
Шаноўныя Берасцейцы!
Віншуем Вас з вялікім нацыянальным святам 
нашай краіны!

25 сакавіка Беларусь адзначае найвялікшае свята ў 
сваёй тысячагадовай гісторыі. У гэты дзень у 1918г. Рада 
Беларускай Народнай Рэспублікі абвясціла Беларусь 
«незалежнай і вольнай дзяржавай». Беларусы заявілі 
на ўвесь свет, што яны жадаюць будаваць свой дом, 
што яны вартыя называцца народам.

З таго часу мінула шмат гадоў. Шмат пакут і выпра-
баванняў выпала на долю беларускага народа.  І нашы 
бацькі і дзяды паказалі, што яны вартыя «Людзьмі 
звацца»!

Сённяшні рэжым ізноў ставіць беларускі народ 
на мяжу выжывання. Рост камунальных тарыфаў, 
беспрацоўе, ціск на прадпрымальнікаў, замоўчванне 
чарнобыльскіх праблем – у такіх умовах добра жы-
вуць толькі чыноўнікі з прэзідэнцкай «вертыкалі». 
Адсутнасць перспектыў на лепшую будучыню вядзе да 
таго, што 70% моладзі марыць з’ехаць за мяжу. А хто 
застанецца тут?!

Верым, што і сёння мы здольныя адстаяць неза-
лежнасць краіны, каб мець будучыню – у свабоднай 
квітнеючай Беларусі.

Да лепшага жыцця – праз незалежнасць!
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25 сакавіка – 
Дзень Волі!

Менск. 18-00.
Плошча Якуба Коласа. 

ПРЫХОДЗЬ!

Праймерыз у БераСці
Д. Шыманскі ідзе на выбары

Студэнцкае жыццё
Дзе яго пабачыць?

Бацька-генерал
Да 125-х угодкаў С. Булак-Балаховіча

адкрывай Свет з “EVS“
Як стаць валанцёрам
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дзень волі

Фота: ByMedia.net

як героі Бнр
Хтосьці кажа: “Я не здатны
Сам зрабіць свой краю вольным”.
Хтосьці плача, што змагацца
Больш не можа ў сутонні.

Я такім не прысвячаю
Вершаваных словаў гукі,
Бо люблю людзей інакшых,
Тых, хто возьме сцяг у рукі.

Тых, чые палаюць сэрцы
Пад нялюдзскасці прыгнётам,
Тым, хто здольны адагрэцца
У бяздушнасці сумётаў.

Хто трымаецца аддана,
Ўзняўшы галаву над катам.
Для каго “тишком“ складана,
Для каго не страшны краты.

Бо жывога патрыёта,
З роду продкаў беларусаў,
Знішчыць шмат разоў хацелі,
Рабавалі пад прымусам.

Калі ёсць ў сэрцы гонар –
Не губляй святы намер,
Барані сваю Радзіму
Як героі БНР.
 Павел БелаВусФота: ByMedia.net



ПАЛІТЫКА
Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

Адным рАдком

ПераБлыталі няБожчыкаў
Кіраўнікі шэрагу медыцынскіх установаў Берас-
цейшчыны пазбавіліся пасад.

Берасцейскі аблвыканкам звольніў начальніка уп-
раўлення аховы здароўя В.Мілашэўскага, галоўнага 
лекара Берасцейскай лякарні хуткай дапамогі Я. Ма-
левіча, а таксама начальніка Берасцейскага абласнога 
патолагаанатамічнага бюро В. Міхневіча.

Начальнік галоўнага упраўлення арганізацый-
на–кадравай працы Берасцейскага аблвыканкама 
А.Каляда не стаў хаваць галоўнай прычыны, з–за якой 
ўсё здарылася: «Пераблыталі нябожчыкаў». Аказваец-
ца, нядаўна замест цела памерлага Барыса Іванавіча 
Гаўрылава, які быў калісьці дырэктарам Берасцейс-
кага панчошнага камбіната, у рытуальную залю для 
развітання з блізкімі і калегамі прывезлі труну з целам 
невядомага чалавека. Як пазей высветлілася, гэта быў 
пенсіянер Аляксандр Галавейка. Тым часам у апошні 
шлях дырэктара выпраўляла іншая сям’я.

Дарэчы, падобная непрывабная гісторыя ў берас-
цейскай трупярні ўжо здаралася. Летась ветэрана 
Вялікай Айчыннай пахавалі за кошт Камянецкага бюд-
жэту, а сваякам паважанага чалавека ў трупярні выдалі 
цела бамжа. Прыйшлося праводзіць эксгумацыю ў 
прысутнасці прадстаўнікоў пракуратуры і міліцыі.

З медыкамі звязаныя і іншыя скандалы. Так, у мі-
нулым годзе асудзілі галоўную медсястру абласнога 
бюро судмедэкспертызы за спробу забіць былога 
мужа. Жанчына наняла кілера, які за 2.000 даляраў 
павінен быў расправіцца з экс–супругам. У студзені 
цяперашняга года ў Івацэвіцкай райлякарні ў рэані-
мацыі памерла дзіця. Лекары спрабавалі выратаваць 
маляня, выклікалі з Берасця реанімабіль. Але іх выклік 
застаўся без адказу: адзін реанімабіль вёз пацыента ў 
Менск, другі быў няспраўны.

Улады заБараняюць 
дзень Волі
Берасцейскі аргкамітэт па адзначэнні 90-х угодкаў 
БНР атрымаў адмовы ў правядзенні мітынга і 
культурнай імпрэзы, прысвечаных Беларускай 
Народнай Рэспубліцы.

У план мерапрыемстваў па адзначэнні Дня Волі ў 
Берасці быў уключаны святочны мітынг 23 сакавіка на 
плошчы Свабоды. Але гарвыканкам не даў дазволу на 
яго правядзенне. Таксама планавалася творчая сустрэ-
ча грамадскасці з майстрамі слова - паэтамі і бардамі. 
Вечарына мела адбыцца ў памяшканні абласной біб-
ліятэкі. Заяўка была пададзена ўладальніку памяшкан-
ня - Упраўленню культуры Берасцейскага аблвыкан-
кама. Адказ чыноўнікаў адмоўны і носіць фармальны 
характар: маўляў, пры падачы заяўкі парушаны пункты 
закону аб правядзенні сходаў і мітынгаў.

Як адзначыў Старшыня аргкамітэту па адзначэнні 90-
годдзя БНР сп. Рыгор Бакіевіч, адмова ўладаў даць па-
мяшканне сведчыць пра нежаданне прызнаваць гіста-
рычную значнасць абвяшчэння незалежнасці БНР.

Сярод іншых мерапрыемстваў да Дня Волі варта 
адзначыць прайшоўшую ў польскім культурным цэн-
тры сустрэчу з навукоўцам, прафесарам з Беластоку 
Алегам Латышонкам. Гаворка ішла пра берасцейцаў, 
якія прычыніліся да стварэння і дзейнасці БНР. Такса-
ма ў Берасці адбываюцца спаборніцтвы па міні-фут-
боле “Кубак незалежнасці”. 7 каманд - прадстаўнікоў 
грамадскіх арганізацый і палітычных партыяў на 
адкрытых спартовых пляцоўках горада змагаюцца за 
перахадны кубак. Фінал турніру і ўрачыстае ўзнагаро-
джванне пераможцаў пройдзе ў суботу, 22 сакавіка.

                                Dzedzich week-news

                                Dzedzich week-news

9 сакавіка быў вызначаны апошні кандыдат на 
парламенцкія выбары ад аб’яднаных дэмакра-
тычных сіл у Берасці. Ім стаў Дзмітрый Шыман-
скі, намеснік старшыні абласной арганізацыі 
Партыі БНФ, які апярэдзіў па колькасці галасоў 
старшыню абласной арганізацыі ПКБ леаніда 
Майструка. На сход, які вызначыў будучага кан-
дыдата ў дэпутаты па Берасцейскай-Цэнтральнай 
выбарчай акрузе №2 Д. Шыманскі сабраў 158 сваіх 
прыхільнікаў, л. Майструк – 98. Інтрыгі, таемныя 
перамовы і махінацыі, якія папярэднічалі гэтаму 
сходу, прыцягнулі да сябе ўвагу ўсёй дэмакратыч-
най супольнасці горада.

Усё пачалося 22 лютага, калі ў Менску прэзідыум 
Палітрады АДС прыняў рашэнне з 25 лютага па 1 са-
кавіка на тых акругах, дзе дэмакратам дамовіцца не 
ўдалося, правесці так званыя праймерыз (папярэдняе 
галасаванне актывістаў), па выніках якіх і будзе на-
званы адзіны кандыдат на акрузе. Аднак, насуперак 
гэтаму рашэнню, сход па Берасцейскай-Цэнтральнай 
выбарчай акрузе быў прызначаны на 24 лютага. 
Гэта не было рашэнне Палітрады: гэтак дамовіліся 
прадстаўнікі дзвюх канкуруючых на акрузе партыяў 
– С.Калякін (ПКБ) і В.Вячорка (БНФ).

Дзмітрый Шыманскі:
- Натуральна, гэтае рашэнне было для мяне непры-

мальным. Па-першае, за паўтары дні арганізаваць паў-
навартасны сход няма ніякай магчымасці нават у самай 
дэмакратычнай краіне. Ва ўмовах Беларусі знайсці па-
мяшканне, дамовіцца з яго арэндай, абтэлефанаваць і 
запрасіць людзей не ўяўляецца магчымым. Па-другое, 
на той момант у мяне яшчэ былі спадзяванні знайсці 
нейкі кампраміс, дамовіцца з Майструком. Лічыў і лічу, 
што з чалавекам значна лягчэй працаваць разам, калі 
ты з ім дасягнуў пагаднення, чым калі перамог яго на 
нейкім сходзе. Аб гэтым я вечарам 22-га паведаміў 
сп. Майструку, які са мной пагадзіўся. Мы вырашылі 
сустрэцца 23-га лютага і вызначыць іншы дзень і час 
правядзення сходу. 23-га Майструк раптам па тэле-
фоне паведаміў, што сустрэцца не зможа. Маўляў, 
сустрэнемся заўтра на сходзе.

