
Быццам
У тэракце ў менскім мэтро загінулі пятнаццаць чалавек.
Незваротная страта, непапраўнае гора, нязбыўны боль.

Двух абвінавачаных расстралялі. Лягчэй нікому нстала —
грамадзтва раскалолася, як рака ў крыгаход. Гэта быў самы
адкрыты і самы падрабязны суд такога маштабу за ўсю
гісторыю Беларусі, зь беспрэцэдэнтным удзелам
пацярпелых, замежных і айчынных экспэртаў,
апэратыўнымі рэпартажамі і такой колькасьцю камэнтароў
у інтэрнэце, якая засьведчыла, што свабода грамадзкай
думкі існуе, нягледзячы на ўсе забароны.

Суду не паверылі, і гэта расплата за гады няспынных
арыштаў грамадзянаў быццам за лаянку, быццам за
супраціў, быццам за малую патрэбу, быццам за мітынг,
быццам за падаткі, быццам за што заўгодна.

Калі няма даверу, нічога нельга выключыць. Калі
нічога нельга выключыць, усё можна паставіць пад сумнеў.
Калі ўсё можна паставіць пад сумнеў, няма мяжы паміж
чорным і белым. Калі няма мяжы паміж чорным і белым,
дабра не адрозьніць ад зла. Калі дабра не адрозьніць ад
зла, зьнікае розьніца паміж законам і загадам. Калі зьнікае
розьніца паміж законам і загадам, справядлівасьці не
шукаюць у судзе. Калі справядлівасьці не шукаюць у судзе,
узрываюць мэтро.

Неабавязкова ўзрываюць, неабавязкова мэтро — але
вінаватых шукаюць заўсёды пад знакам «быццам».



Гэтая кніга — пра розьніцу паміж «быццам» і
«насамрэч».

Бо розьніца ёсьць.

Аляксандар Лукашук, Радыё Свабода



I. Ад аўтара
Многія жыхары Менску могуць прыгадаць, што рабілі а

6-й вечара 11 красавіка 2011 году, бо пасьля тэракту ў
менскім мэтро гэты дзень і гэтая гадзіна засталіся ў памяці
шмат каго на ўсё жыцьцё. У той дзень я быў вечаровым
дзяжурным па сайце svaboda.org. Абавязак — сачыць за
навінамі.

Іншымі словамі, я адказваў за тое, каб самыя цікавыя
падзеі з жыцьця Беларусі адлюстроўваліся на нашым сайце.

17.30. Скончылася рэдакцыйная лятучка. 17.50.
Праглядаю зводкі інфармагенцтваў... Раптам інтэрнэт і
тэлефоны адначасова як ашалелі. Адусюль пайшлі весткі
пра незвычайнае здарэньне на станцыі мэтро
«Кастрычніцкая». Паводле першых паведамленьняў, там
адбыўся нейкі выбух, але аварыя гэта, пажар, выпадковае
здарэньне ці тэракт, зразумець было на той момант
немагчыма, тым больш што дагэтуль у Беларусі такога не
здаралася.

Мэтро ў Менску даўно перастала быць выспаю спакою і
бясьпекі, але мы, яго карыстальнікі, адмаўляліся гэта
заўважаць. І рэч ня толькі ў тым, што мэтро зрабілася
занадта шматлюдным, і ў гадзіны пік ад цісканіны можна
проста ўпасьці з плятформы, ня ў тым, што раз на 2-3
месяцы нехта ў менскім мэтро кідаецца на рэйкі пад цягнік:
пэнсіянэр — былы выкладчык інстытуту, студэнт ліцэю,
старая жанчына... Яшчэ да выбуху нешта раптам



зьмянілася ў краіне настолькі, што адчуваньне і асабістай, і
агульнай абароненасьці зьнікла зусім.

Але тое, пра што пачалі паведамляць мэдыі
пачынаючы з 18-й гадзіны вечара, выглядала як нейкі
жудасны сон. «З выхадаў са станцыі валіць дым», сьведкі
кажуць нават не пра адзін выбух, а пра два, у раён
«Кастрычніцкай» едуць і едуць пажарныя машыны і карэты
хуткай дапамогі, з мэтро «выносяць целы абпаленых і моцна
параненых», ёсьць загінулыя...

Можна толькі ўявіць, што ў той момант дзеялася ў
тэлефоннай прасторы, што перажылі дзясяткі тысяч тых, хто
ехаў у мэтро ў момант выбуху, хто затрымаўся на хвіліну-
дзьве па нейкіх справах і цудам не пасьпеў спусьціцца пад
зямлю, хто вось толькі што выйшаў на паверхню, а мог быць
яшчэ там. А як перажывалі за родных іх сваякі, ад чыіх
званкоў у сотавай сувязі пачаліся перабоі — «лінія
перагружаная»…

Згадваю відэа агляду цягніковых вагонаў, якое паказалі
на працэсе: падчас здымкаў унутры вагона камэра
выхоплівае разьбітае шкло, сарваныя выбухам панэлі,
сядзеньні, асабістыя рэчы пасажыраў, а гукавым фонам праз
усе кадры гучаць званкі мабільных тэлефонаў: сваякі і
сябры настойліва спрабуюць дазваніцца ўладальнікам гэтых
тэлефонаў, магчыма, параненым ці нават ужо нежывым. І
гэта гадзіны празь дзьве-тры пасьля выбуху!

Адзін з такіх званкоў будзе фігураваць і ў гэтай справе,
пра якую я зьбіраюся расказаць як назіральнік за судовым
працэсам у Вярхоўным судзе і як журналіст, які хоча



разабрацца ў тым, што апынулася за межамі суду і
сьледзтва. Маё жаданьне супадае з жаданьнем шмат каго зь
беларусаў, якія таксама працягваюць шукаць адказ на
пытаньне, хто ўзарваў менскае мэтро 11 красавіка 2011 году.

Судовы працэс па справе аб тэракце ў мэтро дыіншых
тэрактах і выбухах пачаўся 15 верасьня, а скончыўся 30
лістапада. З гэтых двух з паловай месяцаў два месяцы суд
засядаў фактычна кожны працоўны дзень. Апошнія два
тыдні лістапада пайшлі на перапынак, падчас якога бакі
рыхтаваліся да судовых спрэчак. Мне як
карэспандэнту Радыё Свабода з больш як 40 дзён працэсу
давялося быць у судзе амаль усе паседжаньні, за выняткам
4-5 дзён у другой частцы працэсу. Магчыма, даўжэй за мяне
там быў толькі карэспандэнт дзяржаўнага інфармацыйнага
агенцтва БелТА, якому суд адвёў асобнае месца на бакавым
бальконе.

На гэтым спынюся, бо тут ёсьць некалькі істотных і
нават сымбалічных момантаў. У месца, якое займаў наш
калега зь БелТА, аказаўся цэлы шэраг перавагаў. Па-
першае, яно было схаванае ад прысутных у залі: толькі
судзьдзі, падсудныя ды іх абаронцы маглі бачыць, хто там
знаходзіўся, а астатнім заставалася па асьцярожных позірках
судзьдзі «ў неба» гадаць: ёсьць там нехта ці падалося?

