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Алег ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў 

па між на род ных спра вах, — 

пра асаб лі вас ці бе ла рус кіх 

пра тэс таў, пра па но ву 

на цы я наль на га дыя ло гу, 

зва ро ты на конт гвал ту 

пра ва ахоў ні каў і но вую 

па лі тыч ную рэ аль насць.

— На ваш по гляд, у чым 

пры чы на пра тэс таў: не за да во-

ле насць ула дай, не пры знан не 

вы ба раў гра мад ствам, уплыў 

знеш ніх гуль цоў, кан флікт па-

ка лен няў, жа дан не но ва га кла са 

«бур жуй чы каў» (аб якім ка заў 

Прэ зі дэнт) прый сці да ўла ды?

— Я лі чу, што тут комп лекс 

перадумоў. Без умоў на, усе на-

 зва ныя пры чы ны ма юць мес ца. 

Мы па він ны ра зу мець: знеш нія 

фак та ры пры сут ні ча лі ў вы ба рах 

з са ма га па чат ку. Але без унут ра-

ных пры чын ні я кі знеш ні фак тар 

ні ко лі не бу дзе эфек тыў ным. На 

мой по гляд, мы су тык ну лі ся яшчэ і 

з тым, што прый шоў час рэ фар ма-

ваць па лі тыч ную сіс тэ му. Скла ла-

ся сі ту а цыя, ка лі «як ра ней», ужо 

не маг чы ма. Не аб ход на ру хац ца 

на пе рад. Па май му мер ка ван-

ню, рэ фор ма па він на бы ла быць 

яшчэ ў 2015 го дзе, пас ля мі ну лых 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Яна ак ту аль -

ная і ця пер. Я маю на ўва зе 

змя нен не вы бар ча га за ка на даў-

ства, пе ра ход на вы ба ры па пра-

пар цы я наль на-ма жа ры тар най сіс-

тэ ме і пар тый ных спі сах. За раз у 

нас ад на ман дат ная сіс тэ ма акруг. 

Мі нус яе ў тым, што ў акру зе бу-

дзе адзін пе ра мож ца (які на браў 

боль шасць га ла соў), а ча ла век на 

дру гім мес цы ў ор га ны ўла ды не 

па па дае. Яго элек та рат не за да во-

ле ны, бо жа дае, каб мер ка ван не 

так са ма ўліч ва ла ся на роз ных уз-

роў нях за ка на даў ства ад рай са ве-

таў да пар ла мен та. Пе ра хо дзя чы 

да вы ба раў па пар тый ных спі сах, 

усе кан ды да ты, якія пе ра адо ле-

лі пя ці пра цэнт ны бар' ер, бу дуць 

прад стаў ле ны ў пар ла мен це. Гэ та 

дае маг чы масць раз на стай ным по-

гля дам быць агу ча ны мі ў за ка на-

даў чых ор га нах. Та кім чы нам мы 

за бяс пе чым кан сэн сус у гра мад-

стве. Лёс кра і ны па ві нен ра шац-

ца не на пло шчах і мі тын гах, а 

ў пар ла мен це і за ка на даў чых 

ор га нах шля хам дыя ло гу і эма-

цы я наль най дыс ку сіі. Для гэ та га 

там па він ны быць прад стаў ні кі 

роз ных па лі тыч ных сіл. Нам не-

аб ход на ў аба вяз ко вым па рад ку 

пра во дзіць рэ фор му.

— Вы ка жа це пра зме ны — 

пе ра ход да но вай вы бар чай сіс-

тэ мы. Якія яшчэ на ва цыі не аб-

ход ныя на шай Кан сты ту цыі?

— Я ўпэў не ны, што на цы я-

наль ны дыя лог па Кан сты ту-

цыі — той шлях, па якім мы па він -

ны цяпер іс ці, каб за бяс пе чыць 

спа кой і кан сэн сус у гра мад стве. 

