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Гэты тэкст накіраваны на ўдакладненне праб-
лемы тэрытарыяльнага падзелу Беларусі. Най-
больш распаўсюджаныя мадэлі прадугледжваюць
падзел Беларусі на дзве (заходняя і ўсходняя)
альбо тры (заходняя, усходняя і цэнтральная)
часткі. Звычайна такі падзел мае апрыёрны ха-
рактар і вельмі часта звязваецца з падзелам Бе-
ларусі ў 1921 годзе паміж новаўтворанымі савец-
кай і польскай дзяржавамі. Адпаведна, асаблівасці
палітычнага выбару ў Заходняй Беларусі тлума-
чацца значна меншым досведам саветызацыі і
большым «заходнім» (які часта трактуецца як
польска-каталіцкі) уплывам. У гістарычных вер-
сіях гэты падзел зводзіцца да больш ранняга чля-
нення тэрыторыі сучаснае Беларусі на «Літву» і
«Белую Русь», і такім чынам актуалізуюцца асаб-
лівыя этнаграфічныя і, у радыкальных версіях,
нават этнічныя падставы падзелаў.

Наша задача заключаецца ў тым, каб не
столькі аспрэчваць гэты падзел, які відавочна
мае, у тым ліку, і эмпірычную прыроду, колькі
прагледзець палітычныя праявы такога падзелу

праз аналіз вынікаў выбарчых кампаній 1994,
2001 і 2006 гадоў. Гэта дапаможа не толькі ўдак-
ладніць мадэль рэгіянальных асаблівасцяў Бе-
ларусі ў палітычным вымярэнні, але таксама і
больш канкрэтна лакалізаваць раёны з рознымі
тыпамі палітычных паводзінаў.

У якасці эмпірычнай асновы для гэтага тэк-
сту выкарыстаныя афіцыйныя вынікі прэзі-
дэнцкіх кампаній 1994 (першы тур), 2001 і 2006
гадоў. У сувязі з тым, што цэласнае табліцы з
вынікамі галасавання за 1994 год у свабодным
доступе выявіць не ўдалося, за аснову прыня-
тыя вынікі галасавання, надрукаваныя ў раён-
ных газетах. Як паказвае практыка, такія звесткі
могуць разыходзіцца з афіцыйнымі вынікамі.
Звычайна гэта звязваюць з памылкамі журналі-
стаў, часам прыводзяць як сведчанні фальсіфі-
кацый. Акрамя гэтага, далёка не ўсе газеты над-
рукавалі вынікі галасавання. Такім чынам, база
па 1994 годзе з’яўляецца няпоўнай і, магчыма,
недакладнай у асобных дэталях і патрабуе да-
лейшага ўдакладнення. Тым не менш, наяўныя
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Abstract
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лічбы даюць больш-менш поўную карціну гала-
савання па краіне. Падобную сітуацыю маем і з
выбарамі 2006 года: на момант падрыхтоўкі гэ-
тага артыкула комплекснае выданне з афіцый-
най інфармацыяй па выніках галасавання адсут-
нічала, таму асноўнай крыніцаю звестак зноў
выступілі раённыя газеты (адпаведна паўтара-
юцца і ўсе пазначаныя вышэй хібы — непаўна-
та інфармацыі, магчымыя памылкі з боку жур-
налістаў).

У якасці крыніцы звестак за 2001 год выка-
рыстоўваецца выданне Інстытута сацыяльна-па-
літычных даследаванняў пры Адміністрацыі прэ-
зідэнта, прысвечанае адпаведнай выбарчай кам-
паніі (Дмитриев Е. И., Хурс М. Н. Беларусь: итоги
и уроки президентских выборов 2001. — Минск:
ИСПИ, 2002). Інфармацыя пра галасаванне на
ўзроўні раёнаў змешчана ў дадатку пад загалоў-
кам «Информация об итогах выборов президен-
та Республики Беларусь 9 сентября 2001 года
(административно-территориальный аспект)»
(Дмитриев, Хурс, 2001: 249—258). Дадаткова
для зверкі звестак і вызначэння ступені хібнасці
выкарыстаныя рэгіянальныя выданні.

