пераблыталі нас 
з кімсьці. На мне 
вісеў журналісцкі 
бэйдж, 
я спрабаваў 
сказаць, што 
мы журналісты. 
Нуль рэакцыі», — 
успамінае Грыдзін.
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Калі журналістаў прывезлі ў РУУС, 

на іх ужо былі гатовыя пратаколы за 

«ўдзел у несанкцыянаваным масавым 

мерапрыемстве». Тады стала ясна: 

ніякай памылкі няма, мінімум 72 

гадзіны давядзецца правесці за 

кратамі.

ў палітычных мэтах абмежаванні, 

звязаныя з каронавірусам, улады 

цяпер выкарыстоўваюць ахвотна.

Уладзіміра Грыдзіна абвінавачвалі 

ў тым, што 13 верасня ён нібыта 

ўдзельнічаў у несанкцыянаваным 

мітынгу, выкрыкваў лозунгі 

«Ганьба», «Сыходзь» і «Жыве 

Беларусь». Справа абапіралася 

на складзены пад капірку рапарт 

і пратакол апытання міліцыянера. 

Аднак галоўны абсурд сітуацыі 

заключаўся ў тым, што згодна 

з матэрыяламі справы, Грыдзін 

удзельнічаў у мітынгу на вуліцы 

Раманаўская Слабада, 7 (адрас кафэ, 

дзе затрымалі журналістаў), хоць 

у гэтым месцы ў той дзень наогул 

не праходзіла ніякіх пратэстаў. Суду 

нават далі відэа з камер назірання 

ў кафэ, дзе было выразна відаць, 

што затрыманне адбываецца ў той 

момант, калі Грыдзін працуе за 

камп’ютарам. Выкрыкваць лозунгі 

ў гэты момант ён ніяк не мог.

Таксама сілавік некалькі разоў 

ударыў сябра Аляксандра Васюковіча 

— дызайнера Ягора Колягіна, якога 

таксама затрымалі ў кавярні «1067». 

Ужо ноччу ўсіх траіх даставілі 

ў ізалятар на Акрэсціна і пасадзілі па 

розных камерах.

«Тут павінна было быць фота»

«Мы з Сашам лічым, што спачатку 

нас узялі выпадкова. А потым, калі 

прабілі нашы даныя і даведаліся, што 

мы здымалі, то вырашылі пакараць. 

Але большасць калегаў лічаць, што 

была замова: нас вылічылі, прыехалі 

і забралі», — разважае Уладзімір. 

Грыдзіна і Васюковіча затрымалі 

ў нядзелю, але разглядаць іх справу 

ў судзе пачалі толькі ў аўторак. 

Журналістаў у будынак суда не 

даставілі, яны ўдзельнічалі ў судовым 

працэсе па відэасувязі, застаючыся 

пры гэтым у памяшканні ізалятара. 

Падобны фармат у Беларусі ўжо 

стаў нормай: улады тлумачаць гэта 

нібыта антыковіднымі мерамі. Саму 

пандэмію Лукашэнка неаднаразова 

высмейваў і называў «псіхозам», але 

У РУУС затрыманых сустракаў 

агрэсіўны супрацоўнік:

 «Не ведаю, 
выслужваўся ён, 
ці што ... Ён забраў 
адразу нашы 
флэшкі з камер. 
Пакуль мы чакалі, 
у мяне зазваніў 
тэлефон — ён 
сказаў выключыць. 
А я замест таго, каб 
выключыць, проста 
скінуў званок. Ён 
заўважыў гэта, 
раззлаваўся 
і ўдарыў мяне нагой 
у жывот».

Суддзя адправіў пратакол на 

дапрацоўку, але журналістаў пры 

гэтым пакінулі пад вартай. На 

наступны дзень міліцыя вярнула 

ў суд адрэдагаваны пратакол: 

цяпер сцвярджалася, што Грыдзін 

і Васюковіч мітынгавалі каля 

станцыі метро «Пушкінская» 

за дзве гадзіны да свайго 

затрымання. Каля «Пушкінскай» 

пратэсты ў той дзень сапраўды 

праходзілі, але журналісты там 

выконвалі свае прафесійныя 

абавязкі. 

«Яны ў судзе паказалі відэазапіс, дзе мы з Сашам 
выходзім на праезную частку, здымаем пратэстоўцаў 
і сыходзім. Гэта і палічылі доказам нашага ўдзелу 
ў акцыі. Хоць відаць было, што людзі проста 
працуюць», — кажа Грыдзін.
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У выніку абодвум фатографам далі па 

11 сутак адміністрацыйнага арышту.

Пасля такога рашэння суда ўсе 

незалежныя СМІ ў знак салідарнасці 

на цэлыя суткі адмовіліся ад 

фатаграфій у сваіх матэрыялах. Усе 

ілюстрацыі замянілі белай рамкай са 

словамі «Тут павінна было быць фота» 

і кароткай інфармацыяй пра арышт 

фотакарэспандэнтаў. 

«Я, напэўна, да канца яшчэ не 

адышоў ад арышту»

Двое хлопцаў, з якімі Грыдзін 

першапачаткова трапіў у адну 

камеру на Акрэсціна, атрымалі па 

13 сутак арышту. А адзін пайшоў 

у выніку па крымінальным артыкуле 

342 (групавыя дзеянні, якія груба 

парушаюць грамадскі парадак) 

— гэта самы масавы палітычны 

артыкул у ходзе цяперашніх рэпрэсій 

у Беларусі.

Аднаму з «палітычных» у камеры 

Грыдзіна не выдалі асабістых рэчаў 

— ад холаду ён хутка захварэў. 

Але ў цэлым арышт праходзіў без 

асаблівых здарэнняў. Дрэннае 

харчаванне ўраўнаважвалася 

перадачамі з волі. Праўда, частка 

прадуктаў з перадач да арыштаваных 

не даходзіла, знікаючы незразумела 

куды. Цяжэй за ўсё было адаптавацца 

да самога рытму жыцця за кратамі. 

«Там час па-іншаму ідзе. Звычайна 

я добра сплю, а там не мог паўночы 

заснуць», — узгадвае журналіст.

Аднойчы ў камеру да Грыдзіна кінулі 

бамжа — ён быў п’яны, смярдзеў 

і паводзіў сябе неадэкватна. «Думаю, 

гэта спецыяльна зрабілі. Такая вось 

дробная брыдота. Верагодней за 

ўсё, з ГУУС рукі растуць», — кажа 

ён, маючы на ўвазе падладжаную 

супрацоўнікамі ізалятара правакацыю. 

Але ніякіх канфліктаў з новым 

сакамернікам у выніку не здарылася. 

Па словах Грыдзіна, асабліва 

нервовымі былі апошнія гадзіны 

арышту. У Беларусі не раз па 

завяршэнні аднаго адміністрацыйнага 

арышту затрыманым дадавалі новы. 

На шчасце, з фатографам такога 

не здарылася. Але ў тым, што 

яму і Васюковічу помсцілі гэтым 

арыштам персанальна, ён нават не 

сумняваецца: «Маглі б даць трое 

сутак ці штраф ... але хацелі відавочна 

пакараць».

працаваў пад абстрэлам. Досвед 

здымаць разгон пратэстаў 9-12 

жніўня стаў для яго новым.

У самы першы дзень пратэстаў 

Грыдзін зрабіў адзін з сваіх самых 

запамінальных кадраў гэтага 

перыяду — акрываўленая дзяўчына, 

параненая святлашумавой гранатай, 

сядзіць на зямлі.

«Я здымаў спачатку хлопца, якога на 

руках нясуць. Я бачыў, як каля яго 

адбыўся выбух, яго людзі выносілі 

да “Хуткай”. А побач аказвалі 

дапамогу той дзяўчыне. Яна потым 

расказвала, што нічога не памятала 

ў той дзень. Цяпер яна ў Чэхіі, 

дзве аперацыі перанесла. Больш 

за месяц адным вухам наогул не 

чула нічога. Слых вернецца толькі 

часткова ... Мы з ёй цяпер часам 

перапісваемся».

На другі дзень пратэстаў, 10 жніўня, 

Грыдзін працаваў у раёне 

метро «Пушкінская», дзе байцы 

спецпадраздзялення «Алмаз» 

забілі дэманстранта Аляксандра 

Тарайкоўскага.

«Я, напэўна, 
да канца яшчэ 
не адышоў ад 
арышту. Міжволі 
задумваешся, а ці 
варта рызыкаваць 
цяпер... Бо 
зразумела, што 
ў наступны раз 
цябе будуць 
ужо па поўнай 
прэсаваць».

Бой у жніўні

Уладзімір Грыдзін прыйшоў 

у журналістыку дванаццаць гадоў 

таму. За гэты час яго не аднойчы 

затрымлівалі, але трапляць на 

Акрэсціна раней не прыходзілася. 

Ніколі за сваю кар’еру ён не 
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стала некамфортна. Таму што 

ў такіх выпадках лепш знаходзіцца 

з кімсьці», — успамінае ён.

У жніўні, нягледзячы на рызыку 

атрымаць кулю ці асколак, яму 

працавалася камфортней, чым праз 

некалькі месяцаў. У першыя дні 

пратэстаў сілавікі атрымалі карт-

бланш на неабмежаваны здзек — 

калі ўжо цябе затрымалі, то маглі 

жорстка збіць. Але цэнтралізаванай 

каманды «прэсаваць» менавіта 

журналістаў усё ж такі яшчэ не было.

«Як быццам закладнікаў трымаюць»

У апошнія гады Грыдзін працаваў 

фотакарэспандэнтам беларускай 

службы «Радыё Свабода». Аднак 

у канцы жніўня яго і яшчэ некалькіх 

журналістаў «РС» без тлумачэння 

прычын пазбавілі акрэдытацыі МЗС 

Беларусі. Пасля гэтага ён стаў 

здымаць у якасці пазаштатнага 

карэспандэнта найбуйнейшага 

беларускага партала TUT.BY. Зрэшты, 

і сам TUT.BY 1 кастрычніка ўлады 

пазбавілі статусу СМІ. Усё гэта 

робіцца з адной мэтай — вывесці 

працу незалежнай прэсы за межы 

прававога поля.

Уладзімір лічыць, што вытокі 

беспрэцэдэнтнага палявання 

на журналістаў варта шукаць 

у ліпеньскай заяве кіраўніцтва МУС 

аб тым, што вулічныя акцыі пратэсту 

нібыта каардынуюцца праз стрым 

«Радыё Свабода». Потым сілавікі 

і паўтараючая за імі дзяржпрапаганда 

сталі адкрыта называць журналістаў 

арганізатарамі масавых пратэстаў — 

і актыўна пераследаваць. 

«Не ведаю, ці існуе ў сілавікоў 

“чорны спіс” журналістаў, каго трэба 

саджаць. Але садзяць у асноўным 

тых, хто здымае. Больш за ўсё 

ўлада баіцца карцінкі. Чаму менавіта 

карцінкі? Бо сілавікі парушаюць закон, 

збіваюць людзей. Яны думаюць, што 

дзякуючы журналістам іх могуць 

апазнаць і пасля пакараць».

Па словах Уладзіміра, арышт 

журналістаў, па сутнасці, ператварыўся 

ў канвеер: «Адных выпускаюць — 

садзяць іншых. Як быццам закладнікаў 

трымаюць адмыслова».

Усё гэта не можа не адбівацца на 

штодзённай працы. 

«Я вельмі хачу здымаць. Але хочацца 

дабраць адпаведны момант, дзе 

сапраўды варта рызыкаваць. Бо 

можна пайсці і нічога не зняць — 

а цябе адразу ж забяруць. Які толк 

у гэтым? Але я, напрыклад, шкадую, 

што мяне на Арлоўцы (маецца на 

ўвазе атака сілавікоў 25 кастрычніка 

на Арлоўскай вуліцы ў Мінску, 

дзе масіравана выкарыстоўвалі 

святлашумавыя гранаты, — заўв. К.А.) 

не было», — прызнаецца Грыдзін.

Кацярына Андрэева

«На Пушкінскай я працаваў у кампаніі 

журналістаў, дзе была Наташа 

Лубнеўская. Нас абстрэльвалі: 

тады Наташу паранілі, Буракінай 

(фотакарэспандэнту TUT.BY — заўв. 

К.А.) куляй зрэзала бэйдж, нейкі 

асколак трапіў у Сашу Васюковіча. 

Крыху пазней мы з ім выйшлі да 

шэрагу сілавікоў, каб зрабіць 

пару кадраў, можа, метраў 70 або 

100 да іх было. І адзін, доўга не 

думаючы, пачаў страляць. Добра, 

што не патрапіў. Але страляў 

менавіта ў мяне — за тое, што 

я фатаграфаваў».

Грыдзін прызнаецца: тады, пад 

кулямі, страшна чамусьці не было.

«Упершыню мне страшна стала, 

калі я сыходзіў пасля жэсці на 

Пушкінскай. Атрымалася, што 

я забег з пратэстоўцамі ў тупік, і калі 

пачаў выходзіць, мне насустрач 

пайшлі салдаты. Хтосьці сказаў: 

«Журналіста не чапаць». Я спачатку 

ўздыхнуў, але потым убачыў, як 

яны вядуць дацкага фатографа. 

Я ў выніку выбіраўся адзін нейкімі 

сцежкамі, праз парк. І мне ўпершыню 
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ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі 

і Валерыя Цапкалы. У той час, як 

распавядаў ужо Павел Свярдлоў, 

журналістаў усё ж такі адпускалі 

адразу.

“Цяпер журналісты на мітынгах у 
Беларусі павінны мець галоўную 
асаблівасць — хутка бегаць”. 
Гісторыя Міхаіла Ільіна

Галоўны рэдактар «Еўрарадыё» Павел Свярдлоў некалькі год таму ў рамках 

адукацыйнага тура пабываў ва Украіне, і да яго ў першую чаргу я, украінец, 

звярнуўся з пытаннем, як ідуць справы зараз з бяспекай журналістаў 

у Беларусі. І вось што ён распавёў пра працу рэдакцыі.

Размова адбывалася ў 20-х 

чыслах кастрычніка, у гэты час 

супрацоўнік «Еўрарадыё»  Арцём 

Маёраў якраз атрымаў 15 сутак 

арышту. 

У хлопца былі пасведчанне 

і рэдакцыйнае заданне, была 

камізэлька з надпісам «Прэса», 

але яго абвінавацілі ў тым, што ён 

не падпарадкаваўся законнаму 

патрабаванню супрацоўнікаў 

органаў унутраных спраў 

(праваахоўнік нібыта патрабаваў 

пакінуць месца правядзення 

акцыі, каб не парушаць грамадскі 

парадак). 

«У нас на “Еўрарадыё” ўсе 

іншыя былі затрыманыя толькі на 

некалькі гадзін. Умоўна кажучы, 

журналіст выходзіць у прамы эфір, 

і праз некалькі хвілін прама за іх 

прыязджаюць, і ў прамым эфіры яго 

пакуюць ў машыну. Гэта робіцца, 

каб сарваць працу. Але раней 

праз некалькі гадзін выпускалі — 

калі мерапрыемства скончылася. 

Пазней сталі даваць суткі», — кажа 

Павел Свярдлоў.

14 ліпеня. Адзін з тых, каго 

затрымалі проста ў прамым 

эфіры — Міша Ільін. Некалькі 

тысяч чалавек убачылі гэта падчас 

трансляцыі. Здарылася гэта каля 

плошчы Перамогі. Міхаіл Ільін 

і Арцём Маёраў тады асвятлялі 

акцыю пратэсту прыхільнікаў 

незарэгістраваных кандыдатамі 

— Спыніўся легендарны бусік, у якім ездзяць 
сілавікі, і адтуль выскачыла некалькі мужчын 
у грамадзянскай форме. Яны затрымалі мяне 
і Арцёма. І стрым заканчваўся на маім крыку «Мы 
журналісты!». Але гэта на іх рашэнне не паўплывала. 
Пазней з размоў мы зразумелі, што гэта было 
мэтанакіраванае затрыманне. Такое сабе паляванне 
на журналістаў, якія вялі прамыя эфіры. Дзесьці 
хвілін дзесяць мы пакаталіся ў гэтым бусіку, потым 
нас перацягнулі спачатку ў адзін аўтазак, потым 
у іншы. Такія пакатушкі ў нас занялі мінімум гадзіну. 
Пакуль аўтазак поўнасцю не запоўніўся людзьмі. 

У выніку даставілі ў Цэнтральны 

РАУС горада Мінска, — распавядае 

журналіст «Еўрапейскага радыё» 

Міхаіл Ільін.

Акрамя журналістаў «Еўрарадыё» 

ў той дзень затрымалі карэспандэнтаў 

беларускай службы «Радыё 

Свабода», якія таксама вялі стрым. 

Міхаіл Ільін успамінае, што стрым 

журналісты пачалі паказваць 

у цэлым аб’ёмную і праўдзівую 

карцінку палітычнай сітуацыі.  
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мы, а таксама, напрыклад, «Радыё 

Свабода — Беларусь», Deutsche Welle 

і іншыя, усе мы не можам працаваць 

без акрэдытацыі. Мы не можам 

публікаваць матэрыял пад сваім 

імем. Бо будзе адміністрацыйная 

адказнасць за распаўсюджанне на 

замежнае выданне без акрэдытацыі. 

Гэта адміністрацыйнае парушэнне, 

якое нясе за сабой штраф. Але 

галоўнае, што на мітынгах мы дэ-

юрэ і дэ-факта практычна не можам 

працаваць. Нягледзячы на   тое, што 

мы будзем апранутыя ў камізэльку 

«Прэса», для сілавікоў мы ніхто. Такім 

чынам быў затрыманы мой калега 

Арцём Маёраў. Акрамя працы ў нас 

ён супрацоўнічаў з газетай «Беларусы 

і рынак», меў іх пасведчанне. Але 

ўсё роўна яго затрымалі нібыта за 

непадпарадкаванне супрацоўнікам 

міліцыі. Таксама затрымалі іншых 

калегаў. Усе яны прысуджаныя 

да 13-15 сутак адміністрацыйнага 

арышту, — распавядае Міхась Ільін. 

Што рабіць? Працаваць на свой страх 

і рызыку.   

— Кожная акцыя можа скончыцца 

затрыманнем, прычым груба, 

з фізічнымі калецтвамі, але яшчэ 

мы можам быць прыцягнуты да 

адказнасці з-за нашага прававога 

статусу. Таксама праблема адсутнасці 

акрэдытацыі — мы не можам 

атрымліваць каментароў ад якіх-

небудзь дзяржаўных ведамстваў. 

Раней я мог патэлефанаваць прэс-

сакратару МУС Беларусі і ўзяць 

каментар, а цяпер яна мне адмовіць 

як прадстаўніку неакрэдытаванага 

СМІ. Акрамя таго, яна можа нагадаць 

мне пра недапушчальнасць працы на 

замежныя СМІ без акрэдытацыі. Гэта 

значыць, я магу быць прыцягнуты 

да адказнасці, — распавядае Міхаіл 

Ільін.

Застаецца пакуль толькі 

ў якасці інфармацыйнай крыніцы 

выкарыстоўваць людзей, апытанне на 

вуліцах.

— У якасці іншага боку 

выкарыстоўваем цытаванне 

афіцыйных асоб з адкрытых крыніц, 

паведамленне прэс-службы МУС 

з телеграм-каналаў. І вядома ж не 

падпісваемся сваім імем, — кажа 

журналіст.

І ўлады відавочна не хацелі 

паказваць, якімі масавымі 

з’яўляюцца пратэсты.

— Шчыра кажучы, нам, думаю, тады 

пашанцавала. Пасадзілі ў асобны 

кабінет. Там ужо мы сустрэлі 

затрыманых журналістаў «Свабоды» 

Алеся Пілецкага з аператарам. 

Якіх, як аказалася пазней, таксама 

затрымалі. І там мы без тэлефонаў 

знаходзіліся дзесьці некалькіх гадзін. 

У цэлым на тры гадзіны нас маюць 

права затрымліваць да высвятлення 

абставінаў. Такім чынам нас ізалявалі 

ад грамадства, сваімі дзеяннямі 

сілавікі перашкодзілі нашай працы. 

Калі вечарам акцыі пайшлі на спад, 

нас выпусцілі. Па падзеях 14 ліпеня, 

ведаю, былі распачатыя некалькі 

крымінальных спраў супраць 

маладых людзей, якія аказвалі 

супраціў міліцыі пры затрыманні. 

Мяне ж выклікалі ў пракуратуру 

толькі ў якасці сведкі, хоць я быў 

затрыманы і не мог нічога бачыць, 

— працягвае Ільін.

З міліцыі журналістаў адпусцілі позна 

ўвечары без складання пратаколаў.

Сам журналіст не абскардзіў 

затрыманне. Кажа, сітуацыя ў ліпені 

была — яшчэ “кветачкі”, далей 

з’явілася яшчэ больш навінавых 

нагодаў, і таму ён проста вырашыў 

не марнаваць час, бо акрамя ўсяго 

іншага, не верыў у выніковасць 

судовай сістэмы.

— У мяне ўсё роўна былі мінімальныя 

шанцы неяк супрацьстаяць 

супрацоўнікам праваахоўных органаў, 

— кажа Міхаіл.

Зараз праца Міхаіла засяроджаная 

ў асноўным на сацсетках. Гэта 

«Юцьюб» і «Тэлеграм». Нагадаем, 

«Еўрапейскае радыё для Беларусі» 

з галоўным офісам у Варшаве працуе 

з 2006 года, вяшчае на Беларусь 

на частотах FM праз спадарожник 

і ў інтэрнэце на беларускай мове. Па 

сутнасці, гэта замежны СМІ. У гэтым 

загвоздка. Бо нядаўна ў Беларусі 

ўсе замежныя СМІ прымусілі прайсці 

акрэдытацыю. Новую практычна ніхто 

не атрымаў. 

«Мы ўжо некалькі тыдняў працуем 

без акрэдытацыі. Гэта значыць, што 
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— Самыя масавыя акцыі пратэсту 

адбываюцца ў нядзелю. Будзеце 

ісці асвятляць?

выбарам, каб я выдаліў запіс. Але 

ў выніку, выкарыстоўваючы тэхнічныя 

магчымасці айфона, я змог вярнуць 

яго, — кажа Міхаіл Ільін.  

Журналіст узгадвае, яны з калегам 

тады яшчэ былі ў камізэльках 

«Прэса», думаючы, што гэта 

ад чагосьці ўратуе, яны тады 

яшчэ намагаліся нешта казаць 

і пратэставаць, пакуль іх проста 

не павалілі на зямлю. Натуральна, 

ніхто ім не прадстаўляўся. Адзінае, 

што сутыкнуўшыся з гвалтам, яны 

сутыкнуліся і з не вельмі тэхнічна 

прасунутымі праваахоўнікамі і змаглі 

зберагчы запіс.

— Зараз журналісты на мітынгах 

у Беларусi павінны мець галоўную 

асаблівасць — хутка бегаць. Гэта 

галоўны навык. А потым ужо ідзе 

уменне браць інтэрв’ю, — паўжартам 

кажа Міхаіл.

Дарэчы, з пачуццём гумару ён 

актыўна вядзе «Твітар» і іншыя 

сацсеткі, дзе ў журналіста шмат 

падпісчыкаў.

«Беларускія сілавікі не любяць 

гуляць у Counter Strike, таму што 

там забаронена страляць у мірных 

грамадзян», — адзін са свежых 

запісаў, які набраў сотні лайкаў. 

Відавочна, у сітуацыі, якая склалася, 

творчаму чалавеку даводзіцца неяк 

сябе суцяшаць.

Нагадаем, у Беларусі 9 жніўня 

прайшлі выбары прэзідэнта, якія 

з першых дзён выбарчай кампаніі 

суправаджаліся масавымі пратэстамі 

супраць Аляксандра Лукашэнкі.

Апазіцыя не згодна з абвешчанымі 

вынікамі (больш за 80 % за 

Лукашэнку) і лічыць, што перамогу 

атрымала Ціханоўская. Удзельнікаў 

пратэстаў жорстка разганялі, 

збіваючы і ўжываючы святлашумавыя 

гранаты, гумовыя кулі, слезацечны газ 

і вадамёты. Сілавікі нападалі не толькі 

на пратэстоўцаў, але і на выпадковых 

людзей, затрымлівалі журналістаў, 

забіралі зняты матэрыял.

Назары Вівчарык

Цікава, што на ліпеньскім затрыманні 

ў прамым эфіры гісторыя з Міхаілам 

не сканчаецца.

— 23 верасня, калі з’явілася 

інфармацыя аб таямнічай інаўгурацыі 

Лукашэнкі, нягледзячы на   будні 

дзень, шмат людзей выйшла на 

акцыю пратэсту. І мы вялі стрым. 

Я быў чалавекам з мікрафонам, 

а мой калега Арцём — аператарам. 

Мы паехалі да станцыі метро 

«Пушкінская», дзе знялі эпічнае відэа, 

якое пасля стала масавым. На запісы 

відаць, як чалавек уцякае ад АМАПу 

і заскоквае ў таксі. Кіроўца рэагуе 

вокамгненна: без прамаруджання 

цісне на газ, выязджае на сустрэчную 

паласу, затым — на газон, аб’язджае 

машыны і ўцякае прэч, адцягваючы 

пратэстоўца далей ад сілавікоў. 

У выніку сілавікі накінуліся на нас, бо 

мы гэта здымалі. У нас патрабавалі 

аддаць тэлефоны. Я супраціўляўся, 

бо гэта была мая праца, але сілавікі 

пагражалі мне электрашокерам, 

заломлівалі рукі. У выніку адзін 

дастаў мой тэлефон, змог яго 

разблакаваць і паставіў мяне перад 

— Не думаю, 
што варта ісці 
на акцыі дзеля 
адной фатаграфіі, 
бо потым можна 
атрымаць 15 сутак, 
а гэта вялікі час, які 
можна патраціць 
з большай 
карысцю. Мы 
просім людзей, 
чытачоў, 
слухачоў дзяліцца 
фатаграфіямі, 
відэа, іншым 
кантэнтам. 
І гэта будзе для 
нас найбольш 
бяспечна, 
— гаворыць 
журналіст.
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«Ніжэй!» — крычыць наглядчыца — маладая бландзінка ў масцы, — 

штурхаючы ў спіну затрыманую журналістку «Белсата» Алену Дубовік. Але 

ў Алены не атрымліваецца нахіліцца наперад яшчэ ніжэй з рукамі за спінай, 

у позе «ластаўкі», і тая моцна б’е яе каленам у ніз жывата. Праз дзень сцэна 

паўторыцца, наглядчыца нанясе ўжо некалькі ўдараў — у тое ж самае месца. 

Пасля ізалятара Алену адвозяць у шпіталь з падазрэннем на разрыў яечніка. 

Крымінальнай справы за катаванні журналісткі да гэтага часу няма.

Алена Дубовік пачала працаваць 

на тэлеканале «Белсат» у сакавіку 

2019 года, у верасні перайшла ў аддзел 

навін. Паколькі ўлады наўпрост 

адмаўляюцца выдаваць белсатаўцам 

акрэдытацыю, праца карэспандэнтаў 

«у полі» вельмі часта заканчваецца 

судамі. Пратакол звычайна складаюць 

па артыкуле 22.9 КаАП — «незаконны 

выраб прадукцыі СМІ». У Алены 

такіх ужо чатыры, але гэта яе не 

спыняла. Калі пачаліся пратэсты, 

журналістка ездзіла па краіне, 

здымала сюжэты і асвятляла мітынгі 

ў падтрымку Святланы Ціханоўскай. 

Яе неаднаразова затрымлівалі, але 

тады, да выбараў, журналістаў 

у асноўным адпускалі з участка праз 

пару гадзін. Алена не магла ўявіць, 

што вельмі хутка будзе стаяць тварам 

да сцяны пад крыкі і грубую лаянку 

турэмнай аховы.

«Я шмат чаго 
не памятаю 
з тых падзей. 
Пасля Акрэсціна 
ў мяне з’явіліся 
правалы ў памяці. 

“Распраналі дагала, білі каленам 
у жывот”.
Гісторыя Алены Дубовік

Секундныя правалы 
захоўваюцца і цяпер. 
Псіхатэрапеўт 
называе гэта 
рэакцыяй на стрэс», 
— папярэджвае 
перад інтэрв’ю 
Алена.

другую Украіну?!» Яна адказвае: 

«Што ты творыш! Ды ты мне 

ў сыны гадзішся!» А той: «Ты мне 

не маці!» Потым рэзка наводзіць 

стрэльбу на мяне са словамі: 

«Сука, перастань здымаць». У мяне 

ёсць гэта відэа, але я яго да гэтага 

часу не пераглядала, — успамінае 

Алена. — Ён быў вельмі агрэсіўны, 

неадэкватны, проста звер. Мне 

здаецца, ён бы без усялякага 

сораму стрэліў».

Пасля 9-12 жніўня хадзілі чуткі, 

што падчас разгону пратэстаў 

сілавікі былі «пад нечым»: 

нібыта камандзіры выдавалі 

байцам стымулятары. Менавіта 

гэтым тлумачылі незвычайную 

жорсткасць і працягласць 

катаванняў. Натуральна, ніякіх 

пацверджанняў гэтым чуткам 

у нас няма. Таксама верагодна, 

што людзі дадумалі гісторыі 

пра «сілавікоў на амфетаміне» 

— бо прыняць факт, што нехта 

ў цвярозым розуме здольны 

да паўсмерці збіваць сваіх 

суграмадзян, ды яшчэ з відавочнай 

асалодай, маральна цяжка.

«Сука, перастань здымаць!»

Увечары 10 жніўня яна адправілася 

на вуліцу Кальварыйскую, 

у раён крамы «Карона», дзе 

фарміравалася група пратэстоўцаў. 

Задача была выходзіць у эфір 

студыі «Белсату» па тэлефоне, 

здымаць відэа на мабільны 

і па магчымасці адпраўляць іх 

у рэдакцыю з бліжэйшых пунктаў 

з вайфаем.

«Каля Кальварыйскай я паспела 

засняць, як ваенны (па меркаванні, 

баец спецпадраздзялення «Альфа» 

— заўв. К.А.) настаўляе на жанчыну 

стрэльбу і крычыць: «Вы хочаце тут 
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Я глянула на тэлефон, 

было 23.21. У         наступную 

секунду мяне балюча 

схапілі за перадплечча, 

вырвалі з рук тэлефон 

і пацягнулі да машыны». 

«Каля РУУС стаяла 
чалавек дваццаць, 
жанчыны плакалі. 
Сваякам не давалі 
наогул ніякай 
інфармацыі. 
Праваабаронцы 
далі бланк заявы 
на  знікненне 
чалавека, Таня тут 
жа, на каленках, 
запоўніла. І тут 
падкаціў аўтазак. 
Я яшчэ памятаю 
першую думку: 
напэўна, прывезлі 
новую партыю 
затрыманых, трэба 
адысці кудысьці. 
Але яны прыехалі 
за намі. Забіраць 
тых, хто шукаў 
сваіх блізкіх. 