Па-другое, праход на патаемныя бальконы (іх было
некалькі) быў з асобнага калідора, што дазваляла абмінаць
«рамкі» кантролю, перад якімі надоўга ўзьнікалі чэргі. Але
самае галоўнае ў тым, што на балькон быў працягнуты
дрот, празь які дзейнічала трывалая інтэрнэт-сувязь, у той



час як карэспандэнты ў залі (а там былі ў асноўным
прадстаўнікі недзяржаўных мэдыяў, бо зь дзяржаўных мала
хто цікавіўся працэсам) не маглі весьдзялілі на «чэсных» і
тых, каго трэба пільнаваць.

Найперш такі падзел даваў права падазраваць, што
перад журналістамі, якія працавалі ў судовай залі, ды
«ільготнікамі» з бальконаў усё ж стаялі розныя задачы. Сваю
задачу я разумеў так: максымальна поўна і ўсебакова
адлюстроўваць падзеі на працэсе і меркаваньні бакоў, у
тым ліку тыя, якіх сам не падзяляў.

Журналісты назіралі за працэсам… а ці назіралі за намі?
Найперш высьветлім пытаньне пра фота- і відэаздымку. Да
ведама: вольна здымаць у судовай залі закон дазваляе толькі
да пачатку працэсу, далей — выключна са згоды ўсіх яго
ўдзельнікаў, а гэта суд, абвінаваўцы, абвінавачаныя,
абарона і пацярпелыя. Перад пачаткам працэсу супраць
«тэрарыстаў» карэспандэнты з камэрамі актыўна працавалі
больш за паўгадзіны, пакуль заля напаўнялася, але недзе
бяз чвэрці адзінаццаць ахоўнікі настойліва папрасілі ўсіх,
хто здымаў, на выхад.

Карэспандэнты — народ дасьведчаны: яны добра
ведаюць, што спрачацца з ахоўнікамі бессэнсоўна, а шанцаў
атрымаць дазвол суду на здымкі самога працэсу няма ніякіх,
бо калі сам судзьдзя і пагодзіцца, то сярод іншых
удзельнікаў працэсу заўсёды знойдзецца такі, што не захоча
трапіць у кадар.

Фатакоры ўжо пакінулі залю, калі туды апошнім
увайшоў суд. Неўзабаве старшыня, першы намесьнік



старшыні Вярхоўнага суду РБ Аляксандар Федарцоў,
паставіў пытаньне пра фота- і відэаздымку падчас працэсу.

Цікава, што Дзьмітрый Канавалаў і Ўладзіслаў Кавалёў
былі ня супраць, але адзін са 121 пацярпелага вельмі
рашуча запярэчыў, і пытаньне былоі жывых рэпартажаў он-
лайн і нават ня мелі магчымасьці дасылаць SMS.

Раблю гэтую рэмарку ня так ад прафэсійнай крыўды,
як ад сумнага ўсьведамленьня, што і там, на судзе па справе
выбуху ў мэтро, а ня толькі закрытае. Праўда, падазраю,
што закрытае фармальна. Бо ўжо ў вечаровым
тэлерэпартажы на першым дзяржаўным тэлеканале
паказалі, як Канавалаў і Кавалёў адказваюць суду, ці
прызнаюць яны сябе вінаватымі. Мяркую, зьняць гэтыя
кадры можна было толькі з балькона, пра які я ўжо казаў.

І зьнята гэта было яўна насуперак забароне,
абвешчанай судом. Але, відаць, зь яго маўклівай згоды.
Мяркуючы з кадраў апошняга тэлерэпартажу з працэсу,
такія ж «бальконныя» здымкі БТ паўтарыла і падчас
агалошваньня прысуду, хоць дазволу на здымку судзьдзя не
даваў...

Але, каюся, я таксама зьняў для «гісторыі» некалькі
хвілін відэа пра прысуд, вось толькі мяне вылічылі ахоўнікі,
забралі тэлефон, і ў пакоі, нашпігаваным апаратурай,
нейкія спэцы зьнішчылі адмысловай праграмай усё зьнятае.
Як усё ж бывае карысна служыць на дзяржаўным
тэлебачаньні!

Зрэшты, да таго, што забарона здымаць на працэсах
распаўсюджваецца на ўсіх, акрамя апэратараў БТ, астатнія



журналісты ўжо прызвычаіліся. Увесну таго ж 2011 году на
працэсе ў Фрунзенскім судзе Менску над экс-кандыдатамі
на прэзыдэнта Ўладзімерам Някляевым і Віталём
Рымашэўскім такое ўжо было: усіх, хто здымаў, з залі
выганялі, а БТ працягвала безь перашкодаў рабіць
«карцінку».

А зараз некалькі словаў пра тое, як назіралі за
журналістамі. Працэс над меркаванымі «тэрарыстамі»
праходзіў не ў будынку Вярхоўнага суду на вуліцы
Энгельса, а ў Палацы правасудзьдзя на вуліцы Сямашкі,
прычым не ў адмысловай судовай залі, а ў актавай,
асноўнае прызначэньне якой — сходы, а пры патрэбе,
відаць, і нейкія ўрачыстыя мерапрыемствы працаўнікоў
правасудзьдзя. Трэба прызнаць, што абраць для працэсу
менавіта гэтую залю было адзіным слушным рашэньнем.

Пры наяўнасьці больш як 400 пацярпелых, плюс
назіральнікі, плюс журналісты, ахоўнікі, ня кажучы пра
асноўных удзельнікаў працэсу, дзе магчыма было б усіх
разьмясьціць, як ня ў актавай залі Палаца правасудзьдзя?
Але і мінусаў у такім выбары хапала. Магу толькі
прыблізна меркаваць пра праблемы аховы, перамяшчэньня
абвінавачаных ды іншыя арганізацыйныя цяжкасьці. Часам
на працэсе праз расчыненыя дзьверы перад сцэнай можна
было ўбачыць ахоўнікаў у масках са зброяй альбо пачуць
брэх сабакаў — і гэта было страшнавата. Мяркую,
працоўнай абстаноўцы ў судзе гэта не асабліва спрыяла.

Яшчэ адна праблема — амапаўцы з каменнымі тварамі
перад сцэнай. Магчыма, калі б жалезную клетку з



абвінавачанымі не ахоўваў цэлы аддзел міліцыянтаў,
прысутнасьць амапаўцаў не выглядала б такой недарэчнай.
Каго яны ахоўвалі, калі, седзячы сьпінамі да сцэны, цягам
усяго працэсу ня зводзілі вачэй з залі? Судзьдзяў ад
пацярпелых і журналістаў ці наадварот? А можа, сачылі, ці
не дастае хто мабільны тэлефон, каб зрабіць фота ці відэа з
працэсу? І гэта ня кажучы пра тое, што ў журналісцкім
«сэктары» праз два-тры шэрагі на першых месцах сядзелі
міліцыянты ў цывільным і ня толькі сачылі за намі, але і
ўпотай прыслухоўваліся, пра што мы паміж сабой гаворым. І
пра што ж мы гаварылі? Спачатку — што нешта ў
пракурораў не сыходзіцца, і тыя два хлопцы ў жалезнай
клетцы з выгляду ня надта падыходзяць на ролі, якія ім
вызначылі. Потым часьцей і часьцей паміж намі гучала, што
ўсё ж гэта яны, Канавалаў і Кавалёў. Потым зноў наадварот
— не яны. І гэтак некалькі разоў, туды-сюды, у залежнасьці
ад грунтоўнасьці прадстаўленых доказаў. І ад даверу да
розных удзельнікаў драмы, якая разгортвалася ў менскім
Палацы правасудзьдзя восеньню 2011 году.