Паколькі аналіз базуецца на афіцыйных зве-
стках, узнікае правамернае пытанне пра тое, на-
колькі лічбы адпавядаюць сапраўднаму электа-
ральнаму выбару. Кампанія 1994 года лічыцца ў
гэтым дачыненні найбольш празрыстай, яе лічбы
заслугоўваюць найбольшага даверу. Нягледзячы
на тое, некалькі разоў падымалася пытанне пра
магчымыя фальсіфікацыі на карысць, галоўным
чынам, В. Кебіча, а таксама іншых кандыдатаў,
але ніякае пэўнае інфармацыі наконт гэтага не
існуе. Пэўнае маніпуляванне вынікамі магло
мець месца пры ўдзеле рэгіянальных эліт, але
вызначыць яго ступень і маштабы ўяўляецца не-
магчымым. Тым не менш, на нашу думку, калі
такая практыка і мела месца, то яе ўплыў на вынікі
быў нязначным. Тым больш нязначным быў
уплыў на лакалізацыю палітычных раёнаў. Пры-
намсі, такая пазіцыя падаецца найбольш рацыя-
нальнай і апраўданай, альтэрнатыўныя падыхо-
ды патрабуюць дадатковае інфармацыі.

З кампаніямі 2001 і 2006 гадоў сітуацыя выг-
лядае больш складанай. Інфармацыі пра маніпу-
ляванне вынікамі выбараў прэзідэнта ў 2001 год-
зе дастаткова шмат. Крытычна ставіцца да афі-
цыйных вынікаў дазваляюць факты парушэнняў
выбарчага заканадаўства, зафіксаваныя сістэмай
міжнароднага і нацыянальнага назірання за вы-
барамі (Republic of Belarus…, 2001), і звесткі са-

цыялагічных апытанняў (паводле даследаванняў
НІСЭПД, афіцыйныя лічбы разыходзяцца з рэаль-
нымі прыкладна на 18 % (Манаев, 2002: 122). У
такіх умовах паўстае пытанне: як належыць ста-
віцца да афіцыйных вынікаў? Нас цікавяць не самі
вынікі галасавання, якія відавочна мадэляваліся,
але захаванне пэўных тэрытарыяльных дыспра-
порцый і, адпаведна, арэалаў, якія ў нейкай сту-
пені супадаюць з такімі 1994 года. Значыць, вынікі
2001 года, пры ўсім крытычным да іх стаўленні,
пэўным чынам адлюстроўваюць розныя мадэлі
палітычнае падтрымкі.

У выпадку прэзідэнцкіх выбараў 2006 года
маем яшчэ большыя складанасці. Акрамя віда-
вочнага мадэлявання вынікаў і, магчыма, існа-
вання нарматыўнага ўзроўню палітычнае падт-
рымкі існай улады паўстае праблема яшчэ боль-
шага зніжэння разнастайнасці і адрозненняў
паводле афіцыйных звестак. Тым не менш, не-
каторыя тэндэнцыі 1994 і 2001 гадоў паўтара-
юцца, што патрабуе тлумачэння.

Непасрэдным прадметам аналізу будуць
толькі электаральныя паводзіны ў сельскай мяс-
цовасці і невялікіх гарадах. Такая стратэгія дас-
ледавання павінна выявіць наяўнасць тэрытары-
яльных падзелаў сярод найбольш кансерватыў-
най часткі беларускага электарату, то бок
замацаваныя на дастаткова глыбокім сацыяль-
ным і палітычным узроўні тэрытарыяльныя пад-
зелы і адрозненні. Гэта відавочна выключае з
даследавання значную частку беларускага элек-
тарату, але адпавядае пастаўленым задачам. Па
мажлівасці з даследавання выключаліся ўсе
больш-менш буйныя населеныя пункты, хоць
доля ўласна «вясковага» і «гарадскога» насель-
ніцтва ў розных раёнах адрозніваецца, што маг-
ло некалькі сказіць інфармацыю, асабліва калі
прыняць апазіцыю «горад — вёска» ў якасці ас-
ноўнай для падзелу электаральных арыентацый.
Мікрааналіз прадэманстраваў адноснасць такой
апазіцыі (асабліва для 1994 года). Пэўныя раё-
ны з большай доляй гарадскога насельніцтва
дэманстравалі меншую апазіцыйнасць, чым
практычна цалкам вясковыя.