«Я стэлефанавалася з Варшавай, 

распавяла гэтую гісторыю, узяла 

каментар у жанчыны, у якую цэліўся 

баец. Рэдактар   сказаў: «Алена, усё, 

валі адтуль». Я не разумела, куды 

валіць. Вырашыла пайсці проста 

наперад па адной з прылеглых вуліц. 

Там я зразумела, што мяне «вядуць»: 

ззаду ішоў чалавек у масцы і чорнай 

спартыўнай вопратцы, літаральна 

дыхаў мне ў патыліцу. Я рэзка 

развярнулася, спынілася і паглядзела 

прама на яго. Ціхар прайшоў наперад, 

робячы выгляд, што я яму нецікавая, 

але потым спыніўся. 

А я тым часам забегла ў двор і пазваніла ў першы 
ж пад’езд. Сказала: «Добры дзень, я журналістка, 
мяне пераследуюць, пусціце ў пад’езд». Але жанчына 
прапанавала падняцца ў кватэру. Там я адправіла 
відэа ў рэдакцыю».

Шмат хто з журналістаў у ноч з 10 

на 11 жніўня правялі ў незнаёмых 

людзей. Уцякаючы ад сілавікоў, 

людзі дзясяткамі набіваліся 

ў кватэры, доўга ляжалі на падлозе 

з выключаным святлом. За акном 

грымелі выбухі святлашумавых 

гранат. Вядома некалькі выпадкаў, 

калі стралялі і па вокнах дамоў. 

Тым не менш заставацца ў хованцы 

было бяспечней, чым спрабаваць 

прабрацца праз горад у стане аблогі.

Алене ж у той вечар трэба было 

абавязкова трапіць дадому: яе маленькія 

дзеці — трох, пяці і сямі гадоў — 

чакалі маму. Яна ведала, што дзесьці 

непадалёк працуе яшчэ адна здымачная 

група «Белсату». Але аказалася, што 

аператара з гэтай групы затрымалі. 

Яго жонка Таццяна прапанавала Алене 

адвезці яе дадому, а па дарозе заехаць 

у Цэнтральны РУУС, дзе, як яна думала, 

знаходзіцца муж. Алена пагадзілася 

дапамагчы знайсці калегу.

Спачатку Алену і Таню пасадзілі на 

звычайную лаўку ў салоне аўтазака, 

а праз пару кварталаў перасадзілі 

ў «шклянку» метрам у шырыню.

«Памятаю, яны казалі: “Вы павінны 

зразумець, што мы гэта робім для 

вашага карысці”. Сцены ў «шклянцы» 

былі ў крыві. Я нацягнула капюшон, 

каб не дакранацца да іх валасамі. 

Тані атрымалася пранесці тэлефон, 

і мы змаглі паведаміць, што нас 

затрымалі. Але куды нас вязуць — 

мы не ведалі». 

Голыя мужчыны на каленях, 

падлога ў крыві

Алена не памятае, як даехала 

ў аўтазаку да Акрэсціна, як выводзілі 

на вуліцу. Наступная карціна, якая 



58 Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце? 59Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?

з цяжкасцю змяшчала трыццаць. 

Жанчыны, бабулі, дзяўчаты-

студэнткі мясціліся на нарах, 

прыхінуўшыся да пафарбаваных 

у ярка-жоўты колер сцен. Алена 

залезла на верхнія нары, бліжэй 

да акна, адкуль прабіваўся начны 

ветрык, і праседзела там усю ноч.

Раніцай 11 жніўня ўсіх вывелі 

з камеры для «шмону». Гэтая 

стандартная турэмная працэдура на 

Акрэсціна, пазбаўленая ўсялякага 

сэнсу. Жанчын распраналі дагала 

напярэдадні, а ніякіх перадач з тых 

часоў не было. Што спрабавалі 

выявіць у камеры наглядчыкі, 

перагортваючы ўсё ўверх дном? ..

«Праз пару хвілін нас па адной 

заводзяць назад у камеру. Я, напэўна, 

недастаткова нізка нахілялася. 

Учорашняя наглядчыца спачатку 

ўдарыла мяне паміж лапатак, 

я разагнулася ад болю, і ў гэты 

момант яна ўдарыла левым каленам 

уніз жывата са словамі «Сука, ніжэй!». 

Я зайшла ў камеру, села на лаву, і мне 

стала дрэнна. Спачатку боль быў 

востры, потым ныючы. Цяжка было 

залазіць на нары. Не магла схадзіць 

нармальна ў туалет».

Судзілішчы і пабоі

Судзілі затрыманых проста ў будынку 

ІЧУ. У кабінеце, куды раніцай 

13 жніўня прывялі Алену, ужо сядзелі 

суддзя і сакратар.

У матэрыялах Аленінай справы 

сцвярджалася, што яна была 

затрыманая 11 жніўня каля 

ўніверсама «Рыга», дзе выкрыквала 

лозунгі. Гэта немагчыма, бо яе 

затрымалі позна ўвечары 10 жніўня. 

Журналістка папрасіла далучыць 

да матэрыялаў справы відэазапісы 

з камер назірання каля Цэнтральнага 

РУУС (дзе на самай справе была 

затрымана) — яно знаходзіцца 

ў некалькіх кіламетрах ад «Рыгі». 

Усё абвінавачанне будавалася на 

паказаннях трох супрацоўнікаў 

міліцыі, якіх Алена раней ніколі не 

бачыла.

«Іх абсалютна не хвалявала, што 

я журналіст. Я абурылася, стала 

казаць, што гэта не суд, а судзілішча. 

ўсплывае ў памяці журналісткі — 

некалькі дзясяткаў жанчын стаяць 

у прагулачным дворыку тварам да 

сцяны. Усе ўжо без шнуркоў, рамянёў, 

упрыгожанняў.

«Там я ўпершыню ўбачыла сваю 

наглядчыцу. Яна перапісвала нашы 

даныя, размаўляла вельмі груба. 

Потым пачаўся дагляд, я была 

першая ў чарзе. Пакуль яна вяла 

мяне ў пакой для дагляду, пастаянна 

штурхала ў спіну, прымушала вельмі 

нізка нахіляцца на «ластаўку», галаву 

падымаць было нельга. Бакавым 

зрокам я ўбачыла мужчын, якія 

стаялі на каленях. Я крыху прыўзняла 

галаву — і тады яна мяне ўдарыла 

ў патыліцу: «Не падымай!». У пакоі яна 

прымусіла мяне цалкам распрануцца 

і голай прысядаць. Потым, не даўшы 

апрануцца, выштурхала ў калідор 

у адным бюстгальтары. Там 

я нарэшце ўбачыла, што адбываецца.

Вельмі шмат абсалютна голых 

мужчын стаялі на каленях 

у зневажальнай позе, ілбом у падлогу, 

рукі за спінай. Сцены ў бурых 

разводах, на падлозе — кроплі крыві. 

Да таго моманту страху не было, 

але цяпер я падумала: здаецца, 

гаворка ўжо ідзе пра пагрозу жыццю 

і здароўю». 

Алёна ледзьве апранула байку 

з капюшонам. Сілавік, які праходзіў 

міма, прыняў яе за мужчыну 

і штурхнуў да сценкі. Тады 

прыбегла наглядчыца і пацягнула 

журналістку назад у прагулачны 

дворык. Там Алена ўбачыла, як 

спаўзае па сцяне Крысціна Вітушка.

— Гэта жонка вядомага лекара, 

кандыдата медыцынскіх навук, 

у яе цукровы дыябет, дапамажыце 

ёй! — сказала Алена наглядчыцы 

— Жонкі вядомых лекараў, 

у якіх дыябет, па вуліцах ноччу не 

гойсаюць.

«Так Крысціна і праседзела каля 

гадзіны на кукішках ціхенька. 

Потым я нічога не памятаю». 

Камера № 9 на другім паверсе, 

куды завялі Алену і Таню, 

была вельмі цеснай і душнай. 

Разлічаная на чатырох чалавек, яна 
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У адказ суддзя выдаліла мяне 

з пасяджэння «за непавагу». Мне 

загадалі вяртацца ў камеру і чакаць 

рашэння суда. Мяне сустрэла ўсё тая 

ж наглядчыца. Здаецца, у яе нейкі 

фэтыш — нахіліць чалавека як мага 

ніжэй. Я не магла нахіляцца. Тады 

яна некалькі разоў ударыла мяне 

каленам у тое ж месца ўнізе жывата, 

справа. І дадала: «Сука нязгодлівая, 

пайшла ў камеру». У мяне быў вельмі 

цяжкі стан, шок ад таго, што такое 

магчыма». 

Праз гадзіны тры Алену завялі 

ў кабінет да зусім іншай суддзі, якая 

была не ў курсе справы, але бачыла, 

што Алене дрэнна і прапанавала 

прысесці на крэсла.

«Я падумала: а пайшлі вы, яшчэ свае 

плюшкі мне прапануеце. Печыва 

з вадой мне прынеслі. Але я нічога 

не ўзяла і працягвала стаяць, не 

разумеючы, што адбываецца. 

У рэшце рэшт, яны разабраліся 

і вярнулі мяне да першай суддзі. 

Тая паведаміла, што мая справа 

адпраўлялася на дапрацоўку. 

«Я яе па вачах запомніла»

Ноч з 13 на 14 жніўня Алена 

правяла ўжо дома, намагаючыся не 

звяртаць увагу на боль у жываце.

«Я не казала мужу пра жывот.  

Што тут такога? Асабліва калі 

даведалася, што людзей да 

пасінення збівалі, думала: у мяне 

нават крыві няма, падумаеш... 

А раніцай пайшла на кухню і раптам 

адчула сябе вельмі дрэнна, 

пачала падаць без прытомнасці. 

Муж падхапіў і адразу павёз 

у паліклініку. Там толькі пачулі, што 

была на Акрэсціна, вокамгненна 

выклікалі загадчыцу. Вельмі 

пяшчотна звярталіся, ласкава 

так... Усе аналізы ўзялі, зрабілі 

УГД і выявілі ў правым яечніку — 

куды біла наглядчыца — нейкую 

вадкасць. Падазрэнне было на 

разрыў яечніка. “Хуткую” выклікалі 

прама ў паліклініку. Пасля агляду 

гінеколага разрыў не пацвердзіўся. 

Мяне паклалі ў шпіталь з дыягназам 

«удар мачавой бурбалкі, удар 

брушнай паражніны і сінякі 

ў надлабковай вобласці».

Прама ў палату да Алены прыехалі 

праваабаронцы, каб дапамагчы скласці 

заяву на тую наглядчыцу, якая яе збіла, 

і перадаць у Следчы камітэт. Алена 

кажа, што апытала больш за дваццаць 

жанчын, якія сутыкаліся з ёй, і ўсе 

яны сведчылі: так, іх яна таксама біла. 

Адну пажылую жанчыну штурхнула 

так моцна, што тая расцягнулася 

на бетоннай падлозе. Неўзабаве 

Алена раскапала фотаздымак гэтай 

супрацоўніцы.

«Мая адвакат пыталася, чаму следчыя 

не запатрабуюць відэа з калідора 

ізалятара? Следчы адказваў: “Можа, 

гэтыя запісы ўжо на дне ракі”. Мне 

задавалі пытанні: ці гатовая я да вочнай 

стаўкі, ці апазнала б я наглядчыцу 

Цяпер мяне абвінавачваюць 

у тым, што лозунгі я выкрыквала 

каля Цэнтральнага РУУС і не 

падпарадкоўвалася супрацоўнікам 

міліцыі. Але якіх-небудзь доказаў, 

акрамя слоў невядомых сілавікоў 

у масках, не знайшлося. У канцы 

пасяджэння яна абвясціла 

рашэнне: справа паўторна 

адпраўляецца на дапрацоўку». 

Журналістцы далі падпісаць 

паперу аб тым, што яна 

«папярэджана і раскайваецца», 

паставілі камеру, каб запісаць 

«раскаянне» на відэа. Але ў паперы 

Алена напісала адваротнае: 

з абвінавачаннем не згодна. 

Яшчэ тры гадзіны яна спрабавала 

знайсці свае рэчы, адабраныя 

пры затрыманні — два тэлефоны, 

сумку, упрыгожанні.

«Мне казалі: “Вашых рэчаў нідзе 

няма, ідзіце дадому, мы іх на 

наступным тыдні знойдзем, тады 

і прыходзьце”. Вось яны здзівіліся, 

што я не бягу да брамы, а яшчэ 

правы качаю. У выніку рэчы 

я забрала толькі праз два тыдні».
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сярод пяці падобных жанчын? А калі 

тая змяніла прычоску і колер валасоў? 

Вядома, я ж яе па вачах запомніла — 

злыя, нападпітку, чорныя, як быццам 

гадамі не змывала туш ці зрабіла 

няўдалы татуаж».

«Не збіраюся з гэтым завязваць»

Алена доўга не абмяркоўвала ні з кім 

тое, што адбылося. З мужам гутаркі 

былі кароткімі: Білі? Так, білі. А як, 

хто, куды — вяртацца да гэтага не 

хацелася. Толькі ў канцы жніўня 

журналістка знайшла ў сабе сілы 

шчыра пагаварыць з мужам. Мама да 

гэтага часу не ведае дэталяў.

На пару тыдняў Алена з’язджала 

ў Латвію на рэабілітацыю. Потым 

зноў вярнулася да працы.

«Сказаць, што баюся, я не магу. 

Працягваць далей працаваць трэба. 

Тут яшчэ адыгрывае ролю такая штука, 

як на злосць. Цябе б’юць, а ты такі, 

маўляў, не так ужо моцна вы мяне 

пабілі, сілы яшчэ ёсць.

Я лічу, што нашы эфіры маюць 

каштоўнасць. Сёння, калі большасць 

журналістаў не выходзіць працаваць 

у кадры, не адважваюцца на «палявыя» 

рэпартажы з-за неверагодна высокага 

ўзроўню рэпрэсій, «Белсат» асабліва 

патрэбен аўдыторыі.

Мне прапаноўвалі пісаць артыкулы 

з дома, але я не гатовая. Люблю ўсе 

гэтыя раз’езды, тэлежурналістыку. Мне 

падабаецца рабіць навіны! Я дакладна 

не збіраюся з гэтым завязваць. 

Пакуль».

Кацярына Андрэева

Фота: Ірына Арахоўская / Belsat.eu

“Сілавікі паранілі журналістку 
гумовай куляй”. 
Гісторыя Наталлі Лубнеўскай

У цэлым Наталля Лубнеўская ў журналістыцы пяць 
год. Яна пісала больш на сацыяльныя тэмы. Успамінае, 
што да актыўных палітычных падзеяў у Беларусі пісала 
аб правах жанчын, пра моду і эканоміку. Дзяўчына 
таварыская, камунікабельная, ахвотна распавядае пра 
сітуацыю ў краіне. На заднім фоне чую брэх сабакі. 
Пазней прачытаю ў беларускіх СМІ, што менавіта па 
сваім хатнім гадаванцы больш за ўсё будзе сумаваць 
журналістка падчас свайго знаходжання ў шпіталі. 

Журналістка «Нашай нівы» Наталля Лубнеўская была паранена гумовай куляй 

10 жніўня падчас пратэстаў у Мінску. Там яна як журналіст асвятляла акцыю. 

Як відаць на відэазапісе, які апынуўся ў распараджэнні «Нашай нівы», баец 

наўмысна стрэліў у Лубнеўскую.

Дзяўчына правяла ў бальніцы 38 дзён, 

а цяпер выданню, дзе яна працуе, 

пагражае штраф ад органаў улады за 

яе раненне.

Гэтым летам, калі галоўнай тэмай 

у краіне сталі выбары, якія мелі 

адбыцца, і ўсё, што з імі звязана, то ўсе 

навіны аб выбарах проста перасталі 

быць палітыкай, а сталі нечым большым. 

Цяпер і Наталля не магла абысці палітыку.
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Відэа з раненнем Наталлі Лубнеўскай 

абляцела інтэрнэт.

Выданне «Наша ніва» выклала відэа, 

на якім бачна, як у Лубнеўскую 

з блізкай адлегласці стрэліў 

супрацоўнік сілавых структур (па 

даных выдання, гэта мог быць баец 

спецназа МУС «Алмаз»; па іншых 

даных — спецназа КДБ «Альфа»). 

Рэдакцыя лічыць, што сілавік 

прыцэльна страляў па журналістцы 

— хоць яна была апранута ў сінюю 

камізэльку з надпісам «Прэса».

Спярша дзяўчына яшчэ змагла сама 

адбегчы ад месца падзей у бок, 

адчуўшы ў назе вельмі моцнае паленне. 

Адразу пасля таго, што здарылася, 

мінакі адвезлі яе ў шпіталь.

— Афіцыйна гэта запісана як 

агнястрэл, паколькі куля вылятала 

з дапамогай пораху. І ўжо ўсё 

адно, гумовая яна была ці баявая. 

У шпіталі я правяла 38 дзён. Потым 

яшчэ сядзела некалькі тыдняў на 

бальнічным, назіралася ў паліклініцы. 

Зараз я вяртаюся да звыклага 

працоўнага рытму. Праўда, хоць 

сама рана зацягнулася, мне патрэбна 

будзе нейкі час рэабілітацыя, каб 

распрацаваць калена і вярнуць нагу 

да таго стану, у якім яна была раней. 

Бо хоць костка не была закранута, 

куля прайшла побач з каленам. І ўвесь 

час у шпіталі мне нельга было рухаць 

нагой, згінаць яе. Некалькі тыдняў 

я была ў гіпсе, нага ў гэты час была 

прамая, і пасля знаходжання ў такім 

становішчы яе трэба распрацоўваць. 

Гэта своеасаблівы і не вельмі 

прыемны працэс, — кажа журналістка.

Цяпер яна ўжо ходзіць, але, як той 

казаў на прафесійным слэнгу, «у полі» 

не працуе. Бо да такога стану, каб 

хутка хадзіць ці нават бегаць падчас 

пратэстаў, яна яшчэ не аднавілася. 

Таму журналістка больш працуе за 

камп’ютарам, з тэлефонам.

— Бяру інтэрв’ю, працую на 

тэлефоне, бо акрамя нядзельных 

падзей ёсць шмат іншых здарэнняў, 

альбо адгалоскаў пратэстаў. 

Ёсць затрыманні, таму працы 

хапае, даводзіцца ўвесь час браць 

каментары, — тлумачыць Наталля 

Лубнеўская.

Тое, што здарылася 10 жніўня, Наталлі запомніцца надоўга.

— Не думаю, што мяне маглі пераблытаць 
з пратэстоўцамі, — успамінае журналістка. 
— У момант, калі ўсё гэта адбылося, я, як большасць 
маіх калегаў, была пазначаная як журналіст: на 
мне была сіняя камізэлька з надпісам «Прэса», быў 
бэйджык. Зноў жа, мы ўсе стаялі групай збоку — 
нас складана было пераблытаць з мінакамі або 
з пратэстоўцамі. Мы нічога не крычалі, не было 
дыялогу і сваркі. Але ўсё адбылося вокамгненна. 

Гэтак жа нічога не крычаў канкрэтна 

мне сілавік, проста ўзяў і стрэліў. 

У мяне ў галаве гэта не ўкладваецца, 

але так, я думаю, гэта было 

зроблена адмыслова. Паколькі 

ў наступныя дні было прыкметна, 

што на незалежных журналістаў СМІ 

пачалося паляванне. 

— Гэта было тым, што цікавіць 

кожнага. Бо ўся гісторыя так ці інакш 

стала звязана з пратэстамі.

Таму я не магла абысці гэтыя 

грамадзянскія акцыі бокам. Так што 

працаваць падчас пратэстаў мяне 

ніхто не прымушаў, самой было цікава. 

Я хацела на свае вочы ўбачыць, што 

адбываецца, разабрацца ў гэтым. 

Я ўключылася ў асвятленне гэтага 

працэсу.
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арганізацыяй] «Белдзяржстрах», 

каб высветліць, якія дакументы 

трэба ім даць. Спецыялісты далі 

патрэбны спіс, але папярэдзілі, 

што ў любым выпадку па выніках 

разбіральніцтва «Наша ніва» павінна 

атрымаць штраф ад дзяржаўных 

органаў — таму што своечасова не 

апавясціла аб здарэнні і не правяла 

ўласнае расследаванне», — напісаў 

Марціновіч у «Фэйсбуку».

— Выданне атрымала паведамленне 

з дэпартамента па ахове працы. 

Аказваецца, мы несвоечасова 

аформілі паперы на маё раненне, 

«не прадухілілі» сітуацыю... Пытанне 

вырашаецца юрыдычна. Дарэчы, 

відэа мы падалі следчаму яшчэ да 

публікацыі ў інтэрнэце. Але ні тады, 

ні пазней сітуацыю гэта не змяніла. 

Хоць па любой крымінальнай 

траўме па паведамленні са шпіталя 

літаральна на наступны дзень 

заводзіцца справа, праводзяць 

разбіральніцтва. Будзь на маім 

месцы алкаголік, які пабіўся 

з сабутэльнікам, крымінальную 

справу распачалі б ужо праз некалькі 

дзён, — тлумачыць Наталля. 

Таксама да Наталлі прыходзілі 

следчыя — спачатку дзяжурны, 

а потым з Фрунзенскага раённага 

аддзела Следчага камітэта.

— Я напісала заяву, але справа 

пакуль не заведзена. Апошняе 

паведамленне, якое мне прыйшло, 

было пра тое, што праверка 

працягнутая на месяц — да 21 

верасня. Хоць відэа з момантам 

стрэлу і кантакты сведак мы падалі 

загадзя. Ну ў мяне няма юрыдычнай 

адукацыі, і, магчыма, я проста не 

разумею нюансаў чужой працы... — 

цытуюць калегу беларускія выданні. 

Пасля таго, што здарылася, 

у журналісткі бралі інтэрв’ю шмат 

калегаў. 

У раздзеле «Лэдзі» на сайце TUT.BY  

чытаем з ёй вераснёўскі нарыс, 

дзе аўтар сканцэнтравалася 

на перажываннях Наталлі. 

Дзяўчына ўспамінае пра стаўленне 

блізкіх і родных да яе ранення, 

распавядае пра лячэнне, пра сыход 

медперсанала, дапамогу з боку 

валанцёраў, таксама пра дэпутатаў.

«Адразу пасля аперацыі 

медперсанал сказаў, што прыйшлі 

дэпутаты і хочуць пагутарыць. 

Я была пасля наркозу, сонная, 

і не хацела мець зносіны ні з кім 

— нават з дэпутатамі. Але яны 

прыйшлі, сказалі, што гатовыя 

дапамагчы. 

У нейкі момант мяне прарвала, 

і я сказала, што дапамога нам 

патрэбна простая: каб яны зрабілі 

гучную заяву пра тое, што ўбачылі. 

Сказалі, што яны ўсё разумеюць, 

але людзі маленькія і рашэнні 

прымаюцца не імі».

Лубнеўская 
падала заяву 
ў Следчы камітэт, 
запатрабаваўшы 
распачаць 
крымінальную 
справу па факце 
нанясення 
ёй цялесных 
пашкоджанняў. 

Следчыя двойчы 
прыходзілі яе 
апытваць, але 
крымінальная 
справа так і не 
была ўзбуджаная. 

Журналістка атрымала 

паведамленне пра тое, што 

тэрмін праверкі па яе заяве 

падоўжаны да сярэдзіны 

лістапада.

21 верасня галоўны рэдактар   «Нашай 

нівы» Ягор Марціновіч распавёў, 

што выданню пагражае штраф з-за 

сітуацыі з раненнем Лубнеўскай.

«Такая сітуацыя — з раненнем 

журналіста — для нас першая і, 

спадзяемся, апошняя. Зразумела, 

алгарытмаў дзеянняў у такіх 

выключных сітуацыях у нас няма. 

Паколькі выпадак Наталлі 

можна трактаваць як траўму 

на вытворчасці, бухгалтэрыя 

звязалася з [дзяржаўнай страхавой 
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Журналістка ўзгадвае, што для 

родных сітуацыя, якая склалася, 

таксама стала шокавай, бо калі 

чалавек едзе ў зону баявых дзеянняў, 

то можна асцерагацца чагосьці, але 

яна ішла на мітынг і не чакала, што 

ў яе стрэляць.

— Блізкія цяпер больш за мяне 

перажываюць, прапаноўваюць 

узяць   адпачынак. Але я разумею, 

што дзейнічала ў прававым полі. 

Цяпер таксама працую згодна 

з нормамі і прынцыпамі журналістыкі. 

Таксама мы размаўляем   з калегамі, 

і яны трохі збянтэжаны. Бо цяпер 

камізэлька з надпісам «Прэса» 

прыводзіць не да абароны, а 

наадварот, да палявання на цябе, — 

кажа Наталля Лубнеўская. 

—  Вы не думалі пра тое, каб 

змяніць працу?

— Не, мне заўсёды падабалася 

мая праца. А зараз я разумею яшчэ 

больш, наколькі важна тое, што мы 

робім. Калі ўлада так баіцца таго, 

што мы здымем, напішам, значыць, 

гэта сапраўды мае сілу.

Наш размова была запісаная 

ў канцы кастрычніка, але 

да 25 чысла, да даты, калі 

Святлана Ціханоўская аб’яўляла 

агульнанацыянальную забастоўку.

— Я не ведаю, што будзе пасля 25 

кастрычніка. Але я так разумею, 

што пратэсты пяройдуць больш 

у эканамічную плоскасць. Што 

магу сказаць я? Мы будзем і далей 

асвятляць падзеі, спрабаваць 

даваць магчымасць выказацца 

з аднаго і другога боку, — кажа 

Наталля Лубнеўская.

Праблема толькі ў тым, што, 

як тлумачыць журналістка, 

прыхільнікі ўлады часта не жадаюць 

выказвацца ў незалежных СМІ. Бо 

гэта чыноўнікі, праваахоўнікі, гэта 

значыць, людзі сістэмы. Так што 

нават калі ад СМІ iдзе запыт што-

небудзь пракаментаваць, адказ 

прыходзіць далёка не заўсёды...

Назары Вівчарык

“Карцар для пачаткоўцаў. Як 
стажыроўка Алены Доўнар на 
«Белсаце» скончылася месяцам 
арышту”. 
Гісторыя Алены Доўнар

Алене Доўнар усяго 23 гады, у журналістыку прыйшла ў верасні 2020 г. 

— на хвалі гістарычных падзей у Беларусі. Але менавіта яна атрымала самы 

вялікі тэрмін сярод усіх арыштаваных калег. Месяц за кратамі, некалькі 

этапаў, пяць дзён у карцары з тэмпературай. Яе прымушалі агаворваць сябе, 

падпісваць сфальсіфікаваныя пратаколы, раскайвацца на камеру. Але Лена 

вытрымала ўдар. І — канчаткова вызначылася з прафесіяй.

«Я вучылася на журфаку, па 

спецыяльнасці “міжнародная 

журналістыка”. У выніку пасля заканчэння 

ўніверсітэта пайшла ў камерцыю, 

працавала ў офісе. Калі пачаліся ўсе 

гэтыя падзеі, перада мной паўстаў 

выбар: ці ісці як удзельніца або 

асвятляць іх як журналіст. Спачатку 

вырашыла быць проста ўдзельніцай, 

але ў пачатку верасня рашэнне змяніла», 

— кажа дзяўчына.

Яшчэ 9 жніўня, у ноч пасля выбараў, 

яна хавала ў сябе ў кватэры ад 

абстрэлу святлашумавымі гранатамі 

здымачную групу «Белсата». 

Разгаварыліся, высветлілася, што 

Лена па адукацыі журналіст і вельмі 

любіць фатаграфаваць. Гутарка 

забылася, і Лена вярнулася да 

сваіх спраў, але потым усё ж такі 

не вытрымала. «Я хацела пайсці 

дакументаваць падзеі, здымаць для 

сябе, я разумела, што зараз пішацца 

гісторыя і гэта нельга прапусціць». 

У выніку рэдакцыя «Белсата» 

ўзяла Доўнар на двухтыдневую 

стажыроўку ў якасці журналіста 
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у апошні час яна, наадварот, 

падобна жывой мішэні, прыцягвае 

ўвагу сілавікоў.

«На праспекце пачалася жорсткая 

зачыстка. Хтосьці з дзяўчынак 

і фатографа. Яна працавала на 

шматлікіх судах над затрыманымі, 

асвятляла жаночыя акцыі па суботах 

і нядзельныя маршы ў Мінску.

Расплата за здымак

Яна паспела зрабіць пару кадраў, 

апусціць камеру і ў наступны 

момант перад ёй паўсталі 

амапаўцы і пад рукі завялі ў бус.

«Там ужо сядзелі затрыманыя 

дзяўчыны. Сілавікі спыталі, хто тут 

журналіст. Я сказала, што я. Тады 

мяне перавялі ў прыпаркаваны 

па суседстве бус, у якім трымалі 

журналістак TUT.BY, «Еўрарадыё», 

«Нашай нівы». Усіх павезлі 

ў Кастрычніцкае РУУС».

Звычайна затрыманых адвозяць 

у РУУС таго раёна, дзе адбылося 

само затрыманне. Тэрытарыяльна 

Лена «належала» да Савецкага, 

але групу журналістак завезлі 

ў Кастрычніцкае нездарма. 

Справа ў тым, што прыблізна 

з канца жніўня журналістаў 

часцей за ўсё дастаўляюць 

менавіта туды. Верагодна, улады 

прызначылі яго «глядзець за 

прэсай».

Утрымліваюць журналістаў 

у актавай зале — прахалодным 

паўпадвальным памяшканні, дзе 

ў мірны час праходзяць сходы 

асабовага складу. Над радамі 

крэслаў узвышаецца стол — 

«прэзідыум», у куце залы стаяць 

жалезныя даспехі — дзіўны 

падарунак кагосьці з былых 

начальнікаў РУУС. На сценах 

вісяць партрэты ўсіх начальнікаў 

з 1920-х гадоў да нашых дзён 

— асабліва запамінаюцца 

ўсмешлівыя асобы чырвоных 

камісараў на светла-блакітным 

фоне.

«Ніхто з людзей у цывільным 

не называў сваіх прозвішчаў. 

Нам дазволілі піць ваду і хадзіць 

у туалет. Рэчы пакуль не 

адбіралі. Потым усіх журналістаў 

з пасведчаннямі адпусцілі, а мне 

прынеслі пратакол за «ўдзел 

у несанкцыянаванай акцыі». 

Фота: ТК / belsat.eu

У суботу 26 верасня Лена пайшла 

здымаць чарговы жаночы марш 

у цэнтры горада. Жанчыны 

спачатку стаялі маленькімі 

групкамі, да іх пад’язджалі бусы 

без нумароў і выхоплівалі па 

адной. Нягледзячы на   кропкавыя 

затрыманні, ім удалося сфармаваць 

калону і рушыць па праспекце 

Незалежнасці. Лена намагалася 

трымацца побач з іншымі 

журналістамі. Камізэльку з надпісам 

«Прэса» давялося пакінуць дома: 

пабег у двары, за імі панёсся АМАП. 