II. Вэрсіі добрая і дрэнная
Адказ, які мы ўжо маем пра падзеі 11 красавіка ў мэтро,

сьцьвярджае, што гэта быў выбух бомбы, тэракт, учынены
тэрарыстам-адзіночкам Дзьмітрыем Канавалавым і ягоным
сябрам і памагатым Уладзіславам Кавалёвым, а мэтай іхнай
было дэстабілізаваць сытуацыю ў Беларусі. Кропка. Так
вырашыў Вярхоўны суд, вэрдыкт якога перагляду і адмене
не падлягае.

А цяпер скажыце, ці можа такі адказ задаволіць
грамадзянаў краіны, якія жывуць у сваім ізаляваным сьвеце,
амаль як за каменнай сьцяной? Стабільна, спакойна, хай і
небагата, але ў сярэднім сыта, і тэрарыстаў яны ў вочы ня
бачылі? Апазыцыянэраў рознага гатунку бачылі,
начальнікаў рознага гатунку бачылі, маньякаў-забойцаў —
зрэдку, па тэлевізіі, але таксама бачылі, а вось тэрарыстаў
— толькі ў выпусках замежных навінаў. Справы ў эканоміцы
за гэтай сьцяной больш-менш ідуць, клімат спакойны,
нацыянальны мэнталітэт — яшчэ спакайнейшы, і гэта яўна
адбіваецца на тэмпэратуры сацыяльных і палітычных
канфліктаў. То адкуль жа ў такіх умовах узяцца
тэрарыстам?

Афіцыйны адказ на гэтае пытаньне малюе маршрут ад
пункту А да пункту Б, якім прайшлі пэўныя грамадзяне,
каб урэшце апынуцца ў камэры сьмяротнікаў. Але хіба ён
тлумачыць, чаму яны сталі на гэтую дарогу і навошта ім
гэта спатрэбілася?



Навошта было забіваць невінаватых людзей, пры гэтым
не выстаўляючы ніякіх патрабаваньняў, нікому ня
помсьцячы, не патрабуючы грошай ці выкупу?

Бабуля-прыбіральніца ў Палацы правасудзьдзя, дзе
праходзіў працэс, казала мне паўшэптам, круцячы галавой:
«Калі ж ты супроць улады, дык ідзі вунь вядома куды і там
узрывай, чаго ты простых людзей узрываеш?»

Безумоўна, зусім не гуманна думае бабуля з Палаца
правасудзьдзя, не патлумачылі ёй там дагэтуль, што нельга
нікога ўзрываць, незалежна ад палітычных поглядаў ці
службовага становішча, але яе лёгіку можна зразумець. І
зразумець, што менавіта гэтая лёгіка не дазваляе ёй
пагадзіцца з афіцыйнай вэрсіяй, паводле якой два
звычайныя хлопцы проста ўзялі і ўзарвалі бомбу ў мэтро, як
пэтарду на Новы год. Каб пашумець, каб «дэстабілізаваць»
спакой і сон суайчыньнікаў.

Але рэч, відаць, ня толькі ў тым, што розумам
паверыць у тэракт беларусы пакуль не гатовыя. Можа, яны
маюць падставы сумнявацца ў тым, што заяўляе ўлада?

Можна аспрэчваць наяўнасьць сувязі паміж палітыкай і
тэрактам, але цяжка спрачацца з тым, што тэракт здарыўся
ў вельмі складаны для дзейнай беларускай улады момант.
Яе маральны аўтарытэт у вачах значнай часткі грамадзтва,
найперш скіраванай на Эўропу, пасьля падзей 19 сьнежня
2010 году імкліва каціўся да нуля, эканамічнае становішча
было найбліжэйшае да каляпсу за апошнія 10, калі не 15
гадоў. Нават адносіны зь вечнай саюзьніцай Расеяй былі як
ніколі напружаныя. А тут яшчэ празь дзень-два мела



адбыцца паседжаньне міністраў замежных справаў
Эўразьвязу, на якім маглі падняць пытаньне пра новыя,
больш жорсткія санкцыі супраць Беларусі.

Прычына сапраўды была сур’ёзная: у турмах
заставаліся кандыдаты на прэзыдэнта і іх прыхільнікі,
прысуды актывістам 19 сьнежня мяккасьцю не вылучаліся,
заклікі ЗША і Эўропы спыніць рэпрэсіі на Аляксандра
Лукашэнку відавочна ня дзейнічалі.

Таму ў той час як цалкам рэальны сцэнар
абмяркоўвалася тое, што Эўропа нарэшце пяройдзе ад
словаў да больш дзейсных захадаў. Прыкладам, адмовіцца
ад закупаў беларускага бэнзіну і дызэльнага паліва ды
арыштуе замежныя рахункі некаторых дзяржаўных
прадпрыемстваў і праўладных фірмаў.

Але 11 красавіка ў менскім мэтро здарыўся выбух,
загінулі і пацярпелі людзі, і, вядома, на пэўны час нават
размовы пра санкцыі спыніліся. Асабіста мне цяжка ўявіць,
каб у гэтай сытуацыі аб’яднаная Эўропа магла дзейнічаць
адносна краіны — ахвяры тэракту інакш, каб яна
дэманстратыўна пагарджала прынцыпамі гуманізму, якія
пасьлядоўна дэкляруе.

Але шмат каму ў Беларусі, хто даўно ня верыў
афіцыйным уладам, такое супадзеньне часу тэракту і
пагрозы санкцыяў не магло не падацца падазроным. І гэта
не магло не прывесьці да новых кансьпіралягічных вэрсіяў
тэракту.

Гэтыя вэрсіі застаюцца актуальнымі і пасьля працэсу ў
Вярхоўным судзе, які пастанавіў, што тэракт у менскім



мэтро ўчыніў Дзьмітрый Канавалаў, а ягоным памагатым
быў сябар дзяцінства Ўладзіслаў Кавалёў.

Напачатку прааналізуем доказы, якім паверыў суд.



III. Прызнаньне — каралева
доказаў

Мяркуючы з прысуду, асноўным доказам віны
Дзьмітрыя Канавалава і Ўладзіслава Кавалёва судзьдзі
палічылі прызнаньне імі віны. Таму і пасьпяшаліся гэта
адзначыць ужо ў самым пачатку разьдзелу пра тэракт. Вось
вытрымка з прысуду.