На мой по гляд, акра мя змя нен ня 

вы бар ча га за ка на даў ства (пра пі-

саць гэ та не аб ход на ў Асноў ным 

За ко не кра і ны, гэ та кан сты ту цый-

нае пы тан не), мы па він ны яшчэ 

па гля дзець на пе ра раз мер ка ван-

не паў на моц тваў у эва лю цый ным 

шля ху. Ні ў якім ра зе не па він на 

быць раз мо вы аб вяр тан ні да ста-

рой Кан сты ту цыі 1994 го да. У нас 

сіс тэ ма ўла ды та кая, што вя лі кая 

коль касць паў на моц тваў у кі раў ні-

ка кра і ны. І гэ та бы ло за па тра ба-

ва на ў свой час. Сён ня раз мо ва 

ідзе пра тое, што мы па він ны зра-

 біць сіс тэ му больш устой лі вай. Хто б 

ні прый шоў да ўла ды ў Бе ла ру сі, 

не важ на, праз коль кі га доў, каб 

ён не змог ра ды каль на па мя няць 

курс кра і ны. Так ро біц ца ва ўсіх 

дзяр жа вах: вазь мі це ЗША, вы ба-

ры ў Поль шчы. Там роз ні ца па між 

кан ды да та мі тры пра цэн ты, зверх-

дэ мак ра тыч на. Але адзін мо мант, 

хто б у Поль шчы ні стаў прэ зі дэн-

там, ра ды каль на сіс тэ му ўла ды ён 

не зме ніць, як і ў ЗША. Хто б ні 

атрымаў ула ду, сіс тэ ма не аб ход-

на та кая, што ра ды каль на нель-

га ні чо га змя ніць. Для ча го? Каб 

не па чы наць усё на но ва. Са мае 

страш нае для Бе ла ру сі — усё з 

па чат ку. Для гэ та га ў Кан сты ту цыі 

не аб ход на ўзмац ніць ро лю пар ла-

мен та, вы ка наў чай ула ды, на даць 

ім больш шы ро кія паў на моц твы. 

Да лей мы па він ны па гля дзець па 

рэ гі ё нах, каб мяс цо вая ўла да бы-

ла больш са ма стой ная ў ра шэн ні 

ла каль ных за дач. Гэ та, ма быць, 

тыя пы тан ні, якія трэ ба ра шаць у 

хо дзе на цы я наль на га дыя ло гу па 

Кан сты ту цыі.

— Ула ды час та на зы ва юць 

ак тыў ным гуль цом пра тэс таў 

тэ ле грам-ка нал Nехта. На ваш 

по гляд, маг чы ма, што за плат-

фор май, якую ства рыў юнак, 

ста яць сур' ёз ныя струк ту ры?

— Ка неч не, ста яць. Ка нал сён-

ня мае ўплыў. Мы вы дат на ве да-

ем, што та кое ін фар ма цый ная па-

лі ты ка — гэ та гро шы, пад трым ка. 

У нас ха пае ўнут ра ных праб лем, 

якія мы па він ны вы ра шаць, але, 

без умоў на, ёсць знеш ні фак тар — 

спро бы па лі тыч ных гуль цоў ска-

рыс тац ца пра тэс та мі ў кра і не для 

ра шэн ня сва іх пы тан няў. У нас не-

ка то рыя па лі тыч ныя сі лы га да мі 

фі нан су юц ца за ме жа мі кра і ны. 

Я ўпэў не ны, што ні адзін па лі тык, 

які фі нан су ец ца з-за мя жы, ні ко лі 

не бу дзе ад стой ваць на цы я наль-

ныя ін та рэ сы, та му што ні хто пра 

нас там не тур бу ец ца. Свае пы-

тан ні мы па він ны вы ра шаць са мі, 

ні хто за нас іх не вы ра шыць. Кож-

ны спра буе па вяр нуць сі ту а цыю 

ў сва іх геа па лі тыч ных мэ тах. Як

гэ та му су праць ста яць? Пер шае — 

раз ві ваць свае ка на лы. Про ці па-

ста віць іл жы маг чы ма толь кі праў-

ду. Дру гое, лю дзі па він ны ба чыць, 

што іх чу юць. Чы ноў ні кам не аб-

ход на быць ад кры ты мі, га то вы мі 

аб мяр коў ваць лю быя праб лем ныя 

пы тан ні.

— Пра тэс ты ў Бе ла ру сі па раў-

ноў ва юць з укра ін скі мі, ар мян-

скі мі, на ват аб хаз скі мі. Якія ры-

сы на шых пра тэс таў вы мо жа це 

вы лу чыць?

— Па літтэх на ло гіі, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў нас, ужо апра-

боў ва лі ся ў ін шых кра і нах. Але не 

бы ло ні ад ной кра і ны, дзе б ву лі ца 

і рэ ва лю цыя вы ра шы лі неш та доб-

рае. Ста на ві ла ся толь кі горш. Ка лі 

мы не бу дзем чуць лю дзей, гэ та 

так са ма да доб ра га не пры вя дзе. 