Аналіз вынікаў можа быць шматслойным і
закранаць розныя аспекты выбарчага працэсу.
Карысную інфармацыю могуць утрымліваць
звесткі не толькі галасавання за асноўных прэ-
тэндэнтаў, але і за перыферыйных, а таксама па-
казчыкі датэрміновага галасавання і «супраць
усіх». Улічваючы абмежаваны характар гэтага
артыкула, мы спынімся толькі на адным крытэ-
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ры: галасаванне за дэмакратычную апазіцыю ў
1994, 2001 і 2006 гадах. Мы адштурхоўваемся ад
гіпотэзы, што менавіта гэты паказчык найбольш
рэльефна дэманструе тэрытарыяльныя адроз-
ненні ў палітычных паводзінах і перакананнях.

Пад «дэмакратычнай апазіцыяй» 1994 года
мы разумеем Зянона Пазняка і Станіслава Шуш-
кевіча. Паказчыкам падтрымкі дэмакратычнае
апазіцыі, такім чынам, з’яўляецца сума галасоў,
аддадзеных за гэтых кандыдатаў. Пры рознасці
іх праграм і палітычнага background, яны прыт-
рымліваліся блізкіх поглядаў датычна дэмакра-
тыі, незалежнасці Беларусі, празаходняй арыен-
тацыі краіны і развіцця нацыянальнай культу-
ры, якія сталі асноўнымі для вызначэння
палітычных пазіцый. Пад галасаваннем за дэ-
макратычную апазіцыю ў 2001 годзе мы разу-
меем колькасць галасоў, аддадзеных за Віктара
Ганчарыка (адзінага кандыдата ад дэмакратыч-
ных сіл, якога падтрымалі ўсе асноўныя апазі-
цыйныя партыі і арганізацыі). Да дэмакратыч-
нага электарату 2006 года мы будзем адносіць
тых, хто галасаваў за Аляксандра Мілінкевіча і
Аляксандра Казуліна.

Асобнай праблемаю з’яўляецца выбар шка-
лы для аналізу вынікаў электаральных кампаній
1994, 2001 і 2006 гадоў, а таксама параўнанне
вынікаў прэзідэнцкіх кампаній. Выкарыстанне
агульнае шкалы губляе сэнс у выніку значнай
змены размернасці рэпрэзентацыі дэмакратыч-
нага электарату пасля 1994 года. З гэтай пры-
чыны для аналізу выкарыстоўваюцца розныя
шкалы. Для адлюстравання вынікаў галасаван-
ня 1994 года раёны разбіты на чатыры асноўныя
і адну дадатковую групы. Асноўныя групы:

1. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі ніжэй
10 % (нізкі ўзровень);

2. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 10—
20 % (сярэдні ўзровень);

3. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 20—
30 % (высокі ўзровень);

4. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі звыш
30 % (раёны дамінавання).

Дадатковую групу складаюць раёны, у якіх
прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі набралі
менш за 5 %. Вылучэнне гэтай групы важнае для
выяўлення і лакалізацыі тэрыторый, дзе адпавед-
ныя палітычныя сілы не мелі практычна ніякай
падтрымкі (своеасаблівы «антыцэнтр» датычна
раёнаў, дзе дэмакраты дамінавалі, узровень пад-
трымкі паміж раёнамі мог адрознівацца ў 15 ра-
зоў). Вылучэнне дадатковае групы мэтазгоднае

і таму, што яна ўтварае цэласны арэал, які мож-
на інтэрпрэтаваць у рэгіянальных катэгорыях.

Для вызначэння раёнаў на выбарах 2001 года
выкарыстанне вышэйпазначанае шкалы неэфек-
тыўнае з прычыны значнага зніжэння разнастай-
насці ў лічбах, якія былі прэзентаваныя Цэнт-
ральнай камісіяй па выбарах. Калі ў 1994 годзе
паказчыкі падтрымкі дэмакратычнае апазіцыі ў
раёнах маглі адрознівацца ў 10—15 разоў, то ў
2001 годзе — толькі ў 3—5 разоў. Улічваючы
сказанае, для класіфікацыі раёнаў была выбра-
на новая шкала, якая складаецца з чатырох ас-
ноўных інтэрвалаў і аднаго дадатковага:

1. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі да
5 %;

2. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 5—
10 %;

3. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 10—
15 %;

4. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі звыш
15 %.