24-га лютага ў памяшканні Берасцейскай абласной 
арганізацыі БСДП камуністы правялі свой сход. Па 
спісах, якія ніхто не правяраў, на ім прысутнічалі 48 
чалавек. Дзмітрый Шыманскі прыйшоў на гэты сход і 
выклаў сваю пазіцыю: Партыя БНФ не прызнае гэты 
сход і будзе настойваць на правядзенні паўнавартас-
нага, добра арганізаванага сходу.

Леанід Майструк:
- 24 лютага адбыўся сход. 48 чалавек выказаліся 

ў маю падтрымку. Шыманскі прыйшоў адзін. Ніякіх 
іншых сходаў я праводзіць не буду. Хай вырашае 
Менск.

Пасля такой заявы 2-га сакавіка Дзмітрый Шы-
манскі праводзіць свой сход, на які прыйшло 52 
актывісты з ягонай каманды. Камуністы гэты сход 
праігнаравалі. З пункту гледжання звычайнай логікі 
абодва сходы ёсць раўназначнымі і перамога мусіць 
быць аддадзеная БНФ.

Аднак берасцейскае пытанне было вынесенае на 
разгляд Палітычнай рады АДС 3 сакавіка. Яе рашэнне 
для берасцейцаў было надзвычай нечаканым: сход, 
які праводзілі камуністы, прызнаны. Сход БНФ – не. 
А ў якасці кампрамісу Палітрада прапанавала правесці 
новы сход, на які камуністы могуць прыводзіць новых 
актывістаў, а БНФ – усіх. І тых, хто ўжо прыходзіў, і 
новых.

Пасля такога рашэння на абарону праўды паўсталі 
ўсе дэмакратычныя актывісты Берасця. 9 сакавіка ў 
двары “Берасцейскага кур’ера”, дзе месціцца офіс 
БСДП, на якім і адбываліся праймерыз, было над-
звычай шматлюдна. Разам сабраліся 50 прыхільнікаў 
ПКБ і 158 - БНФ. У выніку праймерыз кандыдатам у 
дэпутаты ад Аб’яднаных дэмакратычных сіл па Бе-
расцейскай-Цэнтральнай выбарчай акрузе №2 стаў 
прадстаўнік партыі БНФ Дзмітрый Шыманскі.

Ганна Панішава, настаўніца:
- Ёсць дэмакратыя, а ёсць камунізм. Тое, як дама-

галіся перамогі камуністы, у чарговы раз пераканала 
мяне ў тым, што тэрмін “дэмакратычны камуніст” такі 
самы далёкі ад праўды, як “дэмакратычны фашыст”. 
З людзьмі, якія змагаюцца за ўладу такімі метадамі, 
нельга мець ніякіх спраў! У Менску адбываюцца нейкія 
махінацыі. І чым, скажыце, лепшыя за сённяшнія ўла-
ды лідэры АДС, калі прымаюць такія несправядлівыя 
рашэнні. Я абураная такой сітуацыяй! Таму я прыйшла 
сёння падтрымаць Дзмітрыя Шыманскага.

Дзмітрый Шыманскі:
- Я не чакаў такой падтрымкі. Канешне разлічваў, 

што прыйдзе недзе 100 чалавек. Не ведаю, якім чынам 
людзі даведваліся пра гэты сход, але для мяне гэта 
сапраўды стала прыемнай нечаканасцю. Падтрымка, 
якую аказалі мне людзі, накладае і вялікую адказнасць 
зрабіць усё для таго, каб не расчараваць іх, не даць ім 
нагоды сумнявацца ў правільнасці іх выбару. Думаю, 
што разам мы з гэтай задачай справімся.

ПрАймерыз
ПА-БерАсцейску

9 сакавіка офіс ПКБ (“Берасцейскі кур’ер”), быў перапоўнены людзьмі. Фота: І. Маслоўскі.



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Адным рАдком

Міліцэйскі гарадок
На змену хворым вайскоўцам прыходзяць здаро-
выя міліцыянты.

Лёс былога вайсковага шпіталя нарэшце выраша-
ны – яго тэрыторыю і будынкі ў хуткім часе зоймуць 
падраздзяленні Упраўлення ўнутраных спраў і новы 
Ізалятар часовага ўтрымання.

Легенды аб тым, што будзе на тэрыторыі былога 
шпіталя, расфармаванага яшчэ ў 2002 годзе, хадзілі 
па Берасці шмат гадоў. Самая распаўсюджаная – бу-
дынкі зраўняюць з зямлёй, і там, дзе некалі шпацы-
равалі хворыя вайскоўцы, разгарнецца будаўніцтва 
элітнага жылля.

Будаваць сапраўды пачнуць, але не для эліты гра-
мадства, а, хутчэй, наадварот, для асацыяльных яго 
элементаў – гарадскі ізалятар часовага ўтрымання. А 
вось карпусы былой лячэбнай установы знасіць ніхто 
не будзе. Аб перспектывах рэканструкцыі распавёў 
начальнік абласнога УУС палкоўнік міліцыі Віктар 
Краснічэнка.

Па яго словах, праект 
наспяваў даўно. Справа 
ў тым, што некаторыя 
міліцэйскія службы сён-
ня раскіданыя па гора-
дзе. Для міліцыі гэта ня-
зручна. Першым чынам, 
з эканамічнага пункту 
гледжання: заўсёды тан-
ней абслугоўваць адзін 
будынак, чым некалькі. 
А з улікам перспектываў 
забудовы і добраўпа-
радкавання Берасця такі варыянт на руку і гарадскім 
уладам. Горад укладае грошы ў рэканструкцыю шпі-
тальных карпусоў і будаўніцтва ізалятара, а міліцыя, 
пасля таго, як падраздзяленні пераедуць на новае мес-
ца, возьме шпіталь на свой баланс і перадасць гораду 
парадку пяці вызваленых будынкаў. Яны пасля, хутчэй 
за ўсё, будуць выстаўленыя на аўкцыён.

Працы будуць паэтапнымі. На сёння фірма “Бел-
дарбудпраект” распрацоўвае архітэктурнае рашэнне 
будучага “міліцэйскага гарадка”, пасля чаго па тэн-
дэры будзе вызначаны падрадчык.

Адзіны будынак, размешчаны па вуліцы Папаніна, 
застанецца на балансе горада – у ім размесціцца 
гарадская ЖКГ. 

Міліцэйскія службы, па папярэднім плане, зоймуць 
месцы наступным чынам: 

- у цэнтральным будынку па Пушкінскай, дзе калісь-
ці была ваенная паліклініка – упраўленне і аддзелы па 
грамадзянству і міграцыі;

- у штабе і былой сталовай плануецца размясціць 
экспертна-крыміналістычны цэнтр і яго лабарато-
рыю. 

- у далёкім куце шпіталя ўжо адрэстаўраваны стары 
будынак, куды пераязджае Маскоўскі аддзел аховы. 

Тэрыторыю добраўпарадкуюць, абсталююць аўтас-
таянку для гасцей і супрацоўнікаў.

Паркавую зону міліцыянты паспрабуюць пакінуць 
па максімуме. 

А дзесьці ў цэнтры гарадка будзе пабудаваны новы 
ізалятар часавага ўтрымання на 100-120 месцаў. 
Хутчэй за ўсё, у тры паверхі. На будаўніцтва ІЧС, па 
папярэдніх падліках, можа быць выдаткавана каля 2 
млн. даляраў.

Будаўнічыя і рэканструкцыйныя працы могуць 
пачацца ўжо ў другім паўгоддзі гэтага года, аднак 
дакладная дата, як заўсёды, будзе залежыць ад хут-
касці фінансавання праекту. 

25 сАкАвікА –
дзень волі!

ABIBOCk

у нашым паўсядзённым жыцці існуюць такія дні, 
якія прынята называць святамі. Безумоўна, святы 
бываюць розныя, адныя – нашыя ўласныя, другія 
– агульныя. сярод тых, другіх, нам добра вядомыя 
“Дзень Канстытуцыі” ці “Дзень Незалежнасці”. 
Ёсць сярод іх і дата 25 сакавіка. 

Дата гэтая вельмі загадкавая, 
таму свята гэта ці не, наш афіцыйны 
урад яшчэ не вызначыў. Не гледзячы 
на тое, што яе няма ў афіцыйным 
календары дзяржаўных святаў, і тым 
больш на вокладцы школьных дзённі-
каў, яна ўсё ж такі адзначаецца. 

А ці ведаеце Вы, што гэта за свята? 
Некаторыя ведаюць, але большасць, 
відаць, пачалі перабіраць ў сваіх гало-
вах розныя святы і пакрыху пачынаюць 
разважаць, што гэтае пытанне можа мець 
вельмі правакацыйны характар. А пра 
“Дзень Волі” што-небудзь чулі? Так, нас 
становіцца ўсё болей! 

Добра, для тых, хто ўсё ж такі не чуў ці 
чуў зусім “не адтуль”, распавядаем. 

На шляху да сваёй незалежнасці наша 
Беларусь прайшла вельмі цяжкі і пакутлівы шлях 
даўжынёй ў стагоддзі. У пачатку мінулага стагоддзя 
перад беларусамі паўстала пытанне аб неабходнасці 
аднаўлення сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці. 