Я ўбачыла, як на траве сядзела 

пажылая жанчына і крычала 

«Адпусціце маю дачку!» Я зняла 

гэта на відэа і пабегла ў кафэ, каб 

адправіць рэдакцыі. Праз нейкі 

час я ўбачыла, што амапаўцы ўжо 

спакойна размаўляюць з іншымі 

на вуліцы жанчынамі і быццам бы 

нікога не чапаюць. Тады я выйшла 

з камерай. Хацела гэтым кадрам 

паказаць, што нармальны дыялог 

магчымы», — успамінае Лена.

Фота: ТК / belsat.eu
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Я спрабавала растлумачыць, 

што не брала ўдзел, а толькі 

фатаграфавала, але ім было ўсё 

роўна. Слухалі, ківалі і разводзілі 

рукамі, маўляў, нічога зрабіць не 

можам, пратакол ужо складзены, 

на судзе ўсё раскажаш, а цяпер 

падпісвай», — успамінае Лена.

«О, насякомых прывезлі!»

На службовай машыне Лену  

адвезлі на Акрэсціна. 

Малады канваір дазволіў ёй 

патэлефанаваць маме.  

Тая спытала, ці не б’юць, Лена 

супакоіла — не, не б’юць.

У двухмеснай камеры яна 

апынулася адна, але бліжэй 

да вечара пачалі прывозіць 

новых затрыманых на маршы. 

У першы вечар дзяўчат не 

пакармілі, але Лена і так не 

збіралася нічога есці з прынцыпу 

— як мінімум да суда. Ноччу 

выспацца не атрымалася — 

святло было такім жа яркім, як 

днём. На наступны вечар Лене 

прынеслі перадачку з хаты.

У той дзень дзяжурныя асабліва 

груба абыходзіліся з затрыманымі. 

«О, насякомых прывезлі», — казалі 

яны пра дзяўчат. Мужчын часцей 

называлі «жывёламі».

З раніцы яе павялі на суд  

— прама ў ізалятары, у суседнім 

корпусе. Пасяджэнне праходзіла 

па скайпе. Прама перад пачаткам 

міліцыянер прывёз пратакол, у які 

дадалі яшчэ адзін артыкул — за 

непадпарадкаванне супрацоўнікам 

міліцыі.

«Прачытаць гэты пратакол мне не 

далі. Сказалі,  аб усім даведаешся 

на судзе. Я і падумаць не магла, 

што мне прыпішуць нешта за 

РУУС. Мы там спакойна, ветліва 

размаўлялі. А ў пратаколе было 

напісана, што я «на неаднаразовыя 

патрабаванні прайсці ў пакой 

для разгляду з затрыманымі 

адмаўлялася, размахвала рукамі, 

упіралася, садзілася на падлогу». 

Нічога такога не было!»

Па першым пратаколе Лене далі 

50 базавых велічынь штрафу, 

і яна ўжо выдыхнула — арышту не 

будзе. Але па другім ёй далі адразу 

15 сутак — максімальны тэрмін. 

Сведкі-амапаўцы давалі паказанні 

ў цёмным пакоі. Аднаго Лена, 

здаецца, пазнала......

«Увесь панядзелак я чакала суда, але 

ўсё не было. Пакуль маю сакамерніцу 

адвялі на суд, мне сказалі скручваць 

матрац — нібыта яго забіраюць 

на санітарную апрацоўку. Я яшчэ 

насцярожылася: наглядчык толькі да 

мяне падышоў з гэтай навіной, іншыя 

камеры не здавалі матрацы. 

Праз хвілін пяць у камеру ўвайшла жанчына неахайнага 
выгляду, як бомж. Яна распавяла, што іх адмыслова 
збіраюць па ўсім горадзе перад маршамі, каб закідваць 
у камеры да «палітычных». На яе нават пратакола не 
складалі — проста схапілі з сабутэльнікамі». 

«Ноч была 
жудаснай. Матрацы 
нам так і не аддалі. 
Тая жанчына 
ўнізе варочалася, 
кашляла, 
папярэджвала, што 
ў яе шмат хваробаў. 
Мы з дзяўчынкай-
сакамерніцай, якой 
ужо далі 9 сутак, 
спалі на драўляным 
паддоне ўдваіх 
на верхніх нарах. 
Памятаю, я ўвесь 
час правальвалася 
ў прамежак паміж 
нарамі і сценкай», 
— успамінае Лена.
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ў жодзінскую турму. Баранавічы 

былі ў навіну.

«Персанал разглядваў нас 

з цікавасцю. Напэўна, думалі, што 

ім прывязуць нейкіх наркаманаў 

абколатых, а тут прыгожыя 

дзяўчынкі, паводзяць сябе 

прыстойна. Нас перавялі ў старое 

крыло будынка, дзе была яшчэ 

царская турма. У камеры на 19 

чалавек нас было 17. Высокія 

столі, трох’ярусныя нары, сырасць 

і паўцемра... А вось харчаванне там 

было нармалёвым. На вячэру мы 

з задавальненнем з’елі смачную 

запяканку».

Кожная раніца ў Баранавічах 

пачыналася з аглушальна гучнага 

дзяржаўнага гімна — замест пабудкі. 

Наглядчыкі самі прызнаваліся, што 

ўключаюць яго адмыслова для нас. 

Лена спрабавала чытаць кнігу — 

«Уцёкі ад свабоды» Эрыха Фрома 

— але засяродзіцца ў шумнай 

камеры было складана. Амаль два 

дзясяткі жанчын ва ўзросце ад 18 да 

56 гадоў смяяліся, плакалі, дзяліліся 

гісторыямі з жыцця.

Турэмны гумар «палітычных» 

— у меру цынічны — часта 

дапамагае людзям не падаць духам. 

Даведаўшыся пра рашэнне суда, 

сакамерніца дала Лене мянушку 

«Пятнаццаць плюс пяцьдзясят».

«Квартал 95» у баранавіцкай 

турме

Раніцай у чацвер дзверы камеры 

адчыніліся: «Доўнар, з рэчамі 

на выхад!» У дворыку пагрузілі 

ў аўтазак з двухмеснымі 

«шклянкамі». Куды пераводзяць — 

не паведамілі, самі ўсё пабачыце. 

Папярэдзілі, што пры спробе да 

ўцёкаў будуць прымяняць зброю. 

У праходзе сядзеў сабака. «Мне 

11 сутак дасядзець, якія ўцёкі?» 

— смяецца Лена.

Толькі па прыбыцці, калі яе 

з дзясяткамі жанчын змясцілі 

ў камеру-размеркавальнік, 

журналістка даведалася, што 

знаходзіцца ў Баранавічах, у ШІЗА. 

Раней тых, хто не змяшчаўся 

на Акрэсціна ў Мінску, везлі 

«У нас была камера № 95, так мы назвалі сябе 
“Квартал 95”. Наогул усё было падобным на 
атмасферу дзіцячага летняга лагера, толькі цёмна, 
волка і на вокнах краты. У нас усё было агульнае. 
Мы пастаянна прыдумлялі сабе новыя забавы. Адна 
жанчына — прафесійная альпіністка, навучала нас 
розным карысным практыкаванням, як правільна 
дыхаць; займаліся гімнастыкай.

 Ахова нават дазволіла нам гуляць 

у настольныя гульні, якія камусьці 

прынеслі ў перадачы. Аднойчы падчас 

агляду камеры наглядчык наткнуўся 

на скрынку ад настолкі з надпісам 

«Выбуханебяспечныя кацяняты». 

Слова «выбуханебяспечныя» яго 

збянтэжыла».

Праз пару дзён Лену выклікалі з камеры 

ў асобны пакойчык, дзе невядомы 

супрацоўнік міліцыі стаў цікавіцца, як 

хутка яна аплоціць свой штраф — 50 

базавых. Сума гэта вялікая, больш 

за 500 даляраў. Яна адказала, што 

заплоціць, калі будзе магчымасць.

«Ён кажа: “Ну тады добра, ідзі 

ў камеру, выйдзеш 11 чысла”. Камера 

ўжо адчынілася, як раптам услед 

пачулася: “Так, на выхад з рэчамі!”. Як 

так? Спачатку вывелі на вуліцу праз 

галоўны ўваход, але начальства стала 

крычаць, што мяне трэба вывесці 

праз іншы выхад, і мы пайшлі нейкімі 

скляпамі ва ўнутраны двор. (У той дзень 

прыязджала праверка з Мінска) ». 

Лену перавезлі з ШІЗА ў Баранавіцкі 

ІЧУ, а на выходных этапавалі назад 

у Мінск.
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краніка, як на вуліцы. Раней тут была 

ракавіна, але яе скруцілі. «Жыхары» 

карцара прыстасавалі замест яе 

смеццевае вядро. Ад туалета ідзе 

смурод. 

А замест нараў — вузкая драўляная 

паліца, якую а 6 раніцы падымаюць. 

(Ні матраца, ні пакрывала ў цябе 

няма). Да адбою можна толькі стаяць 

або сядзець на зэдліку сантыметраў 

дваццаці ў шырыню. «Вакол былі 

надпісы “Народная грамада”, 

“Малады фронт”, імёны ранейшых 

палітвязняў. Пад вакном кімсьці 

выдрапаны маленькі крыж. 

У тую ноч я ўпершыню заплакала ад 

крыўды. Тое, што ты там знаходзішся 

адзін — цяжэй за ўсё. Я гатовая была 

спаць на падлозе, але ў агульнай 

камеры. Адзінота невыносная».

Пасля адбою Лену з карцара 

вадзілі ў кабінет, дзе хацелі, каб 

яна «раскаялася ў зробленым» на 

камеру. Павесілі мікрафон-пятліцу, 

спыталі: «Што ты можаш параіць 

людзям, якія выходзяць на вуліцу?» 

Лена адказала, што кожны павінен 

рабіць тое, што лічыць патрэбным. 

Нічога не дабіўшыся ад арыштаванай 

журналісткі, яе вярнулі ў халодны 

карцар. Неўзабаве ў Лены паднялася 

тэмпература за 38. Ёй прасоўвалі 

ў кармушку “Парацэтамол”. Цела 

пачало чухацца. Фельчар параіла 

супакоіцца, «гэта ж усё з-за стрэсу».

У карцары Лена правяла пяць дзён.

За ўвесь тэрмін (за другія 15 сутак) 

арышту на шпацыр яе вадзілі тройчы, 

памыцца — ні разу, казалі, што 

цябе ніхто адну не павядзе. Праз 

тры тыдні ў валасах завяліся вошы, 

а цела пакрылася высыпаннямі 

і мікраранкамі, брудам.

«Калі выходзіла з камеры, не 

хацелася наогул ні пра што думаць. 

Мне ўвесь час здавалася, што вядуць 

яшчэ адзін пратакол падпісваць. Калі 

ўбачыла, колькі людзей прыйшло 

сустракаць, расплакалася».

Мама Лены не атрымала ні аднаго 

з шасці адпраўленых лістоў — для 

журналісткі адміністрацыя ізалятара 

цалкам блакавала перапіску.

«У тую ноч я ўпершыню заплакала»

«Пад вечар прывозяць на Акрэсціна. 

Запрашаюць у маленькі пакойчык без 

вокнаў, дзе на падлозе ляжала нейкая 

бялізна. Там сядзяць ужо знаёмыя 

міліцыянеры з Кастрычніцкага РУУС... 

з новым пратаколам у руках. У маім 

рашэнне: 15 сутак. «Я задавала сабе 

пытанне, чаму менавіта я? Але шукаць 

тут логіку бессэнсоўна», — кажа 

журналістка.

У аўторак са звычайнай камеры 

дзяўчыну перавялі ў карцар.

Фота: ТК / belsat.eu

тэлефоне яны знайшлі фатаграфію 

ў “Інстаграме” — з маршу 6 верасня. 

«Калі не хочаш яшчэ пратаколаў, 

прызнавай віну. Пагодзішся — 

абяцаю, што табе не дадуць 15 сутак», 

— сказаў адзін з іх. Бессэнсоўна было 

адмаўляцца».

У гэты раз суд быў увогуле без 

сведак. Суддзя проста зачытала 

матэрыялы справы і вынесла 

«У маім уяўленні карцар — гэта 

калі ты жудасна правініўся. Але 

я паводзіла сябе спакойна, ні з кім не 

спрачалася. За што? Нібыта спявала 

песні, дрэнна прыбіралася... Гэта 

няпраўда. Я зразумела, што паступіў 

загад».

Карцар знаходзіўся на другім паверсе 

ізалятара. На падлозе плітка, гарачай 

вады няма, халодная цячэ з іржавага 
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«Да гэтага часу не магу ўсвядоміць, 

што гэта была рэальнасць. Нагадвае 

кашмар, ад якога не да канца 

прачнулася. Калі сядзела ў турме, 

думала, што дзеля родных я больш 

ніколі і нікуды не пайду, усё кончана. 

Але пасля выхаду, калі ўбачыла, 

колькі падтрымкі і слоў падзякі было 

ў мой адрас, зразумела, што я не магу 

здацца. Свабода надала новыя сілы, 

з’явілася матывацыя рабіць большае. 

І, вядома ж, я буду працягваць 

працаваць. І сапраўды ведаю, што 

прынясу краіне і людзям карысць, 

працуючы журналістам».

Так скончылася стажыроўка 

Алены Доўнар і пачалася кар’ера 

ў беларускай журналістыцы.

Кацярына Андрэева

Фота: ТК / belsat.eu

“Я трапіў у камеру катаванняў”.
Гісторыя Сяргея Герасімовіча

10 жніўня ў Мінску быў затрыманы журналіст каманды «Белсат» і сябра 

БАЖ Сяргей Герасімовіч. Журналіст таксама з’яўляецца фрылансерам 

і супрацоўнічае з іншымі СМІ.

Калі коратка пра тое, што 

адбылося з нашым калегам 

пасля, то гэта было збіццё 

і катаванне. Так, апошняе 

слова асабліва палохае. Пра 

сваё знаходжанне ў вядомым 

ізалятары па вул. Акрэсціна 

Сяргей распавядае такія 

рэчы, якія проста ў галаве не 

ўкладваюцца. Сам журналіст 

пасля выхаду на волю вымушаны 

быў прайсці рэабілітацыю, як 

фізічную, так і псіхалагічную.

Яго гісторыя трапіла адной 

з першых у справаздачу 

праваабарончага цэнтру 

«Вясна». Журналіст таксама 

распавёў яе для шэрагу 

замежных арганізацый 

і СМІ. Слухаць яго мне, калегу 

з Украіны, якому даводзілася 

бачыць кіеўскі Майдан часоў 

2013-2014 гадоў, вельмі 

цяжка. Праз збег акалічнасцяў 

з Сяргеем не адразу 

разабраліся, хто ён: актывіст 

ці журналіст? Чалавек, па 

сутнасці, накіроўваўся асвятляць 

мірную акцыю пратэсту 

супраць фальсіфікацыі вынікаў 

прэзідэнцкіх выбараў. Ён ішоў 

выконваць свае прафесійныя 

абавязкі. Гэта, бадай, самая 

жорсткая гісторыя з тых, пра 

якія я пішу ў гэтым зборніку.

Журналіст быў затрыманы 

супрацоўнікамі АМАПу ў цэнтры 

Мінска — каля гасцініцы 

«Юбілейная» позна вечарам. Пры 

затрыманьні быў моцна збіты.
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Пасля ён быў дастаўлены ў ізалятар 

на вул. Акрэсціна, дзе правёў трое 

сутак, пасля чаго яго адпусцілі 

«ў сувязі са сканчэннем тэрміну 

адміністрацыйнага затрымання». 

Увесь гэты час яго рэгулярна збівалі 

і трымалі ў нечалавечых умовах.

Падчас таго, як затрыманага 

журналіста перакідалі з бусіка 

ў бусік, ён страціў сваё пасведчанне. 

У ізалятары на вул. Акрэсціна 

затрыманых прапускалі праз калідор 

«славы», калі ўсіх, хто праходзіў каля 

сілавікоў, білі дубінкамі. Ужо ў які 

раз...

— Пазней, паставіўшы мяне на калені 

каля сцяны і прымусіўшы галавой 

уперціся ў падлогу, невядомыя 

людзі са мной праводзілі гутарку, 

пыталіся, куды я ішоў і іншую лухту. 

Допыт працягваўся каля гадзіны. 

Потым прымусілі падняцца і бегчы, 

сагнуўшыся, «мордай у падлогу», па 

калідоры. Ізноў нас пастроілі ўздоўж 

сцяны і загадалі здымаць трусы, то-

бок распранулі дагала, прымушалі 

прысядаць і пры гэтым білі па мяккіх 

тканінах. А побач стаяла лекарка і на 

ўсё гэта глядзела. Яна лічыла гэта 

пацешным.

Пасля працэдуры «афармлення» мяне 

вызначылі ў камеру № 7. Там я быў не 

адзін, у шасцімеснай камеры са мной 

сядзеў яшчэ 21 чалавек, — узгадвае 

Сяргей.

— Дарэчы, са мной сядзелі розныя 

людзі: звычайныя дэманстранты, 

лекары, быў таксама Уладзіслаў 

Сакалоўскі — дыджэй, які ўключыў 

песню Цоя «Перамен» у Кіеўскім 

скверы, за што і быў асуджаны на 

10 сутак. Улада перавялі да нас 

з карцара, дзе ён прасядзеў пяць 

дзён практычна ў адных трусах. 

Там, акрамя прыкручанага да 

падлогі крэсла, дзіркі ў падлозе для 

выпраўлення натуральных патрэб 

і адкідальных на ноч драўляных нар, 

нічога не было. Нары не кожную ноч 

адкідваюцца, часцей даводзілася 

спаць седзячы. Кажа, што на падлогу 

разлівалі хлорку, каб яна выядала 

вочы. Дык вось, убачыўшы нас, ён 

радаваўся, што бачыць хоць нейкіх 

людзей.

– Успамінаецца яркі, жудасны момант, 

калі ў калідор вывелі жанчыну, 

і я скрозь шчыліну ў «кармушкі» 

(так называецца металічнае акенца 

ў дзверы, праз якое падаюць ежу. 

Яно няшчыльна зачыняецца і праз 

яго можна праглядаць калідор) 

назіраў за тым, што адбываецца. 

Такім чынам мы бачылі і чулі, як 

супрацоўнікі МУС здымалі яе на 

камеру і крычалі матам, чаго, маўляў, 

яна выйшла на мітынг з плякатам «Не 

фашызму!», і ці ведае яна наогул, што 

такое фашызм? Жанчына адказала 

перапалоханым голасам, што ведае, 

таму што ў яе бацька ваяваў, і тое, 

што ён, прадстаўнік праваахоўных 

органаў, робіць, і ёсць фашызм. Гэта 

значыць, мы ў камеры ўжо разумелі, 

што гэта не маладая дзяўчынка, калі 

яе бацька ваяваў. А супрацоўнік 

органаў пачынае яе збіваць, крычучы 

ёй, што тое, чым ён займаецца, не 

фашызм, а садызм. 

— Мы ішлі з калегамі-журналістамі і размаўлялі, 
аўтамабілі на праспекце пачалі сігналіць, я падняў 
руку. І тут амапаўцы пачалі крычаць: «Хадзі сюды!». 
Я падышоў, і пачалася жэсць — закінулі ў аўтазак, 
прымусілі легчы «мордай у падлогу!» і адразу 
дубінамі. Мне з усіх затрыманых не пашанцавала, 
напэўна, больш, таму што калі праехалі метраў 
30, мяне перакінулі ў бусік, дзе таксама сядзелі 
супрацоўнікі АМАП, і яны таксама прымусілі ляжаць 
«мордай у падлогу». Там ізноў «апрацавалі», а калі 
даехалі да Нямігі, мяне перакінулі ў аўтазак і там 
мяне нанова «апрацавалі» дубінкамі, — успамінае 
Сяргей Герасімовіч.
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Даслоўна: «Тое, што я раблю, гэта 

садызм, а не фашызм, гніда!». 

Пасля чаго літаральна нагамі запхаў 

яе ў камеру, а жанчына паспела 

крыкнуць, што аб’яўляе галадоўку. 

Як усё гэта ўсвядоміць, я проста не 

ведаю і не разумею. Як і тое, чаму 

апазіцыйных кандыдатаў і іх 

прыхільнікаў. На момант напісання 

нарысу (канец кастрычніка) у Беларусі 

ўжо трэці месяц працягваліся 

масавыя акцыі пратэсту і страйкі 

супраць фальсіфікацыі вынікаў 

прэзідэнцкіх выбараў. Паводле 

выбараў. Асабліва шматлюдныя 

масавыя маніфестацыі адбываюцца 

па нядзелях. У іх прымаюць удзел 

дзясяткі тысяч грамадзян.

— Я журналіст, займаюся ў асноўным 

расследаваннямі. Разам з калегам 

Стасам Івашкевічам мы рыхтавалі 

перадачу пра фальсіфікацыі на 

выбарах. Калі ўсё пачыналася, мы 

і ўявіць сабе не маглі, што ўсё будзе 

мець такі вось жорсткі выгляд. 

Думалі, што людзі пакрычаць, 

міліцыя выйдзе, каб забяспечыць 

правапарадак, у крайнім выпадку, 

паганяе трохі асабліва палкіх, і ўсё. 

Хто ведаў, што пачнуць страляць 

(раней мы пісалі пра журналістку 

Наталлю Лубнеўскую, якой сілавікі 

мэтанакіравана стрэлілі ў нагу. — 

Аўт.). Забіваць? 

У СМІ была нават інфармацыя пра 

выпадкі, калі актывістаў знаходзілі 

павешанымі. Гэта значыць, сярод 

дэманстрантаў ёсць загінулыя, — 

кажа Сяргей Герасімовіч.

Між іншым, інтэрв’ю ва Улада 

пасля выхаду з ізалятара возьме 

прадстаўнік газеты «Наша 

ніва», пасля чаго да рэдактара 

газеты прыйдуць з ператрусам 

праваахоўныя органы, а яго самога 

будуць вінаваціць па артыкуле аб 

паклёпе (чытайце гісторыю з Ягорам 

Марціновічам. — Аўт.).

— Увогуле, шмат хлопцаў са мной 

сядзела. У апошнія суткі майго 

знаходжання на Акрэсціна нас 

было 40 чалавек у камеры на 20 

кв. метраў. Дзякуй богу, у нас 

была ракавіна і кран з вадой. Пару 

разоў прыносілі хлеб. Раз прынеслі 

кашу, звараную на вадзе. Яна 

была нейкая сіняя, я не змог яе 

есці. Пасля, праз трое сутак, мяне 

адпусцілі па заканчэнні тэрміну 

адміністрацыйнага арышту, — 

распавядае журналіст.

Вядома, пасля знаходжання 

ў ізалятары Сяргей зрабіў фота 

збіцця, а таксама звярнуўся па 

дапамогу. Цікава, што адным з яго 

псіхолагаў быў чалавек, які працаваў 

лекарам-валанцёрам на ўсходзе 

Украіны, аказваў псіхіятрычную 

дапамогу байцам АТУ.

Фота: Ірына Арахоўская

ў першыя дні пасля выбараў да 

мітынгоўцаў, і журналістам у тым ліку, 

ставіліся так жорстка, — кажа Сяргей 

Герасімовіч.

Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі 

прайшлі 9 жніўня 2020 года. 

Пачатак выбарчай кампаніі ў краіне 

адзначыўся затрыманнямі і арыштамі 

афіцыйных даных, перамогу 

з вынікам больш за 80 % галасоў 

атрымаў Аляксандр Лукашэнка, 

кіруючы ў Беларусі з 1994 года. 

Апазіцыя, аднак, не прызнае вынікі 

выбараў, абвінавачвае ўлады 

ў падтасоўцы вынікаў і дамагаецца 

адстаўкі Лукашэнкі, вызвалення 

палітвязняў і правядзення новых 
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білі яшчэ мацней. Нас, напрыклад, 

выводзілі ва ўнутраны дворык 

Акрэсціна, ставілі на калені і крычалі 

«Майку падняў! Трусы спусціў!»  

і білі. Мне здаецца, ныркі мне адбілі 

яшчэ тады, калі перакідвалі паміж 

бусікам і аўтазакам. Мачыўся 

я крывёю.

А супрацоўнікі АМАПу білі іх дубінкамі, 

электрашокерамі. Білі з азвярэннем, 

да страты прытомнасці. Мне, 

шчыра скажу, крыху пашанцавала, 

таму што я журналіст, і ныркі былі 

адбітыя раней. Адзін амапавец 

сказаў: «Гэтага я сам апрацаваў». 

Ён падышоў, паклаў мяне на зямлю, 

па задніцы пару разоў стукнуў, 

калені адбіў, электрашокером разок. 

І ўсё. Ужо амаль быў пацешны 

момант, калі амапавец спытаў 

мяне, колькі мне гадоў, а як пачуў 

у адказ што «37», задумаўся, а потым 

выдаў: «І навошта ты ў 37 гадоў на 

мітынгі ходзіш?!». Было відавочна, 

што ён занадта малады, а ў галаву 

ім убілі, што пратэстоўцы — гэта 

наркаманы і прастытуткі 16-20 гадоў, 

— успамінае Сяргей.

Сяргей Герасімовіч пастаянна 

акцэнтуе ўвагу на тым, што 

ў першыя дні пратэстаў у камерах 

было вельмі шмат людзей. 

Некаторыя былі такія выпадковыя, 

што здавалася, быццам гэтых 

людзей праваахоўнікі арыштоўвалі 

проста па дарозе ў ізалятар. 

На самай справе, кажа Герасімовіч, 

так і было. Некаторыя, з кім ён меў 

зносіны, наогул не былі ні на якім 

мітынгу, а, напрыклад, проста ішлі па 

цыгарэты ці прадукты ў краму.

Пасля збіцця ён не адчуваў нагі, 

такое ўражанне быццам, яму 

далі ўкол мясцовага наркозу. 

У нейкі момант зверствы спыніліся. 

Кажуць, гэта звязана было з тым, 

што інфармацыя пра пабоі стала 

разыходзіцца ў СМІ.

— Хлопца аднаго галавой да 

дзвярэй нашай камеры паставілі 

на калені. І так білі, што ён крычаў 

нечалавечым голасам. І пагражалі 

яго згвалціць. Тыпу, ён кактэйль 

Молатава кідаў. Хоць, як потым 

высветлілася, кактэйляў наогул ніхто 

не кідаў. Адзін раз шыну хтосьці 

падпаліў, — распавядае. 

Увесь гэты час Сяргея Герасімовіча 

шукалі родныя і калегі. Але трое 

сутак не маглі знайсці. Бо ў спісах 

яго нідзе не было. Пазней, калі 

скончылася трое сутак і яго 

выпусцілі, валанцёры дапамаглі 

звязацца з роднымі.

— Спачатку было вельмі цяжка. 

Збіцця затрыманых былі страшныя. 

Прыходзіў пару разоў афіцэр 

(хутчэй за ўсё, ці начальнік ЦІП, або 

намеснік) і прасіў: «Ох, што ж вы так 

гэтых зладзеяў б’яце, іх і так жыццё 

ўжо пакарала...». Пасля гэтага, калі 

начальнік сыходзіў, затрыманых 

— Затрыманых прывозілі кожны вечар. Гэты стук, 
калі адчыняюцца брамы, перад тым як заедуць 
аўтазакі і з іх пачнуць выкідваць людзей, стаіць 
у мяне ў вушах дагэтуль. Асабліва моцна людзей 
пачыналі біць пасля 12 ночы. Памятаю, людзі 
крычаць, плачуць — жанчыны, мужчыны, ім без 
розніцы. Яны ўсіх б’юць так, што людзі пачынаюць 
спаражняцца.

— Уначы 13 жніўня з нас пачалі браць 

паказанні і абяцалі выпусціць. Дзесьці 

а 2 гадзіне мяне і яшчэ пару чалавек 

вывелі з камеры і прывялі на першы 

паверх. Мне прапаноўвалі падпісаць 

пратакол і абяцалі тут жа адпусціць. 

Вядома, я не падпісваў нічога, 

толькі напісаў збоку на паперы, што 

з пратаколам азнаёмлены. Пры гэтым 

у пратаколе пісалі, што затрымалі 

мяне 11 на Сурганава, але ж на самай 

справе я быў затрыманы 10 жніўня, — 

тлумачыць беларускі журналіст.

— Крыху пазней нас вывелі ва ўнутраны 

дворык. І вось тады я зразумеў, што ўся 

жэсць толькі пачынаецца. Людзі ляжалі 

на зямлі ўздоўж плота. 
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Цяпер Сяргей успамінае, аналізуе 

і думае, што яго маглі так доўга 

ўтрымліваць з-за белага бранзалета. 

У 30 метрах ад месца затрымання яму 

падарылі белы бранзалет з лагатыпам 

спартыўнай фірмы. Гэты бранзалет быў 

падобным на бранзалетаў пратэстоўцаў.

— Ва Украіне ёсць шмат партый. 

У нас, у Беларусі, цяпер грамадства 

расколатае. Ёсць людзі за Лукашэнку 

і супраць. Усё. Абыякавых няма. І гэта 

ўсё мы, журналісты, асвятляем, хоць 

гэта цяжка. Я пасля затрымання 

нейкі час баяўся хадзіць на мітынгі. 

Памятаю, калі пайшоў у першы раз, 

блізкія пайшлі са мной. Ды што казаць. 

Пасля ізалятара я наогул на два тыдні 

з’ехаў на дачу. Адседзеўся, потым 

працаваў з псіхолагам. На мітынг зноў 

пайшоў у канцы жніўня. Узяў рэчы на   

ўсялякі выпадак, калі затрымаюць. 

Падтрымлівалі блізкія, калегі. Пасля 

неяк увайшоў у працоўны рытм. А куды 

дзявацца, жыццё працягваецца, — кажа 

Сяргей.

Сам нарыс Сяргей Герасімовіч узгадняў 

даволі доўга. Тлумачыў гэта тым, што 

дрэнна сябе адчувае. Інтэрв’ю я браў 

у яго ў пачатку кастрычніка, а ўзгаднілі 

мы матэрыял у пачатку лістапада. 

Сяргей, акрамя дрэннага самаадчування 

з-за збіцця, яшчэ і захварэў на 

каронавірус. Кажа, што і родныя 

хварэюць, калегі, знаёмыя. У многіх 

пнеўманія.

— Дарэчы, цяпер, — распавядае, — калі 

ў нас ужо соты дзень пратэстаў (па стане 

на 16 лістапада. — Аўт.), сітуацыя зноў 

абвастрылася. Кажуць, цяпер пачалося 

тое ж самае. Людзей з Акрэсціна вязуць 

прама ў рэанімацыю. 

У алімпійскіх чэмпіёнаў, што падпісаліся 

пад лістом супраць гвалту, у камеры 

адключаюць каналізацыю, забіраюць 

матрацы, падсаджваюць да іх бамжоў 

і каронавірусных, адключаюць пітную 

ваду. Ды што там чэмпіёнаў. Лекараў 

столькі пасадзілі, што ў кожнай камеры 

зараз свой спецыяліст (нейрахірургі, 

анколагі, траўматолагі). Акурат на 

Акрэсціна шпіталь можна адчыняць... — 

сумна жартуе журналіст.