Дадатковы інтэрвал пазначаў раёны, узро-
вень падтрымкі апазіцыі ў якіх, паводле афіцый-
ных звестак, склаў меней за 2 %. Для 2001 года
дадатковы інтэрвал не стаў такім адэкватным,
як для 1994, бо ў яго трапілі толькі тры раёны
(Лельчыцкі, Брагінскі, Веткаўскі). Істотна тое,
што калі ў 1994 годзе «антыцэнтр» апазіцыйнасці
практычна цалкам укладаўся ў Магілёўскую
вобласць, то ў 2001 годзе ён зрушыўся ў Гомель-
скую. Цэнтр не ўтварыў суцэльнага арэала, але
ўключыў раёны, якія моцна пацярпелі ад аварыі
на Чарнобыльскай АЭС.

У 2006 годзе вызначэнне апазіцыйнасці ста-
ла яшчэ больш складаным, а афіцыйныя паказ-
чыкі — больш аднастайнымі. Для аналізу была
выкарыстана скарочаная шкала 2001 года:

1. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі да
5 %;

2. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 5—
10 %;

3. Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі звыш
10 %.

У якасці дадатковага сродку аналізу высту-
піла вызначэнне тэрытарыяльнай лакалізацыі
раёнаў, дзе, паводле афіцыйных звестак, за дэ-
макратычную апазіцыю прагаласавала менш за
2 % (мінімальная падтрымка) і больш за 7 % (ся-
рэдні паказчык галасавання за апазіцыйных кан-
дыдатаў па краіне).

Нарэшце, пяройдзем да непасрэднага раз-
меркавання вынікаў галасавання па адміністра-
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цыйна-тэрытарыяльных адзінках (трэба яшчэ раз
заўважыць, што для 1994 і 2006 гадоў інфарма-
цыя з’яўляецца няпоўнай, а па 15 % раёнаў —
адсутнічае).

Прэзідэнцкія выбары
1994 года

Афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў
1994 года дэманструюць наяўнасць дастаткова
цэласных арэалаў розных узроўняў падтрымкі
дэмакратычнае апазіцыі. Нягледзячы на адсут-
насць інфармацыі па прыкладна 15% раёнаў,
наяўныя звесткі дазваляюць рабіць пэўныя выс-
новы. У супрацьвагу пашыранаму меркаванню
пра Заходнюю Беларусь як аснову апазіцыйнасці
на ўзроўні невялікіх гарадоў і сельскай мясцо-
васці маем падставы, хутчэй, весці размову пра
паўночна-заходнюю (уздоўж літоўскае, а не
польскае мяжы). Арэал апазіцыйнага дамінаван-
ня пачынаецца на паўночным захадзе ад Мінска
і ўтварае ўмоўны трохкутнік, вяршынямі якога
з’яўляюцца Мінск, Ліда і Браслаў. Такім чынам,
у вызначаны сектар трапляе толькі частка (ус-
ходняя) Гродзенскай вобласці: Ліда, Навагрудак,
Іўе, Смаргонь і Ашмяны. Да яе прылягаюць паў-
ночна-заходняя частка Мінскай вобласці: Вілей-
ка, Маладзечна, як відаць, Мядзель (на жаль,
інфармацыя тут няпоўная) і заходняя частка
Віцебскай вобласці — Паставы, Браслаў і Глы-
бокае.

Па выніках 1994 года менавіта гэтая частка
Беларусі ўтварыла дастаткова цэласны арэал
высокае падтрымкі дэмакратычнае апазіцыі. Трэ-
ба заўважыць, што пазначаная зона мае спецыф-
ічную мадэль этнагенезу. Практычна ўся выз-
начаная тэрыторыя ўваходзіла ў гістарычную
Віленшчыну, у прыватнасці ў Віленскую губер-
ню, і была месцам канкурэнцыі беларускага і
польскага (у значна меншай ступені — літоўс-
кага) нацыянальнага руху. Арэал далёка не су-
падае з раёнамі высокае канцэнтрацыі польскае
нацыянальнае меншасці і каталіцкага насельні-
цтва. Карэляцыя з польскай меншасцю і каталі-
камі мае частковы характар, раёны найбольшай
канцэнтрацыі палякаў, у прыватнасці Вора-
наўскі, у арэал не трапілі, як і Шчучын, Ваўка-
выскі раён і Зэльва, а Гродзенскі раён увогуле
знаходзіцца ў зоне сярэдняе (10—20 %) падт-
рымкі дэмакратычнае апазіцыі. У той жа час пра-
васлаўныя і беларускія раёны Мінскай вобласці
прадэманстравалі высокі ўзровень падтрымкі.