Па ві нен быць ба ланс. Пер шае: 

ні я кіх рэ ва лю цый, нель га вы ра-

шаць лёс кра і ны на ву лі цы. Дру гі 

мо мант — дыя лог, рэ фор мы, рух 

кра і ны на пе рад у рам ках Кан сты-

ту цыі і за ко на. Што да ты чыц ца 

асаб лі вас цяў пра тэс таў, на мой 

по гляд, ры са та кая: нам уда ло ся 

не ска ціц ца ў прор ву. Сі ту а цыі ў 

кра і не кант ра лю юц ца і за ста юц ца 

ў пра ва вым по лі. Я ўпэў не ны, мы 

па він ны па збя гаць гвал ту, асу дзіць 

яго, не да пус каць эс ка ла цыі, ста-

рац ца чуць адзін ад на го. Асаб лі-

васць так са ма та кая, што ў нас не 

ад бы ла ся рэ ва лю цыя.

— Іс нуе мер ка ван не, што ў 

бе ла рус кай апа зі цыі ня ма дак-

лад най струк ту ры, лі да раў, та му 

не вар та ча каць ад яе эфек тыў-

нас ці. Вы згод ныя з та кім мер-

ка ван нем?

— Я лі чу, тыя, хто сён ня вы-

хо дзіць на ву лі цу па ня дзе лях, не 

на ле жаць да ней кай ад ной па лі-

тыч най сі лы. Там лю дзі роз ных по-

гля даў. І ка лі бу дуць пар ла менц кія 

вы ба ры, упэў не ны, усе пра га ла су-

юць за роз ныя пар тыі. Гэ тыя лю дзі 

сён ня ні ко му не на ле жаць. У гэ тым 

і скла да насць, але гэ та не ад мя няе 

не аб ход нас ці вес ці з імі дыя лог. 

Яго мож на вес ці ў пра цоў ных ка-

лек ты вах, праз лі да раў ле галь ных 

пар тый, але га лоў най пля цоў кай 

па ві нен стаць пар ла мент. Гэ та той 

ор ган, які з'яў ля ец ца агуль на на цы-

я наль най пля цоў кай для дыя ло гу, 

ку ды мож на пры цяг нуць лю дзей. 

Для мя не ня ма ін шай аль тэр на ты-

вы дыя ло гу. Пра гэ та ка жуць мно-

 гія дэ пу та ты. Больш за тое, я 

на огул лі чу, што мы па він ны склі каць

па за чар го вую се сію, вы сту паў з гэ-

тай іні цы я ты вай. Мае сэнс са браць 

спе цы яль ную ка мі сію ў пар ла мен -

це, якая зай ма ла ся б пы тан ня мі 

па дзей у кра і не. Я бу ду ад стой ваць 

гэ ту па зі цыю і да лей. Ёсць лю дзі, 

якія вы хо дзяць на пра тэс ты, а ёсць 

па лі ты кі, якія ся дзяць за мя жой і 

ста ра юц ца пра тэс ты на кі ра ваць у 

не аб ход ную для іх плынь.

— Ві да воч на, што не маг чы-

ма ад маў ляц ца ад та го, што ў 

пер шыя дні ак цый пра ва ахоў ні кі 

пра яві лі жорст касць у да чы нен-

ні да за тры ма ных удзель ні каў 

пра тэс таў. Вы па прось бе сва іх 

вы бар шчы каў звяр та лі ся да ве-

дам стваў з за пы та мі. Якія ад ка-

зы атры ма лі ад пра ва ахоў ні каў, 

ці бу дуць за ве дзе ны кры мі наль-

ныя спра вы?

— Ад каз я па куль ча каю (ін-

тэр в'ю пра во дзі ла ся на мі ну лым 

тыд ні — «Зв.»). Тэр мі ны яшчэ не 

вый шлі. Плюс мы ча ка ем вы ні каў 

ра бо ты між ве да мас най ка мі сіі. За-

пыт у лю дзей на гэ та ёсць, са мае 

га лоў нае, каб усё бы ло сум лен на 

і за кон на. Па кож ным фак це па він-

ны ра за брац ца не аб стракт на, а ін-

ды ві ду аль на. Пры чым ра за брац ца 

і з пра ва ка та ра мі, што дзей ні ча лі 

з бо ку пра тэс тоў цаў, і па кож ным 

зва ро це ча ла ве ка па гвал це ў да-

чы нен ні да яго. Я спа дзя ю ся, што 

мы раз бя ром ся з усі мі вы пад ка мі.