Прысуд, с. 60. «У судовым паседжаньні абвінавачаны
Канавалаў Дз. Г. прызнаў сваю віну ва ўчыненьні тэракту на
станцыі мэтро „Кастрычніцкая“ 11 красавіка 2011 году. З
вывучаных у судовым паседжаньні паказаньняў Канавалава Дз. Г.,
якія былі дадзеныя на папярэднім сьледзтве, вочных ставак
Кавалёва Ў. Ю. і Канавалава Дз. Г., Канавалава Дз. Г. і Пачыцкай
Я. В., пратаколаў праверкі паказаньняў на месцы і пратакола
правядзеньня сьледчага экспэрымэнту з удзелам Канавалава Дз. Г.
бачна, што Канавалаў цягам папярэдняга сьледзтва падрабязна
расказваў, паказваў і пацьвярджаў абставіны падрыхтоўкі і
ўчыненьня ім выбуху на станцыі мэтро».

Далей у прысудзе на некалькіх старонках
пераказваюцца паказаньні Канавалава пра тое, што
папярэднічала выбуху, і пра падзеі пасьля яго цягам аднаго
дня.

Спачатку спынімся на эпізодзе пра тое, як Канавалаў з
Кавалёвым, схаваўшыся за шырмай (гэта было ў
арандаванай кватэры на вуліцы Караля), схіліліся над
торбай з амаль гатовай бомбай, і ў гэты момант да іх за



шырму ўвайшла Яна Пачыцкая — знаёмая Канавалава.
Дзяўчыну ён за дзень да тэракту сустрэў у Менску і
запрасіў на кватэру, дзе яна заставалася зь сябрамі ажно да
вечара 12 красавіка, калі ў кватэру ўварваліся байцы
«Алмазу».

Момант можна лічыць ключавым, бо ўпершыню
зьяўляецца рэальны сьведка, які бачыў торбу з бомбай
побач з абодвума тэрарыстамі непасрэдна перад тэрактам.
На папярэднім сьледзтве пра гэты эпізод казалі Канавалаў і
Кавалёў, але паказаньні Яны Пачыцкай нават больш
важныя, бо могуць ці пацьвердзіць словы Канавалава і
Кавалёва, ці нарадзіць сумненьні наконт іх.

Вось што мы знаходзім у прысудзе (с. 65). Заўважу,
дарэчы, што падзеі ў прысудзе пераказаныя неяк
незразумела: ад імя ці то Кавалёва, ці то Пачыцкай.

«...У момант, калі яна зашмаргнула штору, Канавалаў
закрываў торбу. Што было ў торбе, яна ня бачыла. Далей
Канавалаў сказаў ёй выйсьці, і яна выйшла. Калі выходзіла,
Канавалаў зноў зашмаргнуў за ёй штору. Потым яна пайшла на
кухню, а калі вярнулася ў залю, Канавалава ўжо не было. Ён
сышоў. Торбы яна ўжо ня бачыла. Калі пасьля 18 вярнуўся
Канавалаў, то працягвалі ўжываць сьпіртныя напоі. Пра выбух
даведалася з тэлевізійных навінаў, пры гэтым калі паказвалі
гэтыя навіны, то хлопцы сьмяяліся. На наступны дзень
працягвалі ўжываць сьпіртное, хадзілі ў краму, бліжэй да ночы
былі затрыманыя ў кватэры».

Далей больш пэўная спасылка на сьведку Пачыцкую:
«Пачыцкая Я. В. на вочных стаўках з Кавалёвым і Канавалавым



давала аналягічныя паказаньні, пры гэтым указвала, што Кавалёў
ведаў пра будучы сыход Канавалава 11 красавіка 2011 году. Калі
вярнуўся Канавалаў, Кавалёў спытаў яго: «Нармальна ўсё
прайшло?» На што Канавалаў адказаў: «Усё нармальна, зараз
будзем піць».

Такім чынам, Пачыцкая пацьвердзіла факт
знаходжаньня Канавалава і Кавалёва за шырмай. А пра тое,
што там адбывалася, расказаў Кавалёў. Чытаем у прысудзе:

Прысуд, с. 65. «Кавалёў У. Ю. на вочнай стаўцы з
Пачыцкай Я. В. пацьвердзіў у поўным аб’ёме яе паказаньні і
ўдакладніў, што перад сыходам Канавалава яны зайшлі зь ім за
шырму і зашмаргнулі яе. Канавалаў Дз. Г. адкрыў торбу і пачаў
злучаць правады. Кавалёў знаходзіўся побач з Канавалавым Дз. Г.,
сядзеў на кукішках альбо стаяў. Канавалаў Дз. Г. дэманстраваў
яму складнікі ланцуга і расказваў, што да чаго далучаць. Гаварыў
шэптам, каб Пачыцкая не пачула. Знаходзіліся за шторай 10–15
хвілінаў. Потым Пачыцкая адшмаргнула штору і зазірнула да іх.
Каб Пачыцкая ня ўбачыла, што знаходзіцца ў торбе, Канавалаў
Дз. Г. яе закрыў...»

А што казалі абвінавачаныя з гэтай нагоды? 22 верасьня
на працэсе ў Вярхоўным судзе апытвалі сьведку Яну
Пачыцкую. Спынюся на яе допыце асобна, асабліва на
дэталях. У судовую залю з бакавога ўваходу побач са сцэнай
увайшла стройная дзяўчына ў вялікіх акулярах, якія
закрывалі палову твару. Не пасьпелі людзі ў залі
ўгледзецца ў яе твар, як дзяўчына заняла месца за катэдрай
і пачала расказваць пра абставіны знаёмства зь Дзьмітрыем
Канавалавым, апісваць падзеі 10–12 красавіка, адказваць на



пытаньні пракурора і судзьдзі.
Пачыцкая прамаўляла нягучна, але разборліва і добрай

літаратурнай мовай. У параўнаньні з паказанымі раней у
судзе вочнымі стаўкамі з абвінавачанымі сьведка яўна
адышла ад шоку. Дзяўчына расказала, як яны з
Канавалавым пазнаёміліся праз інтэрнэт, як 10 красавіка
Канавалаў пазваніў ёй і папярэдзіў, што ўвечары прыедзе ў
Менск на некалькі дзён «па справах», і прапанаваў
сустрэцца.

Як убачыліся ўпершыню каля мэтро «Фрунзенская»,
прычым на гэтую сустрэчу яна прыйшла зь сяброўкай, а
Канавалаў — зь сябрам, Кавалёвым. Потым пайшлі ў краму
«па віно, гарэлку і садавіну», адтуль да Канавалава на
кватэру, дзе яна засталася да вечара 12 красавіка, а сяброўка
— не, тая сышла празь некалькі гадзін. «Выпівалі сьпіртовыя
напоі, гутарылі», — казала Пачыцкая пра заняткі тых двух
дзён, якія перакулілі яе жыцьцё настолькі, што ў судзе
давялося хавацца за акулярамі.

