
ПЕ РА КЛАД ЧЫК 
МА НАР ХА

Дня мі Бі-бі-сі зга да ла сем ма-

ла вя до мых гіс та рыч ных фак таў 

пра вы ба ры ў Ту ман ным Аль бі ё не. 

Аказ ва ец ца, пер шы прэм' ер у Бры-

та ніі з'я віў ся не та му, што кра і на 

бы ла та кая пра грэ сіў ная і «на пе-

ра дзе пла не ты ўсёй», а та му, што 

ў яе з'я віў ся ка роль, які ні сло ва не 

га ва рыў па-анг лій ску. Пас ля смер-

ці апош няй са Сцю ар таў, ка ра ле-

вы Ган ны, кра і на апы ну ла ся без 

мяс цо ва га кан ды да та на ка ро ну. 

Спра ва ў тым, што пас ля вы гнан ня 

ка ра ля-ка та лі ка Джэй мса (Яка ва) ІІ 

бры тан цы за ка на даў ча за ма ца ва лі 

аба вяз ко вае пра ві ла: ма нарх па-

ві нен быць толь кі пра тэ стан там. 

Прэ тэн дэнт знай шоў ся. Не вя лі кая 

ня зруч насць за клю ча ла ся ў тым, 

што быў ён нем цам і на мо ве но-

вых пад да ных не раз маў ляў зу сім. 

Прый шло ся пры ста віць да яго па-

моч ні ка-пе ра клад чы ка, па лі ты ка 

ад пар тыі ві гаў Ро бер та Уол па ла, 

які вы кон ваў функ цыі га лоў на га 

скарб ні ка, мі ніст ра фі нан саў і лі-

да ра Па ла ты аб шчын. Фак тыч на ён 

быў прэм' е рам, але вось та кой па-

са ды та ды яшчэ не бы ло. Спа чат ку 

сам тэр мін «прэм' ер-мі ністр» быў 

тро хі па гард лі вы і на ват зболь ша га 

здзек лі вы. Анг лій скі іс тэб ліш мент 

да ваў зра зу мець вы скач ку, што 

ён да сва іх вы шынь даб ра ўся не 

за слу жа на, а вы ключ на па не зра-

зу ме лым кап ры зе ма нар ха.

Ця пер жы ха ры Злу ча на га Ка ра-

леў ства ад праў ля юц ца строй ны мі 

шэ ра га мі да вы бар чых урнаў, не 

за дум ва ю чы ся пра тое, што вы-

бар чае пра ва ста ла ўсе агуль ным 

да лё ка не ад ра зу. Ма ла та го што 

га ла са ваць маг лі не ўсе, дык яшчэ 

і да 1832 го да не бы ло ні я кіх адзі-

ных пра ві лаў. І кож ны пры ход (вы-

бар чая акру га) вы ра шаў пы тан не 

аб тым, хто мо жа га ла са ваць, па-

свой му. У ад ных, на прык лад, трэ-

ба бы ло быць зем ле ўла даль ні кам, 

пры чым кошт зям лі па ві нен быў 

скла даць не менш за 40 шы лін гаў 

(пры клад на 130 фун таў стэр лін гаў 

на су час ныя гро шы). У ін шых жа 

ад даць свой го лас мог кож ны ча-

ла век, у яко га быў учас так зям лі, 

до сыць вя лі кі, каб на ім мог ста яць 

улас ны дом — хоць бу дан, але з 

улас ным агме нем, на якім мож на 

бы ло за кі пя ціць ка цёл ва ды.