— Коль кі ча ла век да вас звяр-

ну лі ся са зва ро та мі пра гвалт 

пра ва ахоў ні каў?

— Да мя не звяр ну лі ся лю дзі не 

толь кі з ма ёй дэ пу тац кай акру гі, а 

з усёй кра і ны як да лі да ра пар тыі. 

Раз мо ва ідзе пра дзя сят кі зва ро-

таў. Я ве даю, што да мно гіх дэ пу-

та таў так са ма звяр та лі ся. Згод на 

з за ко нам аб зва ро тах гра ма дзян 

я не маю пра ва іг на ра ваць гэ тыя 

за явы. Я па ві нен іх ад пра віць у 

тыя ор га ны, што пра вод зяць пра-

вер ку.

— На конт між ве да мас най ка-

мі сіі. Там ёсць дэ пу та ты пар ла-

мен та?

— Ёсць толь кі адзін. Я лі чу, што 

між ве да мас ная ка мі сія — гэ та доб-

ра, але не аб ход на ства рыць яшчэ 

ад ну — пар ла менц кую. Чым спа-

кай ней у рам ках пра ва во га по ля 

мы раз бя ром ся з усі мі за пы та мі 

лю дзей, тым ляг чэй нам бу да ваць 

дыя лог. Мы ўсе па він ны ра зу мець, 

што мы мо жам мець роз ныя па-

лі тыч ныя по гля ды, але мы ра зам 

бу дзем жыць у гэ тай кра і не.

— У на шым за ка на даў стве 

ёсць ка лі зія. Каб мі тынг быў ле-

гі тым ным, для яго не аб ход на 

атры маць да звол ад мяс цо вай 

ула ды. Зра зу ме ла, што пра тэс-

тоў шчы кам яго не да дуць, але 

ўсё роў на лю дзі вы хо дзяць на 

ву лі цу, па ру ша ю чы за кон. Ві да-

воч на, за кон не пра цуе. Ці пла-

ну ец ца яго змя няць?

— Мы па він ны па ва жаць пра вы 

ўсіх лю дзей: і тых, хто вы хо дзіць на 

пра тэс ты, і тых, хто хо ча спа кой на 

жыць. Мы па він ны вы лу чыць да-

дат ко выя мес цы, акра мя іс ну ю чых, 

дзе лю дзі мо гуць збі рац ца і вы-

каз ваць сваю па лі тыч ную па зі цыю.

Я лі чу, што за кон аб ма са вых 

ме ра пры ем ствах трэ ба змя ніць. 

Ней кія рэ чы спрас ціць, ней кія 

вы ра шыць, каб не бы ло пра ва-

вых ка лі зій. Мы па він ны лі чыц ца 

з мер ка ван нем усіх. Пра тэс там 

не аб ход на быць та кі мі, каб яны

не пе ра шка джа лі ін шым. Я га то-

вы як дэ пу тат пра ца ваць над тым, 

каб за кон аб ма са вых ме ра пры ем-

ствах быў больш дэ ма кра тыч ным. 

Мы па він ны ра зу мець, што 9 жніў-

ня мы пра чну лі ся ў но вай па лі тыч-

най рэ аль нас ці. На ша за ка на даў-

ства па він на зы хо дзіць з гэ та га і 

ад па вя даць та му, што ад бы ва ец ца 

ў гра мад стве і кра і не.

— Ня гле дзя чы на гэ ту но вую 

рэ аль насць, ула ды па куль ад-

маў ля юц ца ад дыя ло гу з апа зі-

цы яй і пла ну юць яго вес ці толь кі 

з ле гі тым ны мі су поль нас ця мі. Як 

пра тэс ным ар га ні за цы ям стаць 

ле гі тым ны мі?

— Маё ра зу мен не дыя ло гу — 

ён па ві нен быць у рам ках за ко ну. 

Што даты чыц ца рэ гіст ра цыі но вых 

гра мад скіх ар га ні за цый, па лі тыч-

ных пар тый, я лі чу, што ўла ды не 

па він ны ба яц ца іх рэ гіст ра ваць. 