Сімвалічным геаграфічным цэнтрам зоны дамі-
навання можна назваць г. Смаргонь і Смаргонскі
раён (адзіны раён, дзе дэмакратычная апазіцыя
набрала абсалютную большасць галасоў —
54 %). Акрамя цэласнага арэала на паўночным
захадзе ад Мінска высокі ўзровень падтрымкі
дэмакратычнае апазіцыі прадэманстравалі
Нясвіжскі і Столінскі раёны, тлумачэнне чаго
патрабуе асобнага даследавання: на Сто-
ліншчыне, магчыма, падтрымка звязаная з на-
яўнасцю шматлікае пратэстанцкае абшчыны,
што, праўда, патрабуе дадатковага пацвярджэн-
ня. Цікава адзначыць, што ўсе рэгіёны высокае
падтрымкі дэмакратычнае апазіцыі да 1939 года
не ўваходзілі ў склад БССР. У адваротным
кірунку гэтае правіла не працуе: далёкае не ўсе
раёны Заходняй Беларусі дэманстравалі высо-
кую падтрымку дэмакратычнай апазіцыі (Коб-
рынскі і Камянецкі раёны — нават ніжэй за
10 %).

Зона падтрымкі апазіцыі ў 20—30 % з’яўля-
ецца непасрэдным працягам арэала дамінаван-
ня і ўтварае з апошняй адносна цэласную прас-
тору, якая ахоплівае ўсю цэнтральную частку
Гродзенскай вобласці, прасоўваецца на поўдзень,
у паўночна-ўсходнюю Берасцейшчыну (анкла-
вам тут выступае Бярозаўскі раён), Цэнтраль-
ную Беларусь (Стаўбцоўскі раён), даходзіць да
Мінскага і Смалявіцкага раёнаў і пашыраецца
на ўсю заходнюю частку Віцебскае вобласці.
Такім чынам, зона ўтварае арэал з некалькімі
анклавамі, што ахоплівае практычна ўсю паў-
ночна-заходнюю Беларусь і ваколіцы Мінска.
Калі зноў узгадаць гістарычныя аналогіі, то прак-
тычна ўся зона высокае падтрымкі (за выклю-
чэннем невялікае часткі — Мінскага і Смаляві-
цкага раёнаў) уваходзіла ў 1921—1939 гадах у
склад польскае дзяржавы. Паказальна, што ста-
ліца ўваходзіць у гэтую зону.

Зона з узроўнем падтрымкі 10—20 %, над-
зіва, таксама ўтварае цэласны арэал, што дазва-
ляе дастаткова дакладна праводзіць яе межы
практычна па геаграфічным цэнтры Беларусі (са
зрухам на ўсход). Гэтая зона ўключае ўсе, якія
засталіся, раёны Гродзенскай, большую частку
Брэсцкай і практычна ўсю Мінскую вобласць.
Зону 10—20% можна лічыць пераходнай, яна
раздзяляе арэалы высокае і нізкае падтрымкі.
Толькі ў адным месцы (Віцебская вобласць) зоны
высокай і нізкай падтрымкі непасрэдна сутыка-
юцца, утвараючы ўстойлівую мяжу. На жаль, у
сувязі з адсутнасцю звестак пра ўсе раёны ся-
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род анклаваў зоны сярэдняе падтрымкі напэўна
можам назваць толькі Гомельскі раён.