Што пацьвердзіла ці паведаміла ўпершыню Яна
Пачыцкая пра паводзіны абвінавачаных? Найперш яна
расказала пра выпадак з торбай, над якой убачыла
Канавалава і Кавалёва, і пра тое, як яе адправілі адтуль на
кухню. Згадала, як Кавалёў спытаў Канавалава, перад тым
як той сышоў: «Можа, ты ўсё ж ня пойдзеш?» — «Не,
пайду», — адказаў, паводле Пачыцкай, Канавалаў і дадаў:
«А потым будзем гуляць». Паўтарыла, што пасьля выбуху
— «пасьля 18 гадзін» — Канавалаў прыйшоў у прыўзьнятым
настроі і заявіў, што зараз яны будуць піць. Апавяла, як пілі



і сьмяяліся падчас выступу Аляксандра Лукашэнкі.
Да ўварваньня міліцыі ў кватэру таксама адбычыцкая

згадала дзіўную размову з Канавалавым на кухні, падчас
якой кавалер распытваў яе, «што б яна зрабіла, калі б
ведала, што жыць засталося вельмі мала». Але дзяўчына не
надала гэтаму асаблівага значэньня, бо Канавалаў быў яўна
нападпітку.

«Сядзеў на кухні і нешта сьпяваў неразборлівае, быў у
сабе, на пытаньні не адказваў, а потым пайшоў у краму», —
таксама згадала Яна Пачыцкая пра свайго сябра.

Папярэдняе больш сьведчыць пра псыхалягічны стан і
настрой Канавалава, а вось сьведчаньне, якое можа
непасрэдна датычыць плянаў на тэракт: калі яна была ў
кватэры, Канавалаў забараніў ёй устаўляць у ягоны
тэлефон сім-картку і акумулятар, а сам, калі 11 красавіка
каля 17-й гадзіны сыходзіў з дому, узяў для карыстаньня яе
тэлефон. Калі вярнуўся (пасьля тэракту), зьдзівіў
Пачыцкую паведамленьнем, што ёй тэлефанавала маці.
Аказваецца, у дзяўчыны былі своеасаблівыя адносіны з маці,
і ў той дзень званка ад яе Яна ніяк не чакала. Ва ўсякім разе,
бяз важкай прычыны. А калі Канавалаў вяртаўся ў кватэру,
такая прычына зьявілася, бо тысячы маці званілі дочкам, каб
пераканацца, што зь імі ўсё добра. Толькі рэч у тым, што
Яна Пачыцкая пра гэта ня ведала, а Канавалаў ведаў, таму і
супакоіў маці Яны, а потым расказаў дзяўчыне пра гэты
званок.

Як кампанія даведалася пра тэракт? У судзе Яна
Пачыцкая пацьвердзіла, што глядзелі ўтрох навіны і



пабачылі рэпартаж. «У момант, каліЛукашэнка сказаў“Мы
ўсе ў гэтым вінаватыя”, Канавалаў засьмяяўся і прапанаваў
за гэта выпіць», — сказала сьведка.

Пра тое, як у кватэру ўварвалася міліцыя, дзяўчына
расказала даволі стрымана. Згадала пра працяглы званок у
дзьверы, які прымусіў Канавалава падысьці і паглядзець у
вочка. «Спачатку нічога не сказаў, але забегаў па кватэры»,
— згадала Пачыцкая. Таму як дзьвярэй хлопцы не адчынілі,
міліцыянты іх выбілі і ўварваліся ў кватэру. Яна Пачыцкая
была ў шоку: яе выводзілі нахіліўшы галавой да зямлі, з
заламанымі назад рукамі.

Зазначу яшчэ, што на адным з допытаў падчас
сьледзтва Пачыцкая згадвала, што Канавалаў, калі мітусіўся
па кватэры, сказаў: «Я папаў», а потым зачыніўся ў
прыбіральні. Але ў судзе сьведка пра гэта не казала.

Кавалёў захоп кватэры «алмазаўцамі» апісаў проста:
казаў, што спаў і прачнуўся ад крыкаў, убачыў людзей у
масках і вопратцы. «Убачыў Канавалава, які сядзеў у сенцах
на «пятай кропцы», і яго гэтаксама пасадзілі. «Далей у той
жа позе, як цяпер водзяць у суд, вывелі з кватэры і
прывезьлі ў міліцыю».



IV. Нараджаюцца новыя вэрсіі
17 студзеня 2012 году на сайце gonzo.by зьявіліся кадры

зь відэасюжэту дзяржаўнага агенцтва БелТА, зьнятыя
адразу пасьля выбуху ў мэтро ля найбліжэйшага да Дома
афіцэраў выхаду. На гэтых кадрах відаць, як з падземнага
пераходу выходзяць чатыры чалавекі, двое зь якіх нясуць
цяжкую брызэнтавую сумку, адзін трымае ў правай руцэ
вялікую шпулю з чорным мэталічным дротам, а ў левай —
прадмет, падобны да кандэнсатнай падрыўной машынкі.

На форумах адразу зьявіліся меркаваньні, што людзі ў
цывільным, якія выходзяць зь пераходу прыкладна праз
паўгадзіны пасьля выбуху, — не сапёры. Тым больш што
былі і здымкі асобаў у чорнай вопратцы, пазначаных як
група па разьмініраваньні.

Блогер Максім Чарняўскі паведаміў аўтару, што ўзяў
здымкі з форумаў сайту tut.by, дзе можна знайсьці і іншыя
сьведчаньні, якія, на яго думку, выклікаюць падазрэньні.
«Шмат хто разумеў, што Канавалаў і Кавалёў калі і стаяць
за тэрактам, то ня самі па сабе. Але цяпер відавочна, што
выканаўцы ўвогуле зусім іншыя», — сказаў Максім
Чарняўскі па тэлефоне з Варшавы.

Вось яшчэ адзін водгук на гэтае відэа. Любоў Кавалёва,
маці асуджанага на сьмерць: «Мне зрабілася кепска, у
літаральным сэнсе схапіла сэрца! Хлопцы сядзяць невядома
за каго, і людзі пацярпелі».

А вось як пракамэнтаваў здымкі і камэнтары да іх



незалежны журналіст Сяргей Сацук, вядомы сваімі
журналісцкімі расьсьледаваньнямі. Камэнтар зьявіўся на
сайце svaboda.org неўзабаве пасьля інтэрвію з Максімам
Чарняўскім. «Хай блогер патлумачыць, навошта
ўзрыўнікам, якія нібыта на фота і на відэа БелТА, прылада
для пошуку выбуховых прыстасаваньняў у
цяжкадасягальных месцах? Гэта такі спэцыяльны
тэлескапічны дручок зь люстэркам на канцы, якое круціцца
ва ўсе бакі. На відэа вельмі добра бачна, што яго нясе
чалавек у паласатай футболцы. І што, хіба бомбу ў мэтро
ўзарвалі з дапамогай падрыўной машынкі, да якой цягнулі
правады ад лаўкі?

Суцэльнае глупства. А наконт відэа, дзе гэтыя двое
быццам побач з Канавалавым, — пракруціце гэтае відэа па
кадрах, і ўсё стане зразумела».

Празь некалькі гадзін у інтэрнэце зьявіўся і камэнтар
прэсавага сакратара МУС Канстанціна Шалькевіча, які
заявіў, што на фота і відэа — «супрацоўнікі Выбухова-
тэхнічнага цэнтру ўнутраных войскаў, якія ўзялі з сабой усё
неабходнае абсталяваньне і выехалі, абсалютна ня ведаючы
пра тое, што адбылося ў мэтро».