Да жан чын бры тан ская вы бар-

чая сіс тэ ма спа чат ку ста ві лася гэ-

так жа, як і ва ўсім ас тат нім све це: 

да вы ба раў іх не да пус ка лі. Але бы лі 

і вы клю чэн ні. У тых вы бар чых акру-

гах, дзе пра ва го ла су вы зна ча ла-

ся коль кас цю ру хо май і не ру хо май 

ма ё мас ці, за мож ныя ўдо вы цал кам 

маг лі пры няць удзел у па лі тыч ным 

пра цэ се. Шчы ра ка жу чы, да лё ка не 

ўсе яны гэ тым пра вам ка рыс та лі ся, 

ад праў ля ю чы да вы бар чых урнаў 

яко га-не будзь сва я ка су праць лег-

ла га по лу. Вя до мы прэ цэ дэнт, ка лі ў 

1829 го дзе ад на да ма, ма быць, абу-

ра ная та кой не спра вяд лі вас цю, пе-

ра апра ну ла ся ў муж чын скі кас цюм 

і па спра ба ва ла пра га ла са ваць пад 

імем «міс тэ ра Ве вер мэ на». Пад роб-

ка, на жаль, бы ла рас кры тая, і яе 

го лас не за лі чы лі.

ГА ЛА СУ ЮЦЬ... АВЕЧ КІ
У граф стве Уілт шыр, тым са-

мым, дзе зна хо дзяц ца Стоў нхэндж 

і го рад Солс бе ры, меў ся вы бар чы 

ўчас так, у якім лю дзей не бы ло на о-

гул. Бы лі ад ны авеч кі. Пры гэ тым 

на пра ця гу 130 га доў ён спраў на 

па стаў ляў у Па ла ту аб шчын двух 

пар ла мен та ры яў. Гэ та ста ла маг-

чы мым дзя ку ю чы слаў най бры-

тан скай бю ра кра тыі, якая шчас на 

іс на ва ла ра зам з не менш слаў най 

бры тан скай дэ ма кра ты яй, іра ні зуе 

Бі-бі-сі. Ка лісь ці бы ла ў гэ тай акру-

зе вё сач ка, у якой, па вод ле афі-

цый ных па пер, жы лі 11 ча ла век. 

На са мрэч, яны там ужо даў но не 

жы лі, і адзі ны мі «вы бар шчы ка мі» 

бы лі авеч кі. На пэў на, і свін ні так са-

ма, Уілт шыр імі як раз і зна ка мі ты. 

Але вёс ка па па пе рах лі чы ла ся за-

се ле най, а зна чыць, яе вар та бы ло 

прад стаў ляць у Па ла це аб шчын. 

У вы ні ку за кож ны зя мель ны ўчас-

так, які дае пра ва на вы лу чэн не 

кан ды да та, іш ла са мая са праўд ная 

вай на. За адзін з іх, на прык лад, 

бы ло ад да дзе на 60 ты сяч фун таў, 

та ды як са праўд ны кошт яго быў 

дзесь ці фун таў 700. Ка лі пе ра вес ці 

гэ тыя 60 ты сяч на су час ныя гро-

шы, атры ма ец ца не каль кі дзя сят-

каў міль ё наў.

Дас ціп ныя вы бар чыя ўлёт кі, а 

так са ма пе рад вы бар ныя куп ле ты 

ка рыс та лі ся вя лі кай па пу ляр нас-

цю. Доб рым то нам лі чы ла ся пе ра-

ра біць усім вя до мыя па тры я тыч ныя 

спе вы на ак ту аль ны лад. На прык-

лад, адзін кан ды дат па іме ні Ро-

берт (Боб) вы сту паў за ска са ван не 

ма нар хіі. За мест слоў на цы я наль-

на га гім на Gоd Sаvе thе Kіng (Бо-

жа, ахоў вай ка ра ля) спя ва ла ся: 

«Bоb Shаvе thе Kіng (Боб, па га ліў 

ка ра ля)». Іды ё ма бы ла зу сім не ня-

він ная і азна ча ла: «Боб, ад рэж яму 

га ла ву!»

Сац се так та ды, ка неш не ж, не 

бы ло. Не бы ло на ват мік ра фо наў. 