Назары Вівчарык

— Першыя два тыдні я прачынаўся з крывёю ў роце. 
Раскусваў язык ад страху і толькі пасля гэтага 
прачынаўся. Вось на днях зноў снілася, што мяне 
забралі ў камеру. Бо фізічна неяк яшчэ можна было 
ператрываць, але чуць крыкі жанчын, мужчын, 
як іх катавалі... Гэта невыносна, гэта гвалт мозгу. 
І, я акцэнтую на гэтым увагу, збіваць пачыналі ў глухую 
ноч, калі ў горадзе нешта адбывалася, ці ж проста ўжо 
цяжка было і журналісты ішлі рыхтаваць сюжэты. 

У гэты час каля Акрэсціна нікога 

не было. Тады яны выводзілі 

ў двор людзей і пачыналі біць. Мне 

здавалася часам, што людзей паляць, 

гэта немагчыма было чуць, — сумна 

ўзгадвае Сяргей.

Ён кажа, што ў той момант трэба 

было засняць усё з паветра на камеру 

і паказаць сусветнай грамадскасці.

— Я быў у Польшчы ў Майданку, 

там, на ўскраіне польскага горада, 

быў лагер смерці Трэцяга рэйха. 

І там у выглядзе помніка ляжалі кучы 

абутку. Яны сімвалізавалі людзей, якіх 

спалілі. А на Акрэсціна былі скрынкі 

з кучамі мабільных тэлефонаў. 

Напэўна, гэта і будзе для мяне 

сімвалам Акрэсціна, — успамінае 

Сяргей Герасімовіч.

Акрамя ўсяго іншага, суд 

Кастрычніцкага раёна Мінска асудзіў 

яго яшчэ і на 20 базавых велічынь. 

Гэта яму прысудзілі за тое, што ён 

быццам бы ўдзельнічаў у мітынгу 

2020/08/11. Гарадскі суд, праўда, 

рашэнне адмяніў і адправіў на новы 

разгляд у той жа раённы суд, але да 

іншага суддзі.
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“Калі ў мяне патрапіла куля, 
я сказала «Вой» – і пабегла далей”. 
Гісторыя Ірыны Арахоўскай

Фатограф-фрылансер Ірына Арахоўская працавала ўсё гарачае лета-2020 

і палову восені практычна без выходных. У жніўні ў яе стрэлілі — гумовая 

куля прайшла наскрозь заплечнік і камізэльку «Прэса». Журналістка падала 

заяву ў СК, але неўзабаве да яе самой прыйшлі з вобшукам. Ірына часова 

пакінула Беларусь.

«Маё жыццё падзялілася на да 

9 жніўня і пасля»

«Да дня выбараў, 9 жніўня, 

я рыхтавалася так: усё маё жыццё 

падзялілася на да і пасля. Усе 

асабістыя планы адсоўваліся на 

потым — схадзіць да ўрача, вырашыць 

асабістыя праблемы... Да таго мы 

працавалі ў вельмі напружаным 

рэжыме, і здавалася, што ўсё, зараз 

адбудуцца выбары і мы будзем жыць, 

як раней. Але ўсё выйшла наадварот. 

Аказалася, што ўсе свае справы трэба 

было рабіць да 9 жніўня», — кажа Іра.

Яна прызнаецца: былі падазрэнні, 

што ўсё пройдзе па максімальна 

брутальным сцэнары. Таму 

журналістка загадзя вывучыла 

інфармацыю пра вадамёт, слезацечны 

газ, неабходную аптэчку на выпадак 

іх прымянення. Напярэдадні 9 жніўня 

яна вырашыла не начаваць дома — 

многія калегі рыхтаваліся да таго, што 

забіраць пачнуць з самай раніцы.

«Я прачнулася ў сяброў у мікрараёне 

Сухарава. Яны пайшлі галасаваць 

і прапанавалі мне зрабіць першыя 

ілюстрацыі з гэтых участкаў 

для галасавання. Тое, што я там 

убачыла, мяне проста шакавала. Да 

ўчасткаў выстраіліся вялізныя чэргі. 

І я зразумела: усё, гэта нашы выбары. 

Потым я рабіла нейкія заданні, нават 

сама не паспела прагаласаваць. 

Здымала па ўсім горадзе за некалькі 

гадзін да закрыцця ўчасткаў. Людзей 

каля іх стала яшчэ больш. Здавалася, 

што выйшлі наогул усе, хто жыве 

ў суседніх дамах. Да таго часу туды 

ўжо пачалі пад’язджаць аўтазакі. Але 

пакуль нічога не адбывалася, сілавікі 

проста назіралі», — успамінае Ірына.

Сапраўды, бліжэй да канца галасавання 

на некаторыя ўчасткі прыехалі байцы 

АМАПу. Яны затрымлівалі незалежных 

назіральнікаў, а членаў выбарчых 

камісій употай адводзілі ад натоўпу 

праз запасны выхад.

«Калі сцямнела, я паехала ў цэнтр. 

Ішла ў бок Стэлы, як раптам пачула 

выбухі, хлапкі — у мой бок сталі 

бегчы скрываўленыя людзі. Яны 

задыхаліся, у іх цяклі слёзы. І гэта 

так рэзка здарылася, што я спачатку 

наогул не зразумела, што адбылося. 

Я паспрабавала прабрацца наперад, 

распытвала людзей, але толкам ніхто 

не мог растлумачыць. Наперадзе 

стаялі ваенныя са шчытамі. 

Я паздымала вакол «шчытоў», унутр 

ачаплення патрапіць не змагла. 

І тады я пайшла ў кватэру, якую 

мы арандавалі, але падыход 

да кватэры таксама блакавалі 

сілавікі. Прыйшлося прабірацца 

праз нейкія куты, пераскокваць 

цераз платы... У выніку я прыйшла 

ў кватэру і да 5 раніцы назірала 

з акна, як унізе затрымліваюць 

людзей». 

Інтэрнэту ў той дзень не было, 

у многіх дамах адключыўся нават 

вайфай. Калегі пераказвалі адно 

аднаму навіны па тэлефоне ці 

сустракаліся ў горадзе, на бягу. На 

наступны дзень стала зразумела, 

што пратэсты працягнуцца. 

На барыкадах 

«Да вечара цэнтр Мінска быў ужо 

перакрыты. Я спачатку здымала 

на Нямізе, там прайшла зачыстка. 

Потым вырашыла паехаць на 

барыкады — да гандлёвага цэнтра 

«Рыга». Ужо было вядома, што 

ў іншым раёне гранатай аглушыла 

нашу калегу. А я да гэтага чытала 

шмат і ведала, што падчас выбуху 

трэба адкрываць рот. 
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Таму я працавала ўсе дні з адкрытым 

ротам. Таксі не хадзілі. Каб трапіць 

на «Рыгу», я проста ўстала на вуліцы 

ў камізэльцы «Прэса», падняла руку, 

і праз секунду пад’ехала машына. Са 

мной у машыну заскочыў яшчэ нейкі 

мужчына, яму было па дарозе. Падчас 

дарогі расказаў, што ў яго дачка 

майго ўзросту і ён выйшаў на пратэст 

за сваю дачку. А зараз будзе і мяне 

абараняць. Нейкі час ён сапраўды 

мне дапамагаў — паведамляў, з якога 

боку едзе спецтэхніка, спрабаваў 

атуліць мяне і адвесці, калі пусцілі газ. 

Потым я страціла яго з поля зроку…»

Барыкады на «Рызе» за вечар 10 

жніўня разганялі тройчы. Калі Іра 

прыехала туды, першы разгон ужо 

прайшоў. Людзі зноўку ўзнімалі 

канструкцыю са смеццевых бакаў 

пасярод дарогі. 

бясплатна далі яшчэ і металічную 

пліту, якая магла выратаваць ад удару 

дубінкай.

«У трэці дзень мы з групкай калегаў 

у камізэльках «Прэса» паехалі на 

«Пушкінскую» (напярэдадні сілавікі 

забілі там дэманстранта Аляксандра 

Тарайкоўскага — Аўт.). Па дарозе 

нас спынялі і казалі: не хадзіце туды, 

там б’юць журналістаў. Камеры 

таксама б’юць і забіраюць флэшкі. 

Мы развярнуліся і вырашылі пайсці 

за натоўпам людзей на «Спартыўную» 

(у адной станцыі ад «Пушкінскай». 

— Аўт.). Занялі пазіцыю на горцы 

і назіралі за тым, што адбываецца.

«Было моцнае адчуванне трывогі. Такое зацішша 
перад бурай. Я пачынаю здымаць, і людзі прама 
ў мяне ў кадры пачынаюць нешта падымаць, насіць, 
складаць. І тут пад’ехаў вадамёт. Я адбегла. 

Барыкаду тым часам пачалі заліваць газам, кідаць дымавыя шашкі. 

І тут у мяне 
пачалі страляць. 
Думаю, яны бачылі,  
што я журналіст,  
я ж была  
ў камізэльцы. 
Страшней за ўсё 
нават не сам стрэл, 
а калі накіроўваюць 
зброю ў твой бок. 
Калі ў мяне патрапіла 
куля, я сказала 
«Вой» — і пабегла 
далей. 

Вядома, балюча, але спыняцца 

было нельга. Я не крычала 

нават, проста бегла з усіх 

сіл. Мы з калегамі беглі так, 

пакуль сілавікі не перасталі 

нас пераследаваць. А людзі 

вытыркаліся з вокнаў і крычалі 

ім услед: «Гады, што вы робіце, 

гэта ж журналісты!». Нехта 

крычаў: «Гэта ж журналісты, што 

вы робіце?».

Я зноў спыніла машыну — там 

апынуліся вельмі крутыя хлопцы! 

У іх было ўсё: маскі, аптэчка. 

Яны забралі мяне і яшчэ некалькі 

людзей, прамылі нам вочы, 

накармілі бананамі і адвезлі па 

хатах». 

«Крыві было зусім трошкі»

З раніцы Іра адправілася купляць 

страйкбольную бронекамізэльку 

і каску. Тавары гэта былі хадавыя 

— амаль усё паспелі разабраць. 

Людзі зразумелі, што прыйшоў час 

абараняць сябе. У краме фатографу 

Раптам 
пад’язджаюць бусы, 
адтуль вылятаюць 
людзі ў форме са 
стрэльбамі і бягуць 
за натоўпам. 
Я таксама пабегла 
ўздоўж вуліцы. 
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Калі пагоня спынілася, Іра паглядзела, 

ці ёсць кроў. Куля трапіла ў вобласць 

ягадзіцы.

«Крыві было зусім трошкі. Куля 

праляцела праз заплечнік, 

штаны, камізэльку — гэта крыху 

яе стрымала. Ну і месца такое 

Фатографы ў пастцы

З’ехаць дадому або дабрацца да 

шпіталя не ўяўлялася магчымым: 

вакол кардоны сілавікоў. 

Адзіная адкрытая дарога была 

ў напрамку метро «Каменная 

горка».

пасажыраў. Мы выйшлі каля 

крамы «Грын». Там людзі будавалі 

барыкады. Нейкія хлопцы перахапілі 

і слухалі размовы сілавікоў па рацыі. 

Так стала ясна, што зараз будзе 

зачыстка». 

Апынуўшыся ў пастцы, трое 

фатографаў падняліся на дах 

«Бургер-кінга», адкуль адкрываўся 

кругавы агляд.

«Я бачыла разгон, чула ўсе жудасныя 

каманды сілавікоў — “раздавіць 

на **й гэтых пацукоў”, “закапаць 

прусакоў”. Потым яны пачалі спыняць 

машыны на ўездзе ў горад, проста 

на паласе пасярод дарогі, выцягваць 

адтуль людзей, абшукваць, ставіць 

на расцяжку. Па машынах, якія не 

спыняліся, стралялі. Мы былі на 

самым прастрэльваным месцы, але 

стараліся не свяціцца.

Раптам нешта заблішчэла над намі. 

Калегі сказалі: «О, зорка ўпала». 

А ў мяне добры зрок: я ўбачыла, 

што над намі вісіць дрон. Мы проста 

ўціснуліся ў гэты дах, ляжалі, 

трэсліся. 

А дрон паляцеў далей. Ён праглядаў 

двары для зачысткі. І ў нейкі момант 

ізноў нешта над намі заблішчала. 

І хлопцы кажуць: гэта дрон. А ў мяне 

добры зрок: не, хлопцы, вось як 

раз гэта зорка. Жнівеньскі зарапад. 

Я паспела загадаць жаданне. Якое? 

Якое ўсе б цяпер загадалі». 

Фатографы яшчэ доўга ляжалі на 

даху, баючыся паварушыцца і нават 

кашлянуць, каб не прыцягнуць увагу 

сілавікоў. Толькі праз пару гадзін яны 

нарэшце спусціліся ўніз, на паркоўку. 

Іра змерзла, і пасля гэтага вечара 

злегла з тэмпературай.

Вобшук у пацярпелай

Праз некалькі дзён Ірыне Арахоўскай 

патэлефанавалі са Следчага 

камітэта і запрасілі напісаць заяву на 

супрацоўнікаў АМАПу.

«Я ж пайшла ў шпіталь са сваім 

раненнем — таму яны пра мяне 

даведаліся. Я хацела зафіксаваць 

траўму ад кулі. У мяне да гэтага часу 

засталася там пляма, такі круглы 

сіняк. У шпіталі лекары ўсіх называлі 

ўдалае. Так што мне пашанцавала. 

Бутэлька з вадой, прычэпленая 

да заплечніку, была прастрэленая 

наскрозь. У каску таксама 

патрапіла. Гэта значыць, у мяне 

стралялі не адзін раз. Адлегласць 

была метраў 15-20, не болей, але 

ж сілавік страляў на бягу, яму 

таксама было не вельмі зручна», — 

распавядае Арахоўская.

«Ужо па дарозе туды мы бачылі 

зачысткі. Людзі бегалі, у іх стралялі, 

чуліся выбухі. 

Я паздымала крыху з машыны. 

На Каменнай горцы знаходзіўся 

яшчэ адзін наш калега. Ад яго мы 

даведаліся, што ўсё вельмі дрэнна: 

амапаўцы і ваенныя спыняюць 

машыны, б’юць шыбы, выцягваюць 

Фота: Ірына Арахоўская
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«сонейкі», «коцікі». Параненых і збітых 

было столькі, што чарга стаяла на 

вуліцы. Каля будынку СК таксама 

тоўпіліся пацярпелыя, некаторыя 

прыйшлі на мыліцах.

На ўваходзе мяне сустрэў ахоўнік 

з аўтаматам у руках, у броніку 

і балаклаве. Першае жаданне было 

сысці. Але ўсё-ткі я зайшла ўнутр. 

Перада мной проста паклалі ліст 

паперы на стол і сказалі: пішыце. Я аж 

аслупянела. Што пісаць, кажу? Заяву. 

І я напісала — сваімі словамі. Следчая 

была такая ветлівая, быццам бы 

спачувала мне... І ўсё. Не было ніякай 

рэакцыі цэлы месяц. Потым прыйшоў 

ліст, што яны адправілі справу на 

дапрацоўку. І вось праз два месяцы 

следства прыйшло з вобшукам да 

мяне дадому». 

У кастрычніку Ірына працавала над 

праектам пра ахвяраў гвалту. Частка 

герояў матэрыялу ўжо выехала 

ў Польшчу, і яна падалася туды на 

інтэрв’ю. Журналістка якраз была 

ў камандзіроўцы, калі ў кватэру да 

яе маці, па месцы прапіскі Ірыны, 

прыйшлі з ператрусам.

«Тэлефануе раніцай мама і кажа: 

у нашай кватэры вобшук. Я не 

ведала, куды падзецца. Вобшук быў 

павярхоўны, сілавікі ўбачылі, што 

я там не жыву. Нічога не канфіскавалі 

і сышлі. Мне зноў пашанцавала: 

ордэр на вобшук быў выдадзены 

15 кастрычніка, я выехала з краіны 

17, а вобшук 19. Гэта значыць, 

яны маглі прыйсці раней, пакуль 

я была ў Беларусі»,  — тлумачыць 

Арахоўская.

Маці не пакінулі ніякіх дакументаў, 

акрамя пратаколу вобшуку, дзе 

значыўся толькі артыкул КК — 

«арганізацыя масавых беспарадкаў». 

Прычым адразу па частках 1, 2 і 3.

«Мама сказала, што 

я — падазраваная. Калі мы ад шоку 

акрыялі, я спытала: мама, а чаму 

ты так вырашыла? Яна сказала: 

таму што да сведак не прыходзяць 

з ператрусам. Мама адразу была 

настроена змрочна, яна была 

ў стрэсе. Але высветлілася, што 

я ўсё-ткі «пакуль у статусе сведкі» — 

гэта даслоўная цытата следчага. За 

якія менавіта падзеі — адвакату не 

паведамілі. Маме намякнулі, што гэта 

звязана з маёй заявай у СК. То бок, 

у чалавека, які стаў ахвярай гвалту, 

праводзяць вобшук».

Іра вырашыла пакуль заставацца 

ў Польшчы. 

«Сілавікі выламалі вочка і пусцілі 

ў кватэру газ»

Пасля жнівеньскіх падзей і хваробы 

вяртацца да працы было нескладана, 

кажа Ірына.

«Устала, як салдацік, і пайшла. Бо 

пакуль я хварэла, на вуліцу пачалі 

выходзіць жанчыны з кветкамі, 

прайшоў першы масавы нядзельны 

марш. Настрой ва ўсіх быў — «мы 

пераможам». Мне калега сказала: 

«Іра, ты нічога не зразумееш, пакуль 

не выйдзеш у горад. І сапраўды, 

я выйшла і ўсё зразумела…» 

Але як бы не старалася фатограф 

трымаць сябе ў руках і эмацыйна 

абстрагавацца ад падзеяў вакол, 

было нялёгка.

«Больш за ўсё мяне трасло пры 

выглядзе супрацоўнікаў ГУБАЗіК, 

якія выглядаюць не як сілавікі, а як 

як гопнікі з палкамі. Мяне і цяпер, 

у бяспецы, жудасна трасе ад любога 

чалавека ў чорнай масцы або цёмнага 

мікрааўтобуса.

Увесь гэты час мне шанцавала. 

Я, як калабок, ад усіх сыходзіла. 

Фота: Ірына Арахоўская
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Часам на мяжы. Калі я зразумела, 

што зламалася? Была адна 

кватэра, у якую многія калегі 

прыходзілі зліваць матэрыялы. 

У вельмі добрым месцы, там 

была крутая гаспадыня. Яна 

нас карміла ўсякімі смачнымі 

штукамі. Збудавалі там нешта 

накшталт карпункта. «Белсат» 

вёў адтуль прамую трансляцыю, 

калі пад вокнамі праходзіў марш. 

У гэты момант сілавікі прыйшлі 

і пачалі стукаць у дзверы, дзяўбці 

літаральна, выламалі вочка і пусцілі 

ў кватэру пярцовы газ. 

Я сышла адтуль за пяць хвілін да іх 

з’яўлення. Чамусьці гэтая гісторыя 

мяне зламала. 

Я проста прадставіла, як гэта — 

быць як загнаны звер. І я таксама 

адчула сябе загнаным зверам у той 

момант. Я тады ўзяла некалькі 

выходных. Унутраны рэсурс 

скончыўся». 

Ірына працавала на Майдане 

ў Кіеве зімой 2014 года, яшчэ да 

расстрэлаў. Яна прызнаецца: Там 

было значна прасцей працаваць. 

На Майдане, па словах фатографа, 

былі лагічныя і зразумелыя 

правілы, што за чым адбываецца.

«Ноччу ўсе ваююць з сілавікамі, 

потым на нейкі час тыя 

адыходзяць. Калі я трапіла 

ў цісканіну — мяне заціснулі з двух 

бакоў, я крычала, таму што губляла 

прытомнасць — людзі спыніліся 

і дамовіліся, што зробяць для 

мяне і іншых журналістаў калідор. 

На Майдане ўсё было значна 

больш цывілізавана менавіта 

ў першыя месяцы. Былі правілы. 

А калі правілаў няма, калі сёння 

табе даюць трое сутак, заўтра 15, 

а паслязаўтра збіваюць камерай 

па галаве, ты наогул не разумееш, 

як дзейнічаць». 

Спачатку Іра давала сабе два тыдні 

на вяртанне ў Беларусь. Потым два 

месяцы. За гэты час яна паступіла 

ў Польшчы ў школу фатаграфіі.

«Я бачу, што ў Беларусі ўсё 

становіцца не лепш, а горш. 

У маёй сітуацыі лепш проста 

перачакаць і працаваць адсюль. 

Мы з мужам шмат казалі пра гэта... 

Я ж усё роўна будучыню звязваю 

з Беларуссю і вельмі хачу дадому. 

Я і да гэтага часу гляджу прагноз 

надвор’я ў Мінску.

Як мяне змянілі гэтыя месяцы 

працы на пратэстах? Прафесійна 

я дакладна вырасла. 

А што тычыцца асабістага... 

Я проста шчаслівая, што цяпер 

ведаю, хто такія беларусы. Гучыць 

пафасна, але гэта праўда».

Ігар Ільяш

Фота: Ірына Арахоўская
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“Затрымалі нас разам. 
Мяне адправілі ў шпіталь,  
жонку — у турму”. 
Гісторыя Алеся Ляўчука

Брэсцкія журналісты — муж і жонка, якія працуюць у пары,  — Алесь 

Ляўчук і Мілана Харытонава былі затрыманыя на акцыі 10 жніўня, пазней  

— 11 кастрычніка. Яны супрацоўнічаюць з беларускім інфармацыйным 

агенцтвам БелаПАН і «Белсатам». 10 жніўня ў міліцыі яны правялі больш за 

10 гадзін.

У кастрычніку ўжо было больш 

сур’ёзна. У Ленінскім РАУС 

журналісты паскардзіліся на 

дрэннае самаадчуванне. Алеся 

забралі ў шпіталь з абвастрэннем 

хранічнага захворвання, а Мілане 

Харытонавай аказалі дапамогу 

і пакінулі яе ў аддзяленні. Пасля 

Мілану Харытонаву на трэція суткі 

адпусцілі з ІЧУ з папярэджаннем. 

Пра іх гісторыі распавядае Алесь 

Ляўчук.

 — Я ў журналістыцы 19 гадоў. 

Супрацоўнічаю з інфармацыйным 

агенцтвам БелаПАН і тэлеканалам 

«Белсат», апошняму ўсе 

дванаццаць гадоў яго існавання 

рэжым Лукашэнкі адмаўляў 

у акрэдытацыі, за працу без яе 

журналістаў пастаянна штрафуюць. 

Напрыклад, у мінулым годзе мы 

заплацілі 16 тысяч даляраў за 

працу без акрэдытацыі. Але нават 

акрэдытацыя не гарантуе табе 

нічога, у любы момант цябе могуць 

схапіць, збіць, паламаць тэхніку, 

кінуць у турму. Майго сталічнага 

калегу сілавікі білі камерай па 

галаве, у выніку разбілі і камеру,  

і не давалі яму звярнуцца да лекара,  

— кажа Алесь Ляўчук.

Пасля 9 жніўня, дня выбараў, 

пару журналістаў затрымалі на 

наступны дзень. Гэта было першае 

затрыманне ў гэты пратэстны для 

краіны перыяд. Алесь успамінае, 

што забаранялі здымаць нават 

калі прыходзілі на ўчасткі 

з акрэдытацыяй.

 — Казалі нам: «Жальцеся куды заўгодна!». Мы 
спрабавалі выйсці ў прамы эфір, але нам яго сарвалі. 
Прыйшоў супрацоўнік міліцыі і пачаў пагражаць. 
10 жніўня таксама спрабавалі выйсці ў эфір, але 
прыехаў АМАП, нас забралі ў РАУС Брэсцкага 
раёна, і там мы былі тры гадзіны. Ніхто не грубіў, 
не пагражаў. Больш-менш нармальна было. Потым 
адвезлі ў Ленінскае РАУС. У той час гэта было самае 
страшнае месца.

Некалькі соцень людзей знаходзіліся 

ў спартзале і іх збівалі там, а калі 

прывезлі нас, то хтосьці сказаў 

адразу ж прыбраць, каб журналісты 

нічога гэтага не чулі. Нас назад 

вярнулі ў першае РАУС. Мы бачылі, 

як людзей білі дубінкамі, у “шклянцы”, 

якая разлічана на тры чалавекі, было, 

напэўна, чалавек 40. Нас, дзякуй 

Богу, не білі, але мы не разумелі 

нашага статусу. Лічу, мы былі 

выкрадзены, таму што нас пратрымалі 

9 гадзін  — з 6 вечара да 5 раніцы, 

— кажа Алесь Ляўчук.

Пасля гэтага ён пачуў, як звоніць 

тэлефон. Пакуль журналіст яго дастаў, 

у яго адразу ж яго выбілі з рук, а калі 

супрацоўнік СМІ стаў патрабаваць 

вярнуць тэлефон, то яму паведамілі, 

што нічога не ведаюць пра гэта.  
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Журналіст акцэнтуе ўвагу на тым, 

што ўвесь час былі чутны крыкі 

збітых людзей. І ўсё гэта было пад 

музыку. Пра гэта ёсць нават артыкул 

у «Вячэрнім Брэсце». Гаворка ідзе 

пра 65-гадовага музыку Аляксандра 

Віктаравіча Івачэвіча, кватэра якога 

прыйшоў начальнік і сказаў збірацца 

дадому. Мы ўжо выдыхнулі, а ён 

кажа: «Якое на х** дадому, вы ў турму 

паедзеце». На нас сталі складаць 

пратакол нібыта за хуліганства. Пры 

гэтым не было ніякіх доказаў, што мы 

нешта рабілі. У выніку нас усё ж такі 

 — Нас забралі ў аддзяленне, 

спачатку гутарылі, потым сказалі 

проста садзіць нас у падвал як 

такіх, што ўдзельнічалі ў масавых 

мерапрыемствах. 

У выніку, мяне павезлі на “Хуткай”, 

а жонку зачынілі на 72 гадзіны. 

Дарэчы, “Хуткая” спачатку доўга не 

ехала, лекары баяліся, што іх потым 

не ўпусцяць на тэрыторыю РАУС. 

А калі яны заехалі, то сапраўды доўга 

не маглі са мной выехаць, хвілін 

40...  — кажа Алесь.  — Я павінен быў 

пакінуць у аддзяленні мой пашпарт, 

тэлефон, журналісцкі бэйдж. Пазней 

я павінен быў заключыць дамову 

з натарыусам, каб адвакат прыйшоў 

і забраў рэчы. А паколькі ў мяне 

не было пашпарту, атрымалася 

замкнёнае кола.

Пра Мілану Харытонаву пісалі 

ў СМІ. Вось як яна распавяла пра 

сваё знаходжанне ў ізалятары 

«Камсамольской праўдзе»:

 — Нас было 8 чалавек у шасцімеснай 

камеры. Першую ноч я і яшчэ адна 

дзяўчына спалі на падлозе на чымсьці, 

што можна назваць матрацам,  — 

распавядае Мілана.  — І я сядзела 

без перадач, таму што ў панядзелак 

мае родныя не паспелі мне нічога 

перадаць, а ў аўторак родным сказалі, 

што перадачы прымаюцца толькі 

ў панядзелак, сераду і пятніцу.

Адпусцілі журналістку ў абед 

14 кастрычніка, праз трое сутак. 

Мілане выпісалі папярэджанне 

аб недапушчальнасці ўдзелу 

ў несанкцыянаваных масавых 

мерапрыемствах.

 — У нас непаўналетняе дзіця. І жонцы 

не маглі даваць суткі арышту, але 

сёння ў Беларусі могуць не звяртаць 

на гэта ўвагі. Але такое стаўленне не 

толькі да журналістаў. Затрымліваюць 

усіх, каб людзі не хадзілі на мітынгі. 

Мы таксама працавалі на адным 

судзе, дзе асвятлялі працэс. Гэта 

ўжо было пасля затрымання. Да нас 

падыходзіў міліцыянер і казаў не 

здымаць. Пытаўся, няўжо мы думаем, 

што адным затрыманнем і адседкай 

усё скончыцца. Бо горад маленькі, 

усе адно аднаго ведаюць. Разумееце, 

зараз амаль не дзейнічаюць законы. 

Фота: Генадзь Казлоўскі.

на вуліцы Савецкай. Мужчына падчас 

акцыі пратэсту 9, 10 і 12 жніўня, 

калі калона дэманстрантаў ішла 

па вуліцы Савецкай, перацягнуў 

200-кілаграмовае фартэпіяна бліжэй да 

балконных дзвярэй і зайграў «Вставай, 

страна огромная!». Пазней музыка быў 

вымушаны бегчы з Беларусі.

 — Памятаю, былі таксама выбухі 

гранат, крыкі «Фашысты!» Калі пад 

раніцу амаль нікога не было ў РАУС, 

адпусцілі. Напэўна, дзейнічалі на 

псіхіку. Думаю, нам усё ж пашанцавала, 

бо два нашыя калегі на наступны дзень 

былі ўсе збітыя і апынуліся ў турме,  — 

успамінае Алесь.

Другое затрыманне, якое было 

11 кастрычніка, мела іншы характар. 

Журналісты выйшлі працаваць, і калі 

ўбачылі некалькі людзей і пайшлі за 

імі, пад’ехаў аўтазак, і Алеся з Міланай 

затрымалі.



102 Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце? 103Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?

Мне чамусьці здаецца, што такое 

ж адбываецца на часова акупаваных 

тэрыторыях Украіны,  — параўноўвае 

журналіст.

Падчас нашай размовы, 29 кастрычніка, 

у Беларусі былі затрыманы і сядзелі 7 

журналістаў, па меншай меры загінула 

ў пратэстах пяць чалавек, дзясяткі 

атрымалі раненні. У Еўрасаюзе 

зацвердзілі санкцыі супраць 

Лукашэнкі і некалькіх набліжаных 

да яго чыноўнікаў. Беларусь усё  

яшчэ патрабуе, каб дыктатар 

Аляксандр Лукашэнка мірна адмовіўся  

ад улады.

каб на выходных не было журналістаў 

для асвятлення акцыі. Наконт 

сітуацыі ў грамадстве ў цэлым, 

то цяпер таксама пратэстуюць 

прадпрымальнікі, кавярні, рэстараны. 

Кажуць, што з-за гэтага да іх 

прыходзяць з праверкай падатковыя 

службы, некаторыя былі вымушаныя 

бегчы за мяжу. Таксама для 

замежнікаў зачынілі межы, кажуць, 

тут справа ў каронавірусе, але 

часам не ўпускаюць і беларусаў  — 

распавядае журналіст.  — На днях 

з брэсцкага ўнівэрсітэта выключылі 

9 студэнтаў, хлопцам далі позвы 

ў войска. Хто не падтрымлівае 

ўладу, тых звальняюць, адлічваюць 

з навучальных устаноў, заводаў, 

вядучых спартсменаў выключаюць са 

зборных.