Падчас Першай сусветнай вайны, калі савецкія 
войскі пакінулі Менск, а нямецкія яшчэ ў яго не 
ўвайшлі, выканкам савета Усебеларускага з’езда 21 
лютага 1918г. звярнуўся да беларускага народу з 
1-й Устаўной граматай, у якой абвясціў сябе ўладай 
ў Беларусі. Быў сфармаваны і часовы выканаўча-рас-
параджальны орган – Народны сакратарыят на чале з 
Я. Варонкам.  Аднак нямецкае ваеннае камандванне не 
спяшалася прызнаваць Народны сакратарыят у якасці 
ўрада Беларусі, бо яшчэ ў студзені 1918 г. з іх згоды 
ў Вільні адбылася другая Беларуская асамблея, якая 
заявіла аб незалежнасці Беларусі і стварэнні сваёй 
адміністрацыі. 

У такіх абставінах Выканкам Савета з’езду і Бела-
руская рада ў Вільні вымушаны былі пайсці на абнаро-
дванне заявы аб неабходнасці стварэння Беларускай 
Народнай Рэспублікі. Пагадненне было замацавана ў 
2-й Устўной грамаце, выдадзенай 9 сакавіка 1918 г. 
Так узнікла Беларуская Народная Рэспубліка. 

Аднак гэтая акалічнасць не перашкаджала прад-
стаўнікам Савецкай Расеі і Нямеччыны паспяхова весці 
мірныя перамовы ў Берасці, фактычна, цалкам ігнару-
ючы інтарэсы беларускай нацыянальнай дзяржавы і яе 
народу. Таму, спасылаючыся на тое, што на перамовах 
у Берасці і ў самім Берасцейскім мірным дагаворы не 
ўлічваліся інтарэсы беларускай дзяржавы і што па 
гэтым дагаворы значная частка тэрыторыі Беларусі 
была акупавана нямецкімі войскамі, рада БНР у ноч 
з 24 на 25 сакавіка 1918 г. прыняла пастанову аб не-
залежнасці Беларусі. 

З 71 сябра Рады БНР за аддзяленне Беларусі ад 
Расеі прагаласавала 40, супраць 22, устрымаліся 9 
сябраў рады. 

25 сакавіка 1918 г. (роўна дзевяноста год таму) 
была выдадзена 3-я Устаўная грамата. Згодна з ёй 
БНР авяшчалася “ незалежнай і вольнай дзяржавай”! 
Вось ён, наш “Дзень Волі”. 

Зразумела, што святкаваць гэтую найвыдатнейшую 
дату сёння, калі мы сямімільнымі крокамі ідзем да 

стварэння “Союзного государства” афіцыйнаму ура-
ду не вельмі цікава, але гэта гісторыя, якая, дарэчы, 
перапісваецца значна прасцей і не патрабуе ніякіх 
там усенародных рэферэндумаў, у адрозненне ад 
канстытуцыі. 

Што датычыцца гісторыі святкавання гэтай даты, 
то гэта хутчэй тэма для асобнай размовы, але 

трэба заўважыць, што найбольшага 
размаху святкаванні на-

былі ў 90-я гг. 

мінулага стагоддзя, калі ў Беларусі разам з працэсамі 
стварэння самастойнай дзяржавы пачалося непрацяг-
лае па часе, але вельмі важнае па выніках, культурнае 
адраджэнне. 

А як ставімся да падзей 25 сакавіка мы? Ці трэба 
лічыць гэтую дату усенародным святам? З гэтымі і 
некаторымі іншымі пытаннямі мы звярнуліся да лю-
дзей, якія звязалі свой лёс з гісторыяй – да гісторыкаў, 
выкладчыкаў гісторыі Берасцейскага дзяржаўнага 
універсітэта і Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта. 
І вось, што яны адказалі. 

“Падзеі 25 сакавіка 1918 г. мелі вялікае значэнне 
для Беларусі і беларусаў. Значэнне 25 сакавіка ў тым, 
што беларусы ўпершыню паказалі сябе як свядомая 
нацыя, якая мае права самастойна вызначаць сваю 
будучыню”. 

“Адказ на пытанне свята гэта ці не, бясспрэчны. 25 
сакавіка – гэта адна з асноўных падзей беларускай 
гісторыі. Менавіта тады беларусы не толькі абвясцілі 
незалежнасць сваёй дзяржавы, але і заявілі пра сябе 
як самастойная нацыя”. 

З такімі меркаваннямі нельга не пагадзіцца, хаця 
б з той нагоды, што выказаны яны людзьмі якія 
адказваюць за свае словы, а таму ведаюць пра тое, 
што кажуць. 

Амаль тыя ж пытанні мы задалі нашай улюблёнай 
катэгорыі – студэнтам. 

Вялікая колькасць з іх, на жаль, проста не ведае 
нічога пра 25 сакавіка. Пэўная частка з іх ўпэўненыя, 
што гэта проста 25-ты дзень вясны. І толькі невялічкая 
колькасць студэнтаў дакладна ведае пра абвяшчэнне 
незалежнасці БНР. 

Што б там ні казалі, вырашаць табе, шаноўны чытач. 
І ад цябе залежыць: будзе і далей святкавацца “25-ты 
дзень вясны” ці будзе ён проста забыты. Але перад 
тым, як ты зробіш свой выбар, ведай, што свабодай 
гэтага свайго выбара ты часткова абавязаны менавіта 
“Дню Волі”. Ніколі пра гэта не забывай.

З надыходзячым вас святам, сябры!

а. М. Па матэрыялах інтэрнэта



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

а.М. (па матэрыялах інтэрнэта)

Калі я вучылася ў школе, я многа чула пра “сту-
дэнцкае жыццё” – пра гэты незвычайны, чароўны 
свет. Я марыла уласнымі вачыма пабачыць яго, 
аддацца яго плыні ці хаця б дакрануцца да гэтага 
дзіва.

І вось урачысты, доўгачаканы момант… Першага 
верасня я заходжу ў аўдыторыю; пачынаецца першая ў 
жыцці пара. Разумееце, пара! – не ўрок. Адчуваеш зусім 
новыя абставіны: важныя выкладчыкі, незнаёмыя яшчэ 
аднагрупнікі. Але ж падобнае пачуццё ў мяне ўжо было, 
калі ў 10-м класе я трапіла ў новы калектыў.

“Ну, нічога, - думала я. – Трэба пачакаць, трэба поў-
насцю ўліцца ў новую рэчаіснасць, тады я зразумею, у 
чым галоўная “фішка”. Але колькі я ні чакала, так і не 
“ўлілася”. Проста таму, што і ўлівацца не было куды: 
кардынальна новай рэальнасці я не заўважыла. Дзе 
яно, студэнцкае жыццё? Ці існуе яно наўогул? Шукаць 
яго ў БРСМаўскіх аб’яднаннях ці ў нейкіх афіцыйных 
гуртках, канешне, не варта: усё гэта было і ў школе. 
Студэнцкія папойкі? – таксама нічога новага: гэтым 
аніякага дзевяцікласніка не здзівіш.

 Люська, а ты што скажаш? Што? Поўная бестур-
ботнасць і халява?... А, гэта значыць, ты ўсё яшчэ 
жывеш за кошт бацькоў, а адказваць перад імі ўжо 
не трэба. Гм…

Ну а вы, Лёлік і Болік? Ужо ж чацвертакурснікі, 
павінны ведаць! Сядзець у старым корпусе і разгля-
даць дзяўчын?!… Ну, ўсё з вамі зразумела. Добра, 
хоць я не адзіная, хто не далучаны да тайны сапраўд-
нага студэнцкага жыцця.

Але пошукі трэба працягваць… А, мабыць, нічога не 
атрымліваецца з-за таго, што я не ведаю, чаго шукаю? 
Трэба ўсё ж такі высветліць, чаго я чакала ад слова 
“студэнт”. У маёй свядомасці нараджаецца размыты 
вобраз нейкага кіпення, двіжухі, перанасычанасці. 
Гэта – нефармальнасць, антынарматыўнасць, гэта 
– пастаяннае разбурэнне і стварэнне.

Вядома, што менавіта ў студэнцкім асяроддзі 
з’яўляюцца тыя ідэі і праекты, якія нарэшце поўнасцю 
мяняюць рэчаіснасць. Моладзь і інтэлегенцыя, бес-
шабашнасць і адукаванасць увасабляюцца тут ў адно 
цэлае і на выхадзе даюць такі крэатыў, фізічны і ін-
тэлектуальны патэнцыял, мацней за які няма нічога.

Успомнім гісторыю: каб задушыць нейкую новую 
бунтарскую ідэю, перш-наперш зачынялі ўніверсітэ-
ты ці выганялі студэнтаў. Бо ведалі: без іх падтрымкі 
новае згіне. Якімі цікавымі і пладавітымі былі гады 
вучобы, напрыклад, А. Міцкевіча, Т.Зана, Ф. Савіча! 
Колькі студэнцкіх груповак зусім розных напрамкаў 
тады існавала ў Віленскім універсітэце. А Пецярбурскі 
ўніверсітэт, дзе навучаліся К. Каліноўскі, З. Серакоўскі 
і Я.Дамброўскі, ды і многія расейскія дзеячы! Усе ідэі, 
што яны неслі, выспелі ў яго сценах.

Бясспрэчна, што калі студэнты паверылі ў нейкую 
ідэю, яны абавязкова здзейсняць яе. Сведчаннем 
таму Вялікая французская рэвалюцыя і нават Каст-
рычніцкая, падрыхтаваная па вялікім рахунку рукамі 
студэнтаў. Варта ўспомніць і дэманстрацыю 1968 
года, калі парыжскія студэнты выступалі супраць 
змянення статусу універсітэтаў. Дрэнна гэта ці не – не 
мне вырашаць. Але гэта сведчыць, што ў студэнцкім 

асяроддзі – сапраўднае, насычанае жыццё. Студэнты 
ажыццяўляюць рух ў будучыню, вызначаюць шлях 
гісторыі. Перамены, добрыя яны ці благія, неабходны. 
Калі б не было студэнтаў, жыццё цекла б куды больш 
павольна і сумна.