Кан ды да там, якія жа да лі па вы сіць 

сваю па пу ляр насць, па тра ба ва ла-

ся пе ра кры чаць ве лі зар ны на тоўп, 

які да лё ка не заў сё ды быў доб ра-

зыч лі вы. Вя до ма, ка лі кан ды дат 

быў свой, то яго маг лі су стра каць 

ві таль ны мі кры ка мі. Ну, а не па-

жа да ным да во дзі ла ся дрэн на. Не 

аб ця жар ва ю чы ся пра ві ла мі доб-

рых па во дзі н, гра ма дзя не кі да лі ў 

пра моў цаў здох лых ка тоў, са бак, 

а так са ма са ба чыя экс крэ мен ты і 

на ват ка мя ні.

Як па ве да мі ла Бі-бі-сі, аса бняк 

на Даў нінг-стрыт, у якім зна хо дзіц-

ца афі цый ная рэ зі дэн цыя прэм' ер-

мі ніст ра, не заў сё ды іс на ваў пад 

ну ма рам 10. Спа чат ку ён фі гу ра-

ваў пад ну ма рам 5. По тым ну ма ры 

пе ра та са ва лі. Ча му так ад бы ло ся, 

ні хто дак лад на не ве дае. Але пер-

шым на сель ні кам до ма 10 (ці 5) 

быў той са мы пер шы прэм' ер, які 

та ды яшчэ прэм' е рам не на зы ваў-

ся, Ро берт Уол пал. Ці ка ва, што над 

шчы лі най для ліс тоў да гэ туль ві сіць 

ла ту не вая шыль дач ка з яго афі-

цый ным ты ту лам: «Пер шы лорд 

каз на чэй ства».

БО ТЫ ПЯ РА
З «брэк сі там» у Ту ман ным 

Аль бі ё не ўсё за кру ці ла ся тры з 

па ло вай га ды та му, ка лі 23 чэр ве-

ня 2016-га ад быў ся рэ фе рэн дум 

ад нос на член ства Вя лі ка бры та-

ніі ў Еў ра пей скім Са ю зе, на якім 

51,9 пра цэн та вы бар шчы каў вы-

ка за лі жа дан не па кі нуць ЕС. Пас ля 

гэ та га прэм' ер-мі ністр Дэ від Кэ ме-

ран сы шоў у ад стаў ку, а но вым кі-

раў ні ком ура да ста ла Тэ рэ за Мэй, 

якая за пус ці ла пра цэс «брэк сі ту». 

У чэр ве ні 2017 го да прай шлі да тэр-

мі но выя вы ба ры, у вы ні ку якіх Мэй 

за ха ва ла за са бой па са ду. Ад нак 

з-за праб лем з «брэк сі там» яна 

так са ма сыш ла ў ад стаў ку ў маі 

2019-га. А ў лі пе ні но вым лі да рам 

кан сер ва тыў най пар тыі быў абра-

ны Бо рыс Джон сан, які так са ма за-

няў па са ду прэм' ер-мі ніст ра.

Стаў шы кі раў ні ком ура да, Джон-

сан трой чы пра па ноў ваў пра вес ці 

да тэр мі но выя вы ба ры, ад нак кож-

ны раз Па ла та аб шчын ад маў ля ла 

яму ў гэ тым. У вы ні ку ад па вед ны 

за ко на пра ект быў пра па на ва ны 

лі бе раль на-дэ ма кра тыч най і Шат-

ланд скай на цы я наль най пар ты я мі 

28 каст рыч ні ка, ужо на на ступ ны 

дзень ён быў ухва ле ны ура дам (за 

вы клю чэн нем дня пра вя дзен ня вы-

ба раў, бо пер ша па чат ко ва пра па-

ноў ва ла ся пра вес ці іх 9 снеж ня, а 

ў вы ні ку яны бы лі пры зна ча ныя на 

12-е). Па праў ка, якая змя няе да ту 

на 9 снеж ня, не прай шла з пе ра ва-

гай у 315 га ла соў су праць 295. Кан-

чат ко вае ра шэн не па за ко на пра-

ек це бы ло пры ня та 438 га ла са мі 

су праць 20. 12 снеж ня вы бар шчы кі 

Злу ча на га Ка ра леў ства ад пра ві лі-

ся на ўчаст кі, каб вы браць но вы 

пар ла мент, а зна чыць, і прэм' ер-

мі ніст ра (у Бры та ніі і чле ны ўра да, 

і прэм' ер-мі ністр з'яў ля юц ца дзей-

ны мі чле на мі Па ла ты аб шчын).