Зона нізкае падтрымкі (да 10 %) займае прак-
тычна толькі ўсход Беларусі (прычым мы можам
казаць менавіта пра ўвесь усход), ахоплівае
амаль ўсю ўсходнюю частку Віцебскай вобласці
па лініі (з пэўнымі анклавамі) Расоны — По-
лацк — Орша, ледзь не ўсю Магілёўскую і Го-
мельскую вобласці (акрамя Жыткавіцкага і Го-
мельскага раёнаў). Цяжкім для тлумачэння ан-
клавам гэтае зоны выступаюць Кобрынскі і
Камянецкі раёны на паўднёвым захадзе краіны.
Вылучаныя раёны з найменшай (ніжэй за 5 %)
падтрымкай. Тэрыторыя нізкае падтрымкі ўтва-
рае дастаткова цэласны арэал і ахоплівае цэнт-
ральную і ўсходнюю часткі Магілёўскай воб-
ласці. Яе анклавам у Віцебскай вобласці з’яўля-
ецца Лёзненскі раён. Тэрыторыю з мінімальнай
падтрымкай можна разглядаць як электараль-
ную супрацьлегласць арэалу з цэнтрам у Смар-
гоні.

Прэзідэнцкія выбары
2001 года

Афіцыйныя звесткі за 2001 год істотна змя-
няюць вызначаныя для 1994 года зоны, але час-
ткова ўзнаўляюць асноўныя тэндэнцыі рэгія-
нальнага размеркавання электаральных паво-
дзінаў (гэтага, відавочна, не адбылося б ў выніку
простага маніпулявання звесткамі без уліку во-
левыяўлення).

Зона, дзе можна назіраць адносна высокі
ўзровень апазіцыйнае падтрымкі (паводле афі-
цыйных звестак 2001 года — больш як 15 %),
значна звузілася і рассыпалася на анклавы, хоць
у пэўнай ступені і ўзнаўляе арэал дамінавання
1994 года. Несумненна, значны ўплыў на яе кан-
фігурацыю аказала не толькі мадэляванне вы-
нікаў, але і палітычнае пераўладкаванне рэгіё-
наў цэнтральнай ўладай. Асабліва гэта тычыц-
ца Гродзенскай вобласці, дзе можна знайсці раён
з рэкорднай падтрымкай дэмакратычнае апазі-
цыі і раён з падтрымкай, меншай за 5 % (Шчу-
чынскі). Іншыя вобласці дэманструюць большую
пераемнасць. Але геаграфічны цэнтр арэала
высокае падтрымкі, які мы вызначылі для 1994
года, нейкім чынам выстаяў. У Смаргонскім ра-
ёне за адзінага кандыдата ад дэмакратычных сіл,
паводле афіцыйных звестак, прагаласавала
больш за 20 % выбаршчыкаў, што (разам з
Мінскім раёнам) зноў стала рэкордам для гала-

савання па-за буйнымі гарадамі. Непасрэдна да
Смаргонскага раёна прымыкаюць Мядзельскі і
Вілейскі, утвараючы цэласны арэал. Да зоны, дзе
падтрымка дэмакратычных сіл перавышае 15 %,
адносіцца таксама Глыбоцкі раён, а таксама ан-
клаў, утвораны Мінскім і Дзяржынскім раёнамі
(у пэўнай ступені, гэта накладаецца на мадэль
1994 года). Асобны анклаў утвараюць Брэсцкі і
Жабінкаўскі раёны, якія на гэты раз трапілі ў
зону высокай падтрымкі, што, мажліва, звязана
з адносна нізкім узроўнем фальсіфікацый.

Зона 10—15 % таксама аказалася разбітай на
анклавы і толькі часткова захавала пераемнасць
тэндэнцый 1994 года. У яе трапляе цэнтр Гро-
дзенскай вобласці: пояс прайшоў праз Берас-
тавіцкі, Мастоўскі, Ваўкавыскі, Лідскі і Наваг-
рудскі раёны. Пры гэтым, згодна з афіцыйнымі
звесткамі, агульны ландшафт Гродзенскай воб-
ласці значна змяніўся, выпалі многія раёны з
высокай падтрымкай 1994 года (напрыклад, Іўе
— 44 % у 1994 годзе, 9 % — у 2001; Шчучынскі
раён — 4,25 %). Зона 10—15 % уключае яшчэ
частку Брэсцкай вобласці: чатыры раёны па лініі
Камянец — Івацэвічы і Лунінецкі раён. Столінскі
феномен 1994 года быў нівеляваны і ў афіцый-
ных выніках 2001 года сябе ніяк не абазначыў.
Зона 10—15 % таксама распаўсюджваецца на
цэнтральную частку Мінскай вобласці. Асаблі-
вую цікавасць прадстаўляе ўстойлівасць арэа-
ла, утворанага поўначчу Мінскай і захадам
Віцебскай абласцей. Абрысы высокае падтрымкі
апазіцыі тут практычна супадаюць з адпаведнымі
зонамі 1994 года. Анклавам зоны 10—15 % выс-
тупае Горацкі раён Магілёўскай вобласці. Пад-
сумаваўшы вынікі разгляду, можам заўважыць,
што большая частка зоны падтрымкі звыш 15 %
і 10—15 % зноў знаходзіцца на тэрыторыі Заход-
няй Беларусі плюс раёны вакол горада Мінска.
Нягледзячы на тое, што палітычны ландшафт у
святле афіцыйных звестак 2001 года выглядае
іншым, пэўныя тэндэнцыі маюць пераемнасць
(асабліва на поўначы ад Мінска і на захадзе
Віцебскай вобласці).