Сюжэты зараз рыхтаваць Алесю 

Леўчуку і Мілане Харытонавай 

складаней, галоўная пагроза не 

вярнуцца дадому. Цяпер думаем, 

ісці на працу і рызыкаваць, ці ўсё-

ткі заставацца дома? Прыемна, што 

ёсць хваля салідарнасці. Дзякуючы 

людзям я атрымліваю ўсё роўна шмат 

інфармацыі.

— Думаеце змяніць прафесію?

— Не, праблема ў адным чалавеку, 

калі Лукашэнка, які прайграў 

выбары, сыдзе, усё ў нас у Беларусі 

будзе нармальна. Сёння Лукашэнка 

і яго сілавікі зладзілі генацыд і вайну 

супраць уласнага народа. Ёсць 

вораг у выглядзе ўлады, і ёсць 

мы, якія абавязаны перамагчы. 

Натуральна, мы не ўдзельнічаем 

у акцыях, мы здабываем 

інфармацыю і паказваем карціну 

як ёсць. Але калі я кажу: «Мы 

пераможам», маю на ўвазе пазіцыю 

народа, таму калі ўсё застанецца як 

ёсць, журналістыкі ў краіне наогул 

не будзе, і нам не будзе месца 

ў нашай краіне, калі гэта не дай Бог 

здарыцца, Беларусь ператворыцца 

ў Паўночную Карэю,  — кажа Алесь.
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 — Зараз працуем, але з’яўляцца на акцыях 
цяпер небяспечна, ідзе сапраўднае паляванне на 
журналістаў,  — кажа Алесь.  — У асноўным усё 
ж такія акцыі ў першую чаргу адбываюцца ў Менску. 
Туды кінуцца пратэстныя сілы грамадства. Але і ў нас 
усё ж такі адбываюцца пратэсты. Так, 13 верасня 
каля тысячы чалавек у цэнтры скрыжавання вадзілі 
карагоды, спявалі песні і выкрыквалі розныя лозунгі. 
У МУС супраць людзей задзейнічалі вадамёт. 

Як тлумачылі потым у МУС,  

гэта было зроблена 

«з мэтай аднаўлення нармальнай 

жыццядзейнасці грамадзян 

і забеспячэння бяспекі дарожнага 

руху».

Зараз журналісты ўвесь час носяць 

з сабой запасную бялізну, шкарпэткі, 

кубак, некаторыя рэчы.

 — Могуць злавіць і пасадзіць 

незразумела за што. Асабліва 

практыкуюць гэта па пятніцах,  
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Сам беларускі 
журналіст быў 
у свой час на 
ўкраінскім 
Майдане 
ў 2014 годзе. 
Кажа, што 
ў яго ўражанне, 
быццам на 
плошчах Беларусі 
на выходных 
бывае нашмат 
больш жорстка, 
хоць калі на 
Украіне стралялі 
баявымі, гэта 
была «сапраўдная 
жэсць».

— Я памятаю 2017 год, калі мы 

рыхтавалі сюжэт і нас затрымлівалі 

з Міланай. Там былі парушэнні, 

і я пісаў скаргі. Пасля мяне яшчэ 

аштрафавалі, а потым гаварылі 

не на камеру, што трэба менш 

скардзіцца. Сёння Лукашэнка і яго 

ўлада гатовыя калечыць і забіваць, 

і яны гэта робяць.

Назары Вівчарык

“Здохнеш — мне лягчэй будзе”.
Гісторыя Яўгеніі Даўгой   

Беларуская журналістка-фрылансер, якая брала інтэрв’ю ў кандыдата 

ў прэзідэнты, гуляла ў касцюме панды і вытрымала галадоўку ў міліцэйскіх 

засценках.

Яўгеніі Даўгой 28 год, яна 

супрацоўнічае са шматлікімі СМІ, 

у тым ліку замежнымі, а яшчэ вядзе 

ўласны телеграм-канал, дзе піша 

пра экалогію, фемінізм і гендарныя 

пытанні. 

У пачатку жніўня яна ўзяла 

інтэрв’ю ў кандыдаткі ў прэзідэнты 

Святланы Ціханоўскай для 

японскага тэлебачання. Пасля 

выбараў краіну захіснула хваля 

гвалту — людзі, якія выходзілі 

з ізалятара на вуліцы Акрэсціна 

ў Менску, былі чорна-сіняга колеру 

ад збіцця. Увесь гэты час Жэня 

збірала інфармацыю пра катаванні 

і пераслед іншадумцаў у Беларусі. 

Некаторыя гісторыі зверстваў 

сілавікоў яна публікавала на сваім 

канале.

«Жнівень прайшоў вельмі нервова. 

Праз пару дзён пасля выбараў на 

вуліцу выйшлі жанчыны ў белым, 

па сутнасці, нарадзіўся жаночы 

пратэстны рух. Потым яны сталі 

выходзіць кожную суботу, і мне 

было вельмі цікава гэта асвятляць. 

Але сапраўдным трыгерам для 

сілавікоў, мне здаецца, сталі менавіта 

публікацыі ў «Тэлеграме», іх асабліва 

раздражняе дэананімізацыя — калі 

раскрываюць асабістыя даныя тых, 

хто мае дачыненне да рэпрэсій», — 

кажа Жэня. 

Пазней яе двойчы абвінавацяць 

ва «ўдзеле ў несанкцыянаваным 

масавым мерапрыемстве»: за марш 

29 жніўня і за тое, што аднойчы яна 

выйшла на пратэст у плюшавым 

касцюме панды. Тады ўлады якраз 

 — Не дзейнічаюць законы. 

А калі пачынаеш скардзіцца, то 

прыцягваеш увагу. Вось учора мы 

запісалі чалавека, ён паскардзіўся, 

а пасля гэтага яго збіла міліцыя. 

Яны нейкім чынам адсочваюць усе 

гэтыя моманты,  — кажа журналіст.  

Ф
от

а:
 Г

ен
ад

зь
 К

аз
ло

ўс
кі

.

Вясна 2020 ды чэмпіянат Беларусі па 
футболе тады быў адзіным у Еўропе,  
а ў журналістаў была акрэдытацыя для 
працы на ім, пасля яе забралі, а ў Беларусі 
стала не да футбола.
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ўзяліся за ІТ-кампанію Panda.

doc, дырэктар якой Мікіта Мікада 

прапаноўваў дапамогу звольненым 

з працы па ўласным жаданні 

сілавікам. Частка топ-менеджменту 

кампаніі апынулася за кратамі па 

сфабрыкаваных справах, іншая 

тэрмінова пакінула краіну.

«Ты — гэта тое, як ты 

супраціўляешся»

Каля пяці гадзін вечара 9 кастрычніка 

Яўгенія вярталася дадому з крамы: 

на наступны дзень у яе хросніцы 

быў дзень нараджэння і яна 

купіла ў падарунак цацачны сервіз 

з парцаляны і вазок для лялькі. Яшчэ 

з аўтобуснага прыпынку яна заўважыла 

Казалі: «Прызнавайся, гэта ты 

каардынавала калону пратэстоўцаў, 

ты іх вяла?» 

Я адказваю: «Не, гэта няпраўда». 

А мне: «Усё на камерах зафіксавана. 

Лепш адразу прызнацца». Потым 

сталі крычаць і шантажаваць, што 

правядуць у мяне дома ператрус 

пры маім дзіцяці, што мне “пришьют 

уголовку”, а Сашу здадуць 

у прытулак. Тэлефанавалі камусьці 

і пыталіся: “Даведайся, хто там 

можа з прытулку пад’ехаць забраць 

дзяўчынку?”

Было вельмі паказальна, што 

ў дзяжурку тэлефанавалі мае 

сябры і пыталіся, ці ёсць тут Яўгенія 

Даўгая. А мент, гледзячы мне ў вочы, 

адказваў, што няма такой і не 

прывозілі». 

«Здымай трусы і прысядай»

Па сутнасці, на вуліцы Акрэсціна 

ў Менску знаходзіцца цэлы турэмны 

комплекс. Будынак Цэнтра ізаляцыі 

правапарушальнікаў (ЦІП) стаіць побач 

з больш старым корпусам ізалятара 

двух дзіўных мужчын у цывільным,  

якія яўна за ёй назіралі.

У тую пятніцу ў яе 9-гадовай 

дачкі Сашы адмянілі заняткі па 

музыцы, бацька збіраўся забраць 

дзяўчынку са школы крыху раней 

і прывесці дадому. Тата з дачкой 

ішлі насустрач жонцы, калі двое 

невядомых абступілі журналістку 

са словамі: «Евгения Дмитриевна, 

пройдемте». Гэта былі афіцэры 

ГУБАЗіК. (Галоўнае ўпраўленне па 

барацьбе з арганізаванай злачыннасцю 

і карупцыяй. Сёння ў Беларусі гэта 

адзіны з асноўных органаў палітычнага 

пераследу, займаецца ў тым ліку 

апазіцыйна настроенымі журналістамі 

і актывістамі — К. А.).

Я папрасіла дазволу зайсці 

ў кватэру і ўзяць цёплыя рэчы, таму 

што на мне была адна тонкая байка, 

але яны не далі гэтага зрабіць. 

“Пасядзіце паўгадзінкі ў аддзяленні 

і ўсё. Тады я пацалавала Сашу, 

сказала, што яна моцная і ўсё будзе 

добра».

У РУУС Партызанскага раёна 

афіцэры ГУБАЗіК кудысьці зніклі, 

і замест іх з’явіліся звычайныя 

міліцыянты. Тое, як яны паводзілі 

сябе з Жэняй, нагадвала не руціннае 

апытанне па адміністрацыйнай 

справе, а допыт з заўзятасцю. З яе 

адразу ж знялі завушніцы, з абутку 

выцягнулі шнуркі.

«Спачатку яны прычапіліся да фота 

ў маім “Інстаграме”, дзе я стаю 

з плакатам з надпісам-цытатай 

з песні гурта “Кровосток”:

Будь плохой, детка, сопротивляйся 

системе,

Сопротивляйся не смотря ни на что.

Ты — это то, как ты 

сопротивляешься,

И больше почти ничто.

Я разумею, што Саша ўжо палохаецца, пачынае 
плакаць, трэсціся: «Мама, гэта хто?». Я сказала: 
«Сашанька, не хвалюйся». І звярнулася да афiцэраў, 
маўляў, вы палохаеце дзіця. А мне адказваюць: «Мы 
можам яшчэ мацней напалохаць. Скажыце дзякуй, 
што мы вас так далікатна бяром. Паехалі ў РУУС». 
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часовага ўтрымання. Калі ў першы 

трапляюць арыштаваныя толькі па 

адміністрацыйных справах, то ў ІЧУ 

апыняюцца, як правіла, абвінавачаныя 

ў крымінальных злачынствах. Аднак 

у разгар рэпрэсій абодва ізалятары 

«Калі мяне прывезлі, прыйшла 

жанчына-наглядчыца і пасля 

асабістага ператрусу сказала: 

“Спусці трусы і прысядай”. Потым 

завяла на паўгадзіны ў “стакан” — 

маленечкі бокс, дзе чакаюць адпраўкі 

ў камеру, — успамінае журналістка. 

— Камера была вельмі халоднай, 

але мяне прымусілі зняць спартыўны 

топік: “А раптам ты на ім павесішся”. 

Я засталася ў тонкай байцы на голае 

цела. Вельмі хутка ў мяне пацякла 

кроў з носа з-за скачка ціску. 

Лекар — немаладая хударлявая 

жанчына з сівымі валасамі — 

абвясціла, што ціск у Жэні вельмі 

нізкі, аднак на просьбу дзяўчыны 

выдаць ёй коўдру гыркнула: 

«Табе не паложана!». Хоць суседняя 

камера, дзе мералі ціск, была 

завалена коўдрамі і матрацамі, Жэні 

прапанавалі здавольвацца голымі 

жалезнымі нарамі. На развітанне 

лекар дадала: «Ну што табе сказаць, 

ты ж не ў санаторый трапіла... 

Тут, бывае, у жанчын раней месячныя 

пачынаюцца. Нічым дапамагчы не 

магу!»

Ахоўнік, які 
заводзіў мяне 
назад у камеру, 
прашыпеў: «Нават 
не думай, не 
пракаціць, я табе 
“Хуткую” сюды 
не выклікаю». 
Тады я спынілася, 
паглядзела яму 
ў вочы, вельмі 
гучна сказала: 
«Я аб’яўляю 
галадоўку!». Той 
адказаў: «Дык калі 
ласка, здохнеш — 
мне лягчэй будзе».

дзверы: «Устаць!» Каб сагрэцца,  

Жэня спрабавала прысядаць, 

адціскацца. Зранку з носа зноў лінула 

кроў.

Раніцай у суботу да Жэні ў камеру 

прывялі кандыдата філасофскіх навук 

Вольгу Шпарагу, затрыманую на 

акцыі пратэсту. З бялізны жанчыне 

выдалі толькі навалачку, у апошні 

момант кінулі яшчэ і коўдру. Цяпер 

яны маглі спаць пад гэтай коўдрай 

удзвюх — абняўшыся і паслаўшы на 

нарах газеты.

«У камеры моцна смярдзела, была 

поўная антысанітарыя. Нам прынеслі 

брудную анучу і крыкнулі, каб мы 

мылі падлогу. Я клікала лекара, але 

яна прыйшла толькі пад вечар і дала 

дзве таблеткі валяр’янкі. А потым нас 

выклікалі на вельмі дзіўную размову», 

— распавядае Жэня.

«Камітэт па бяспецы інфармацыі»

Мужчына з невыразнай, 

малазапамінальнай знешнасцю 

прадставіўся «супрацоўнікам 

камітэта па бяспецы інфармацыі». 

забітыя «палітычнымі» сядзельцамі. 

Хтосьці з іх, трапляючы на суткі, 

у выніку становіцца фігурантам 

крымінальнай справы.

Усе, хто хоць раз апынаўся на 

Акрэсціна, ведаюць: у ЦІП умовы 

крыху лепей — там нядаўна зрабілі 

касметычны рамонт, і прыбіральні 

не так моцна смярдзяць. Пра ІЧУ 

ж кажуць, што гэта сапраўднае пекла. 

Жэня Даўгая трапіла менавіта туды.

Першая ноч у ІЧУ, здавалася Жэні, 

цягнулася вечна. Сакамерніца — 

дзяўчына, якая скрала ў краме 

бутэльку гарэлкі — параіла ёй 

абматаць ногі газетамі, каб не так 

мерзлі. Па адчуваннях, у камеры 

было не цяплей +13. Кожную гадзіну 

вертухай стукаў дручком у сталёвыя 
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Такога камітэта ў Беларусі не існуе. 

Верагодна, гэта быў проста чэкіст. 

Хоць справа адбывалася ў звычайным 

кабінеце, той пасадзіў Жэню 

ў «клетку» і тройчы павярнуў замок. 

Пасля чаго прапанаваў «па-сяброўску 

пагутарыць». 

— Каго з журналістаў вы асабіста 

ведаеце?

— Многіх...

— Чаму вы працуеце на «Белсат»?

— Але я не працую на «Белсат»!

— Не, вы вялі там прамыя эфіры.

— Але гэта няпраўда! ведаю, чаму 

я працую на «Белсат».

— А вы ведаеце, што вашыя 

сябры спрабуюць дэстабілізаваць 

абстаноўку?

— ...

— Вы ведаеце, што вы арганізатар 

жаночых маршаў?

— Ды добра!

— Вы публікуеце заклікі ў сваім 

канале.

— Якія заклікі?

— Ну, дзяліцеся спасылкамі на 

прамыя эфіры «Белсату», «Радыё 

Свабода». Гэта можна назваць 

заклікам.

— Не, гэта проста навіна.

— Чаму вы не публікуеце нармальныя 

навіны?

— Па-мойму, гэта нармальная навіна.

— Дарэчы, а што вы апошняе пра 

экалогію пісалі?

— Што з-за радыяцыі ў нас шмат 

людзей з праблемамі шчытападобнай 

залозы.

— (адзначае ў нататніку: «праблемы 

шчытападобнай залозы»)

Пераказваючы дыялог з чэкістам, 

Жэня смяецца, але тады было не 

да смеху: яе палохалі турэмным 

тэрмінам, пераконвалі, што ўсе сябры 

сведчылі супраць яе, раілі «падумаць 

пра будучыню дачкі». Увогуле гаворка 

ідзе пра абсалютна сталінскія метады 

працы спецслужбаў: дэматывацыя, 

шантаж, пагрозы — непадрыхтаваны 

чалавек ламаецца і згаджаецца 

агаварыць сябе. Але не Жэня 

Даўгая. Журналістка спаслалася на 

артыкул 27 Канстытуцыі, які дазваляе 

адмовіцца ад дачы паказанняў. Яны 

засталіся ні з чым.

Пайшлі трэція суткі галадоўкі. Падчас 

сняданку да кармушкі падышоў 

турэмны начальнік у цывільным.

«Ён угаворваў мяне паесці. “Кушай 

супчык, калі ласка! Ці вось, трымай 

мой тэлефон, патэлефануй родным 

і папрасі прынесці таблеткі, мы ўсё 

перададзім! Чаго ты перажываеш?” 

Замяраюць узровень цукру ў крыві 

— а ён зваліўся да двух, гэта 

вельмі нізкі. Лекар ужо патрабуе ад 

начальніка тэрмінова прынесці мне 

коўдру. Начальнік пытаецца: “Ну 

што ты яшчэ хочаш?” Я кажу, што 

хачу чыстую падушку без вошай. 

І для маёй сакамерніцы таксама. 

І шпацыр. Прыносяць усё чыстае. 

“Цяпер ты супчыку з’еш?” Але я стаю 

на сваім: буду галадаць, пакуль мяне 

адсюль не выпусцяць. Неўзабаве 

ўвесь ізалятар выпусцілі на кароткі 

шпацыр».

Акрамя галадання Жэня пакутавала 

яшчэ і на абязводжанне — за 

дзень яна выпівала ўсяго два 

кубкі вадкасці. Ахоўнік час ад часу 

нахіляўся да акенца:

— Прыгажуня, ідзі сюды, чаго ты 

хочаш? Я табе зараз зраблю вельмі 

смачную каву, сваю ўласную. Але ты 

за гэта павінна з’есці дзяржаўную 

сасіску.

— Сам еш сваю дзяржаўную сасіску!

— Якая гордая!

У ноч на панядзелак ужо ніхто не 

стукаў дручком у дзверы. Рана 

раніцай, за пару гадзін за суда, Жэні 

і Вользе прынеслі матрацы.
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Сапсаваныя выходныя

Па словах Жэні, супрацоўнікі 

ізалятара пастаянна лаяліся паміж 

сабой з-за яе: баяліся, каб у іх змену 

не адбылося інцыдэнту. 
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«Калі я прыехала дадому, дачка 

ішла з дзядулем са школы. Яна 

ўбачыла мяне і пабегла абдымаць. 

Набліжаўся Дзень маці, яны ў школе 

рабілі паштоўкі. Саша падарыла мне 

выразанае з паперы сэрца ў чорнай 

дроце, а побач намалявана пачвара 

і падпісана: “АМАП”. Унутры яна 

напісала час майго затрымання і час 

вызвалення».

«Ці плакала я хоць раз? Ні разу 

за ўвесь час у турме. Не хацела 

паказваць ім, што зламалася. Хоць 

было фізічна балюча — ад жалезных 

нараў засталіся сінякі на сядалішчы. 

Расплакалася я ўжо на волі, калі 

даведалася, што мае бацькі не 

прыехалі да РУУС у дзень затрымання 

і не штурмавалі ІЧУ з перадачай. Яны 

як ні ў чым не бывала пайшлі на дзень 

нараджэння хросніцы. Тлумачылі гэта 

так, што нельга не пайсці — людзі 

ж рыхтавалі!  

“Пашкадуй нас, з-за цябе мы дрэнна 

правялі выходныя”, — сказалі яны».

Кацярына Андрэева

«На суд мяне адвялі да 

дванаццаці, а судзілі каля 

шасці вечара. Відаць, не 

хацелі, каб сядзела ў камеры.

 Мне было ўжо 
вельмі дрэнна, 
усё плыло перад 
вачыма. Я чула, 
як яны шапталіся: 
“Нам яшчэ 
галадаючай тут не 
хапала… А калі ёй 
п*****ц прыйдзе?!” 

“Я думала, што траплю на масавую 
акцыю, але апынулася практычна 
на вайне”.
Гісторыя Вольгі Івашанка

«Студэнты на пратэстах, журналісты і тэлевядучыя — на Акрэсціна» — 

апошнім часам журналістка «Камсамольскай праўды» Вольга Івашанка 

акцэнтавала ўвагу і на палітычных пытаннях. Да гэтага ў газеце большасць 

яе публікацый размяшчаліся ў раздзеле «Грамадства», у першую чаргу, 

робячы акцэнт на сацыяльных тэмах. Пазней пра палітыку не пісаць было 

нельга.  І вось Вольга, якая прапрацавала ў газеце сем гадоў, таксама стала 

пісаць пра палітыку. Рэзанансныя падзеі ў грамадстве нельга было абысці  

нароўні з каронавірусам. Але тут перад калектывам рэдакцыі з’явіўся яшчэ 

адзін выклік: дзяржаўная паліграфія перастала друкаваць наклады дзвюх 

незалежных газет: «Камсамолкі ў Беларусі» і «Народнай волі», спасылаючыся 

на паломку абсталявання. Абодва выданні імкнуліся аб’ектыўна пісаць пра 

пратэсты і жорсткасці сілавікоў...

Тыя ж выдання, якім удавалася 

працаваць, гублялі супрацоўнікаў 

з-за таго, што журналістаў пастаянна 

затрымлівалі або траўміравалі.

— Каля мяне кінулі гранату, ужывалі 

неапраўданую сілу да журналістаў 

і пратэстоўцаў... У тыя дні, ды і цяпер, 

так званыя праваахоўнікі вядуць сябе 

як карнікі, якія аб’явілі вайну мірным 

пратэстоўцам. Ужо сёння мне і маім 

калегам патрэбна дапамога лекараў, 

у тым ліку псіхатэрапеўтаў. На шчасце, 

зараз мне дапамагаюць медыкаменты, 

але яшчэ нядаўна ўсё было нашмат 

горш. Я не спала практычна два месяцы 

і давяла сябе ледзь не да галюцынацый, 

— распавядае Вольга Івашанка.

Пакуль чакала сваёй чаргі, бачыла 

збітых людзей, якія выходзілі 

з кабінета для суда (усіх затрыманых 

судзяць па скайпу з-за пандэміі — К.А.) 

з гордымі тварамі. Атрымаўшы свае 

“суткі”, яны смяяліся ў твар мянтам».

Жэню прызналі вінаватай 

і аштрафавалі на 30 базавых велічыняў 

— гэта 810 беларускіх рублёў ці крыху 

больш за трыста долараў.
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Сёння псіхолагі кажуць, што 

практычна ва ўсіх беларусаў з улікам 

падзей у краіне ёсць тыя ці іншыя 

прыкметы посттраўматычных 

стрэсавых парушэнняў. Трэба ўлічыць, 

што акрамя палітычнага, у краіне 

яшчэ і эканамічны крызіс. У гэтых 

умовах многія беларусы апынуліся без 

працы і элементарна без сродкаў да 

існавання.

— Беларусы — цярплівы народ. І, як 

правіла, кажуць: «Я пацярпеў, але ж не 

так моцна, як іншыя». Гэта значыць, ім 

сорамна расказваць пра гэта. Трэба, 

маўляў, мацавацца. Я таксама дрэнна 

сябе адчувала: балела спіна, не магла 

выпрастацца, цяжка было хадзіць 

з-за пашкоджанай нагі. Але ўсё-

ткі супакойвала сябе, маўляў, мяне 

ж не падстрэлілі, усяго толькі кінулі 

гранату... — успамінае Вольга.

Журналістка прадстаўляла да 

нядаўняга часу незалежны СМІ 

«Камсамольскую праўду ў Беларусі». 

9 жніўня ў дзень выбараў усе калегі 

працавалі на месцы падзей. Усе 

разумелі: адбыцца можа ўсё, што 

заўгодна. 

У той дзень для ўласнай бяспекі 

журналісты працавалі на вуліцы 

ў спецыяльных камізэльках з надпісам 

«Прэса», з рабочымі бэйджамі, 

пасведчаннямі, рэдакцыйнымі 

заданнямі. Але ўсё гэта было 

дробяззю, паколькі, па словах Вольгі, 

мірныя акцыі пратэсту сталі нагадваць 

ваенныя падзеі, а не палітычныя.

— На шчасце, менавіта 9 жніўня 

сілавікі не атрымалі загаду хапаць 

журналістаў. Гэта ўжо было 10-12 

жніўня. 9 жніўня, як кажуць, мы 

яшчэ папрацавалі. На нашых вачах 

затрымліваць і збіваць людзей сталі 

так жорстка і масава, што тое, што 

адбываецца, здавалася нейкай 

карцінкай з трылера. Мозг адмаўляўся 

ўспрымаць гэта як рэальныя падзеі. 

Шок... Хоць мы, журналісты, бачылі 

многае і здзівіць нас складана. Перад 

намі практычна забівалі людзей, ляцелі 

святлашумавыя гранаты. Сілавікі 

з лютасцю праганялі нас з месца 

падзей. Было так страшна, што пры 

іх набліжэнні мы проста ўцякалі, каб 

застацца ў жывых. А потым зноў ішлі 

да месца падзей, — распавядае Вольга 

Івашанка. 

Стала забінтоўваюць яму галаву, каб 

ён не страціў шмат крыві да прыезду 

“Хуткай”, і ў гэты момант сілавікі кінулі 

ў нас гранату. Я схапіла мужчыну, 

мяне — калегі. Памятаю, што мы 

яго перадалі лекарам. А я, напэўна, 

на адрэналіне яшчэ бегла нейкі час 

і перадавала ў рэдакцыю інфармацыю.

(9 жніўня ў Беларусі пачаліся 

пастаянныя перабоі з інтэрнэтам. 

Немагчыма было загрузіць відэа 

ў інтэрнэт або паглядзець платформу 

YouTube. У той жа час, паводле 

інфармацыі беларускіх калег, інтэрнэт 

у Менску цалкам адключылі ў 18:00 

па мясцовым часе. Але з часам, праз 

некалькі дзён, ён з’явіўся. — Аўт.)

Пазней аказалася, што Вольга 

прабягала на акцыі з пераломам 

ступні. Ужо дома пачаліся праблемы 

са спінай, якія псіхолагі звязалі 

з псіхасаматыкай.

— У маёй свядомасці застыў успамін, які сніўся мне 
потым кожную ноч: прама ў мяне на вачах сілавікі 
так збілі маладога чалавека, што ён упаў без сіл 
прама каля мяне. Увесь у крыві, у стане шоку ён 
казаў нешта невыразнае. Я падбегла да яго, каб 
дапамагчы (з сабой у мяне былі бінты і сродкі першай 
медыцынскай дапамогі). Спрабую яго падняць 
і разумею, што ў яго ў галаве — зіяючая рана-дзірка, 
з якой свішча кроў. Але ў яго не было ні зброі, ні 
нават дубінкі. 

Яго проста збілі, таму што ён 

прыйшоў на акцыю пратэсту 

нязгодных з вынікамі выбараў 

беларусаў.
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а тыя, хто заставаўся працаваць 

у натоўпе, проста фізічна не маглі 

перадаць убачанае ў рэдакцыі — 

не было інтэрнэту.

Калі ў тую ноч журналістка ішла  

пешшу праз увесь горад 

у рэдакцыю, па дарозе бачыла, 

як звычайных людзей запіхвалі 

ў аўтазакі. Многіх калечылі. Але да 

гэтага часу ў краіне не ўзбуджана 

ніводнай крымінальнай справы 

ў дачыненні да сілавікоў, якія ўжылі 

гвалт і неапраўданую жорсткасць 

да мірных пратэстоўцаў. 

– 9 жніўня было страшна, але 

на самай справе ўсё страшнае 

было наперадзе. Ужо цяпер 

я магу сказаць што амаль кожны 

журналіст нашай рэдакцыі быў 

затрыманы або ў яго адрас 

паступалі пагрозы наконт таго, што 

ажыццяўляецца імі прафесійная 

дзейнасць. Шмат хто з нас прайшоў 

праз затрыманні, суды і арышты. 

Ні за што. Проста таму, што яны 

выконвалі сваю працу. І гэта 

абсалютнае беззаконне, якое 

адбываецца па гэты дзень.

Пасля дня выбараў у Беларусі 

«Камсамольская праўда» аказалася 

адзінай газетай, якая змагла напісаць, 

што адбываецца ў краіне. Уявіце 

сабе? Я не кажу пра дзяржаўныя 

СМІ, яны выходзілі, але там не 

пісалі пра гэта. Нашы тыражы (каля 

150 тысяч асобнікаў) раскупілі 

амаль за 2 гадзіны. Праз некалькі 

дзён практычна кругласутачнай 

работы ў ваенных умовах і поўнай 

адсутнасці інтэрнэту, у друкарні, 

якая ў нашай краіне з’яўляецца 

дзяржаўным манапалістам, калі мы 

прыехалі здаваць чарговы нумар 

у друк, нам сказалі, што зламаўся 

станок. Наступным разам — такая 

ж гісторыя. Але як толькі мы 

з’язджалі з паліграфіі, а друкавацца 

прыязджалі дзяржаўныя СМІ, якія аб 

пратэстах не пісалі ні слова, станок 

цудоўным чынам пачынаў працаваць. 

І так кожны дзень.

Адчуваеце ўсю абсурднасць 

сітуацыі? Мы шукалі прыватныя 

друкарні, у якіх маглі 

б апублікавацца, але ім сталі 

пагражаць прадстаўнікі рэжыму. 

І друкарні нам адмаўлялі.— Я спрабавала зняць усе, што 

бачыла. Уявіце сабе велізарны 

праспект, велізарную колькасць 

мітынгоўцаў, людзей збіваюць, 

і тут у цэнтры з’яўляецца вялікая 

машына — аўтазак — едзе ў людзей 

і пераязджае іх. Я з калегамі ніколі 

такога не бачыла на ўласныя вочы. 

Гэта значыць, я ведала і пісала 

пра падзеі ва Украіне, Арменіі, але 

такога не бачыла. Пачынаючы з 10 

жніўня, сілавікі перасталі пускаць 

да параненых “Хуткую дапамогу”. 

Збітыя людзі проста сплывалі крывёю 

і курчыліся ад болю. Журналістаў 

таксама пачалі біць і затрымліваць, 
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— Як у вас гэта атрымалася выдаць газету ў такіх умовах?

— Пачалі друкавацца пад Масквой. Гэта былі дзікія 
выдаткі. Калі спецслужбы даведаліся, то нашу газету 
забаранілі прадаваць ва ўсіх шапіках краіны. І хоць 
мы вырашылі праблему з друкам, адразу мы не 
змаглі яе распаўсюджваць. Гэта быў скандал. Людзі 
раздрукоўвалі нашы артыкулы з інтэрнэту, мы вярсталі 
электронны варыянт газеты. З вокладкамі нашага 
выдання людзі ішлі на мітынг. Гэта раздражняла ўладу, 
і нам цалкам перакрылі кісларод. 
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Мы працуем з юрыстам, мы 

прадстаўляем доказы, але суддзі на 

гэта нават не глядзяць. Я, праўда, не 

ведаю, чым усё скончыцца, — кажа 

Вольга Івашанка.