Ці ка ва, што Бі-бі-сі ўпер шы-

ню пры мя ні ла «паў аў та ма тыч ную 

жур на ліс ты ку» для асвят лен ня 

сне жань скіх пар ла менц кіх вы ба-

раў. Дзя ку ю чы пра гра ме-ро ба ту 

пер шыя вы ні кі га ла са ван ня па 

ўсіх 650 акру гах з'яў ля лі ся на сай-

це кам па ніі «праз лі ча ныя хві лі ны» 

пас ля яго за вяр шэн ня. Зрэш ты, 

без «жы вых жур на ліс таў» па куль 

усё ж не абы шло ся: рэ пар цё ры 

Бі-бі-сі за га дзя на пі са лі для сва-

іх ка лег-ро ба таў на рых тоў кі, «якія 

пра ду гледж ва юць усе маг чы мыя 

сцэ на рыі і форс-ма жо ры». А ўжо 

по тым ма шы на да да ва ла ў іх па-

трэб ныя ліч бы.

ПАД ШЧАС ЛІ ВАЙ 
ЗОР КАЙ

Ха рак тар — гэ та лёс, мо гуць 

ска заць пра Бо ры са Джон са на па-

лі то ла гі, якія шмат га доў на зі ра лі за 

тым, як ён упар та ішоў да па стаў-

ле най мэ ты, за ўва жы ла Еurоnеws. 

Ня гле дзя чы на ня ўда чы, за па вет-

ная дзве ры прэм' ер скай рэ зі дэн цыі 

на Даў нінг-стрыт,10 ад чы ні лі ся-та кі 

пе рад ім 24 лі пе ня 2019 го да. Мэр 

Лон да на з 2008-га да 2016 го да і 

мі ністр за меж ных спраў у пер шым 

і дру гім ка бі не тах Тэ рэ зы Мэй, 

Джон сан пе ра сеў у крэс ла кі раў-

ні ка ўра да ў мо мант, ка лі кры зіс з 

вы ха дам Вя лі ка бры та ніі з ЕС стаў 

пры маць за цяж ны ха рак тар.

Вя до мы бліз кім і сяб рам як Аляк-

сандр Бо рыс дэ Пфе фель-Джон сан, 

ён да во лі ра на вы браў для па лі тыч-

най кар' е ры дру гое імя, якое хут ка 

ста ла вя до мым. Джон сан на ра дзіў-

ся ў Нью-Ёр ку, у сям'і ін тэ ле кту а лаў. 

Яго пра дзед па баць ку — ту рэц кі 

жур на ліст Алі Ке маль — быў па ка-

ра ны пас ля пры хо ду да ўла ды Ата-

цюр ка. Бо рыс Джон сан, які атры маў 

вы дат ную аду ка цыю ў Вя лі ка бры та-

ніі, так са ма па чы наў у жур на ліс ты-

цы. Ён пра ца ваў ка рэс пан дэн там 

Dаіlу Tеlеgrарh у Бру се лі і на быў 

вя до масць, дзя ку ю чы яр ка му сты-

лю і рэз кім еў рас кеп тыч ным ар ты-

ку лам.

Ка лі ў 2001 го дзе Джон сан абі-

ра ец ца ў Па ла ту аб шчын ад Кан-

сер ва тыў най пар тыі па акру зе 

Хен лі, яго ха рыз ма тыч ная асо ба 

ўжо доб ра вя до мая бры тан цам. 