На наступны дзень, 18 студзеня, міліцыянты запрасілі ў
Цэнтар журналістаў, пазнаёмілі з трыма з чатырох
супрацоўнікаў, якія трапілі на фота, і назвалі іхныя
прозьвішчы.

Між тым гэтыя заявы не змаглі пераканаць некаторых
скептычных назіральнікаў, якія сачылі за справай аб
тэракце.



З інтэрвію Уладзімера Барадача «Рэжым рыхтуецца да
вайны супраць уласнага народу», якое зьявілася празь
некалькі дзён у сеціве

Палкоўнік спэцслужбаў Уладзімер Барадач зноў
сьцьвярджае, што вінаватыя ў «крывавай бойні» ў менскім
мэтро 11 красавіка 2011 году — не асуджаныя за тэракт
Канавалаў і Кавалёў, а беларускія спэцслужбы. Асаблівую
ўвагу ён зьвяртае на сапёраў.

Уладзімер Барадач: «Мае высновы наступныя. Група
(паводле дадзеных МУС) па трывозе выехала да месца
тэракту і праз 20 хвілін была на месцы здарэньня. У мэтро
яна была ўжо праз 30 хвілін і празь 10 хвілін вярнулася
назад. У сувязі з гэтым у мяне напрошваецца шэраг
пытаньняў не на карысьць высноваў сьледчай групы. Па-
першае, сьцьвярджаецца, што за гэты час (3-4 хвіліны) група
агледзела, зь іхных словаў, шырокую тэрыторыю на
прадмет наяўнасьці мінаў і вярнулася назад.

Гэта чарговая хлусьня. Я на 90% выключаю
магчымасьць датычнасьці дадзеных асобаў у поўным
складзе да самога выбуху зараду, загадзя пакінутага ў
ножцы лаўкі. Хоць, улічваючы наяўнасьць у іх кантрольна-
вымяральных прыбораў і сродкаў, прывядзеньне выбуховых
прыладаў у дзеяньне было б цалкам магчымым.

Па-другое, дадзеных спэцыялістаў не дапусьцілі.



V. Відэа: чалавек з торбай
Часткова гэтае відэа гледачы беларускага ТБ змаглі

пабачыць ужо на наступны дзень пасьля арышту Дзьмітрыя
Канавалава і Ўладзіслава Кавалёва. У прыватнасьці, БТ
паказала кавалак, на якім падазраваны праносіць торбу ў
мэтро, потым кадры, на якіх ён ходзіць з торбай па станцыі.
Асабліва ўразіў кавалак, дзе той жа падазраваны чакае на
пляцоўцы ля лесьвіцы з «Кастрычніцкай» на
«Купалаўскую», а ў момант, калі ён накіроўваецца ў
тунэль, адбываецца выбух.

У судзе да гэтых стужак былі дададзеныя іншыя,
зробленыя за дзень да тэракту і пасьля. У прыватнасьці, на
відэа, запісаным на Віцебскім чыгуначным вакзале, бачны
падазраваны зь цяжкай торбай. Як лічыла сьледзтва, гэта
Канавалаў пачаў свой шлях зь Віцебску ў Менск, які
скончыўся выбухам у мэтро. Потым ён і Кавалёў разам
праносяць тую ж торбу ў мэтро, каб даехаць з станцыі
«Плошча Леніна» да «Фрунзенскай». Таксама ёсьць кадры,
запісаныя 10 красавіка на «Купалаўскай», дзе падазраваны,
як сказала сьледзтва, вызначае, дзе будзе закладаць бомбу.
І, нарэшце, відэа ад 11 красавіка, на якім падазраваны з той
жа торбай прыяжджае на «Купалаўскую», а адтуль праз
тунэль ідзе на «Кастрычніцкую». У якасьці доказу было
прадстаўленае і ўжо знаёмае па БТ відэа з выбухам, а
таксама выхад Канавалава з мэтро. Апроч гэтага, былі
прадэманстраваныя кавалкі відэа з камэраў, усталяваных



побач зь месцамі, дзе ішоў Канавалаў пасьля выбуху з
мэтро да вуліцы Караля на арандаваную кватэру, у якой яго
чакалі, нагадаю, Кавалёў і Пачыцкая.

Ці можна сумнявацца ў праўдзівасьці гэтых
відэадоказаў? Суду прадставілі дадзеныя шматлікіх
экспэртызаў і экспэрымэнтаў. У адным зь іх Канавалава
вывозілі ў мэтро і фатаграфавалі ў пэўных месцах і ў
пэўных пазыцыях, што адпавядалі зьнятым на відэа.
Экспэрты параўноўвалі відэа падазраванага з пратаколамі
агляду Канавалава, складзенымі

28 красавіка і 5 траўня. У большасьці выпадкаў
экспэртыза прыйшла да высновы, што гэта адзін і той жа
чалавек — Дзьмітрый Канавалаў. Экспэрты адзначылі
таксама, што адзеньне падазраванага на відэа супадае з
адзеньнем Канавалава, якое было пры ім у момант арышту.
Паводле экспэртаў расейскага ФСБ, партрэтнае падабенства
Канавалава з чалавекам на відэа было сярэдняе.

Расейскія экспэрты знайшлі ў відэа прыкметы
міжкадравага мантажу, але не прыкметы ўнутрыкадравага.

Вось што сказана ў прысудзе наконт праўдзівасьці відэа
самых галоўных момантаў.

Прысуд, с. 83. «Пры спалучэньні відаў з камэраў
відэаназіраньня, якія ўсталяваныя ў Менскім мэтрапалітэне на
станцыях “Фрунзенская”, “Купалаўская” і “Кастрычніцкая”, ад
11.04.2011 і экспэрымэнтальных відаў высьветлена, што рост
абвінавачанага Канавалава Дз. Г. адпавядае росту падазраванага,
які быў зьняты 11.04.2011 камэрамі відэаназіраньня.

Прыкметаў мантажу ў відэазапісах ад 11.04.2011 з камэраў



відэаназіраньня на станцыях “Фрунзенская”, “Купалаўская” і
“Кастрычніцкая”, якія былі пададзеныя для дасьледаваньняў, а
таксама ў відэазапісе праверкі паказаньняў на месцы
падазраванага Канавалава Дз. Г. 15 красавіка 2011 году з камэраў
відэаназіраньня, якія ўсталяваныя ў Менскім мэтрапалітэне на
станцыях “Фрунзенская”, “Купалаўская” і “Кастрычніцкая”, ня
знойдзена».

У судзе відэа з мэтро пачалі праглядаць 23 верасьня
2011 году. Спачатку прагледзелі стужку, на якой
падазраваны зь вялікай торбай пакідае вакзал у Віцебску 10
красавіка, потым — як той жа чалавек зьяўляецца ў Менску
на вакзале і як разам з Кавалёвым нясе торбу праз турнікет
мэтро. Тыя відэа былі ад раніцы 10 красавіка. Потым
прагледзелі відэа з гэтым жа чалавекам у другой палове дня
10 красавіка бяз торбы — падчас «выведкі», як казала
сьледзтва. На наступных некалькіх відэакавалках запар
падазраваны ўжо зноў з торбай — гэтыя відэа былі зьнятыя
ў дзень тэракту, 11 красавіка. Як падазраваны выйшаў з
торбай зь цягніка на плятформу «Купалаўскай», як
«засьвяціўся» ў тунэлі да «Кастрычніцкай», выйшаў з
тунэля на лесьвіцу, прайшоўся ў натоўпе па
«Кастрычніцкай», падняўся ўжо бяз торбы на пляцоўку зноў
да тунэля, затрымаўся там на кароткі час, а калі адвярнуўся
ад камэры і пачаў сыходзіць — адбыўся выбух.