Вернемся ўсе ж такі да пачатковай праблемы: чаму 
я не знайшла ў нашым універсітэце сапраўднага “сту-
дэнцкага жыцця”. Чаму наша студэнцтва – не залог 
пераменаў, а “гарант стабильности”? Чаму студэнцкія 
аб’яднанні – гэта стандартныя дзяржаўныя арганіза-
цыі, а не цікавыя нефармальныя згуртаванні, якія раз-
бураюць любыя стэрэатыпы? Чаму наша студэнцкае 
жыццё такое пасрэднае і беззмястоўнае?

Магчыма, вы адкажаце?

во фрАнцузской 
стороне…
дзе ШУкаць саПраўднае 
стУдэнцкае жыццё? 

стэфанія МалЮТа

у Берасцейскай вобласці прайшла вайсковая пры-
сяга. Клятву на вернасць Радзіме прынесла звыш 
1500 навабранцаў. у Берасцейскай крэпасці - звыш 
800 чалавек. 

А на другі дзень пасля прыняцця прысягі ў 38-й 
брыгадзе прайшла імпрэза, прысвечаная гісторыі 
стварэння і прыняцця клятвы на вернасць: ад стара-
жытнай Русі да нашых дзён. Праўда, было не зразуме-
ла: гэта расейскае ці беларускае войска, калі адным з 
ворагаў нашых жаўнераў называлі “ліцвінаў”?

Распавесці маладым “волатам” зямлі беларускай 
пра тое, адкуль “ёсць пайшла вайсковая прысяга” 
вырашыла камандаванне 38-й гвардзейскай асобнай 
мабільнай брыгады. На наступны дзень пасля таго, як 
навабранцы далі клятву на вернасць Радзіме ў Берас-
цейскай крэпасці, у клубе часткі адбылося маленькае 
касцюмаванае прадстаўленне.

Шэсць вайскоўцаў, апранутых у даспехі стара-
жытнарускага дружынніка, уніформу расейскага, 
чырвонага, савецкага і сучаснага беларускага войскаў, 
чаргуючыся з вядучым, які распавядаў аб гісторыі і 
развіцці прысягі, зачытвалі яе тэксты.

Перапоўненае патрыятызмам мерапрыемства вы-
разна падкрэслівала сваяцтва нашага войска з расей-
скім. Месцамі нават залішне. Да прыкладу, выконваю-
чы ролю “дружынніка” жаўнер, пералічваючы ворагаў 

нашай зямлі, што ўставалі на шляху яе станаўлення, 
не кажучы ані слова пра войны паміж Масковіяй і Вя-
лікім Княствам Літоўскім, дзелавіта назваў стэпавых 
качэўнікаў, крыжакоў, ляхаў і... ліцвінаў. Цяжка па-
гадзіцца з апошнім, улічваючы, што ліцвінамі зваліся 
менавіта карэнныя жыхары сучаснай Беларусі.

Уласна кажучы, велізарны адрэзак гісторыі Бела-
русі ад Полацкага княства да XIX стагоддзя быў мякка 
выкінуты і аб прататыпе сучаснай прысягі са сцэны 
ўспомнілі толькі загаварыўшы пра першы расейскі 
вайсковы “Статут ратных гарматных і іншых спраў, 
датычных да вайсковай навукі”, які замацаваў рытуал 
прыняцця прысягі на вернасць цару. Ад расейскага 
войска быў зроблены плаўны пераход да чырвона-
га і савецкага. Успаміналіся гераічныя вехі Вялікай 
Айчыннай – ваяры, стаяўшыя да смерці, адданыя 
абавязку і прысязе. Адданымі ёй яны, як гаварылася 
ў выступе, былі і пасля вайны: на востраве Даманскім, 
у Афганістане, а таксама абараняючы межы СССР у 
Чэхаславакіі і Вугоршчыне. Праўда, аб тым, чаго ў 
двух апошніх краінах было больш: абароны межаў або 
прыгнятання паўстання, гутаркі не вялося.

Новая прысяга была прынятая з новаўтворанымі 
ўзброенымі сіламі Беларусі. І, як прагучала з вуснаў 
вядучага: “...змяніўся тэкст прысягі, але не змяніўся 
сэнс яе. Словы простыя, але прасякнутыя глыбокім 
сэнсам. За кожным словам – дабрыня маці і прыга-

жосць каханай дзяўчыны, святыя могілкі бацькоў і 
дзядоў, будучыня дзяцей, за гэтымі словамі Радзіма”. 
Па заканчэнні мерапрыемства навабранцы паглядзелі 
відэафільм аб подзвігу абаронцаў Берасцейскай крэ-
пасці, пасля чаго адправіліся на шыхтаванне.

ПрысЯГА і русАфіліЯ

Можа, там лепей? Фота: Photoclub.by
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Павел БІлаНус

кіеў – горад, пра які хочацца расказваць, 
на які можна доўга скардзіцца і дзе хо-
чацца жыць.

Мне, як маладому і нястомленаму ад журналісцкага 
жыцця чалавеку, часам даводзіцца вучыцца і ўдаска-
нальваць свае журналісцкія ўменні і навыкі, каб табе, 
паважаны чытач, кожны новы матэр’ял быў яшчэ 
больш цікавым. З гэтай нагоды “Дзедзіч” накіраваў 
мяне на некалькі дзён у старажытны Кіеў, каб павучыц-
ца ў калегаў з Украіны практычнай журналістыцы ды 
пакаштаваць сталічнага ўкраінскага жыцця.

Калі прыязджаеш у новы горад, першае і звычайна 
праўдзівае ўражанне пра яго пакідае вакзал, у маім 
выпадку чыгуначны. Вялізны комплекс будынкаў, 
звязаных паміж сабою тунэлямі і хадамі, як сталінс-
кай архітэктуры, так і сённяшняга мадэрну, ствараюць 
уяўленне “чыгуначнага горада” з насельніцтвам, якое 
пастаянна змяняецца.

Спатрэбіліся ўкраінскія грыўны. Накіроўваюся да 
абменніка, ужо па складзенай украінскай традыцыі, 
падыходзяць незнаёмыя людзі, прапануюць абмяняць 
па больш выгодным курсе. Чаму б і не? Дзіўна толькі, 
што да гэтага часу ва Украіне застаўся такі нелегаль-
ны абмен. Чаму ніхто не кантралюе, не змагаецца з 
нелегаламі? У нас такога няма ўжо гадоў 7, а тут на 
кожным кроку, у цягніках, асабліва ў невялікіх правін-
цыйных гарадах.

Далей – да метро. Шмат бруду. Здзіўляюць ба-
булькі, якія на прыступках пераходаў метро, сярод 
вулічнага смецця і картонавых скрынак, акрамя кветак 
гандлююць булкамі, хатнім малаком, шкарпэткамі ды 
нейкай садавінай. Кожны пераход уяўляе імправіза-
ваны рынак.

Кіеўскі метрапалітэн - гэта асобная тэма. Станцыі 
метро, аблепленыя белай пліткай, нагадваюць савец-
кія басейны толькі з двума дарожкамі. Цягнікі з усіх 
бакоў аблепленыя разнастайнай рэкламай, на вокнах і 
дзвярах шмат і нелегальнай рэкламы, у выглядзе сама-
робных налепак, ды яшчэ і тэлеманіторы ў вагонах, на 
якіх акрамя назваў станцый таксама месціцца рэклама. 
Нават у цягніках метро ходзяць людзі, якія спрабуюць 
нешта прадаць. Мне трапіўся барадаты мужчына, ён 
прапаноўваў набыць праваслаўныя каляндарыкі на 
наступны год.

У метро для студэнтаў і пенсіянераў ільгот няма, 
усе роўныя, але ж жэтон каштуе 50 капеек, што 
танней нават за адышоўшы ў нябыт ільготны талон у 
Менскім метрапалітэне. На 50 капеек кошту талона на 
цэнтральных станцыях можна з асалодай пакатацца 
на эскалатары. Падымацца на ім даводзіцца некалькі 
хвілін, на сярэдзіне пад’ёму ні канца ні пачатку эска-
латара не бачна, – глыбіня, на якой знаходзішся, не 
паддаецца ацэнцы і пужае.

Спускаюся ў метро да станцыі Жытомірская, увагу 
прыцягнула вялізная чарга з некалькіх сотняў людзей. 
Чаго яны чакаюць і куды накіроўваюцца ў пятніцу веча-
рам? Высветлілася, што ўсе яны чакаюць аўтобусаў і 
маршрутак на Жытомір, горад у 140 км ад Кіева. Гэтыя 
людзі, на выходныя вяртаюцца дамоў, а ў будзённыя 
дні працуюць у сталіцы, не маючы магчымасці нар-
мальна зарабляць у родным горадзе. 

Кіяўляне не хочуць працаваць на таннай працы: 
грузчыкамі, касірамі, кансультантамі, таму на вольныя 
працоўныя месцы з усіх рэгіёнаў едуць вялікія масы 
народу. Яны гатовыя працаваць за 400-500 даляраў, 
бо гэта большыя грошы, чым тыя, што можна зара-
біць у іншых частках Украіны. Хто хоча яшчэ большых 
заробкаў за некваліфікаваную працу - едзе на Захад 
ці ў Маскву.

Жыллё ў Кіеве вельмі дарагое: аднапакаёвая ква-
тэра ў месяц - 300-400 даляраў, таму дзе і як жывуць 
гэтыя людзі - не зразумела. Горад гумавы, захоплівае 
ўсіх. І перапоўнены. У час-пік гэтую перапоўненасць 
сваім целам адчуваеш у аўтобусе. Немагчыма нар-
мальна ехаць ні на машыне, ні ў метро. Афіцыйна 
пражывае 2,7 млн людзей, але з тымі, хто працуе і 
жыве ў Кіеве без рэгістрацыі і прапіскі, колькасць 
павялічваецца да 4 млн. 