Журналістка зараз шукае працу, 

пакідаць краіну не хоча.

— Я не хачу бегчы са сваёй краіны. 

Я хачу быць са сваімі людзьмі. 

Цяжка зараз амаль усім. А тым, каго 

затрымліваюць на акцыі і пратэсту, 

могуць не толькі прысудзіць да 

арышту, але яшчэ і накласці штраф 

каля 800 рублёў, а гэта дзве зарплаты 

для чалавека ў маленькім горадзе.

Па маіх адчуваннях, ужо цяпер 

беларусы знаходзяцца ў такім 

стане, што ўжо не адступяць, будуць 

пратэставаць да апошняга. Асабліва 

актыўныя зараз студэнты, жанчыны, 

медыкі... На мітынгі выходзяць нават 

пенсіянеры і людзі з інваліднасцю, — 

кажа Вольга.

Сама ж журналістка мае надзею, 

што многія звольненыя журналісты 

змогуць стварыць новы незалежны 

І так доўжыцца ўжо два месяцы. 

Таксама з савета дырэктараў 

выдання вывелі жанчыну-беларуску. 

Такім чынам, Масква вырашыла 

выратаваць бізнес, паказаць 

Беларусі, што не будзе ісці насустрач 

пратэстоўцам. Гэта значыць, у Маскве 

вырашылі ратаваць выданне, 

але не калектыў. Літаральна на 

днях я звольнілася. Не хачу быць 

чалавекам, які спачатку працаваў на 

барыкадах, а потым стаў па другі яе 

бок.

Цікава, што пры пошуку публікацый 

аўтарства Вольгі ў інтэрнэце, можна 

знайсці і артыкул для Беларускай 

асацыяцыі журналістаў канца 2018 

года, дзе Вольга дзеліцца з калегамі 

парадамі аб тым, як змагацца 

з эмацыйным выгараннем.

Там яна пазітыўна адгукаецца 

аб калегах, пра калектыў, аб 

выданні і наогул з пачуццём гумару 

ставіцца  да некаторых цяжкасцяў 

прафесійнага жыцця. Цяпер гэта 

ўспамінаеш, калі Вольга расказвае, 

як з пераломам ступні на дыбачках 

працягвала дапамагаць калегам, 

выходзіць, кажучы на слэнгу, 

«у поле», каб далей здымаць 

і працаваць. Неабходнасць аб’ектыўна 

інфармаваць грамадства пра тое, 

што адбываецца, аказалася вельмі 

моцнай.

— З кожным днём маразм у нашай краіне 
памнажаецца. Арыштоўваюць нават тых журналістаў, 
у якіх ёсць маленькія дзеці. Хоць па законе гэта 
забаронена. Цяпер на гэта ўжо не глядзяць. Вельмі 
цяжка ўсведамляць, што законы не працуюць. Так, 
маіх калегаў засудзілі за тое, што яны нібыта вялі 
калону пратэстоўцаў і заклікалі людзей не спыняцца. 
Пры тым, што нічога гэтага не было. 

праект, хоць нават пасля звальнення 

Вользе тэлефанавалі з невядомых 

нумароў незнаёмыя людзі і настойліва 

рэкамендавалі не займацца 

журналістыкай, намякаючы, што ў яе 

ёсць непаўналетняе дзіця і яе могуць 

пазбавіць бацькоўскіх правоў.

Назары Вівчарык
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праз некалькі хвілін нам паведамілі, 

што нашага журналіста жорстка 

затрымалі супрацоўнікі міліцыі. 

Адзначым, што Вадзім Заміроўскі 

быў у сіняй камізэльцы з надпісам 

«Прэса» і з бэйджам TUT.BY. Сілавікі 

вазілі Заміроўскага па горадзе хвілін 

сорак, забралі флэшкі і высадзілі 

ў Сухарава», — чытаем на TUT.BY.

І гэта толькі адзін з эпізодаў.

— 17 кастрычніка я працаваў на акцыі 

студэнтаў. Іх даволі мала сабралася, 

дзесьці 150 чалавек. Нічога 

асаблівага не адбылося. Калона 

пачатку руху прайшла па вуліцы 

Румянцава, павярнула на Казлова, 

выйшла да праспекта Незалежнасці. 

У гэты момант пад’ехала некалькі 

мікрааўтобусаў. Адтуль выбеглі 

супрацоўнікі АМАПу, затрымалі 

студэнтаў, пасля гэтага — Дар’ю 

Сьпевак (пра яе таксама можаце тут 

пачытаць інтэрв’ю. — Аўт.), а потым 

і мяне. Пры гэтым да нас ніхто не 

звяртаўся, ніякіх просьбаў пакінуць 

тэрыторыю не гучала. Я знаходзіўся 

там са службовым пасведчаннем 

і рабіў фотаздымкі як журналіст. Нас 

пасадзілі ў мікрааўтобус, павазілі 

вуліцамі, потым перагрузілі. Напэўна, 

гэта такая ў іх лагістыка. Было даволі 

цесна, чалавек 40 дзесьці было. 

Хлопцы сядзелі на падлозе. У рэшце 

рэшт нас перагрузілі ў аўтазак з 

камерамі-шклянкамі і пачалі развозіць 

па РАУС, — распавядае Вадзім.

— А як вы выглядалі на мітынгу?

Вадзім Заміроўскі з’яўляецца фотакарэспандэнтам TUT.BY з 2013 года, 

а ў цэлым у журналістыцы з 2002 года. Ён даволі цікавая асоба. Спакойны 

голас і апавяданне ў выразным храналагічным парадку. Да супрацоўніцтва 

з TUT.BY працаваў у газетах «Знамя юности», «Минский курьер», «Белгазета» 

і агенцтве «Фото ИТАР-ТАСС». З 2010 года — куратар конкурсу «Прэс-фота 

Беларусі».

Гэты чалавек з фотаапаратам 

працаваў не толькі ў Беларусі. 

Нарадзіўся на Паўночным Каўказе, 

жыў у Якуціі, пераехаў у Мінск 

у 1991 годзе. Дэвіз па жыцці: заўсёды 

рухацца наперад. Вадзім асвятляў 

падзеі на Майдане на Украіне 

ў 2014 годзе. Некалькі разоў таксама 

працаваў фотакарэспандэнтам на 

Данбасе. Яго затрымлівалі расіяне 

ў Крыме.

Падчас цяперашніх палітычных 

перыпетый у Мінску яго затрымлівалі 

не раз.

Так, 2 верасня ў Мінску 

фотакарэспандэнта затрымалі 

каля станцыі метро «Пушкінская» 

супрацоўнікі міліцыі, пры гэтым білі.

«Вадзім выконваў рэдакцыйнае 

заданне, ён фатаграфаваў тое, што 

адбываецца на месцы мемарыяла 

Тарайкоўскага. Сёння днём там 

рэагентамі засыпалі надпіс на 

асфальце «Не забудзем». Людзі, 

якія прыйшлі ўвечары, спрабавалі 

прыбраць тэхнічную соль. Вадзім 

толькі паспеў паведаміць у рэдакцыю, 

што прыбыў на месца. Літаральна 

“У ізалятары яшчэ да суда нас 
вадзілі глядзець прапагандысцкі 
фільм”. 
Гісторыя Вадзіма Заміроўскага
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— На мне была куртка бірузовага 

колеру, вялікае рэдакцыйнае 

пасведчанне вісела на шыі. Таксама 

на мне было два фотаапараты, было 

зусім відавочна, што я журналіст. Сілу 

да мяне не ўжывалі, — кажа Вадзім 

Заміроўскі.
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Пры гэтым ён успамінае, што 

трымаўся збоку ад калоны студэнтаў, 

якія ўдзельнічалі ў маршы.  

Але, відавочна, гэта на міліцыю ніяк 

не паўплывала, як і апазнавальныя 

знакі фотакарэспандэнта.

ж, чакалі, што трыма суткамі 

арышту ўсё і скончыцца.

Дарэчы, я быў на Майдане ў Кіеве 

некалькі разоў, праводзілі там па 

3-4 тыдні. Гэта значыць, гісторыя 

была для мяне вядомая знутры.

Вадзім Заміроўскі ўспамінае, 

калі пачаўся суд, тлумачэнні ён 

даваў па відэасувязі. Гэта значыць, 

уключылі скайп і ён бачыў на 

маніторы суддзю. Нагадаў, што 

ў яго былі ўсе паперы, дакументы, 

рэдакцыйнае заданне. Але, 

падобна, нічога не спрацавала. 

Ні з адным правапарушэннем 

Вадзім не пагадзіўся. Акрамя 

таго, да справы была далучаная 

тая інфармацыя, што ў яго 

непаўнагадовае дзіця. Усё ж суд 

вынес пастанову па справе 

фатографа TUT.BY і БелаПАН 

Вадзіма Заміроўскага: 15 сутак 

адміністрацыйнага арышту. 

Суд прызнаў яго вінаватым па 

двух артыкулах: 23.34 КаАП 

(«Удзел у несанкцыянаваных 

мерапрыемствах») і 23.4 КаАП 

(«Непадпарадкаванне законнаму 

распараджэнню ці патрабаванню 

службовай асобы пры выкананні 

ім службовых паўнамоцтваў»).

— Нас прывезлі ў адно з РАУС, і, як аказалася, 
там былі толькі журналісты. Гэта робіцца для 
таго, каб мы не бачылі, што адбываецца з іншымі 
затрыманымі. А ў астатніх РАУС, як кажуць, ставяцца 
да затрыманых вельмі дрэнна. Нас жа не білі, мы 
чакалі, чым усё скончыцца. Адзін з супрацоўнікаў, 
як я зразумеў, адэкватны, сказаў, што будзем усе 
чакаць, якое распараджэнне дадуць зверху. 

Пасля накіравалі ў ІЧУ — ізалятар 

часовага ўтрымання. Усе аформілі 

пратаколы і павезлі нас. Пры гэтым 

усе пратаколы былі аформленыя як 

пад капірку, з мноствам памылак. 

Напрыклад, у адным пратаколе я быў 

жаночага полу, у іншым былі памылкі 

тычыліся таго, якая ў мяне адукацыя. 

У аддзяленне паспела прыехаць 

мой адвакат, якая сказала 

мне, дзе распісвацца, а дзе не. 

Хоць гэта мала на што ўплывае 

цяпер. Усё роўна вырашаюць 

па ўсіх аднолькава, — кажа 

Вадзім.

Пасля ўсіх адвезлі ў ізалятар, 

дзе ўжо была звыклая 

атрыбутыка: «тварам да сцяны», 

«рукі за спіну». Паколькі групу 

журналістаў затрымалі ў суботу, 

то ўсе чакалі панядзелка, калі 

будзе рашэнне суда. Усе, вядома 

— Дарэчы, нас 
вадзілі глядзець 
прапагандысцкі 
фільм. Была 
падрыхтавана 
няякасная 
прапаганда, прычым 
з кадрамі з Украіны, 
з Майдана. Пры гэтым 
наконт нас яшчэ 
не было рашэння, 
незразумела было, ці 
вінаватыя мы ў нечым. 
У групе, якую 
прывялі глядзець 
фільм, былі розныя 
людзі. Мне здаецца, 
усе журналісты 
проста смяяліся, бо 
прапаганда была 
зробленая няякасна 
і прафесіяналы гэта 
разумелі. 
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Таксама фотакарэспандэнт падзяліўся 

сваімі ўражаннямі аб знаходжанні 

ў РАУС, а потым у ізалятары на 

Акрэсціна. Кажа, такое ўражанне, што 

ў персанал там набіраюць людзей 

ідэйных.

— Сярод затрыманых былі людзі, 

якія трапілі выпадкова, проста 

міма ішлі. Напрыклад, мне трапіўся 

хлопец, які ішоў на выставу, а хтосьці 

проста накіроўваўся ў краму. Але 

для турэмных супрацоўнікаў мы 

ўсе ідэйныя ворагі. Калі ўсе стаялі 

ў шэрагу, дзяўчыне, адлегласць да 

якой было 5 метраў, стала дрэнна. 

І іншыя дзяўчыны прасілі ёй дапамагчы, 

паглядзець, што з ёй. Той дзяўчыне 

было гадоў 20. Не разумею, чаму 

малады міліцыянт, які нас ахоўваў, не 

мог праявіць чалавечнасць і паклікаць 

лекара, які быў непадалёк.

— Там вас не білі?

— Да нас фізічную сілу не ўжывалі. 

У асноўным цяпер траўмы 

атрымліваюць пры затрыманні. 

Я быў у камеры на чатыры койкі. 

Увогуле месца хапала. Ведаеце, як 

вельмі дрэнны хостэл. Мы там былі з 

панядзелка па чацвер. А ў чацвер нас 

этапавалі з Мінска ў горад Баранавічы. 

Па-першае, гэта робяць перад 

выходнымі, каб вызваліць СІЗА для 

новых арыштантаў. Па-другое, думаю, 

проста з-за шкоднасці. Бо чацвер 

гэта на самай справе адзіны дзень, 

калі можна атрымаць перадачку ад 

родных. А гэта вельмі важна. Бо людзі 

трапляюць за краты непадрыхтаванымі. 

Няма запасной бялізны, зубной шчоткі, 

бытавых банальных рэчаў. Таму этапы 

перашкаджаюць атрымаць перадачу. 

Фотакарэспандэнт жартуе, што 

ўжо ў Баранавічах пачынаеш 

«разумець “феню”». Там выдаюць 

даведку, якую можна паказаць 

кантралёру і даехаць дадому. 

За ім, вядома ж, прыехалі блізкія 

і сябры.

— Ці будзеце працягваць працаваць?

— Так, а што ж рабіць. Гэта 

мая праца. Спрабую вяртацца 

ў інфармацыйнае поле. Бо была 

своеасаблівая інфармацыйная 

галадоўка.

Назары Вівчарык

У Баранавічах ужо 
была канкрэтная 
турма, старая, 
вялікая. Пры гэтым 
адносіны там былі 
да нас нейтральныя. 
Не адчувалася 
нянавісці да нас 
як да палітычных 
ворагаў. Там я ўжо 
даседзеў свае 15 
сутак, — успамінае Вадзім.
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з іх выбеглі супрацоўнікі АМАП 

у чорным і сталі хапаць студэнтаў. 

Праз некалькі хвілін пасля гэтага 

я пачула, як сілавікі паміж сабой 

пачалі перакрыквацца: «Журналісты, 

прэса», і я зразумела: цяпер забяруць 

і нас. Дзявацца было няма куды — 

вакол усё было ачэплена людзьмі 

ў чорным. Са спіны да мяне падышлі 

некалькі АМАПаўцаў, заламалі рукі 

і са словамі «аддай тэлефон» павялі 

ў мікрааўтобус. Ніхто з супрацоўнікаў 

міліцыі не прадстаўляўся і не называў 

прычыну затрымання. Але да гэтага 

мы ўжо прывыклі.

Хто менавіта затрымліваў: АМАП 

ці міліцыя? Ці лічылі вы сябе 

вінаватай?

Затрымліваў АМАП — гэта і ёсць 

падраздзяленне МУС (міліцыі). 

Вінаватай, вядома, сябе не лічыла і не 

лічу (яшчэ адбываецца абскарджанне 

рашэння суда) — я проста рабіла 

сваю працу. У пратаколе затрымання 

я адразу паказала: лічу, што 

супрацоўнікі АМАП перашкодзілі маёй 

законнай прафесійнай дзейнасці. 

А гэта крымінальны артыкул (арт. 198 

Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь).

Як праходзіў судовы працэс? Ці 

былі парушэнні правоў? Ці быў у вас 

адвакат?

Суд праходзіў па скайпе (афіцыйна 

— з-за сітуацыі з каронавірусам). 

Я знаходзілася ў кабінеце ІЧУ 

(ізалятар часовага ўтрымання) 

на Акрэсціна, са мной былі два 

супрацоўнікі — адзін у цывільным, 

іншая — у міліцэйскай форме. 

Пагаварыць з адвакатам тэт-а-

тэт не было магчымасці (хоць гэта 

прадугледжана законам). Спачатку да 

мяне ў ізалятар не дапусцілі адваката 

з-за таго ж каронавіруса, а па 

відэасувязі мы не змаглі пагутарыць 

сам-насам, таму што «мала што 

я з сабой зраблю за гэты час». 

Прадстаўнікі МУС знаходзіліся побач 

нібыта для маёй жа бяспекі.

Суд прайшоў хутка і адносна 

прадказальна. Апраўдальнага 

рашэння чакаць у беларускай 

прававой сітуацыі не варта, 

Праз 13 сутак пасля затрымання на студэнцкім маршы выйшла на свабоду 

карэспандэнт «Onliner» Дар’я Спевак. Затрымалі яе 17 кастрычніка. Амаль 

два тыдні журналіст, затрыманая падчас выканання сваіх абавязкаў, правяла 

на Акрэсціна. Яе абвінавацілі ў парушэнні артыкулаў 23.4 і 23.34 КаАП 

(«непадпарадкаванне і ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве»).

Раскажыце пра тое, як вас 

затрымалі. Што вы ў гэты час 

рабілі? Якія падзеі асвятлялі? Ці 

былі на вас апазнавальных знакі 

«Прэса» і ці мелі вы акрэдытацыю?

17 кастрычніка ў Менску быў 

анансаваны Марш студэнтаў. Па 

рэдакцыйным заданні я асвятляла 

гэтыя суботнія падзеі — дасылала 

ў рэдакцыю тэкст і відэа пра тое, што 

адбываецца. Акрэдытацыя «Onliner» 

не патрэбна, таму што мы з’яўляемся 

мясцовым выданнем, гэта значыць, 

маем статус СМІ згодна з рашэннем 

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь. У гэты дзень на мне быў 

бэйдж з надпісам «Прэса», указаннем 

выдання, маёй фатаграфіяй, імем 

і прозвішчам і пасадай. Бэйдж 

завераны пячаткай.

Камізэлька з надпісам «Прэса» была 

апранута пад байку, таму што такі 

апазнавальны знак у апошні час 

становіцца мішэнню для сілавікоў. Па 

законе «Аб масавых мерапрыемствах» 

на журналісце павінен быць бачны 

апазнавальны знак, ён і быў — бэйдж.

На скрыжаванні праспекта 

Незалежнасці і вуліцы Казлова 

прыкладна ў гадзіну дня пачаліся 

затрыманні ўдзельнікаў акцыі — 

студэнтаў. На месца прыехалі 

некалькі таніраваных мікрааўтобусаў, 

“Даўно не адчуваю сябе 
абароненай як журналіст”. 
Гісторыя Дар’і Спевак
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гэта мы ўжо разумелі з нашага 

досведу. Але да канца не думала, 

што дадуць суткі. Нягледзячы на   

відэадоказы і паказанні сведак 

з боку абароны, суддзя прызнала 

мяне вінаватай па абодвух артыкулах 

КаАП і прызначыла 13 сутак 

адміністрацыйнага арышту.

У камеры на 6 чалавек нас было 

шасцёра. У памяшканні быў туалет—

дзірка (абгароджаны, гэта нас 

узрадавала), рукамыйніца з гарачай 

і халоднай вадой, нары, тумбачкі, 

лаўкі і стол. Ваду пілі ў асноўным 

з-пад крана. Гэта не нармальная 

пітная вада, але вытрымаць 

яе я таксама не адважылася. Хлеба 

даюць шмат, некаторыя дзяўчаты 

лепяць з яго памятныя фігуркі. Піць 

давалі двойчы ў дзень, але не ваду.

Была праблема з таблеткамі. 

Мне трэба прымаць лекі кожны 

дзень, некалькі таблетак 

у мяне было з сабой, я іх піла 

падчас знаходжання ў ІЧУ. Калі 

нас пераводзілі ў ЦІП, у ІЧУ 

засталася адна мая таблетка 

і пласцінка абязбольвальных. 

З сабой я іх забраць не 

змагла. Пры пераводзе ў ЦІП 

я сказала супрацоўніцы, што мне 

патрэбныя рэцэптурныя таблеткі, 

яна адказала, каб я паведаміла 

пра гэта сваякам. Стала смешна 

і крыўдна: як я паведамлю 

сваякам, калі сяджу тут без 

адзінай магчымасці звязацца 

хоць з кім-небудзь, нават 

з адвакатам?

Колькі вас было ў камеры? 

Ці не здзекаваліся з вас?

У шасцімеснай камеры было 

6 чалавек. Катаванняў не 

было. Я была шчаслівая і трохі 

здзіўленая, што нас нават не білі.

У якіх умовах вы знаходзіліся 

ў ізалятары? Раскажыце, ці быў 

доступ да чыстай вады, нармальнай 

ежы? Што наконт перадач ад родных?

Усе 13 сутак я была на Акрэсціна. 

Да суду — у ІЧУ, пасля — у ЦІП 

(Цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў 

ГУУС Мінгарвыканкама). Умовы там 

практычна аднолькавыя, толькі што 

ў ІЧУ былі драўляныя нары, а ў ЦІП — 

жалезныя і кратаваныя.

можна. Кармілі тры разы на дзень. 

На сняданак супрацоўнікі ЦІПа 

прыносяць кашу (аўсянку, рыс, 

пярлоўку, ячневую, грэчку або 

іншую) і салодкі чай, давалі белы 

і чорны хлеб. На абед — суп (капуста, 

боршч, расольнік, гарохавы ці іншы), 

каша, дзіўнага выгляду катлета, 

марынаваная гародніна і кампот 

ці кісель. На вячэру — каша і тая 

самая незразумелая катлета. Рэдка 

з’яўляецца сасіска, але спрабаваць 

У душ нас не вадзілі, 
хоць у камеры вісеў 
завераны пячаткай 
графік (там быў душ, 
штодзённы шпацыр 
і інш.). На шпацыр 
хадзілі ў залежнасці 
ад настрою 
наглядчыка: часам 
гэта ўдавалася раз 
у трое сутак, часам 
— тройчы на   дзень. 
Перадачы даходзілі 
спраўна, але 
не атрымала 
ніводнага ліста. 
Хоць іх дасылалі 
дзясяткамі, як 
я даведалася пасля 
вызвалення.
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Ці размаўлялі з вамі праваахоўныя 

органы на палітычныя тэмы? 

Намагаліся ў чымсьці пераканаць? 

Не было агрэсіі?

Увечары перад судом у ІЧУ 

прыходзілі супрацоўнікі ГУБАЗіК МУС 

(Галоўнае ўпраўленне па барацьбе 

Пасля гутаркі мяне здымаюць на 

тэлефон: называю свае П. І. І., дату 

і месца нараджэння, месца працы 

і абставіны затрымання.

Наколькі вы сябе адчуваеце 

абароненай у грамадстве як 

журналіст? Ужо выходзілі на 

масавыя мерапрыемствы? Ці не 

страшна?

Я даўно не адчуваю сябе абароненай 

як журналіст — найбольш востра 

гэта праявілася пасля жнівеньскіх 

падзеяў у Беларусі. Камізэлька 

«Прэса» стала ў нас мішэнню для 

сілавікоў, журналістаў пастаянна 

затрымліваюць, сумленныя выданні 

пазбаўляюць акрэдытацый і статусу 

СМІ. Мяне ўжо затрымлівалі ў Гродне 

— там я працавала ў камізэльцы. 

Толькі прыйшла на мерапрыемства, 

усіх журналістаў запіхалі 

ў мікрааўтобус і адвезлі ў РУУС. 

Нібыта для праверкі дакументаў. 

Праз тры гадзіны, праўда, адпусцілі.

На масавых мерапрыемствах 

пасля сваіх сутак я працавала ўжо 

двойчы, але ў рэжыме «сафары» 

— гэта значыць, з аўтамабіля або 

кватэры, вокны якіх выходзяць на 

месцы акцый. Выходзіць на вуліцу 

журналісту небяспечна, асабліва калі 

ты ўжо прымільгаўся сілавікам.

Першы час страшна выходзіць проста 

на вуліцу, нават у краму. Здаецца, 

зараз пад’едзе мікрааўтобус і цябе 

затрымаюць. Проста за тое, што ты 

існуеш у гэтай краіне.

Не было думак змяніць прафесію?

Не, я працягну сумленна рабіць сваю 

працу, пакуль... не расстраляюць.

Як доўга вы наогул у журналістыцы 

і ці ўжо прыцягваліся да 

адміністрацыйнай адказнасці?

У журналістыцы я афіцыйна працую 

3,5 гады (скончыла ўніверсітэт 

у 2017 г.) — да гэтага, у студэнцтве, 

супрацоўнічала як пазаштатнік 

з некалькімі СМІ — у тым ліку 

і з «Onliner», дзе цяпер працую. Да 

адміністрацыйнай адказнасці не 

прыцягвалася ніколі за свае 25 гадоў 

жыцця да кастрычніка гэтага года:).

— Ды на ўсе, я ж журналіст, 

мне трэба адсочваць тое, што 

адбываецца.

— Вы разумееце, што ў нас усё 

адбываецца гэтак жа, як і на Украіне?

— Не згодна, у нас зусім розныя 

перадумовы і сітуацыі.

— Ведаеце, чаму мы ходзім 

з арганізаванай злачыннасцю 

і карупцыяй Міністэрства ўнутраных 

спраў). Нягледзячы на тое, што 

затрымалі мяне па артыкулах 23.34 

і 23.4 КаАП, пра іх міліцыянеры за 

ўсю гутарку не абмовіліся ні словам. 

Размова пачалася так:

— Трэба ж асвятляць падзеі 

з абодвух бакоў, — пачынае адзін з іх.

— Мы так і асвятляем, — кажу.

— На якія Telegram-каналы вы 

падпісаныя?

у балаклаве? Мы не за сябе баімся, 

а за свае сем’і: родным і блізкім 

пастаянна паступаюць пагрозы.

— Разумею. Але пагрозы 

паступаюць не толькі ў ваш бок. 

Нельга адназначна сказаць, што 

прыхільнікі ўлады вызначана белыя, 

а праціўнікі — чорныя. Усюды ёсць 

розныя людзі.

— З ёй нецікава, прыводзь 

наступных, — падсумоўвае іншы 

сілавік.
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Магчыма, падзяліцеся з калегамі яшчэ нейкім досведам, пра што я яшчэ 

не спытаў. Напрыклад, як псіхалагічна было трываць цяжар затрымання 

і прысуду?

Працуючы журналістам у сучаснай Беларусі, лепш 
быць звышпесімістам. Гэта значыць, заўсёды 
быць гатовым да горшага. Тады шок ад таго, што 
адбываецца, будзе не такім моцным. Цяжэй за 
ўсё было ў першыя некалькі дзён, калі раздзірала 
ад несправядлівасці і разумення, што два тыдні 
прыйдзецца існаваць у чатырох сценах і без свежага 
паветра. Потым можна прызвычаіцца.

“На мітынгах мы маглі пазваніць 
у любую кватэру, нас пускалі, 
давалі інтэрнэт”.
Гісторыя Усевалада Зарубіна

Усевалад Зарубін — журналіст БелаПАН і TUT.BY. Скончыў Беларускую 

дзяржаўную акадэмію мастацтваў, спецыяльнасць — мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. Але жыццё ўносіць свае карэктывы. З 2009 года 

ён здымае відэа для СМІ. А цяпер, у сярэдзіне лістапада, калі адбылася 

нашая гутарка, Усевалад сышоў з журналістыкі, каб адпачыць. Перад гэтым, 

праўда, паспеў адседзець 15 сутак.

У цэлым ён 5 гадоў здымаў відэа 

на партале TUT.BY. У першую чаргу 

працаваў з пляцоўкай YouTube.

— Гэта праект «Людзі ў студыі», дзе 

мы задавалі нязручныя пытанні. 

У пачатку лета былі вымушаныя пайсці 

на каранцін і працаваць аддалена. 

Пачынаючы з ліпеня, мы пачалі 

асвятляць палітычныя падзеі ў краіне. 

Вядома, мы разумелі, што трэба 

хадзіць на пратэсты і ўсё асвятляць 

разам журналістамі і фатографамі, — 

распавядае Усевалад. 

Паколькі ў 2018 годзе выйшаў закон 

аб СМІ, дзе былі больш жорсткімі 

заканадаўчыя нормы, партал TUT.BY 

 правёў рэгістрацыю ў рамках новага  

закона. Але нядаўна выданню прыпынілі 

статус СМІ, што не дае правоў яго 

прадстаўнікам знаходзіцца на масавых 

мерапрыемствах. Таму Усевалад 

супрацоўнічаў яшчэ і з БелаПАН — 

буйным інфармагенцтвам.

— Пасведчанне вісела ў мяне на 

шыі. Я выконваў свае прафесійныя 

абавязкі. Я не браў удзел 

у несанкцыянаваных мерапрыемствах. Назары Вівчарык
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Фактычна ў той дзень працаваў 

відэааператарам. Тым не менш 

мяне ўсё-такі затрымалі. Першы 

раз гэта было 14 ліпеня, калі нас 

узялі разам з калегам Аляксеем 

Суднікавым. Нагадаю, гэта быў дзень, 

калі не зарэгістравалі кандыдатаў 

у прэзідэнты (ЦВК Беларусі 

адмовілася рэгістраваць кандыдатам у 

прэзідэнты банкіра Віктара Бабарыку, 

які лічыўся галоўным канкурэнтам 

Лукашэнкі. Таксама адмовілі 

ў рэгістрацыі Валерыю Цапкалу. — 

Аўт.). Тады ўпершыню пачалі жорстка 

затрымліваць людзей, і мы трапілі пад 

гарачую руку, нас пацягнулі ў аўтазак, 

дзе паклалі тварам на падлогу. 

Праваахоўнікі тады даставілі 

журналістаў у Кастрычніцкае 

РУУС. Міліцыянты адпусцілі іх праз 

дзве гадзіны пасля затрымання, 

праверыўшы дакументы.

— Пасля мне ўдавалася пазбягаць 

затрымання. Некалькі разоў гэта 

было на мяжы. Мяне тройчы адбівалі 

пратэстоўцы. Аж да 17 кастрычніка 

я не трапляўся. Напэўна, адчуваў, як 

сілавікі могуць сябе павесці ў пэўны 

момант. Паколькі мы здымаем відэа, 

то знаходзімся ў гушчы падзей. Усё 

ж такі гэта не фота, якое можна зняць 

з далёкай адлегласці. Для відэа важна 

знаходзіцца ўсярэдзіне падзеі, таму 

чулі ўсё, бачылі ўсё і адчувалі напал 

жарсцяў, — тлумачыць журналіст.

— Як адбывалася затрыманне, ці 

канфіскавалі рэчы?