Зона падтрымкі дэмакратычных сіл ў 5—
10 % займае астатнюю частку Мінскай (акрамя
Любанскага раёна), Гродзенскай і Віцебскай (ак-
рамя Полацкага раёна) абласцей — своеасаблі-
вы аналаг пераходнай зоны 1994 года — і паў-
ночна-заходнюю частку Магілёўскай вобласці (з
Магілёўскім раёнам).

Паказальна, што зона падтрымкі, меншай за
5 %, утварае амаль цэласны арэал, моцна пры-
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вязаны да Магілёўскай і Гомельскай абласцей
(пры пэўнай умоўнасці, можна прасачыць су-
падзенне з раёнамі, якія найбольш пацярпелі ад
аварыі на ЧАЭС). Прычым цэнтр найменшае
падтрымкі перамясціўся з Магілёўскай вобласці
ў Гомельскую. Раёны, дзе за апазіцыю прагала-
савалі меней чым 2 % выбаршчыкаў, знаходзяц-
ца толькі ў Гомельскай вобласці (Лельчыцкі,
Брагінскі, Веткаўскі) і не ўтвараюць цэласнага
арэалу.

Прэзідэнцкія выбары
2006 года

2006 год найбольш складаны для інтэрпрэ-
тацыі. Згодна з афіцыйнымі звесткамі рэгіёны
становяцца больш няпэўнымі, а палітычная ка-
рата яшчэ больш аднастайнай, сітуацыя ўсклад-
няецца непаўнатой інфармацыі. Вылучэнне зон
высокае і нізкае падтрымкі становіцца дастат-
кова ўмоўным у выніку невялікага раскідвання
лічбаў. Аднастайнасць, відавочна, узмоцнена
актыўнымі дзеяннямі рэгіянальнай і цэнтраль-
най бюракратыі для выраўноўвання палітычнае
прасторы. Тым не менш, пэўныя тэндэнцыі можа
прасачыць і ў гэтых умовах. Часткова трывае
традыцыйны цэнтр апазіцыйнасці, з яго выпадае
Смаргонскі раён, але застаюцца Маладзечанскі
і Вілейскі (падтрымка складае больш як 10 %),
пра цэнтральную частку Мінскай вобласці зве-
стак, на жаль, няма. У зону большай за 10 % пад-
трымкі дэмакратычных сіл трапляюць таксама
Слонімскі і Пінскі раёны, што дастаткова цяжка
каментаваць з-за магчымай выпадковасці выні-
каў. Параўнанне зон з падтрымкай ў 5—10 % і
менш за 5 % дае больш інфармацыі. Зона 5—
10 % апазіцыйнасці не ўтварае суцэльнага арэ-
алу, але значна схіляецца да Цэнтральнай і За-
ходняй Беларусі. Меншая за 5 % падтрымка дэ-
макратычнай апазіцыі назіраецца ва ўсходняй
частцы Віцебскай, Магілёўскай абласцей і прак-
тычна ва ўсёй Гомельскай (пры гэтым сюды трап-
ляе шэсць раёнаў Гродзенскай і не менш за во-
сем — Мінскай вобласці). Гомельская вобласць
зноў дэманструе вялікую аднастайнасць. Для
павелічэння эфектыўнасці тэрытарыяльнага
аналізу асобна можна вылучыць раёны, дзе га-