Сам горад па-сапраўднаму прыгожы, велічны і 
магутны. Вялізныя сталінскія будынкі Крашчаціка, 
жывая архітэктура Пятроўкі ды сучасны мадэрн 
ствараюць уражанне самазабяспечанага, дарагога і 
заможнага горада. А вялікія царкоўныя комплексы 
– Кіева-Пячорская лаўра, Сафійскі сабор – дадаюць 
духоўнасці і шарму.

Горад інтэнсіўна будуецца, дамы у старой цэнтраль-
най частцы залазяць адзін на адзін, гмах на гмаху. У 
новых мікрараёнах будуюцца замест савецкіх “кітай-
скіх сценак” шматпавярховыя хмарачосы.

зАмАлёўкі ПрАвінцыЯлА

Сярод гэтых дамін раптоўна натрапіў на вінны 
барчык. У невялічкім, звонку бетонавым, а унутры 
драўляным памяшканні кіяўляне п’юць французскае 
віно. Паспрабаваў параўнаць з менскімі коштамі. За 
4-5 даляраў тут можна пакаштаваць віно лепшых за-
водаў і прыватных вінаробаў як Францыі, так і, крыху 
танней, Украіны. 

Менскія бары такія кошты ўжо даўно пераплюнулі. 
Пра алкаголь можна наогул прамаўчаць, асартымент 
нерэальны, колькасны выбар якаснага і даволі таннага 
алкаголю кружыць галаву. Здзіўляе, як украінская 
нацыя да гэтага часу не спілася канчаткова.

Ды і ў вялікіх крамах і супермаркетах кошты часам 
прыемна здзіўляюць. Тут можна трапіць на сапраўд-
ныя зніжкі і ў Стоксу (крамы, спецыялізаваныя на 
распродаж астаткаў калекцый) набыць якасныя вен-
герскія туфлі альбо “олдскульныя” красоўкі Adidas 
за 30 даляраў.

Украінская мова суправаджае паўсюль. Добра разу-
мею і праблем не ўзнікае, часам толькі сустракаюцца 
цікавыя словы, якім не адразу падбярэш беларускі 
адпаведнік: взуцця, цілодобово. Але пакуль мова заў-
важна кідаецца ў вочы толькі на рэкламных стэндах, 
шыльдах і афішах, у аб’явах гарадскога транспарту. 
Шмат яшчэ насельніцтва ў Кіеве размаўляе па-расей-
ску з добра адчувальным украінскім акцэнтам. 

Затое ўкраінцы адказныя. Здзівіла, калі ў перапоў-
неным гарадскім мікрааўтобусе людзі нават з самай 
задняй яго часткі актыўна перадавалі грошы кіроўцу 
за праезд, хоць ніякага кантролю ды і наступстваў за 
безбілетны праезд не было б.

Кіеў вялікі, яго немагчыма ахапіць за два вечары, 
немагчыма ўбачыць яго жыццё цалкам. Але гэтых двух 
вечароў мне хапіла, каб адчуць яго дух, унутраны стан 
горада. І паабяцаць самому сабе вярнуцца сюды яшчэ 
раз. Вярнуцца, каб пазнаць яго яшчэ глыбей.

Толькі гэта адзін горад, хоць і сталічны, уся астатняя 
Украіна жыве па-іншаму. Таму не магчыма зразумець: 
лепш жыве Украіна за Беларусь ці не. Наш Менск мне 
падаецца больш утульным, чыстым і светлым. Можа 
гэта просты патрыятызм?

Так, патрыятызм.

арка сяброўства. Кіеў. Фота: ByMedia.net

сафійскі сабор. Кіеў. Фота: ByMedia.net



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

Павал ДаЙлІД

станіслаў Булак-Балаховіч нарадзіўся 10 лютага 
1883г. у маёнтку Мэйшты Браслаўскага павету. 
Паходзіў ён з дробнай беларускай шляхты, аднак 
гэтая тэза высветлена недакладна. Некаторыя 
беларускія гісторыкі (алег латышонак) лічаць 
Балаховічаў сям’ёй сялянскага паходжання.

Станіслаў скончыў агранамічную школу і працаваў 
адміністратарам маёнтка Гарадзец-Лункі ў Дзісненскім 
павеце. У 1905г. ён выступаў на баку сялян у канфлікце 
з панамі, за што і атрымаў мянушку “Бацька”.

З 20 жніўня 1914г. ваяваў у расейскай арміі спачатку 
шарагоўцам, а потым унтэр-афіцэрам. Удзельнічаў у 
баях на тэрыторыі Польшчы, Латвіі. Узнагароджаны 
георгіеўскім медалём і трыма георгіеўскімі крыжамі. 
Быў паранены і кантужаны. З верасня 1915г. удзель-
нічаў у дзеяннях за лініяй фронту супраць немцаў у 
складзе армейскага партызанскага атрада. Праз год 
1916г. Булак-Балаховіч узначаліў гэты атрад, які вы-
конваў разведвальна-дыверсійныя заданні.

БАцькА–ГенерАл
да 125-годдзя з дня народзінаў 
станіслаВа БУлак-БалахоВіча

Ген. с.Булак-Балаховіч (сядзіць пасярэдзіне) са сваім штабам

Хутка атрымоўваў С. Булак-Балаховіч 
новыя званні. У 1917г. ён быў ужо штаб-
ротмістрам.

Увесну 1918г., пасля лячэння ў шпіталі ў 
Петраградзе, С. Булак-Балаховіч запісаўся ў 
Чырвоную Армію. На той час галоўным яго 
ворагам былі немцы. У кавалерыйскім палку 
пад яго кіраўніцтвам было 1120 жаўнераў.

Аднак доўга служыць Чырвонай Арміі 
ён не змог, і ўжо ў лістападзе 1918г. пера-
ходзіць на бок белых. Адначасова ён выдае 
адозву да “братоў сялян”, дзе абвяшчае аб 
пачатку партызанскай барацьбы супраць 
бальшавікоў і заклікае сялянаў да ўступленя 
ў яго атрад. Падпісаўся “Атаман сялянскіх 
партызанскіх атрадаў Бацька Балаховіч”.

У Паўночнай арміі белых С. Булак-Ба-
лаховіч змагаецца на пскоўскім накірунку. 
У студзені 1919г. ён атрымоўвае званне 
падпалкоўніка за вызваленне ад бальшаві-
коў горада Тарту. У гэты ж час яго атрады 
былі перайменаваныя генерал-маёрам А. 
Радзянкам у конны полк.

15 траўня 1919г. Балаховіч заняў горад 
Гдоў і атрымаў званне палкоўніка. А 25 
траўня 1919г. разам з іншымі часткамі бе-
лых і эстонскай арміяй С. Булак-Балаховіч 
заняў Пскоў, пасля чаго атрымаў званне 
генерал-маёра.

Аднак хутка ў генерала абвастраюцца 
адносіны з галоўнакамандуючым М. Юдзе-
нічам. Канфлікт узнік з-за супярэчнасцяў у поглядах: 
Юдзеніч быў манархістам, а Булак-Балаховіч выступаў 
за рэспубліканскі лад і стаяў на эсэраўскіх пазіцыях.

У выніку Балаховіч быў зняты з камандавання 
корпусам і вёў баявыя дзеянні на чале сваёй коннай 
групы ў 1200 чалавек.

Пасля паражэння белай Паўночна-Заходняй арміі 
ў пачатку 1920г. С. Булак-Балаховіч атрымаў неафі-
цыйную падтрымку эстонскіх уладаў у дальнейшым 
змаганні з бальшавікамі.

У студзені 1920г. Балаховіч арыштаваў генерала М. 
Юдзеніча і забраў у яго касу, якую скарыстаў на ўтры-
манне сваіх атрадаў, а таксама на выплату жалавання 
вайскоўцам падчас расфарміравання Паўночнай арміі. 

Гэта павысіла аўтарытэт “Ба-
цькі-Балаховіча” і папоўніла 
яго атрад добраахвотнікамі.

Пасля выхаду Эстоніі з 
вайны з Савецкай Расеяй, 
Балаховіч прапанаваў свой 
атрад ураду Беларускай На-
роднай Рэспублікі.

22 студзеня 1920г. Рада 
БНР прыняла ў склад войска 
БНР Беларускі народны ат-
рад С. Булак-Балаховіча.

23 лютага 1920г. генерал 
падпісаў пагадненне аб су-
месных ваенных дзеяннях 
супраць Чырвонай Арміі з 
польскім вайсковым прад-
стаўніцтвам. А ў верасні ў 
складзе Палескай групы 
польскіх войскаў Беларускі 
атрад Балаховіча рушыў на 
Палессе.

26 верасня войска “Бацькі-Балаховіча” заняло 
Пінск. Да пачатку лістапада 1920г. войска Балаховіча 
складала ўжо каля 20 тысяч чалавек. У складзе арміі 
былі 3 пяхотныя і 1 кавалерыйская дывізія, сялянская 
пяхотная брыгада, кавалерыйскі полк, полк данскіх ка-
закоў, асабістая сотня Балаховіча, жыдоўскі батальён, 
фарміраваўся нават чыгуначны полк.

8 лістапада 1920г. войска С. Булак-Балаховіча ўзяло 
Петрыкаў, а 10 лістапада – Мазыр, які стаў цэнтрам 

ваеннай і палітычнай дзейнасці генерала. У Мазыры 
Булак-Балаховіч пачаў выдаваць акты, накіраваныя 
на стварэнне незалежнай Беларусі і абвясціў сябе 
“начальнікам Беларускай дзяржавы”. 