Агля даль ні кі пад крэс лі ва юць, што 

з са ма га па чат ку яму спа да рож ні-

чае пос пех: ка лі ў ся рэ дзі не 2000-х 

ста но віц ца вя до ма аб тым, што ён 

хлу сіў пра па за шлюб ную су вязь, 

зна хо дзя чы ся ў шлю бе з Кэт рын 

Уі лер і быў шы баць кам чац вя рых 

дзя цей, гэ та каш туе яму мес ца ў 

«це ня вым ка бі не це», але не азна-

чае кан ца па лі тыч най кар' е ры, як 

маг ло ад быц ца з кім-не будзь ін-

шым. Больш за тое, праз не каль кі 

га доў ён ад ва ёў вае ў лей ба рыс таў 

Лон дан і за ста ец ца на па са дзе мэ-

ра два тэр мі ны, ар га ні за ваў шы ў 

тым лі ку Алім пій скія гуль ні — 2012. 

За тым, як ні чо га ні я ка га, вяр та ец ца 

ў на цы я наль ную па лі ты ку, стаў шы 

тва рам вы бар чай кам па ніі Тэ рэ зы 

Мэй і ўз на ча ліў шы знеш не па лі-

тыч нае ве дам ства. Ка лі ж сё ле та 

7 чэр ве ня Мэй скла ла з ся бе паў на-

моц твы, стра ціў шы над зею да біц ца 

ад пар ла мен та ад аб рэ ння здзел кі 

па «брэк сі це», у кан сер ва тыў най 

пар ла менц кай боль шас ці не бы-

ло ін шай кан ды да ту ры на крэс ла 

прэм' е ра, акра мя Бо ры са Джон са-

на. Сне жань ская па лі тыч ная кам-

па нія, якую Бі-бі-сі па раў на ла з 

прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі ў Злу ча ных 

Шта тах, па ка за ла, што яму і на да-

лей спа да рож ні чае пос пех. Да рэ-

чы, пер шым з пе ра мо гай (яшчэ да 

аб вя шчэн ня афі цый ных вы ні каў) 

Джон са на па він ша ваў ме на ві та 

прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп. 

Пра гэ та ён на пі саў у сва ім Twіttеr. 

«Вы гля дае як вя лі кая пе ра мо га для 

Бо ры са ў Вя лі ка бры та ніі!» — ад-

зна чыў аме ры кан скі лі дар.

«РАЗ ВОД» 
ДА КА ЛЯ ДАЎ

Клю ча вым пы тан нем ця пе раш-

няй вы бар чай кам па ніі ста ла, не-

су мнен на, праб ле ма «брэк сі ту». 

Джон сан пры гэ тым на стой вае, што 

ўхва лен не ця пе раш ня га па гад нен-

ня да зво ліць Вя лі ка бры та ніі вяр-

нуць кант роль над за ка на даў ствам, 

фі нан са мі і міг ра цый най па лі ты кай. 

Прэм' ер лі чыць, што пе ра мо га кан-

сер ва та раў на вы ба рах азна чае 

кан чат ко вае ра шэн не па «брэк-

сі це», што пры вя дзе да ўсплёс ку 

за меж ных ін вес ты цый. Джон сан 

спа сы ла ец ца на да сле да ван не 

Gоldmаn Sасhs, па вы ні ках яко га 

зроб ле на вы сно ва, што 150 млрд 

фун таў стэр лін гаў ($192 млрд) бу-

дуць раз бла ка ва ныя.

То ры, акра мя ўся го ін ша га, атры-

ма лі боль шасць і ў мност ве бы лых 

ра бо чых акруг на поў на чы і ў цэнт ры 

кра і ны, дзе вы бар шчы кі тра ды цый-

на га ла са ва лі за лей ба рыс таў, але 

на рэ фе рэн ду ме 2016-га ў боль шас-

ці вы ка за лі ся за вы хад з Еў ра са ю за. 