Прагляд падрабязна камэнтаваў прадстаўнік
пракуратуры. Зь ягонага камэнтару вынікала, што
падазроны чалавек на відэа — гэта Дзьмітрый Канавалаў.
Сярод іншага, прадстаўнік абвінавачаньня спасылаўся на



вынікі параўнаньня відэа зь сьледчым экспэрымэнтам, калі
Канавалава здымалі ў мэтро. Прадстаўнік пракуратуры
абвясьціў, што на параўнаных здымках экспэрты знайшлі
поўнае супадзеньне парамэтраў фігуры і адзначылі
супадзеньне асаблівасьцяў хады. Сьлядоў унутрыкадравага
мантажу на гэтых відэа экспэрты не знайшлі.

Адзначу свае ўражаньні: асабіста мне на тых відэа
пазнаць Канавалава было цяжка, бо твару чалавека было
амаль ня бачна, і даводзілася арыентавацца толькі на
постаць і прыкметы адзеньня.

Але, як на мяне, гэта адназначна быў адзін і той жа
чалавек, бо на ўсіх стужках ён выглядаў і паводзіў сябе
падобна, у тым ліку аднолькава нёс торбу, якая таксама
выгляду і, мяркуючы па ўсім, вагі не мяняла.

Таксама былі паказаныя відэа, зьнятыя з вулічных
камэраў, усталяваных каля Дома афіцэраў, цырку, Палаца
прафсаюзаў, на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Свабоды.
На гэтых відэа быў падазраваны, калі ён ішоў, выбраўшыся
з мэтро пасьля выбуху. Маршрут быў такі: выйшаў з
«Купалаўскай» на вуліцу Карла Маркса, па ёй спусьціўся да
вуліцы Янкі Купалы, перайшоў праз праспэкт
Незалежнасьці і падняўся да Палаца прафсаюзаў, далей па
дыяганалі перасек Кастрычніцкую плошчу і выйшаў на
плошчу Свабоды. На адных відэа з гэтага маршруту
падазраванага можна было пазнаць лепш, на іншых ён
выглядаў маленькім чорным чалавечкам, які пры значным
набліжэньні размываўся. Але на апошнім кавалку, зьнятым
на плошчы Свабоды, гэта быў, найверагодней, той самы



чалавек: росту крыху вышэйшага за сярэдні, прыкметна
сутулаваты, у падобным адзеньні.

Яшчэ адна важная цытата з прысуду, якая датычыць
законнасьці выманьня пэўных відэа з камэраў мэтро.
Адвакаты заўважылі, што гэта не арыгінальнае відэа, а
копіі. Судзьдзі, аднак, вырашылі, што гэта не ўплывае на
праўдзівасьць доказаў.

Прысуд, с. 87. «Судом дасьледаваныя абставіны выманьня
інфармацыі з камэраў відэаназіраньня Менскага мэтрапалітэну ад
12.04.2011 і 19.04.2011. Патрабаваньні крымінальна-
працэсуальнага закону падчас выкананьня гэтых дзеяньняў
захаваныя. Дадзеныя доказы атрыманыя ў адпаведнасьці з
патрабаваньнямі закону і зьяўляюцца дапушчальнымі».

Алесь Каліта: «Гэта быў Канавалаў, але я ня веру, што
ён дзейнічаў сам».

01.03.12
У 2010 годзе ў беларускім войску ў адной частцы зь

Дзьмітрыем Канавалавым служылі Алесь Каліта і Іван
Шыла, вядомыя актывісты дэмакратычнага руху. Алесь
Каліта — сябра партыі БНФ, Іван Шыла — сябра
незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Пра тое,
што яны знаёмыя з Канавалавым, стала вядома ад іх саміх,
пасьля таго як тэлебачаньне паказала відэа чалавека з
торбай, які падазраецца ва ўчыненьні тэракту. Алесь Каліта
і Іван Шыла пазналі свайго аднапалчаніна на гэтым відэа,
зьмясьцілі гэтыя зьвесткі ў інтэрнэце, і неўзабаве ім
давялося адказваць на пытаньні журналістаў, а потым і
сьледчых КДБ. З Алесем Калітом пра Канавалава я



размаўляў у самым пачатку сакавіка 2012 году.
— Алесь, што б Вы маглі расказаць пра Вашага

таварыша па службе Дзьмітрыя Канавалава?
— Ня ведаю… ну, быў спакойны, вельмі ўраўнаважаны

хлопец.
— Можна я адразу буду рабіць заўвагі? Ён і на судзе

быў спакойны ды ўраўнаважаны. Праседзеў увесь
працэс моўчкі, хіба зь ледзь заўважнай усьмешкай на
твары, дачакаўся сьмяротнага прысуду. (Дарэчы, пасьля
гэтага вельмі спакойна пра нешта размаўляў з
канваірам. Знайсьці б таго канваіра й даведацца, што ж
яму казаў Канавалаў. — А. Г.)

— Праўда? Я казаў ужо іншым журналістам, паўтару і
вам: я ня веру ў тое, што Дзіма гэты тэракт учыніў
самастойна. Я перакананы, што над ім было куратарства,
яго суправаджалі. Ня веру, што ён гэта зрабіў бязь нейкага
патранажу. Ягоныя паводзіны ў судзе... Я сутыкаўся з такімі
паводзінамі падчас службы. Ён сябе так паводзіў, калі
ведаў, што ў нейкай справе, у нейкай канфліктнай сытуацыі
віна ня толькі ягоная, што акрамя ягонай віны ёсьць віна
іншага чалавека. Тады ён замыкаўся ў сабе, не жадаючы
гэтага чалавека здаваць. Замыкаўся і проста маўчаў, і
глядзеў так, маўляў, рабіце са мной што хочаце, мне па
барабане. Можа, пару разоў былі такія сытуацыі ў войску, і
ён сябе паводзіў адпаведна, відаць, гэтак жа, як на судзе.
Перакананы, што ў той момант ён ведаў, што зрабіў гэта не
адзін, але ня мог сказаць, з кім.



Карацей, спакойны быў хлопец, даволі вясёлы.
Неканфліктны. Да службы ставіўся як да павіннасьці —
маўляў, трэба адбыць. Цікавасьці да вайсковай справы не
выказваў. Проста бавіў час і ўсё. Шмат сядзеў у інтэрнэце,
«Вконтакте», праз тэлефон. У войску ўсе праз тэлефон
заходзяць у інтэрнэт. Чытаў газэты, у асноўным спартовыя
нейкія. Глядзеў тэлевізар вечарамі, у так званыя
інфармацыйныя гадзіны, ці як, ужо сам забыўся.