У такіх умовах на фронт былі накіраваныя дадатко-
выя часткі Чырвонай Арміі, якая атрымала колькасную 
перавагу. 

20 лістапада пасля ўпартага супраціўлення Мазыр 
быў здадзены Чырвонай Арміі. Праўда, нягледзячы на 
тое, што нядоўга Балаховіч быў у Мазыры, ён паспеў 
нават выпусціць беларускія паштовыя маркі. Армія 
Балаховіча вымушаная была адступіць у раён Турава-
Давыд-Гарадка, дзе і была раззброеная палякамі.

Пасля савецка-польскай вайны С. Булак-Балаховіч 
жыў у Польшчы, выдаваў кнігі, варожыя як савецкім 
бальшавікам, так і нямецкім фашыстам. Вядома, што 
пісаў генерал нават і вершы. Некалькі з іх дайшлі і да 
нашых дзён.

У 1936-1939гг. Булак-Балаховіч быў назіральнікам 
ад польскай вайсковай місіі падчас грамадзянскай 
вайны ў Гішпаніі.

Пасля нападу Германіі на Польшчу ў 1939г. Бала-
ховіч арганізаваў партызанскі атрад. Удзельнічаў гене-
рал і ў абароне Варшавы, а пасля акупацыі Польшчы 
дзейнічаў у антыфашысцкім падполлі.

Загінуў жа Станіслаў Булак-Балаховіч 10 траўня 
1941г. Адныя даследчыкі лічаць, што яго забіла гес-
тапа, а другія – што агенты НКУС.

Спадчыну славутага генерала сёння збірае і за-
хоўвае яго ўнук Мацей Булак-Балаховіч, стараннямі 
якога на месцы гібелі яго дзеда была ўмацаваная 
памятная дошка.

Аднак і мы ў Берасці маем мясціну, звязаную з Бла-
ховічам – могілкі ягоных вайскоўцаў, што знаходзяцца 
ў раёне мясакамбінату на Рэчыцы. 

ПРІКАЗЪ N1.
Жителям города Пинска и окрестностей.

І1.
Мои войска после упорныхъ двухдневныхъ боевъ заняли город Пинскъ, гоня въ панике неприятеля.

І2.
Мы несем народу покой и мІрный трудъ.

І3.
Вся Гражданская Власть передается Выборному Городскому Самоуправленiю.

І4.
Городскому Самоуправленiю приложить все старанiя, чтобы въ городе былъ порядокъ и спокойствІе.

І5.
Немедленно приступить къ работамъ на всехъ фабрикахъ, заводахъ І мастерскихъ.

І6.
Все рестораны, чайные, лавки, магазины, кооперативы и торговые предприятiя открыть дабы народъ 
могъ получить живность и хлебъ.

І7.
Все насилiя со стороны солдатъ,самовольныя реквизицІи и грабежи воспрещаю. Виновныхъ буду 
предавать военно-полевому суду.

І8.
Все оставшiеся  чиновники бывшей большевистской  армiи должны  зарегистрироваться до 12 
час.  29-IX-20 г. у  Начальника II Отдела Штаба Войскъ. Не исполнившiе сего будутъ считаться 
шпiонами и разстреливаться.

І9.
ВсІ имущество оставленное большевиками немедленно доставить Коменданту города и неисполнившІе 
сего будутъ  преданы суду.

І10.
Въездъ и выездъ изъ города разрешается только по пропускам отъ Коменданта и II-го отдела 
Штаба Войск.

І11.
Все оружiе огнестрельное и холодное доставить въ Комендатуру 29-IX-20 г. до 12 час. дня. Виновные 
въ неисполненІи сего будутъ считаться шпiонами и разстреливаться на месте.

 Hачальник  Группы Полковник  БАЛАХОВИЧ

 Скрепилъ Начальник  Полевого Штаба, Штабъ-РотмІстръ СИРОЧЕНКОВЪ.

28-IX-20 года г.Пинскъ. 
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КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

як ПаВітацца 
і як разВітацца
Якія беларускія словы пры гэтым ужыць? Гэта 
цікавае пытанне. Большасць маіх таварышаў, 
звяртаючыся да мяне па-беларуску, гавораць 
“Прывітанне!” але ці добра так казаць? 

Спрабую зараз успомніць хоць які радок з па-
добным вітаннем з нашых класікаў або падобную 
фразу з вуснаў маіх дзядоў і не магу. Ці сапраўды 
тады беларусы вітаюцца так?

Па ўсім відаць, не. І тут заднімі дзвярыма пра-
лазіць у беларушчыну расейшчына. Велікарусы 
ўжываюць свой “привет” двума спосабамі: як выгук, 
якім яны вітаюцца (Эй, привет!) і як назоўнік, які 
адпавядае па значэнню беларускаму “прывітанню, 
вітанню”. Але ж гэта супадзенне ў велікарускай мове 
выпадковае, і пераймаць у велікарусаў ужыванне 
назоўніка “прывітанне” у якасці вітальнага выгуку 
няма ніякай патрэбы.

Цікава, што аналагічная з’ява назіраецца і ў вы-
падку слоў пока/пакуль. У велікарускай мове гэты 
злучнік і развітальны выгук аманімічныя. І, беручы 
гэту аманімічнасць і ў сваю індывідуальную мову, 
некаторыя беларусы пачынаюць развітвацца... бе-
ларускім злучнікам! Было б гэта смешным, каб не 
шкодзіла мове.

Я дык больш люблю вітацца словамі “Добры 
дзень” (або “Дзень добры” - мая бабуля часцей 
ужывае так). Імі можна вітацца з якім заўгодна 
чалавекам, незалежна ад яго веку і сацыяльнага 
становішча. (Дарэчы, адкрыю вам адну таямніцу - 
беларусы не гавораць адзін аднаму “Добрай раніцы” 
– толькі адразу “Добры дзень” (нават калі яшчэ рана) 
і “Добры вечар”. Рабіце заўвагі таму, хто ўжывае 
“Добрай раніцы”, бо гэта не па-беларуску.)

Адпаведнікам велікарускаму “здравствуй(те)” 
будзе наша “Добрага здароўя!” (або проста “Зда-
роў!”). Такое вітанне часта можна чуць ад старых 
людзей. Праўда, я нейкі час думаў, што яно паўста-
ла ад “Добры дзень!” пад уплывам “здравствуйте”, 
аднак нядаўна сустрэў яго ў падручніку нямецкай 
мовы, выданым яшчэ да савецка-нямецкай вайны. 
Так што гэта вітанне - беларускае, ужывайце на 
здароўе.

Шмат яшчэ як можна павітацца: “Чалом!” (урачыстае 
вітанне), “Дабраслаў!” або проста “Вітаю!”, але гэтыя 
словы рэдкія. Але калі нехта іх упадабае - чаму не.

Развітвацца таксама можна па рознаму (але толькі 
не гаварыць “пакуль”!): “да пабачэння” (а лепей “да 
пабачання” (націск на другі склад), “бывай(це)”, 
“шчасліва” і г. д.

У канцы яшчэ адзін харошы выраз беларускі: “Як 
маешся? (Як маецеся?)”. Ён адпавядае па значэнні 
ангельскаму “How do you do?” або нямецкаму “Wie 
geht’s?”. У маім сяле з падобным значэннем ужы-
ваецца (разам з “Як маешся?”) “А што ты? (А шчо 
ты?)”. Пытанні гэтыя больш рытарычныя, і хутчэй 
патрабуюць фармальных адказаў, чым доўгіх нара-
тываў аб гаротным жыцці і долі-нядолі.

Можа і спакайней “просто говоріть по-русскі”, 
але ўсё-такі мусім дбаць пра беларускую мову. У ёй 
адбіваецца псіхіка і душа народа (таму мова і каш-
тоўная), і прынцып “хай абы-якой, але беларускай 
мовай” (з усякімі “пакуль”, “добрай раніцы” і г.д.) 
мусіць быць адкінуты.

ежы ІРЖЫК

Ва ўсім свеце Вялікдзень страчвае сваё рэлігійнае 
значэнне і ўсё больш камерцыялізуецца. Яго 
асноўныя традыцыі вар’іруюцца ў розных краінах 
пад мясцовым уплывам.

Праваслаўная традыцыя вызначае асноўныя рысы 
святкавання Вялікадня ўсімі праваслаўнымі свету. 
Да агульнавядомых элементаў святкавання можна 
аднесці велікодны хлеб (куліч) і фарбаваныя яйкі. У 
Балгарыі гэтыя яйкі – першае, што ядуць пасля пасту, 
разбіўшы іх аб сцяну царквы. Перад Вялікаднем хлеб 
і яйкі – звычайны падарунак для бацькоў, родных і 
сяброў. Па традыцыі, той, хто атрымлівае гэты падару-
нак, мусіць даць невялікую суму грошай узамен. 

У праваслаўнай Румыніі людзі кідаюць шалупінне 
яйка ў раку. Існуе павер’е, што рака нясе іх у край Доб-
рых Людзей, абвяшчаючы, што Вялікдзень прыйшоў. 
У некаторых рэгіёнах (Букавіна, Трансільванія) рані-
цай ў панядзелак па Вялікадні хлопцы з вядром вады 
ідуць да незамужніх дзяўчат. Калі тыя яшчэ спяць, то 
могуць быць аблітыя. Але гэта не прычына для гневу, 
бо лічыцца, што яны неўзабаве выйдуць замуж. Таму 
дзяўчаты адорваюць хлопцаў кулічамі і найхарашэй 
расфарбаванымі яйкамі. 

У Грэцыі галоўны атрыбут Вялікадня – святы агонь, 
які прывозіцца з Іерусаліму. У суправаджэнні епіскапаў 
і чыноўнікаў ён дастаўляецца ў маленькую царкву Агія 
Анаргірой, а адтуль – у цэрквы па ўсёй Грэцыі.