Сам 70-га до вы Джэ рэ мі Кор бін пас-

ля аб' явы аб вы ні ках па яго лон дан-

скай акру зе ска заў, што на на ступ-

ныя вы ба ры пар тыю не па вя дзе. Ад-

мет на, што пе ра мо гу пар тыі Джон-

са на друж на прад каз ва лі са цы ё -

ла гі. Яшчэ адзін вы раз ны сіг нал — 

вок лад ка са май ты раж най га зе ты 

кра і ны Thе Sun. Ка го пад трым лі вае 

яе ўла даль нік Ру перт Мер дак, той 

прак тыч на заў сё ды і вый грае. Ця пер 

вы дан не ад на знач на вы ка за ла ся за 

Кан сер ва тыў ную пар тыю.

Што ж да лей? Бо рыс Джон сан 

мае на мер ужо да 25 снеж ня на-

кі ра ваць у пар ла мент на га ла са-

ван не па гад нен не па «брэк сі це», 

уз год не нае ў каст рыч ні ку з ЕС. 

Акра мя гэ та га, у сва ім вы бар чым 

ма ні фес це прэм' ер па абя цаў уз-

мац ніць унут ра ную бяс пе ку Вя лі-

ка бры та ніі з да па мо гай па шы рэн ня 

шта таў па лі цыі на 20 ты сяч ча ла-

век. Так са ма ён мяр куе па вя лі чыць 

бюд жэт На цы я наль най служ бы 

ахо вы зда роўя Вя лі ка бры та ніі, на-

кі роў ваць больш срод каў на ўтры-

ман не дзяр жаў ных школ, за няц ца 

рэ кан струк цы яй да рог і ме ра мі па 

па вы шэн ні энер га эфек тыў нас ці. 

Рэа лі за ваць усе гэ тыя на ме ры ця-

пер бу дзе знач на пра сцей, па коль кі 

ў кан сер ва та раў — пе ра ка наў чая 

пар ла менц кая боль шасць.

За хар БУ РАК.

Вя лі ка бры та нія чар го вы раз ста ла су свет ным ньюс мей ке-

рам. На ві ны з Ту ман на га Аль бі ё на апош нія не каль кі дзён бы лі 

ў «то пе» су свет ных ін фар ма генц тваў. Яно і зра зу ме ла: усім 

кар це ла да ве дац ца, як вы ра шыц ца ад на з га лоў ных інт рыг 

су свет най геа па лі ты кі. Ад та го, хто пе ра мо жа на вы ба рах 

у Вя лі ка бры та ніі на пра мую за ле жыць да лей шы лёс «шлю ба-

раз вод на га пра цэ су» аст раў ной кра і ны і Еў ра пей ска га са ю за, 

які доў жыц ца ўжо не адзін год. Кан сер ва тыў ная пар тыя на 

ча ле з прэм' ер-мі ніст рам і еў рас кеп ты кам Бо ры сам Джон са-

нам па вы ні ках га ла са ван ня за ва я ва ла боль шасць у Па ла це 

аб шчын. То ры атры ма лі 364 з 650 мес цаў у анг лій скім пар ла-

мен це — най леп шы вы нік з 1987 го да. Га лоў ныя са пер ні кі кан-

сер ва та раў, лей ба рыс ты на ча ле з Джэ рэ мі Кор бі нам, зай ме лі 

203 ман да ты, Шат ланд ская на цы я наль ная пар тыя — 48, Лі бе-

раль на-дэ ма кра тыч ная пар тыя — 11 ман да таў, паў ноч на -

ір ланд ская Дэ ма кра тыч ная юні я нісц кая пар тыя — 8, Шын 

фейн («Мы са мі» ў пе ра кла дзе з ір ланд скай — вы сту пае за 

адзі ную рэс пуб лі кан скую Ір лан дыю) — 7, Пар тыя Уэль са — 4, 

зя лё ныя — 1. Як га ла са ва лі ў Вя лі ка бры та ніі?

ТО РЫ НА КА НІТО РЫ НА КА НІ
Па за чар го выя пар ла менц кія вы ба ры ў Вя лі ка бры та ніі 

за вяр шы лі ся пе ра мо гай кан сер ва та раў
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