Хай іх бу дзе шмат, як, на прык-

лад, у Ра сіі. Там амаль 150 па лі-

тыч ных пар тый, а вы ба ры вый-

гра юць толь кі тыя, што ка рыс та-

юц ца най боль шай пад трым кай 

на сель ніц тва. Не трэ ба ба яц ца 

дэ ма кра ты за цыі. Не аб ход на ра-

зу мець: ар га ні за цыі, пар тыі па він-

ны фі нан са вац ца толь кі ўнут ры 

кра і ны. Тыя, што атры млі ва юць 

срод кі па-за ме жа мі кра і ны, ні-

ко лі не бу дуць ад стой ваць на шы 

на цы я наль ныя ін та рэ сы. Пар тыі, 

якія прай шлі пар ла менц кі па рог, 

ва ўсім све це ма юць дзяр жаў ную 

фі нан са вую пад трым ку, і мы па-

він ны раз ві ваць сваё ле галь нае 

па лі тыч нае по ле. Я вы сту паю за 

дэ ма кра ты за цыю рэ гіст ра цыі гра-

мад скіх ар га ні за цый і па лі тыч ных 

пар тый.

— Які шлях, пад су моў ва ю чы 

ўсё вы шэй ска за нае, вы ба чы це 

сён ня як вы хад з кры зі су?

— Па-пер шае, ні я ка га гвал ту 

быць не па він на. Усё вы ра шаць 

толь кі ў за кон ным клю чы. Дыя лог 

па Кан сты ту цыі, па зме не па лі тыч-

най сіс тэ мы кра і ны — тая плат фор-

ма, што мо жа аб' яд наць лю дзей. 

Клю ча вое для мя не ў Кан сты ту-

цыі — гэ та зме на вы бар ча га за ка-

на даў ства, пе ра ход на вы ба ры па 

пра пар цы я наль на-ма жа ры тар най 

сіс тэ ме ці поў нас цю па пар тый ных 

спі сах дэ пу та таў усіх уз роў няў. Мы 

па він ны іс ці толь кі эва лю цый ным, 

а не рэ ва лю цый ным шля хам. За-

да ча лю бых вы ба раў — уз мац ніць 

кра і ну, зра біць яе мац ней шай, але 

мы не ста лі мац ней пас ля 9 жніў ня. 

А сён ня мы па він ны ду маць, што 

бу дзе да лей.

— Дык усё ж та кі, на ва шу 

дум ку, што да лей? Ці не за граз-

нем мы ў за мкну тым кру зе: пра-

тэс ты, за тры ман ні, су ды...

— Я спа дзя ю ся, што мы вый-

дзем з та ко га кру га. Прый дзем да 

цы ві лі за ва най па лі ты кі, не ву ліч-

най, а рэ аль най. Для гэ та га ўсім 

не аб ход на зра біць крок на пе-

рад — ула дам, тым, хто вы хо дзіць 

на ву лі цу, па лі ты кам. Мы па він ны

раз маў ляць не мовай уль ты ма ту-

маў, а чуць адзін ад на го. І на ша з 

ва мі раз мо ва — так са ма крок, каб 

вый сці з гэ тай сі ту а цыі. Хо чац ца, 

каб Бе ла русь ста ла мац ней шай, 

кан са лі да ва ней шай і спа кай ней-

шай. Я ду маю, што ў нас хо піць 

сіл, рэ сур саў, ро зу му, каб так і 

бы ло.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«МЫ МО ЖАМ МЕЦЬ 
РОЗ НЫЯ ПА ЛІ ТЫЧ НЫЯ ПО ГЛЯ ДЫ, 

АЛЕ МЫ РА ЗАМ БУ ДЗЕМ ЖЫЦЬ У ГЭ ТАЙ КРА І НЕ»
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«Мы па він ны ра зу мець, 
што 9 жніў ня мы 
пра чну лі ся ў но вай 
па лі тыч най рэ аль нас ці. 
На ша за ка на даў ства 
па він на зы хо дзіць з гэ та га 
і ад па вя даць та му, што 
ад бы ва ец ца ў гра мад стве 
і кра і не».

«Я лі чу, што між ве да мас ная 
ка мі сія — гэ та доб ра, але 
не аб ход на ства рыць яшчэ 
ад ну — пар ла менц кую».

«Гэ тыя лю дзі сён ня ні ко му 
не на ле жаць. У гэ тым 
і скла да насць, але гэ та 
не ад мя няе не аб ход нас ці вес ці 
з імі дыя лог».

«Я ўпэў не ны, мы па він ны 
па збя гаць гвал ту, асу дзіць 
яго, не да пус каць эс ка ла цыі, 
ста рац ца чуць адзін ад на го. 
Асаб лі васць так са ма та кая, 
што ў нас не ад бы ла ся 
рэ ва лю цыя».
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