Яшчэ большай разнастайнасцю адрозніваюцца 
традыцыі каталіцкіх краін, бо і каталіцкі свет большы 
за праваслаўны. Аднак некаторыя ўражваюць сваім 
падабенствам. У Польшчы існуе традыцыя, падобная 
на румынскую – хлопцы пырскаюць на дзяўчат вадою 
або духамі. Карані гэтага звычаю – у язычніцкіх тра-
дыцыях веснавога ачышчэння вадой. 

У Венгрыі адбываецца велікодны фестываль леген-
дарных монстраў бушо. Мужчыны у страшных масках 
ідуць праз вёску, крычаць і робяць шум алавянымі 
міскамі. Легенда гаворыць, што такім спосабам некалі 
удалося адстрашыць наступаючае турэцкае войска. 

З Нямеччыны паходзіць папулярны на Захадзе 
велікодны сімвал – заяц. Дзеці шукаюць у велікодную 
нядзелю шакалад і яйкі, якія схаваў заяц. Яшчэ адна 
традыцыя – “велікодны агонь”. Для яго збіраюцца і 
паляцца ўсё калядныя ёлкі, як апошні сімвал зімы. 

У Швейцарыі дарослыя гуляюць з дзецьмі, спрабую-
чы разбіць велікоднае яйка дваццаціцэнтавай манетай. 
Калі гэта не ўдаецца, трэба аддаць манету дзіцяці. Звы-
чайна дарослыя не надта імкнуцца выйграць. 

Сімваламі Вялікадня ў Францыі з’яўляюцца званочкі 
і рыба. Французскія дзеці ў гэты дзень строяць жар-
ты з дарослых, стараючыся наклеіць як мага больш 
папяровых рыбак ім на спіны.

У Гішпаніі існуе традыцыя рабіць лялькі, падобныя 
на знакамітых людзей, якіх размяшчаюць у розных 
месцах вёскі, затым іх рвуць на шматкі і кідаюць у 
паветра. Іх называюць лялькамі Іуды. 

Сярод соцень велікодных традыцый Італіі най-
больш відовішчнай з’яўляецца спаленне воза. Гэтаму 
фларэнційскаму рытуалу больш за 300 гадоў. Воз 
вышынёй у два-тры паверхі цягнуць за сабою быкі, 
упрыгожаныя гірляндамі.

Паўночная Еўропа – гэта традыцыйна пратэстанцкі 
рэгіён. Але дагматычныя адрозненні ад каталіцтва і 
праваслаўя нічога асаблівага ў святкаванне Вялікадня 
не прыўносяць.

У Даніі напярэдадні Вялікадня дамы і крамы прыбі-
раюцца ў жоўтае і зялёнае нарцысамі і галінкамі. Чыста 
дацкая традыцыя – напісанне дзецьмі задзірыстых 
ананімных лістоў. Калі адрасат не ўгадае аўтара, ён 
абавязаны даць яму велікоднае яйка. 

У Швецыі дзеці пераапранаюцца у ведзьмаў і хо-
дзяць па хатах, спадзеючыся атрымаць слодычы. 
Традыцыя ідзе ад народнага павер’я, што ў Вялікдзень 
ведзьмы збіраюцца на гары для сустрэчы з д’яблам. 

Спецыфічна нарвежскі сімвал Вялікадня – куранят-
ка, таму святкаванне Вялікадня тут афарбавана усімі 
адценнямі жоўтага. Нарвежскай традыцыяй з’яўляецца 
таксама велікоднае чытанне дэтэктываў, якія паказва-
юцца і па тэлебачанні, чытаюцца па радыё. 

Англія застаецца адной з нешматлікіх заходніх 
краін, дзе рэлігійны бок Вялікадня першасны. На 
Вялікдзень сельскія цэрквы прыбіраюцца свежымі 
кветкамі, выступаюць групы танцораў, складзеныя 
амаль што выключна з мужчын з мноствам кветак. 
Задача танцораў – спалохаць духаў зімы.

Новыя традыцыі святкавання Вялікадня ўзніклі на 
тэрыторыях, якія еўрапейцы пачалі засяляць у новы 
час. У ЗША папулярны велікодны сімвал – заяц – быў 

“імпартаваны” перасяленцамі з Нямеччыны. Пасту-
пова тут прыжыліся і традыцыі фарбавання 

яек і ўпрыгожвання яйкамі дрэваў. 
У Аўстраліі заяц, як сімвал Вяліка-

дня, адмірае. З-за шкоды, якую зайцы 
наносяць сельскай гаспадарцы, ідзе 
кампанія за замену гэтага сімвала 
якім-небудзь іншым звярком. 

У Мексіцы найбольш відовішч-
най традыцыяй з’яўляецца спаль-
ванне фігуры Іуды, набітай фе-
ерверкамі.

Усе формы святкавання, якімі 
б разнастайнымі яны ні былі, 
так ці інакш, тым ці іншым 
спосабам адлюстроўваюць і 
перадаюць светлую радасць 
уваскрасення Хрыстова, якую 
кожны хрысціянін адчувае на 
Вялікдзень.

Хрыстос 
увАскрос!
як сВет адзначае Вялікдзень

naviny.by



КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

Яўген саШКО

Адным рАдком

2008 год павінен быць вельмі цікавым як для 
сапраўдных патрыётаў сваёй радзімы, так і проста 
для аматараў беларускай гісторыі з той нагоды, 
што роўна 420 гадоў таму на свет з’явіўся найвы-
датнейшы і сапраўды легендарны помнік беларус-
кага права – статут Вялікага Княства літоўскага, 
Рускага і Жамойскага (1588г). 

Як вядома, гэта быў ужо трэці па ліку Статут Вя-
лікага княства Літоўскага. Папярэднія два з’явіліся ў 
1529г. і 1566г. Але Статут 1588 г. пераўзыходзіў іх па 
шматлікіх паказчыках і па сваёй сутнасці з’яўляўся 
недасягальнай яшчэ на працягу 200 гадоў вяршыняй 
прававой думкі не толькі Усходняй, але і Заходняй 
Еўропы. 

Фактычна Статут уяўляў сабой звод законаў феа-
дальнага права, г. з., што ён адлюстроўваў інтарэсы 
пануючых колаў тагачаснага грамадства. Але трэба 
заўважыць, што вялікая ўвага надавалася і прававому 
становішчу сялянства, вялікі крок быў зроблены і ў 
накірунку аховы правоў жанчын. 

Безумоўна, што распрацоўка такога велізарнага па 
сваім аб’ёме кодэкса права не магла быць аднадзён-
най справай. Таму, пасля таго як быў прыняты Статут 
Вялікага княства Літоўскага 1566 г., кадыфікацыйная 
праца не спынілася. Ужо на Берасцейскім сойме 1566 
г. было папраўлена некалькі артыкулаў. Праз два гады 
Гарадзенскі сойм таксама унёс папраўкі і стварыў 
камісію для дапрацоўкі Статута. Такая ж камісія была 
створана разам з новай дзяржавай і на Люблінскім 
сойме 1569 г. 

Да канца 1584 г. праца над новым Статутам была 
скончана, але з-за таго, што ён ігнараваў акт Люб-
лінскай ўніі, прадстаўнікі Польшчы не дапускалі яго 
зацвярджэння на агульным сойме Рэчы Паспалітай. 
Тады, каб не страціць вялікакняжацкі трон, Жыгімонт 
III Ваза зацвердзіў Статут сваім прывілеем ад 28 сту-
дзеня 1588 г. (роўна 420 год таму). 

Статут 1588 г. быў падрыхтаваны на вельмі высокім 
тэарэтычным узроўні кваліфікаванымі правазнаўцамі 
таго часу пад кіраўніцтвам канцлера ВКЛ А.Б. Валовіча 
і падканцлера Л.І. Сапегі. 

Аб дасканаласці распрацоўкі і падрыхтоўкі Статута 
яскрава гаворыць той факт, што ён дзейнічаў у ВКЛ 
з 1589г. да апошніх дзён існавання Рэчы Паспалітай, 
і нават калі тэрыторыя Беларусі была далучана да 
Расейскай імперыі: у Віцеб-
скай і Магілёўскай губерніях 
ён працягваў дзейнічаць да 
1831г., а ў Віленскай, Гара-
дзенскай і Менскай – аж 
да 1840г. Іншымі словамі 
можна сказаць, што ў т.з. 
“трэцяга Рыма”, пры ўсёй 
ягонай вялікадзяржаўнай 
моцы і развітасці, ў той час 
проста не было аналагаў, 
якія б маглі пацягацца са 
Статутам XVI стагодзя. 

Вялікакняжацкі Статут 
утрымліваў нормы дзяржаў-
нага (канстытуцыйнага) пра-
ва, чаго ў той час не было 
ў заканадаўчай практыцы 
іншых еўрапейскіх дзяржаў. 
У Статуце знайшла адлюст-
раванне тэорыя падзелу ўлад 
на заканадаўчую, выканаў-

чую і судовую, што само па сабе сведчыць аб тым, 
што Статут адпавядаў самым апошнім дасягненням у 
галіне грамадска-дзяржаўнага будаўніцтва. 

Статут Вялікага княства Літоўскага выкарыстоўваў-
ся пры кадыфікацыі прускага, расейскага, украінскага 
права, а таксама ў заканадаўстве Польшчы, Латвіі і 
Эстоніі, і быў перакладзены ў XVII – XIX стст. на расей-
скую, украінскую, польскую, нямецкую, французскую 
і лацінскую мовы. 

Хіба ўсё гэта не выклікае пачуццяў гонару і пры-
емнай асалоды за родную нашу Бацькаўшчыну – Бе-
ларусь? Канешне выклікае, нам ёсць чым ганарацца, 
а інакш і быць не можа, бо наш Статут - гэта наш 
гонар!