— Скажу, што мы ў пачатку пратэстаў 

вырашылі здымаць на мабільныя 

прылады. Матэрыял, зняты на 

мабільны, досыць лёгкі, таму не 

складала працы хутка перадаць 

яго ў рэдакцыю. І якасці здымкаў 

хапала для інтэрнэту. Мы, дарэчы, 

падзялілі працу з рэсурсам Onliner, 

маўляў, мы будзем здымаць так 

званую аператыўку, то бок імгненную 

інфармацыю, і ўсё роўна ў якой 

якасці. А партал Onliner здымаў 

добрую карцінку і рабіў хроніку, якую 

паказвалі на наступны дзень. Таму 

нам для TUT.BY было дастаткова 

мабільніка. Наконт затрымання: так 

здарылася, што мяне затрымалі 

прыкладна ў той жа час, што і Дар’ю 

Спевак і Вадзіма Заміроўскага.

 Спачатку быў Марш студэнтаў. 

Яны ішлі калонай. Пазней, на 

вуліцы Казлова, затрымалі калег-

журналістаў, і я гэта зняў. Перадаўшы 

матэрыял у рэдакцыю, пачаў паволі 

перамяшчацца ў іншае месца. У гэты 

студэнтаў, некаторых досыць груба. 

На аднаго са студэнтаў сталі крычаць, 

амапавец замахнуўся на яго. У гэты 

момант я высунуўся і папрасіў 

амапаўца быць трохі спакайней. Ён 

вельмі рэзка адрэагаваў, падаўся 

час убачыў, як студэнты, чалавек 

шэсць, перакрылі дарогу і сталі 

на калені. Мне захацелася зняць 

гэта на відэа, як маладых людзей 

разганяюць. Я знаходзіўся зусім адзін. 

Супрацоўнік АМАПу падышоў да мяне, 

папрасіў паказаць пасведчанне, якое 

вісела ў мяне на шыі. Я яму паказаў, 

а ён сказаў: «Пайшлі са мной». Мяне 

правялі ў бус, пасадзілі воддаль. 

Адтуль я бачыў, як паводзяць 

да мяне, але ззаду яго ўхапілі калегі 

і параілі нічога больш не рабіць. Пасля 

яны сказалі мне выключыць тэлефон, 

які і так быў выключаны, — успамінае 

Усевалад Зарубін.

Пасля гэтага, як распавядае 

Усевалад, яго везлі некаторы час 

у аўтазаку, потым перасадзілі 

ў міліцэйскую «Газель» і адвезлі 

ў Кастрычніцкае РУУС.
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Журналіст памятае, што ў машыне 

было шмат людзей, дзяўчаты 

сядзелі на лаўцы, хлопцы на 

падлозе. На задняй сценцы вісеў 

вялікі беларускі сцяг савецкага 

ўзору — з сярпом і молатам. Кажа, 

не ўпершыню бачыць на аўтазаках 

сімволіку.

— Не ведаю, навошта гэта было 

зроблена, можа, для прапаганды. 

Дарэчы, бачыў, як у аўтазаках 

падлогу высцілаюць адабранымі 

ў актывістаў сцягамі пратэсту —  

бела-чырвона-белымі, і тапталіся па 

іх, — кажа журналіст.

Правапарушэнне, якое нібыта 

здзейсніў Усевалад, падобна на тое 

ж, якое прыпісваюць многім іншым 

калегам-журналістам у Беларусі.

Такім чынам, па версіі праваахоўнікаў, 

ён таксама «ўдзельнічаў 

у арганізаваным масавым сходзе 

грамадзян з мэтай абмеркавання 

грамадска-палітычных настрояў», 

а пасля «адказаў катэгарычнай 

адмовай» на патрабаванне пакінуць 

пэўнае месца. Сваю віну Усевалад 

не прызнаў, але гэта цяпер там 

нікога не цікавіць. Суд вынес 

рашэнне: 15 сутак адміністрацыйнага 

арышту. Гэта значыць прызнаў яго 

вінаватым па двух артыкулах: 23.34 

КаАП (“Удзел у несанкцыянаваных 

мерапрыемствах”) і 23.4 КаАП 

(“Непадпарадкаванне законнаму 

распараджэнню ці патрабаванню 

службовай асобы пры выкананні ім 

службовых паўнамоцтваў”).

Дарэчы, паколькі Усевалад 

па прафесіі мастак-дызайнер, 

ён зрабіў некалькі замалёвак 

у турме, дзе сядзеў. Ён таксама 

распавядае пра побыт у ёй.

— Судовыя 
працэсы праходзілі  
ледзь не 
ў калідоры, па 
скайпе. Часам 
было шмат 
людзей, шум, 
і затрыманыя 
нават перапытвалі, 
што ж ім 
прысудзілі. Не 
чуваць было з-за 
шуму і дрэннай 
сувязі.

— Мы былі ўжо падрыхтаваныя: яшчэ 

на хаце збіралі чамаданчык з усім 

неабходным, каб потым не шукаць 

нічога. Родным атрымалася ў РАУС 

перадаць рэчы, гэта ў першую чаргу 

зубная шчотка, цёплыя рэчы. Пасля 

суда мы сядзелі ў цэнтры ізаляцыі 

правапарушальнікаў некалькі сутак, 

адтуль ужо нас этапавалі ў СІЗА 

горада Баранавічы. 

Этапы міліцыянеры пабудавалі такім чынам, каб 
нас перамяшчаць у дзень атрымання перадачак ад 
родных. Напэўна, так задумана спецыяльна, каб 
стварыць дыскамфорт. Пашанцавала хоць бы ў тым, 
што нас затрымалі ў момант зацішша, не білі, не 
здзекаваліся. Хоць адчувалася, што ў ізалятары на 
Акрэсціна да нас ставіліся даволі негатыўна. Быццам 
мы ворагі... А ў Баранавічах умовы былі горш, 
нават аскетычныя, але стаўленне лепш, — узгадвае 
журналіст.

Ён таксама ўзгадвае, як даводзілася 

бавіць час, знаходзячыся 

ў Баранавічах. Нават жартуе.

— Ведаеце, там было адведзена 

цэлае крыло для такіх, як мы. 

Гэта былі і студэнты, і акцёры, 

і бізнесмены, і журналісты. Смяяліся, 

што калі ты пабываў у СІЗА, то 

выйшаўшы адтуль, абавязкова 

адкрыеш нейкі стартап. Мелася на 

ўвазе, што падчас адсідкі чалавек 
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мае зносіны са шматлікімі цікавымі 

людзьмі, якія яго акружаюць. 

Сядзелася не сумна. Мы трапілі 

ў так званую валанцёрскую хату. 

Гэта валанцёрская камера, праз 

якую прайшло вельмі шмат людзей. 

Пасля іх засталася вялікая бібліятэка: 

ад Данцовай да Крыстоўскага. 

Я чытаў там раман апошняга — 

«Пецярбургскія трушчобы».  

У ім якраз шмат звязана з мовай 

злодзеяў «феняй». Выходзіць, мы 

на нарах вучылі «феню», — жартуе 

журналіст.

перашкодзіў 
каронавірус, 
пазней пачаліся 
палітычныя 
хваляванні ў краіне. 
І журналіст прыняў 
рашэнне застацца 
ў рэдакцыі ў гэтыя 
цяжкія для краіны 
моманты, каб 
працаваць. Да 
лістапада яго 
стаў падціскаць 
новы працадаўца. 
Усевалад з дня 
на дзень збіраўся 
скончыць працу 
ў журналістыцы, 
але скончылася 
ўсё адседкай у 
турме.  
Кажа, для яго гэта быў 

важны досвед.

Цяпер Усевалад Зарубін перайшоў 

у ІТ-сферу. Смяецца, што сышоў 

адпачыць, таму што апошнія два гады 

выдаліся цяжкімі.

— Бясспрэчна, збіраюся вяртацца 

назад у журналістыку. Хоць у нас 

дома былі доўгія цяжкія размовы. 

Я разумеў, дзе працую і кім. І жонка 

была гатовая, што мяне могуць 

пасадзіць, — кажа Усевалад.
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Дарэчы, ён успамінае стаўленне 

грамадства да журналістаў.

— Усе гэтыя падзеі, якія ў нас 

адбываюцца, выклікаюць у аўдыторыі 

толькі больш спагады і даверу да 

журналістаў. Людзі разумеюць 

складанасць нашай працы, якому 

каласальнаму ціску паддаюцца 

незалежныя СМІ. Ды што там казаць: 

на тых жа мітынгах, пры адсутнасці 

інтэрнэту мы маглі пазваніць у любую 

кватэру і ведалі, што нас пусцяць, 

дадуць інтэрнэтам пакарыстацца, 

пачастуюць ежай і яшчэ від з вакна 

пакажуць, — кажа Усевалад Зарубін.

Назары Вівчарык
Усевалад Зарубін 
тлумачыць, што 
за два месяцы 
да затрымання 
ён збіраўся 
звольніцца. 
Хоць на самай 
справе спрабаваў 
звольніцца 
яшчэ год таму, 
але спачатку 
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«Сардэчна 
запрашаем 
у пекла, сукі», — 
смачна прамаўляў 
з прарэзы сваёй 
балаклавы карнік 
у чорным, кідаючы 
перад сабой 
у міліцэйскі пазік 
чарговую ахвяру.

і паўметра глыбінёй. Хвілін праз 

15 мужчыну груба выцягнулі назад, 

адарваўшы палову рукава курткі.

— У вызваленую нішу закінулі дзвюх 

дзяўчат. З дзясятак чалавек паставілі 

на калені ў вузкім праходзе, — 

узгадвае журналіст.
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Журналіста «Радыё Свабода» Ігара Карнея асудзілі на 10 сутак арышту за 

«актыўны ўдзел» у Маршы смелых, якія, як ён сам распавёў, хоць і давялося 

адбываць у цяжкіх умовах, але менавіта там ён пераканаўся: ужо хутка 

беларусы будуць жыць у Новай свабоднай краіне.

У лапы беларускіх «насілавікоў», 

менавіта так беларусы ўжо 

некалькі месяцаў называюць 

прадстаўнікоў сілавых структур, 

Ігар патрапіў 15 лістапада. У гэты 

дзень у ізалятарах і турмах Беларусі 

разам з ім апынуліся яшчэ каля 

тысячы пратэстоўцаў, якія выйшлі на 

нядзельны мітынг. Агулам ад моманту 

апошніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне 

праз суды і турмы ўжо прайшлі больш 

за 30 тысяч беларусаў. 

«Сардэчна запрашаем у пекла, 

сукі!»

— Марш смелых у Мінску 

ператварыўся ў традыцыйны 

нядзельны хапун. Сілавікі скручвалі 

ўсіх, хто трапляўся пад руку, — 

успамінае Ігар. — Сваю аперацыю 

па захопе пратэстоўцаў яны пачалі 

яшчэ на подступах да праспекта 

Пушкіна, скончыўшы зверскай 

зачысткай імправізаванай Плошчы 

пераменаў. Хто ты па прафесіі — 

значэння не мела: мялі ўсіх, у тым ліку 

і журналістаў, якіх было шмат.

“Пратэстныя Еўразэкі, альбо 
Як трапіць у новую Беларусь”. 
Гісторыя Ігара Карнея

Запоўнены аўтобус падкаціў да 

аўтазака, усіх пачалі перагружаць. 

На ўваходзе было некалькі бел-

чырвона-белых сцягоў, якія ўжо 

сталі брудна-шэрымі.

— Тапчыце, падлы! — загадала  

галава ў велізарным шлеме.

Ігара разам з яшчэ трыма мужчынамі 

закінулі ў вертыкальны «пенал» — 

маленькую клетку ўнутры аўтазака, 

прызначаную для двух чалавек. 

У вышыню «пенал» менш за два 

метры, ад сілы метр у шырыню 

— Морды 
ў падлогу, — 
а далей адборны 
мат з відавочна 
абмежаванага 
слоўніка амапаўца. 
Спроба суседа 
з локця абярнуцца 
і агледзецца 
вакол скончылася 
дрэнна — тут жа 
атрымаў дзясятак 
«выхаваўчых» 
удараў па галаве. 
Наступныя 
паўгадзіны паездкі 
кожны думаў аб 
сваім... 
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двара вынеслі стол, да якога па 

адным сталі клікаў арыштаваных, 

каб тыя па чарзе падпісалі 

аднатыпныя пратаколы а-ля 

«ўдзельнічаў у несанкцыянаваным 

вулічным шэсці ў групе людзей, 

пазначаных бел-чырвона-

белай сімволікай». Розніца 

ў пратаколах была толькі ў часе 

і месцы затрымання. У астатнім 

— ідэнтычныя. Калі хтосьці 

казаў, што даныя ў пратаколе 

зусім няправільныя, яму груба 

адказвалі: «Суд разбярэцца». 

А далей мы зноў вярталіся да 

сцяны.Калі ў суседніх дамах 

згасла апошняе святло, да 

РУУС пад’ехаў аўтазак, на 

якім затрыманых, у тым ліку 

і журналіста, павезлі ў Жодзіна. 

«Усім таптаць сцяг!»

— Начны прыём у Жодзінскім 

ізалятары сардэчным назваць 

складана, — кажа Ігар. — І ўсё 

ж пасля 12-гадзіннага стаяння 

каля сценкі прабежка па 

калідорах-лабірынтах ізалятара 

з рукамі за спінай падбадзёрыла.

На ўваходзе ў пакой для дагляду 

кінулі бел-чырвона-белы сцяг. 

Было бачна, што трафей гэты 

тут ляжыць нядаўна — яшчэ 

не замазаны. Арыштанты 

адмаўляліся на яго ступаць, але 

некаторых наўмысна штурхалі 

ў спіну, каб тыя сталі на сцяг 

нагамі. Нервовы наглядчык 

пастаянна крычаў матам 

і пагражаў усім «арганізаваць 

пратакол і 15 сутак зверху».

Пасля працэдуры распранання 

дагала і вобшуку ўсяго, што было 

на арыштанце, у адных трусах іх 

завялі ў камеру № 13.

— Там ужо варушыліся такія ж, 

як і я, арыштаваныя мужчыны 

ў трусах. Усяго — 20 чалавек. 

Вось толькі ложкаў-месцаў — 10.

Камера выглядала прыкладна 

так: двух’ярусныя жалезныя 

шконкі без матрацаў, пасярэдзіне 

— намёртва замураваны крывы 

драўляны стол з металічнымі 

куткамі плюс дзве такія ж крамы 

на шасцярых.

«Рукі ўгору — морду ўніз»

Журналіст апынуўся ў першай партыі 

затрыманых, дастаўленых у Савецкае 

РУУС Мінска ў тую нядзелю. 

Усю наступную гадзіну аўтазакі 

разгружаліся яшчэ некалькі разоў, 

пакуль у РУУС не скончылася месца 

для затрыманых.

— Потым паступіў загад 

выцягнуць шнуркі з абутку, куртак, 

адшпіліць капюшоны, зняць рамяні 

і кінуць усё гэта перад сабой. 

Жанчына ў форме перапісала 

нашы асабістыя даныя, пасля чаго 

нас павялі ў будынак афармляць 

арышт каштоўных рэчаў — 

грошай, тэлефонаў, гадзіннікаў, 

ключоў ад машын і пр.

Пасля чаго Ігара і іншых 

затрыманых зноў вярнулі на 

вуліцу і паставілі тварам да сцяны, 

дзе яны прастаялі так яшчэ 12 

гадзін! На вуліцы пры гэтым ужо 

было холадна. Браўся мароз. Рукі 

здранцвелі.

— Калі пры першай магчымасці 

я паспрабаваў расцерці далоні, 

каб хоць крыху сагрэцца, тут 

жа пачуў у свой адрас: «Што 

незразумела! Рукі ўгору!». Далей 

ад узброенага сілавіка рушыў 

услед прафесійны ўдар у раён 

вантробы.

Ігар успамінае, што прыкладна 

ў 10 гадзін вечара на сярэдзіну 

Далей, па словах Ігара, больш за 

сотню «бандытаў», і яго ў тым ліку, 

на вуліцы ў РУУС паставілі тварам 

да плота і гаражнай сцяны. За 

спінай стаяў атрад міліцыянераў 

з аўтаматамі. Так, у пазіцыі «рукі 

ўверх» затрыманыя прастаялі 

некалькі гадзін.
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З прыкмет цывілізацыі — умоўна 

адгароджаны сарцір са слядамі 

фекальнай залівы на сценах 

і рукамыйніца з халоднай вадой. Усё!

Знаёмства з сакамернікамі 

паказала: традыцыйна затрыманы 

ўвесь зрэз сучаснага беларускага 

грамадства: кіраўнік IT-кампаніі, 

прадпрымальнікі рознага 

калібру, навуковы супрацоўнік 

акадэмінстытута, гісторык, філолаг, 

студэнты — ужо адлічаныя 

або пад пагрозай адлічэння... 

Кожны трэці кульгае, з падбітым 

вокам або крывым носам — гэта 

значыць усе, у каго разлік на 

спрынтарскія здольнасці пацярпеў 

фіяска. Некаторыя з пазнакамі 

патэнцыйных каардынатараў. 

Аднаму амапаўцы «размалявалі» 

руку, іншаму на лбе напісалі «бела-

чырвона-белы».

Стомленасць бярэ сваё: некаторыя 

без сіл падаюць на жалезныя 

шконкі, хтосьці кладзецца прама 

на падлозе, яшчэ некалькі чалавек 

засынаюць, седзячы за сталом. Як 

бы там ні было, але ў такім стане 

хоць бы можна не трымаць рукі 

ўверх або за спінай. Круглыя   суткі 

гарыць яркае святло, начнік ёсць, 

але яго не выкарыстоўваюць.

Трывожны сон парушыў 

«баландзёр», які моўчкі адкрыў 

кармушку і прасунуў туды 

чатыры боханы хлеба і столькі 

ж алюмініевых кубкаў з гарбатай. 

З-пад плінтусоў на лёгкі сняданак 

тут жа пацягнуліся мясцовыя 

пацукі — сытыя і пародзістыя.

«Наяўнасць адвакатаў  

і сведкаў неабавязковая»

Як успамінае Ігар, судовы 

канвеер пачаў працаваць толькі 

ў аўторак. Прытым ва ўсю моц, 

таму што без суда праз 72 гадзіны 

ўсіх прыйшлося б выпусціць. 

Мясцовых суддзяў ужо не хапала, 

таму пасяджэння па скайпе 

праводзілі суддзі з Крупак, 

Смалявічаў і Чэрвеня. Ноу-хау 

новага судовага сезону стала 

адмова ад баласту ў выглядзе 

адвакатаў і неабавязковай 

прысутнасці сведак.

«Надтаразумныя еўразэкі»

Па словах журналіста, самым 

лепшым днём адсідкі стала 

серада. Бо ў гэты дзень 

прымаюць перадачы ад родных. 

А гэта 5 кілаграмаў ежы і самых 

неабходных рэчаў з волі — зубная 

шчотка, станок для галення, хатнія 

тэпцікі, сала, цыбуля. У турэмных 

умовах усё гэта здаецца 

сапраўдным падарункам лёсу.

— Плюс — гэта адзіны шанц 

зразумець, што родныя 

ведаюць пра тое, дзе менавіта 

ты знаходзішся. У астатнім 

— татальная інфармацыйная 

блакада.

Ужо пасля вызвалення Ігар 

даведаўся, што лісты ў СІЗА яму 

пісалі многія блізкія і знаёмыя, 

аднак ніводзін з іх да адрасата  

так і не дайшоў.

— Тым, хто трапляўся па 

адміністрацыйку ўжо паўторна, 

практычна адразу давалі 15 сутак. 

Гэта ж тычыцца і мілага дапаўнення 

ў выглядзе артыкула 23.4 — 

«Непадпарадкаванне супрацоўніку 

праваахоўных органаў пры выкананні 

службовых абавязкаў». Прэтэнзіі пра 

нестыкоўкі ў пратаколах ігнараваліся 

— іншагароднія суддзі папросту не 

арыентаваліся ў мінскіх лакацыях. 

І гэта я ўжо маўчу пра гарантаванае 

права на абарону, — распавядае 

журналіст. 

— Дарэчы, тады ж пачуў пра паслугу «паскораны 
суд». Ён для тых, хто цалкам прызнае віну. У гэтым 
выпадку ўся працэдура так званага суда ад сілы 
займае хвіліны тры. У такім выпадку вінаваты 
гарантавана атрымае 7 сутак арышту, але 
абскардзіць рашэнне суда ўжо не зможа. 
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Што тычыцца арыштанцкага 

побыту, то па словах журналіста, 

чым-чым, а разнастайнасцю ён не 

адрозніваецца.

— Пад’ём — у 6 раніцы. Практычна 

адразу ў кармушку прасоўваюць 

порцыю пярлоўкі або аўсянкі з ліпкай 

сліззю. Кожны раз пачынаецца ругня 

з баландзёрам — той зноў прынёс 

мала кампоту. «Дасталі ўжо, еврозэки 

шибкограмотные!» — выдаваў ён 

у адказ і неахвотна наліваў яшчэ адзін 

кубак кампоту.

“Цынізм з катлетай з костак і гімн 
Беларусі пад грукат дручкоў”.
Гісторыя Кацярыны Карпіцкай

Журналістка «Нашай нiвы» Кацярына Карпіцкая, якая адсядзела 15 сутак 

арышту проста за тое, што яна сумленны журналіст, які выконвае сваю 

працу, не забудзе гэтыя два тыдні ніколі.

Папрацавала на маршы — трапіла 

ў міліцыю

7 лістапада Кацярына Карпіцкая 

працавала на жаночым маршы, якія 

ў Беларусі з пачатку акцый пратэстаў 

праходзяць кожную суботу.

— Калі ты жывеш у Беларусі, то 

ўжо апрыёры павінен быць гатовы 

да затрымання ў любы момант, — 

разважае Каця.— Асабліва ў 2020 

годзе. Асабліва калі маеш дачыненне 

да журналістыкі. І ўсё ж я не чакала, 

што мяне затрымаюць так няздарна.

Як успамінае дзяўчына, той мітынг 

быў не самым шматлюдным. Яна 

паспела зняць відэа затрыманняў 

марша для сайта і разам 

з сяброўкамі накіравалася на 

аўтобусны прыпынак.

— Вось толькі замест звыклага 

жоўтага буса з прыпынку нас забраў 

шэры — міліцэйскі. З яго выйшлі 

трое мужчын у цывільным і сказалі, 

што далей мы павінны праехаць 

разам з імі для «высвятлення асобы». 

Праўда, тады мы не ведалі, што па 

часе гэта ўсталяванне зойме 15 

сутак і што дадому ў той дзень я так 

і не траплю.

РУУС і пазначаныя жанчыны cа 

срэбнай фарбай

Дзяўчат прывезлі ў Маскоўскі РАУС, 

прымусілі выключыць тэлефоны і не 

дазволілі патэлефанаваць блізкім.

Да адбою сябе трэба было чымсьці 

займаць — сядзець на шконках 

забараняецца пад пагрозай 

канфіскацыі матрацаў. Калі ўсе кніжкі 

былі перачытаны, прасілі пагартаць 

хаця б дзяржаўную «Савецкую 

Беларусь», на што чулі: «Тут вам не 

бібліятэка, бля...». Але заставаліся 

песні, душэўныя размовы і вера, што 

хутка ўсё гэта скончыцца, а ўсе мы 

будзем жыць у новай і свабоднай 

Беларусі.

Вольга Івашанка

Фота: Олег Решетняк / Belsat.eu
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— Перад выключэннем паспела 

націснуць на тэлефоне толькі сігнал 

SOS, — успамінае Кацярына.  

— З намі было каля дзесяці жанчын. 

Іх затрымалі проста таму, што яны 

неслі ў руках букеты кветак. Так-

так, у Беларусі гэта ўжо злачынства! 

Тым, хто ўсё рабіў павольна, руку 

адзначалі срэбнай фарбай. Ужо 

пазней нам стала зразумела, што 

ўсіх мечаных дакладна будуць 

судзіць.

У Кацярыны Карпіцкай забралі 

ўсе асабістыя рэчы, выцягнулі 

шнуркі з абутку, паведамілі, 

што на яе тэлефон накладзены 

арышт, і павезлі на Акрэсціна — 

у ізалятар часовага затрымання. 

— Маю куртку ў выніку 

проста згубілі, мабыць, не 

жадаючы марнаваць сілы і час 

на абрыванне з яе шнуркоў. 

І наступныя некалькі тыдняў 

я правяла ў адной байцы — і на 

вуліцы, і ў камеры са зламаным 

акном.

З сяброўкай журналістку 

падзялілі, размясціўшы іх на 

розных паверхах ІЧУ.

— Кампанія ў маёй камеры была 

прыстойная — перакладчыца 

з нямецкай, інжынер, маркетолаг 

і жанчына, якая пабілася 

з братам. Але ўжо на наступны 

дзень — у гэтую нядзелю, калі 

падчас маршу АМАП традыцыйна 

выхоплівае з вуліц сотні і тысячы 

пратэстоўцаў — камеры пачалі 

вызваляць пад больш «годных».

— А чым кармілі?

— У дзень затрымання не абедалі 

і не вячэралі. Але і тое, што 

прапаноўвалі ў далейшым, есці 

было немагчыма. Да прыкладу, 

рыбная катлета — гэта хлеб і косці 

ад рыбы незразумелага выгляду.

— А ўмовы ў камеры?

— Уявіце, што ў вас проста нічога 

няма — ні асабістых рэчаў, ні ежы, 

ні грэбеня, ні запасной бялізны, 

каб заняцца мыццём, ні кніжак, ні 

сканвордаў — нічога. Плюс поўнае 

няведанне ўсяго, што адбываецца 

звонку. Начнік гарыць пастаянна 

і прама ў вочы. Заклеілі яго 

з дзяўчынкамі парай пракладак, 

якія былі ў кішэнях. Некаторыя 

нацягвалі на вочы маску, каб хоць 

крыху паспаць. Пад ракавінай 

пастаянна стаяла вялікая лужына 

— працякала вада. Але на 

Акрэсціна хоць бы цёпла. Нават 

душна. Настолькі, што ў шматлікіх 

падскокваў ціск: нават у мяне яно 

было пад 150, хоць звычайна ціск 

у мяне нізкі.

— Медыкаў да вас пускалі?

— Толькі калі доўга і ўпарта 

стукалі ў дзверы і прасілі аб 

дапамозе. Калі прыходзілі, 

то не адразу. Давалі пару 

таблетак «Аспірыну» (ён там на 

ўсе выпадкі жыцця) і сыходзілі. 

Пераправяраць стан праз 

некаторы час ніхто і не думаў. 

Затое ў тым ізалятары гендарная 

няроўнасць адыграла нам, 

дзяўчатам, у плюс.

З дзяўчат здзекуюцца менш. 

Затое на хлопцах зрываліся, 

нават калі хто-небудзь 

з іх пытаўся, чаму не прынеслі 

гарбату. Наглядчык-качок тут 

жа даставаў дубіну і пачынаў 

крычаць: — Усталі, бл…ь, 

підарасы! Вынеслі матрацы сюды 

да мяне нах.й, цяпер будзеце 

спаць без іх, калі такія разумныя! 

Чаю ім, бл…ь, захацелася!

Хоць, вядома, стаўленне шмат 

у чым залежыць ад змены. 

Бывалі і такія наглядчыкі, якія 

і пажартаваць маглі.

Як распавяла 
журналістка, 
большасць 
затрыманых на 
маршы жанчын 
у той дзень 
адпусцілі пасля 
апытанняў. Пакінулі 
толькі тых, хто 
не ў першы раз 
праходзіць па 
адміністрацыйных 
справах, і ... 
журналістаў. 
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Лжэсведкі і суддзі, якім усё роўна

Праз пару дзён затрымання пачаліся 

суды.

— Трох дзяўчат, якія сядзелі разам 

са мной, судзілі за 10 хвілін. На 

што казала суддзя і сведкі, дзяўчына 

не чула.

— Але пры гэтым на мяне патрацілі 

дзіўна шмат часу, — успамінае 

дзяўчына. — Апыталі сведак, 

прытым выслухоўвалі так доўга, што 

на тое, што дрэнна ведае Мінск... Але 

менавіта яго слоў суддзі хапіла, каб 

прызначыць мне 15 сутак.

Апагей цынізму і зневажанняў над 

асобай чалавека — ЦІП

У цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў 

(ЦІП), дзе людзі ўжо знаходзяцца 

ў статусе асуджаных, Кацярыну 

перавялі ноччу пасля суда. Дзяўчына 

прыгадвае, як гэта было:

— Ужо быў адбой, і таму я рызыкнула 

памыць шкарпэткі і трусы, вымыць 

галаву кавалкам гаспадарчага мыла, 

і тут кажуць, што мяне пераводзяць. 

Прыйшлося надзець на сябе ўсё 

мокрае. Пераход — і вось я са 

сваімі новымі суседкамі апынаемся 

ўпяцёх у чатырохмеснай камеры. Як 

аказалася, нам яшчэ пашанцавала: 

у іншых такіх жа камерах сядзела 

па 9 і больш чалавек. Акно ў новай 

«хаце» было зламанае: сядзелі, як 

у халадзільніку. Усе просьбы хоць 

неяк зачыніць акно супрацоўнікі 

ігнаравалі (самі яго прыкрыць мы не 

маглі з-за кратаў). Бялізну таксама 

не далі. Так і леглі спаць у верхняй 

вопратцы. А я без —  бо маю куртку 

згубілі, я толькі ў байцы. Усю ноч 

трэсліся ад холаду і абдымаліся, 

каб хоць неяк сагрэцца. Акно 

адрамантавалі толькі перад наступнай 

ноччу са словамі: «Напішыце потым, 

якія мы тут добрыя». Раніцай усім, 

хто знаходзіўся ў камеры, загадалі: 

«Хутка, збіраем рэчы і на выхад!».
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нядзельным маршы затрымалі 

шмат людзей, і часу, каб разбірацца 

падрабязна з кожным, у суддзяў не 

знашлося. Прызнавалі яны віну ці не, 

ці ёсць доказы невінаватасці — нікога 

не хвалявала: усім давалі па 15 сутак.

Як распавяла Кацярына, яе судзілі 

ў калідоры, па скайпе. Паловы таго, 

прайшлі і абед, і вячэра. Праўда, 

гэта ўсё роўна не дапамагло: таму 

што супраць сведкі пад выдуманым 

прозвішчам Пятровіч, які сцвярджае, 

што я ўдзельнічала ў мітынгу са 

сцягамі і лозунгамі «Жыве Беларусь!», 

не папрэш. Пры гэтым ён нібыта не 

памятаў, як я выглядала, блытаў даты 

і месца затрымання, спасылаючыся 

— Нічога не елі, 
ідзем. Убачыла 
аднаго хлопца. У яго 
штаны былі ў крыві. 
Значыць, білі. 
Супрацоўнікі над ім 
ржалі: «У цябе што, 
месячныя пачаліся?» 
А кожнаму вязню, 
хто няправільна 
глядзеў у сценку, 
казалі прыкладна 
такое: «У вас што, 
бл…ь, жыццё 
лішняе?»
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Уся гэтая спешка са зборамі 

патрэбна была для таго, каб 

у мінусавую тэмпературу 

зняволеныя некалькі гадзін 

калаціліся ў двары — нават 

мужчыны ў швэдрах і куртках не 

адчувалі пальцаў. Адзін, каб я хоць 

неяк сагрэлася, аддаў мне сваю 

вадалазку. Трохі дапамагло.