Кантактаваў з таварышамі па службе, але я б не сказаў,
што з кімсьці моцна сябраваў. Войска — ня тое месца, дзе ты
моцна сябруеш з усімі. Не магу сказаць, з кім ён сябраваў
блізка, бо мы былі зь ім розных прызываў. Ужо потым, калі
мяне дапытвалі ў КДБ, я даведаўся, што, відаць, пры канцы
службы яго перавялі ў іншы дывізіён. Ня ведаю, з кім ён
там служыў. А падчас маёй службы ён быў у маёй батарэі,
у сяржанцкім складзе. Гэта была в.ч. 06405, п.а. Межыца,
Лепельскі раён, супрацьпаветраная абарона. Другі дывізіён,
трэцяя батарэя, мая батарэя.

— А што ён у Вас пытаў наконт думак пра пошук
тэрарыстаў, якія ўзарвалі бомбу ў 2008 годзе на сьвяце
Незалежнасьці?

— Вы пераблыталі нешта, гэта расказваў ня я, а Іван
Шыла, які таксама зь ім служыў. Са мной Дзіма пра гэта не
размаўляў, у нас былі чыста службовыя стасункі. А Іван быў
зь ім аднаго прызыву, магчыма, яны больш камунікавалі.

— Апошнюю сустрэчу зь ім памятаеце?
— Апошняя сустрэча плянавалася... Летам у яго быў



дэмбель, і недзе ў канцы лета 2010 году мы павінныя былі
сустрэцца, усе «дэмбелі» нашага дывізіёну, але так і не
сустрэліся. А апошні раз я яго бачыў, калі сыходзіў з войска,
21 студзеня. Звычайная сустрэча.

— Як ён сябе паводзіў з афіцэрамі? Падпарадкоўваўся
адразу ці на яго трэба было націскаць?

— Я б сказаў, выконваў што загадвалі, не выяўляючы
нейкай асаблівай ініцыятывы. Сказалі рабіць — пайшоў
паціху рабіць. Яму было гэтае войска да аднаго месца. Як, у
прынцыпе, і 90% службоўцаў.

— А як Вы ацэньваеце ягоны інтэлектуальны
ўзровень?

— Даволі высокі. Паводле манеры размаўляць, тэмаў
размоваў, выхаванасьці — шырэйшы за сярэдні
сьветапогляд. Досыць начытаны і ўмее карыстацца мовай.

— Беларускай мовай Канавалаў карыстаўся?
— Не, але разумеў, я зь ім размаўляў па-беларуску, і ён

успрымаў гэта нармальна. У дывізіёне ніхто, акрамя мяне і
Шылы, не размаўляў па-беларуску, хоць усе разумелі мову
і пэрыядычна адказвалі на ёй.

— Што-небудзь можаце расказаць з Вашага допыту
ў КДБ ці гэта таямніца? Было ў вас уражаньне, што
сьледчыя шукаюць палітычную сувязь з тэрактам, у
прыватнасьці сувязь тэрарыстаў з апазыцыяй?

— Склалася ўражаньне, што супрацоўнікі КДБ хочуць
мяне пераканаць, нібыта гэты тэракт учыніў Канавалаў. Бо
яны ўвесь час казалі: ты ж бачыш, як ён усё зрабіў, гэта ж



ён нарэзаў арматуру, і гэтак далей. І задавалі пытаньні, на
якія немагчыма было адказаць ня ў іхнай інтэрпрэтацыі.
Прыкладна так: чаму ты лічыш, што ён быў такім
эгаістычным?

Альбо: чаму ты лічыш, што ён так ненавідзеў людзей?
Карацей, яны ўжо за мяне вырашылі, што і як. Я ім казаў,
што магу сьведчыць пра Канавалава толькі як пра
вайскоўца, а як пра асобу не магу казаць, бо не стасаваўся зь
ім ня ў войску. А каб чалавека ведаць, трэба зь ім бачыцца
ня толькі ва ўмовах абмежаванай свабоды. Я ім гэта
тлумачыў, але яны ўсё роўна пыталіся, чаму ён такі ці
такі...

На мяне, дарэчы, таксама спрабавалі ў нейкія моманты
ціснуць і гэтымі пытаньнямі, мяркую, хацелі прымусіць
мяне ўзьвесьці паклёп на Канавалава. Магчыма, каб потым
даць яму мае паказаньні і сказаць: бачыш, нават гэтыя
бээнэфаўцы, гэтыя апазыцыянэры, нават твой таварыш па
службе, кажуць, што ты такі і такі. Каб яшчэ больш яго
дабіць. І калі б ён і зьбіраўся сказаць на судзе, што зрабіў
гэта не адзін, што яго падбухторылі, даць яму зразумець,
што яго ніхто ня будзе абараняць, бо для ўсіх ён злачынец.
Нават для таварышаў па службе. Магчыма, яны вялі мяне
да гэтага, каб да канца яго зламаць, а заадно і мяне ў гэта
ўвесьці, каб, калі яго расстраляюць, я быў датычны да гэтай
расправы.

Хоць я і дапускаю, што гэта зрабіў ён, але ўпэўнены,
што не адзін. Гэта, аднак, не здымае зь яго віны.

— Чаму Вы мяркуеце, што гэта ён? Якія факты на



Вас больш падзейнічалі як доказы?
— Найперш я пазнаў яго на відэа, зьнятым у мэтро,

пазнаў адразу, як пабачыў гэтае відэа. Калі ён нёс торбу,
калі стаяў на плятформе, на пераходзе — я пазнаў яго, гэта
быў ён. Манера руху, паводзіны — усё выключна ягонае.
Таму, мяркую, ён браў у гэтым удзел. А калі чалавек нават
проста нясе торбу, хоць і не задумваецца, што ў ёй, ён усё
роўна датычны.

— А Вы дапускаеце вэрсію, што ён мог толькі
прынесьці туды торбу, перадаць яе каму трэба і сысьці, а
яго потым на відэа з выбухам наклалі, і атрымалася, што
гэта ён націснуў пульт, каб узарвалася бомба?

— Цалкам можа быць, дапускаю такі варыянт. Тут
вельмі ўсё закручана, заблытана. Ведаеце, я вельмі
спадзяваўся, што ён на судзе выступіць, скажа хоць слова. І
калі б ён сказаў, што невінаваты і гэтага не рабіў, я б пачаў
змагацца як магу за свайго таварыша па службе. Але ён
прамаўчаў і фактычна падпісаў сабе сьмяротны прысуд. Бо
калі ты не вінаваты, ты мусіш змагацца. Ты мусіш хаця б
казаць, што ты невінаваты. Мяркую, яго запалохалі, але ня
ведаю, які там узровень пагрозаў. Запалохаць у нас,
канечне, могуць. Ведаеце, мяне затрымалі ў сувязі з
тэрактам, калі я ехаў у цягніку на пахаваньне дзеда.
Чацьвёра сутак праседзеў у адзіночнай камэры, і ў мяне
было адзінае пытаньне да сябе: колькі я вытрымаю
катаваньні? Ці не агавару я сябе, што буду рабіць на судзе і
як мяне будуць расстрэльваць. Разумееце стан чалавека?