ласаванне за апазіцыю перавысіла 7 % і дзе было
ніжэйшым за 2 %. У першым выпадку маем лан-
цуг анклаваў, якія, не ўтвараючы суцэльнага
арэалу, цягнуцца з паўднёвага захаду на паў-
ночны ўсход: ад Камянецкага і Лунінецкага да
Браслаўскага і Глыбоцкага раёнаў (у значнай
ступені ўпісваючыся ў Заходнюю і Цэнтральную
Беларусь). Што тычыцца зоны падтрымкі, ніжэй-
шай за 2 %, то яна знаходзіцца ў Гомельскай воб-
ласці і ўтварае арэалы па лініях Лельчыцы —
Нароўля і Карма — Лоеў.

Высновы ў кантэксце гэтага артыкула могуць
насіць толькі папярэдні характар, бо значная
частка фактаў патрабуе ўдакладнення і дадат-
ковага вывучэння.

Па-першае, можна адзначыць, што істотная
частка афіцыйных звестак пра галасаванне 1994,
2001 і 2006 гадоў адлюстроўвае пэўныя тэрыта-
рыяльныя дыспрапорцыі і дазваляе вылучаць ге-
аграфічныя арэалы, існаванне якіх патрабуе
свайго тлумачэння, асабліва калі ўлічыць маг-
чымае маніпуляванне звесткамі ў 2001 і 2006
гадах. Назіраецца частковая пераймальнасць
арэалаў з 1994 да 2006 года (асабліва ў Віцебс-
кай вобласці).

Па-другое, палітыка ўлады відавочна спры-
чынілася да выраўноўвання рэгіянальных адроз-
ненняў і (ці) іх замарожвання, што робіць сітуа-
цыю з палітычным структураваннем рэгіёнаў у
выніку дэмакратызацыі цяжкапрадказальнай.
Асаблівая ўвага ў практыках перафарматаван-
ня была нададзеная Гродзенскай вобласці.

Па-трэцяе, можна канстатаваць, што размер-
каванне значнае часткі фактаў пацвярджае існа-
ванне ўстойлівых сутнасных рэгіянальных ад-
розненняў па лініі захад — усход (ці паўночны
захад — паўднёвы ўсход), дакладнае вызначэн-
не межаў гэтых падзелаў патрабуе дадатковага
вывучэння. Тэрытарыяльны падзел не звязаны,
прынамсі на прамую, з колькасцю польскае на-
цыянальнае меншасці і канцэнтрацыяй каталіц-
кага насельніцтва. Умоўны цэнтр апазіцыйнасці
знаходзіцца на памежжы Мінскай, Гродзенскай
і Віцебскай абласцей, «антыцэнтр» утвараецца
раёнамі Гомельскай вобласці ўздоўж украінскай
і расійскай мяжы (дыслакацыя «антыцэнтра»
больш няпэўная і няўстойлівая).
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ПАЛIТЫЧНАЯ СФЕРА № 7, 2006

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі менш за 5%

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі ніжэй 10 %

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 10—20%

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 20—30%

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі звыш 30%

Няма дадзеных

Прэзідэнцкія выбары
1994 года. Афіцыйныя вынікі
галасавання.

Rethinking Elections
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2001 года. Афіцыйныя вынікі
галасавання.

Андрэй Казакевіч. Палітычная картаграфія Беларусі ў выніках прэзідэнцкіх выбараў 1994—2006 гадоў

© Казакевіч Андрэй
© Палітычная сфера



16

ПАЛIТЫЧНАЯ СФЕРА № 7, 2006

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі да 5 %

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі 5—10%

Падтрымка дэмакратычнай апазіцыі звыш 10%

Няма дадзеных

Rethinking Elections

Прэзідэнцкія выбары
2006 года. Афіцыйныя вынікі
галасавання.

© Казакевіч Андрэй
© Палітычная сфера



17

ПАЛIТЫЧНАЯ СФЕРА № 7, 2006

Менш 2 %

Андрэй Казакевіч. Палітычная картаграфія Беларусі ў выніках прэзідэнцкіх выбараў 1994—2006 гадоў

Прэзідэнцкія выбары
2006 года. Афіцыйныя вынікі
галасавання.

© Казакевіч Андрэй
© Палітычная сфера



18

ПАЛIТЫЧНАЯ СФЕРА № 7, 2006

Звыш 7 %
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