Пасля 10:00, са слоў дзяўчыны, 

затрыманых цынічна вывезлі 

ў аўтазаках праз натоўп са 

сваякамі, якія з ночы занялі чаргу, 

каб перадаць перадачу. Гэта быў 

чацвер — адзіны дзень прыёму 

рэчаў і прадуктаў. Вывезці людзей, 

не дазволіўшы ім атрымаць 

перадачу ад сваякоў, азначала, што 

як мінімум увесь наступны тыдзень 

зняволеныя зноў будуць без 

рэчаў. На Акрэсціна гэты прыём 

даўно стаў цынічнай здзеклівай 

традыцыяй над затрыманымі 

пратэстоўцамі. Наперадзе 

Кацярыну чакаў ЦІП у Баранавічах.

— Пакуль ехалі ў Баранавічы, нам 

пастаянна сігналілі машыны ў знак 

падтрымкі. Хтосьці паспеў захапіць 

кавалак хлеба і наліць у бутэльку 

з крана вады. А гэта сапраўдны 

скарб гурманаў 23.34 (артыкул 

за ўдзел у несанкцыянаваным 

масавым мерапрыемстве — аўт.). 

А, значыць, пускаем яе па крузе. 

Які ўжо тут каронавірус!

Колер грамадства на нарах

— У Баранавічах нас сустрэлі 

як зорак: пад брэх службовых 

сабак праходзім па шматлюдных 

калідоры славы. Рукі за спінай, 

глядзім у падлогу. Каля 30 

жанчын, і я ў іх ліку, запіхваюць 

у паўпадвальнае памяшканне. Там 

холадна, сцены чорныя, усё ў цвілі. 

Жалезныя нары, напэўна, яшчэ 

з дарэвалюцыйных часоў, калі 

будынак узведзены. На падлозе 

— вялікая лужына, цягнецца ад 

санвузла. Смярдзіць брудам 

і цыгарэтамі…

Паспяваем падзяліцца адна 

з адной грэбнем — хаця б адзін 

раз за пяць сутак прычасацца: 

у большасці іх адабралі яшчэ 

ў РУУС. Размяркоўваем на 

— Пад’ём — у 6:00 
пад гімн Беларусі, 
грукі дручком па 
жалезных дзвярах 
і крыкі «Пад’ём, 
блядзь!». У такім 
выкананні мелодыя 
нацыянальнага 
гімна набывае 
асаблівы градус 
«патрыятызму».

кожную пракладкі — у каго 

колькі ёсць. Адмаўляемся 

верыць, што ў такіх умовах 

можна жыць. Але частка жанчын 

у гэтым трэшы і пакідае іх пасля 

на паўдня, хаваючы гэты факт 

ад праверкі. Нас жа, пасля 

агляду рэчаў і пары прысяданняў 

у голым выглядзе, пераводзяць 

у камеру № 95 — там 21 

жанчына на 19 месцаў. Сярод 

арыштаваных — выкладчыца 

МДЛУ, супрацоўніца філармоніі, 

пенсіянеркі, журналісткі, 

студэнтка, менеджарка гатэля, 

СЕО-спецыялістка, настаўніца, 

кандытар, піяршчыца, дызайнер...

У дзяўчат засталася ежа 

з папярэдняй перадачы — так 

што мы, дзякуючы іх гасціннасці, 

упершыню за суткі ямо арэхі 

і печыва. Мы ж прыехалі 

хоць і з пустымі рукамі, затое 

з больш-менш свежымі навінамі 

з нядаўняй волі.

Далей, па словах журналісткі, 

пачаліся амаль сапраўдныя 

зэкаўскія будні. Як у кіно.

— Баюся пытацца, чым кармілі 

ў Баранавічах...

— Дарэчы, куды лепш, чым на 

Акрэсціна! Там кухня наогул амаль 

хатняя. Меню паўтаралася па крузе 

— гарохавы суп, аўсянка або сечка, 

капуста, пярлоўка, макароны або 

бульбачка з чымсьці накшталт 

тушонкі зверху. На кожную вячэру 

давалі адну-дзве талеркі рыбы 

на ўсіх — так часта рыбу я не ела 

ніколі.



154 Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце? 155Я журналіст. Чаму вы мяне б’яце?

— А ўмовы?

— Вада з крана толькі халодная, 

часам атрымлівалася выстарцаваць 

кіпяцільнік і ўпрасіць ненадоўга 

ўключыць разеткі. Грэлі ваду, 

разводзілі ў бутэльках цёплую 

ваду з халоднай і так па трошкі 

мыліся над самай важнай 

дзіркай у падлозе, якая ўвесь час 

забівалася. Затое ў Баранавічах 

ўжо хапала і сканвордаў, і кніжак, 

былі нават даміно і шашкі. Гулялі 

ў «Кракадзіла», «Мафію», «Што? 

Дзе? Калі?». Спявалі «Пагоню» 

і «Перамен». Некаторыя, пакуль 

не выпусцілі выкладчыц, вучылі 

італьянскую і англійскую. Па памяці 

ўспаміналі вершы, запісвалі, хтосьці 

асвойваў фэйс-фітнес.

пры лепшым асвятленні, колькі 

сінякоў табе падарылі жалезныя 

трох’ярусныя нары.

Па словах дзяўчыны, самымі доўгімі 

апынуліся апошнія гадзіны да «званка».

На волю Кацярына выйшла 

22 лістапада. Успамінае, што калі 

даведалася, колькі журналістаў за 

гэты час затрымалі гэтак жа, як 

і яе, радасці ад свабоды амаль не 

засталося.

— Чытала ў Рэмарка, што часцей 

за ўсё паліцыя затрымлівае 

рамантыкаў. Атрымліваецца, 

мы, беларусы — рамантыкі на 

ўсе 300 %. Ведаеце, калі трохі 

запавольвацца і глядзіш на ўсё, 

што адбываецца, з боку, здаецца, 

што ўсё гэта нейкае кіно. А потым 

разумееш, не, гэта не кіно. А наша, 

беларуская рэальнасць, і ўсе мы 

ў ёй зараз граем галоўныя ролі.

Вольга Івашанка

Ручкі не былі пад забаронай, але 

іх увесь час адбіралі і не пакідалі 

ў перадачах — усе пісалі толькі 

алоўкамі. 

Самай галоўнай падзеяй быў прыход лістоў.  
Вось там так, сапраўднае свята. З лістоў 
і даведваліся аб апошніх навінах у краіне.

Праз шчыліну сяк-так 

прымудраліся перагаворвацца 

з хлопцамі з суседняй камеры. 

Неяк яны шакавалі нас тым, што 

да іх у госці заходзіў... пацук. 

Назвалі яго Джэры. На самай 

справе мы настолькі сумавалі па 

жывым, што і самі былі б рады 

нават Джэры.

На 11 суткі арышту Кацярына трапіла 

ў душ.

— Да нас там мыліся зэкі, пахла 

жудасна, але нам ужо было пляваць 

на такія рэчы. У такія моманты 

ты проста разумееш, што ў цябе 

ёсць прыкладна 10 хвілін, каб 

змыць з сябе ўвесь бруд і ўбачыць 

— Супрацоўнікі 
СІЗА ўспомнілі, 
што я журналістка, 
і спыталі, ці не 
было мне сумна 
— у мяне ж была 
выдатная кампанія. 
Кампанія сапраўды 
была добрая. І ўсё 
ж на волі ўсе гэтыя 
людзі за два тыдні 
змаглі б зрабіць 
масу карысных 
спраў для краіны. 
Але гэтая краіна 
вырашыла 
ізаляваць дабро.
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“Рэпартаж з рукамі за спінай”. 
Гісторыя Кацярыны Андрэевай

Палявы рэпарцёр тэлеканала «Белсат» — пра затрыманні, «суткі» ў ізалятары 

і гатоўнасць рызыкаваць.

Калі б вы папрасілі ўспомніць, калі 

ўсё пачалося менавіта для мяне, 

я адказала б: у сакавіку 2017 года, 

у сырой адзіночцы аршанскага 

ізалятара. Мне было 23, і я толькі 

што ўладкавалася карэспандэнтам 

на «Белсат». У Беларусі якраз 

успыхнулі пратэсты — спачатку 

патрабаванні людзей зводзіліся да 

адмены падатку на беспрацоўе, але 

неўзабаве на вуліцы выплюхнулася 

агульная незадаволенасць 

палітычнай сістэмай. Мітынгі 

праходзілі нават у раённых цэнтрах 

— такіх, як Орша. Я адправілася 

туды з аператарам весці прамы эфір 

з мітынгу на галоўнай плошчы. Ужо 

да сярэдзіны дня яна запоўнілася 

пратэстоўцамі. Бліжэй да канца 

акцыі мы вырашылі «суправадзіць» 

аднаго з апазіцыянераў, Паўла 

Севярынца, да машыны — 

здавалася, што пад аб’ектывамі 

камер сілавікі не рызыкнуць яго 

затрымліваць. Але мы пралічыліся: 

узялі і Севярынца, і майго аператара. 

Дазволіць запіхнуць майго калегу 

ў машыну і павезці ў невядомым 

кірунку я не магла і пачала гучна 

абурацца. Так я апынулася 

ў мясцовым міліцэйскім пастарунку, 

а адтуль была пераведзена 

ў ізалятар часовага ўтрымання за 

«непадпарадкаванне». 

«З надыходзячым 
днём 
Канстытуцыі!» 
і зачыніў дзверы 
камеры. Думаю, 
тая ноч дапамагла 
мне зрабіць 
важны жыццёвы 
выбар: ці гатовая 
я рызыкаваць 
свабодай дзеля 
аднаго рэпартажу? 
Праз тры гады 
я буду пытацца 
сябе, ці варта 
рызыкаваць 
жыццём.

адмаўляла без тлумачэння 

прычын. Зрэшты, прычыну 

ведалі абодва бакі. У краіне, дзе 

існуе дзяржаўная «манаполія» 

на карцінку і не існуе аднаго 

прыватнага ці незалежнага 

навінавага тэлеканала, «Белсат» 

з моманту свайго з’яўлення ў 

2007 годзе быў non grata. Сёння 

ў гэтую катэгорыю рэжым 

змясціў наогул усіх нелаяльных 

журналістаў, а наяўнасць 

акрэдытацыі і журналісцкага 

пасведчання перастала ратаваць 

ад затрыманняў.

Усё лета 2020 года палітычная 

абстаноўка ў краіне імкліва 

напружвалася. Да жніўня яна 

дасягнула кропкі кіпення. Мы 

з калегамі рыхтаваліся да горшага: 

ўспаміналі ўсе пройдзеныя 

курсы па бяспецы, закупляліся 

бронекамізэлькамі (ад куль 

— праўда, толькі ад гумовых, 

некаторых у вольным доступе не 

дастаць), тактычнымі акулярами 

(ад слезацечнага газу), каскамі 

і іншымі атрыбутамі рэпарцёра ў 

гарачай кропцы. 

У адказ на спробу даведацца 

пра далейшы лёс, 

наглядчык 
адчаканіў: 

Абставіны напружваюцца

Праца на «Белсаце» заўсёды 

была звязана з пераследам 

з боку ўладаў. Колькі б разоў 

я не падавала дакументы на 

акрэдытацыю ў МЗС, ведамства 
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Асабіста мне так 
і не давялося 
апрануць 
бронекамізэльку 
падчас абстрэлу 
— уцякаць значна 
прасцей улегцы.

позняй ночы. Да вечара людзі 

збіраліся ля выбарчых участкаў, 

каб запатрабаваць ад камісій 

вывесіць у акне сумленны пратакол: 

колькі прагаласавала за Святлану 

Ціханоўскую.

Мы запісвалі інтэрв’ю з назіральнікам 

на адным з участкаў у цэнтры горада, 

як раптам за спінай майго спікера 

з’явіліся аўтобусы, а з іх выскачылі 

байцы АМАПу. Фінальны стэндап 

запісвала ўжо на бягу. У Мінску ўжо 

пачалі блакаваць мабільны інтэрнэт, 

таму відэа з фрагментам рэпартажу 

мы адпраўлялі ў рэдакцыю з кватэры 

незнаёмага хлопца, які проста забег 

з намі ў пад’езд. Дарэчы, пускаць 

журналістаў да сябе дадому стане 

добрай традыцыяй за наступныя 

месяцы.

Гарачая кропка — Мінск

Праз паўгадзіны, набраўшы паветра 

ў лёгкія і азіраючыся па баках, мы 

выйшлі на вуліцу. Папярэднія вынікі 

галасавання ўжо былі вядомыя: 

каля 80 % за Лукашэнку. Людзі 

пачалі збірацца ў цэнтры, ля стэлы 

Мінск —горад-герой. Але на 

паўдарозе велізарнае людскае мора 

разгарнулася назад: наперадзе стаяў 

кардон ваенных са шчытамі. Яшчэ 

праз хвілін дваццаць, прабіраючыся 

цёмнымі дварамі, мы пачулі гукі 

чыгуначныя шляхі. Раптам з цемры 

выбег паранены мужчына, з нагі ў яго 

цякла кроў, рукі дрыжалі. Ён ухапіў 

аператара за камізэльку з надпісам 

«Прэса» і папрасіў завесці ў 

бяспечнае месца. Непадалёк жылі мае 

сябры. Дабраўшыся да іх кватэры, 

я апрацавала незнаёмцу рану, а ён 

працягнуў флэшку: «Вось, вазьміце, 

я зняў, як чалавека пераехаў аўтазак».

А чацвёртай раніцы я апынулася дома 

і змагла ненадоўга заснуць. Усё толькі 

пачыналася.

У нейкі момант увечары 10 жніўня 

на шырокай вуліцы Прытыцкага 

спыніліся ўсе машыны. Людзі 

сігналілі, уключалі «Пераменаў», 

а потым выйшлі на праезную частку 

і нікуды не збіраліся сыходзіць. 

Некаторыя падняліся на дахі машын 

і разгарнулі бел-чырвона-белыя 

сцягі. Тым часам на перакрыжаванні 

ля метро «Пушкінская» пратэстоўцы 

будавалі барыкады з рэкламных 

стэндаў, кветкавых клумбаў, лавак 

з тэрасы «Макдональдса». Такім 

чынам, з аднаго боку ад сілавікоў іх 

павінны былі абараняць барыкады, 

Асляпляльную сонечную раніцу 9 

жніўня я сустрэла ў прыўзнятым 

настроі, у новым касцюме, з макіяжам 

і прычоскай. На працягу дня наша 

здымачная група курсіравала ад 

аднаго выбарчага ўчастка да іншага. 

Амаль усюды быў поўны аншлаг: 

чэргі жадаючых прагаласаваць 

расцягнуліся на сотні метраў. 

Большасць выбаршчыкаў прыйшло 

з белымі бранзалетамі. Валанцёры 

падносілі людзям ваду і напоі, ставілі 

зэдлікі для пажылых, з вокнаў 

суседніх дамоў грукатала «Пераменаў, 

мы чакаем пераменаў»...

Прамы эфір «Белсата» з вядучымі 

ў студыі і ўключэннямі з розных 

кропак Беларусі планаваўся да 

выбухаў. Цёмнае жнівеньскае 

неба асвятлялі бледныя ўспышкі. 

Яны ўсё набліжаліся, а перад 

намі стаяў трохметровы плот. 

Заціснуўшы мікрафон пад пахай, 

я не без цяжкасці пералезла праз 

яго і пабегла да жылых дамоў праз 
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а з другога — «аўтамайдан». Побач 

з суровымі хлопцамі ў касках стаялі 

зусім юныя дзяўчаты, загарнуўшыся ў 

нацыянальныя сцягі. Яны размалявалі 

твары бел-чырвонай фарбай, спявалі 

песні, плялі вянкі. 

Я запісвала інтэрв’ю з хлопцамі, якія 

цягнулі смеццевы бак на барыкаду. 

Паветра над «Пушкінскай» было 

наэлектрызавана. Навяла камеру 

Ногі не слухаюцца. Каска занадта 

цяжкая. З крыкам «Журналіст!» 

я ўбегла ў першы адкрыты пад’езд 

і ўпала на падлогу на лесвічнай 

пляцоўцы сярод іншых людзей. Раптам 

на паверсе адчыніліся дзверы: «Сюды, 

хутчэй!» Так я пазнаёмілася з Верай 

і Аляксандрам. Пакуль выходзіла ў эфір 

«Белсата» па тэлефоне, прыгнуўшыся 

на балконе, у кватэру ўнізе стрэлілі 

сілавікі, пачуўся звон шкла. Выбухі 

і стральба пад вокнамі не сціхалі 

яшчэ некалькі гадзін. Мы выключылі 

святло і ляжалі на падлозе — чалавек 

дзесяць незнаёмцаў, трымаючыся за 

рукі і абліваючыся потам. Пад раніцу 

гаспадыня заварыла для мяне моцны 

чай, выдала свой халат і паслала на 

канапе.

Доўга прапрацаваць у такім 

рэжыме фізічна немагчыма, так 

што на восьмы дзень пратэстаў 

я страціла прытомнасць на плошчы 

Незалежнасці, прама на мітынгу, 

дзе выступаў з трыбуны, пырскаючы 

слінай, Лукашэнка. Ачуняла я на руках 

у дужага мужчыны ў цывільным, які нёс 

мяне праз натоўп да машыны “Хуткай”, 

а на пасе ў яго вісела рацыя.

Фота: Ірына Арахоўская

тэлефона на мігцелкі,  якія з’явіліся 

ўдалечыні спецтранспарту. «Яны 

яшчэ далёка», — паспела падумаць 

я, і ў наступны момант на асфальт 

побач прыляцелі нешта яркае. Белая 

ўспышка. Грукат. Нічога не чую. Яшчэ 

ўспышка. Тэлефон зваліўся на зямлю. 

...Да канца жніўня ўлады пачалі мэтанакіраванае 
паляванне на журналістаў. Выходзіць працаваць 
на вуліцу ў камізэльцы «Прэса» стала небяспечна. 
27 жніўня сілавікі яшчэ да пачатку акцыі пратэсту 
затрымалі пяцьдзясят журналістаў і фатографаў 
вядучых недзяржаўных СМІ. 

Большую частку з іх тады ўсё 

ж адпусцілі праз некалькі гадзін, але 

мяне і яшчэ траіх калегаў пакінулі на 

ноч у актавай зале Кастрычніцкага 

РУУС. Характэрна, што перад 

затрыманымі міліцыянеры выставілі 

пачастунак: кава, зефір, печыва, 

тушонку. І ўключылі відэазапіс. 

«На гэтым зефіры кроў мірных 

грамадзян!» — сказаў адзін калега.

«Ад часу майго незаконнага 

затрымання абвяшчаю галадоўку 

да вызвалення», — дадала я. 

Раніцай, пасля суда, мяне выпусцілі 

на свабоду, а пратакол за «ўдзел 

у несанкцыянаванай акцыі» адправілі 

на дапрацоўку ў міліцыю.

Халодная раніца на Акрэсціна

«На выхад! Тварам да сцяны, рукі 

на сцяне далонямі наперад! Зняць 

абутак! Рукі за спіну!»

Крыкі наглядчыцы праганяюць 

рэшткі сну. Я стаю ў калідоры 

і гляджу на агідны шэра-блакітны 

бляск сцяны. Побач са мной у той 

жа паставе застылі яшчэ чацвёра 

жанчын рознага ўзросту: малодшай 

21, хоць выглядае яна падлеткам, 

старэйшай — за 50. Ноччу яна 

вельмі хвалявалася, таму што 

людзі ў форме схапілі яе дачку 

— «невысокая такая, з кароткімі 

валасамі пасля анкалогіі, раптам 

вы бачылі?»
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Праз хвіліну нас зноў заводзяць 

у камеру. Пасля «шмону» тут усё 

перавернута: зноўку трэба рассцілаць 

брудныя матрацы, збіраць раскіданыя 

пракладкі, шчоткі, сурвэткі. 

У пыле на падлозе ляжыць маленькае 

цацачнае тыграня, якога мне дазволілі 

пранесці з сабой.

— Цікава, што яны чакалі тут знайсці?

— Бог з імі, дзяўчынкі, давайце 

гарбату піць, а то амаль астыла. 

Частуйцеся!

Пакуль я адзіная, да каго 

дайшла перадача з хаты. Водар 

шакаладнага печыва, беражліва 

складзенага мужам у пакецік, 

трапляе ў нос і змешваецца са 

смуродам прыбіральні — брудна-

карычневай дзіркі ў падлозе. Да горла 

падступаюць ваніты. Пачынаецца 

чарговае раніца на Акрэсціна.

... Мяне затрымалі разам 

з аператарам 12 верасня падчас 

прамога эфіру з жаночага маршу. 

Пад’ехаў бусік, выскачыў АМАП — усё 

ў пратэстоўцаў — вас бы ніхто 

не крануў. Дарэчы, вы не хочаце 

звольніцца з органаў? Ёсць праграмы 

падтрымкі, дапамагаюць з грашыма, 

напэўна, нават з жыллём ...

Пры слове «жыллё» ён зацікаўлена 

ўскінуў бровы.

— Што, прама жыллё дадуць?

Мабыць, моцны фактар.

Мы тут усе разам

Ежа на Акрэсціна — асаблівае 

задавальненне. Я глытаю пару лыжак 

вязкай масы, якую тут называюць 

«аўсянка», але ванітавы рэфлекс дае 

аб сабе знаць. Да перадачы планую 

пратрымацца на змочаных вадой 

кавалачках шэрага хлеба. Калі доўга 

валяць у роце мякіш, ён здаецца 

салодкім. Ад слабасці цягне на сон. 

Не заўважаю, як праходзіць час да 

абеду.

— Уха, дзяўчынкі, ушычка! У нас 

сёння рыбны дзень! – крычала тая, 

што разносіла ежу, грукоча міскамі 

ў калідоры. Перада мной зноў 

незразумелая каша, блакітнаватая 

сасіска і ядзерная квашаная капуста. 

Можа, праз тыдзень галадоўкі 

я і з’ела б усё дарэшты. Пакуль 

здужала толькі капусту. Хоць 

і яна прабыла ў страўніку нядоўга. 

А загадка, адкуль у гарбаты такі 

дзіўны густ, раскрылася нечакана: 

на дне плаваў укормлены мураш. 

— А на вячэру піць даюць? — 

пытаюся.

— Кідай піць, досыць будзе! 

— залівіста смяецца тая, што 

разносіла ежу.

Ноччу мяне перавялі ў камеру на 

пяцёра чалавек, дзе спальных 

месцаў усяго чатыры. Мне яшчэ 

пашанцавала: падчас масавых 

затрыманняў у такую   камеру 

запіхваюць дзясяткі чалавек. 

Я ўладкоўваюся на адных нарах 

з Веранікай, яна ветэрынар. На 

верхніх ложках — дызайнер Дыяна 

і педагог харавога спеву Лізавета. 

Побач ляжыць Таццяна, у якой 

затрымалі хворую дачку.

— Дакладней, першай затрымалі 

Віку, а я ўстала перад аўтазакамі  

і ні з месца — там жа маё дзіця!

па стандартнай схеме. Гадзін пяць нас 

марынавалі ва ўчастку, спрабавалі 

разгаварыць на тэму палітыкі і адносін 

да пратэстоўцаў. Застаўшыся ні 

з чым, проста перасталі звяртаць 

увагу і ткнуліся ў тэлефоны, чакаючы 

загаду начальства.

У выніку павезлі на Акрэсціна 

ў службовай «Газелі» з наглуха 

зашморгненымі шторкамі.

Два канвойных, абодва маладыя 

і румяныя, кроў з малаком, збоку 

пазіралі на мяне, як на экзатычнага 

звярка. У выніку адзін з іх не 

вытрымаў і спытаў, чаму мне дома 

не сядзелася.

— Вы разумееце, што цяпер усе 

ненавідзяць міліцыю? — пераводжу 

тэму.

— І за што?

— За тое, што людзі выходзілі  

ад вас усе сінія ад збіцця.

— А трэба было глядзець, як 

яны кідаюць кактэйлі Молатава 

ў супрацоўнікаў?!

— Каб вы не нагналі спецтэхнікі, 

не стралялі б на паражэнне 
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Пасля адбою ніхто не спіць. Мы 

гаворым усю ноч да світання: пра 

палітыку, пра будучыню, пра нашыя 

сем’і, працу, пра планы, якім не 

І толькі калі суддзя сказала «Справу 

адправіць на дапрацоўку ў РУУС...», 

не змагла стрымаць эмоцый 

і крыкнула:

«Хто верне мне тры дні жыцця?»

***

На самай справе, мне вельмі 

пашанцавала. Ужо ў кастрычніку 

журналістам рэдка давалі трое сутак, 

іх усё часцей саджалі на максімальны 

тэрмін — 15.

Пасля невялікага адпачынку на 

прыродзе я вярнулася ў строй. 

Кожную нядзелю, калі ў Мінску 

праходзяць маршы (і брутальныя 

разгоны) мы з аператарам садзімся 

ў машыну і робім колы па горадзе 

следам за шматтысячным патокам 

дэманстрантаў. Як правіла, разганяць 

іх прыязджаюць байцы ГУБАЗіК 

у цывільным, бронекамізэльках пад 

спартыўнымі курткамі і з дручкамі 

ў руках. Часам замест дручкоў 

— звычайныя драўляныя палкі. 

Яны грамяць кафэ, дзе хаваюцца 

спалоханыя людзі, ўрываюцца 

ў кватэры, затрыманых кладуць 

тварам у зямлю і збіваюць. Мірных 

пратэстоўцаў абстрэльваюць 

святлашумавымі гранатамі і гумовымі 

кулямі. Пацярпелых ад гвалту — 

тысячы. Забітых як мінімум восем. 

Ніводнай крымінальнай справы на 

сілавікоў няма да гэтага часу.

Затое грамадзянскую супольнасць 

яны косяць штодня: на дадзены 

момант узбуджана каля 1000 

крымінальных спраў. Сёння палітвязні 

— гэта медыкі, студэнты, дзеячы 

культуры, падлеткі, прафесійныя 

спартсмены, звычайныя мінакі.  

І, вядома, журналісты. Прама 

зараз за кратамі застаецца 17 маіх 

калегаў. Некаторыя з іх былі збітыя 

ў міліцэйскім участку.

Мне ўвесь час прапануюць з’ехаць 

за мяжу, няхай нават часова, 

перачакаць небяспеку ў Польшчы 

ці Літве. На самай справе, як доўга 

я гатовая працягваць працаваць 

ва ўмовах, калі прастора свабоды 

звужаецца штогадзіну? Калі кожны 

дзень пачынаецца з навін аб чарговых 

ператрусах і затрыманнях? Не ведаю, 

наканавана спраўдзіцца ў бліжэйшыя 

дні. Жартуем:

— Усё гэта нагадвае нейкую бальніцу.

— Так, толькі хворыя тут — не мы.

Для многіх прагучыць дзіўна, але мне было па-
журналісцку цікава вывучыць гэтае жудаснае месца 
знутры. Так, распранацца дагала пры даглядзе 
зневажальна. Так, матрацы ў шэрых разводах 
і смярдзяць. Так, ежу немагчыма ўзяць у рот. Але 
кожны раз, калі на вочы наварочваліся слёзы адчаю, 
цешыла думка: я не адна. Побач новыя сяброўкі, 
арыштанты ў суседніх камерах — лекары, артысты, 
спартсмены і мае калегі-журналісты. Мы тут усе 
разам.

Праз пару дзён, атрымаўшы ад 11 да 

13 сутак арышту, мае сакамерніцы 

былі этапаваныя ў жодзінскую турму.

15 верасня зранку мяне прывялі на 

суд па скайпе ў суседнім будынку 

ІЧУ. Сведкі — амапаўцы, якія 

прымалі ўдзел у затрыманні, не 

з’явіліся. Суддзя Алена Жывіца 

хутка азнаёмілася з пісьмовымі 

матэрыяламі справы, паглядзела 

фрагмент прамой трансляцыі 

жаночага маршу, дзе было відаць, 

што «непадпарадкаваннем міліцыі» 

з майго боку і не пахла, і аб’явіла 

перапынак на 15 хвілін для прыняцця 

рашэння.

Я праседзела на крэсле перад 

экранам ноўтбука амаль тры гадзіны. 
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у мяне няма адказу. Але я дакладна 

ведаю, што ў Беларусі застаюцца 

людзі, якія ўжо чацвёрты месяц 

выходзяць на вуліцу з бел-чырвона-

белым сцягам і кветкамі. А значыць, 

трэба паказаць іх у эфіры «Белсату».

12 лістапада ў рэанімацыі не 

прыходзячы ў прытомнасць памёр 

31-гадовы Раман Бандарэнка. За 

дзень да гэтага яго затрымалі за тое, 

што не дазволіў сілавікам зрэзаць 

бел-чырвоныя стужкі ў адным 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Кацярына Андрэева і Дар’я Чульцова 

былі затрыманыя ў нядзелю, 

15 лістапада 2020 года, на Плошчы 

Перамен, адкуль яны вялі стрым 

з мірнага пратэсту мясцовых 

жыхароў, якія абаранялі месца памяці 

нявінна забітага там за некалькі дзён 

да гэтага 31-гадовага мастака Рамана 

Бандарэнкі. За парушэнне артыкулаў 

23.34 і 23.4 КаАП («Удзел у масавых 

беспарадках» і «Непадпарадкаванне 

законнаму распараджэнню асобы 

пры выкананні службовых абавязкаў») 

кожнай з іх прысудзілі сем сутак 

арышту. Наступны суд працягнуў 

пакаранне, у выніку чаго журналісткі 

застануцца за кратамі яшчэ два 

месяцы, да 20 студзеня 2021 года. 

У цяперашні час (сярэдзіна снежня 

2020 года) дзяўчаты знаходзяцца 

ў следчым ізалятары ў Жодзіне. 

Яны абвінавачаны ў «арганізацыі 

і  падрыхтоўцы дзеянняў, што груба 

парушаюць грамадскі парадак, 

або актыўным удзеле ў іх» (арт. 

342 п. 1 Крымінальнага кодэкса), 

што прадугледжвае па беларускім 

заканадаўстве да трох гадоў 

пазбаўлення волі (Заўв. Рэд.).

з двароў Мінска. Паўтары гадзіны 

ў РУУС. “Хуткая” прывезла ўжо ў коме. 

Вельмі цяжкая чэрапна-мазгавая 

траўма, ацёк мозгу. Яго проста забілі 

да смерці на вачах усёй краіны. 

За суткі ў двары з’явіўся народны 

мемарыял, увесь засыпаны кветкамі. 

Людзі працягваюць несці кветкі 

і рыхтуюцца да нядзельнага Маршу 

смелых. Значыць, трэба паказаць 

і гэта ў эфіры «Белсату». Вось таму 

я застаюся. Як кажа адна мая калега, 

трымаемся на свяшчэннай лютасці.

Кацярына Андрэева

Фота: Олег Решетняк / Belsat.
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