зМагацца 
з неПісьМеннасцю!
Кіраўніцтва дзяржаўнай установы, гарадской 
паліклінікі №2, якая месціцца ў самым цэнтры 
горада, не ведае дзяржаўную мову.

Шыльда на ўваходзе ў медычную установу паведам-
ляе, што гэта “гарацкая”, а не гарадская паліклініка.

Не беручы на сябе крыж змагання з паўсюднай 
непісменнасцю мясцовых чыноўнікаў, рэдакцыя 
паслядоўна будзе выкрываць усе выпадкі знявагі 
дзяржаўнай мовы і прафанацыі моўнай палітыкі сён-
няшняй уладай. Застаецца спадзявацца, што сваёй 
прафесіі спецыялісты гэтай установы вучыліся больш 
старанна, чым роднай мове.

знойдзены рэШткі родУ 
ажэШкаў
Нечаканую знаходку зрабілі берасцейскія архе-
олагі ў вёсцы Заказель Драгічынскага раёна. 
у фамільным магільным склепе ажэшкаў былі 
знойдзеныя рэшткі прадстаўнікоў гэтага знака-
мітага роду.

У пачатку ХХ стагоддзя магільны склеп быў разра-
баваны шукальнікамі скарбаў, і ўсё, што калісьці там 
знаходзілася, лічылася згубленым.

Чалавечыя рэшткі, фрагменты трун, астаткі вопрат-
кі былі знойдзеныя пры расчыстцы падвала. Рэшткаў 
выяўлена не шмат, таму, колькі было чалавек у склепе, 
пакуль не ясна. На фасадзе капліцы да нашых дзён 
захаваліся два чыгунныя шчыты з гербамі двух галін 
роду Ажэшкаў. Самая вядомая прадстаўніца роду 
Ажэшкаў - пісьменніца Эліза Ажэшка, якая некаторы 
час жыла ў Заказеллі.

У магільным склепе зараз ідзе падрыхтоўка да рэс-
таўрацыі. Пасля яе завяршэння навукоўцы мяркуюць 
стварыць там музей. Будынак магільнага склепа можа 
стаць адной з самых яркіх славутасцяў Драгічынскага 
раёна. Гэта выдатны архітэктурны помнік у стылі неа-
готыкі, якіх у Беларусі захавалася не шмат. 

ціхі Пікет
На Берасцейскім стадыёне «лакаматыў” прайшла 
акцыя ў падтрымку аляксандра Казуліна.

Мэтай пікету было патрабаванне вызвалення экс-
кандыдата ў прэзідэнты і прыцягненне ўвагі грамадст-
ва да парушэнняў правоў чалавека. 

У пікеце прыняло ўдзел каля 20 чалавек, прад-
стаўнікі сацыял-дэмакратаў, камуністаў і незалежных 
прафсаюзаў. Яны разгарнулі сцягі, выставілі шыльду 
з патрабаваннем свабоды Казуліну, а таксама раздалі 
ўлёткі ўсім прысутным. Ды, на жаль, раздаваць было 
няма каму. Пікет быў дазволены на стадыёне ў адна-
павярховым раёне горада. Таму і выглядаў больш, як 
збор сябраў партыі і некалькіх міліцыянтаў, якія гэты 
перфоманс з задавальненнем здымалі на камеру.

нАш стАтут – 
нАш ГонАр

dzedzich week-news На фота: старонкі статута Вялікага княства літоўскага
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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Кожнага з нас, асабліва ў ранняй маладосці, часам 
апаноўваюць думкі: “Вось бы з’ехаць куды-небудзь 
на нейкі час... абстаноўку памяняць... адпачыць 
ад звыклых спраў... новага чаго-небудзь паспра-
баваць... Вось бы вырвацца з гэтага замкнёнага 
кола паўсядзённасці... свет пабачыць!”... 

Але – думкі такія найчасцей застаюцца думкамі, а 
мары  марамі. Паўстае гара праблемаў і пытанняў, на 
якія, здаецца, няма адказу. Дзе ўзяць грошы? Як атры-
маць візу? Як знайсці жыллё? Як уладкавацца на пра-
цу? Як пратрымацца ў незнаёмай краіне, тым больш, 
калі ня ведаеш мовы яе жыхароў? Падумаеш, пама-
рыш і вяртаешся да звыклага ладу жыцця, да знаёмай 
рэчаіснасці. І зноўку ўсё па замкнёным коле.

Але на гэтыя пытанні ўсё ж існуе адзін агульны ад-
каз. I ён вельмі просты - усяго тры літары - EVS, альбо 
European Voluntary Service, што ў перакладзе на бела-
рускую мову значыць Еўрапейскі Валанцёрскі Сэрвіс.  

“EVS”
EVS - праграма, створаная Еўрапейскай Камісіяй 

у рамках больш шырокай праграмы “Youth in Action” 
(“Моладзь у дзеянні”), якае дае магчымасць маладым 
людзям з’ехаць за мяжу на перыяд ад трох месяцаў 
да году, каб працаваць на карысць грамадства. Гэта 
можа быць праца з дзецьмі, моладдзю, альбо старымі 
людзьмі, праца ў школе,  музеі, тэатры, і г.д. Асноўнае, 
што варта ведаць аб праграме EVS:

– прыняць у ёй удзел можа кожны чалавек ва ўз-
росце 18-30 гадоў;

– удзел у праграме бясплатны;
– ты працуеш некалькі гадзінаў у дзень, маеш вы-

ходныя і вакацыі;
– за працу ты не атрымліваеш грошаў;
– падчас знаходжання ў іншай краіне запэўне-

ны сродкі на пражыванне, харчаванне, страхоўку, 
кішэнныя грошы, грошы на праезд у грамадскім 
транспарце, а таксама курс мовы той краіны, у якой 
ты знаходзішся.

Каб стаць удзельнікам такой праграмы, зусім не 
абавязкова быць выдатнікам ва універсітэце, ці мець 
нейкія іншыя заслугі перад Бацькаўшчынай:) Быць 
студэнтам таксама зусім не абавязкова. Дастаткова 
быць маладым, актыўным, поўным энергіі, ідэй і ве-
даць, чаго ты хочаш. 

Лепш за ўсё, калі ты ўжо браў удзел у некаторых ві-
дах грамадскай актыўнасці ў сваёй краіне і з’яўляешся 
сябрам нейкай грамадскай арганізацыі. Тады табе 
не трэба мэтанакіравана шукаць арганізацыю, якая 
будзе займацца тваёй адсылкай на валантарыят (так 
званая sending organisation). Трэба толькі вырашыць, 
чым канкрэтна ты хочаш займацца, выбраць краіну 
і знайсці ў ёй арганізацыю, якая можа прапанаваць 
такога роду дзейнасць. Калі арганізацыя адобрыць 
дасланае табой CV, яна стане тваёй прымаючай 
(hosting) арганізацыяй. 

Каардынуе сувязь паміж вамі так званае Нацы-
янальнае Агенцтва Праграмы “Моладзь у дзеянні”. У 
Беларусі яго няма, але ёсць у кожнай краіне Еўразвязу 
і ў некаторых краінах за яго межамі. Нацаянальнае 
Агенцтва прымае (альбо не прымае) заяўку ад hosting 
organisation на ўтрыманне валанцёра і кіруе ўсімі ар-
ганізацыйнымі і фінансавымі справамі падчас побыту 
валанцёра. Так, напрыклад, яно арганізуе трэнінгі, на 
якіх ты знаёмішся і наладжваеш кантакт з іншымі ва-
ланцёрамі, якія прыехалі ў тую самую краіну.

Што Можа даць таБе EVS? 
Паспрабую растлумачыць на асабістым прыкладзе.

Па-першае, я не выбіраў EVS, як гэта робіць большасць 
маладых людзей, але EVS выбраў мяне. 

Я быў студэнтам 4-га курсу, калі атрымаў прапанову 
ад “Дзедзіча” паехаць на валантарыят у Польшчу. Тады 
я не ведаў, што такое  EVS, як амаль ніхто ў нашай 
краіне. Я толькі ведаў, што ў выпадку, калі згаджуся, 
буду жыць цэлы год у Польшчы і працаваць на карысць 
некаторых моладзевых праектаў. Таксама я ведаў, што 
мой побыт будзе цалкам аплочаны. Мне было цяжка 
прыняць рашэнне, але я прыняў яго цягам некалькіх 
гадзінаў. І цяпер, калі мой праект  EVS застаўся ў мі-
нулым, я ўпэўнены - гэта было самае канструктыўнае, 
плённае і важнае рашэнне ў маім жыцці.

чаго я дасягнУў?
Першае маё дасягненне тычыцца працы, якую я 

выконваў. Хаця ці  можна і ці варта называць працай 
дзейнасць, якая прыносіла мне столькі задаваль-
нення? Справа ў тым, што разам з іншымі маладымі 
людзьмі я ствараў кароткія моладзевыя фільмы. Мая 
“праца”, такім чынам, датычылася напісання сцэнароў, 
відэаздымкаў, мантажу. І за год я шмат чаму навучыў-
ся. Больш за гэта, я зразумеў, што такая праца - тое, 
што мне сапраўды падабаецца і тое, з чым бы я хацеў 
звязаць сваё жыццё. 

Другая файная рэч, з якой я сутыкнуўся - гэта 
шматлікія знаёмствы з новымі людзьмі. На працягу 
свайго праекту я сустракаў людзей, у першую чаргу 
моладзь, з усёй Еўропы і такім чынам меў выдатную 
магчымасць пазнаваць эўрапейскую ментальнасць. І 
галоўная рэч, якую я зразумеў, - гэта тое, што еўра-
пейцы - вельмі прыемныя людзі, а ў нашай краіне існуе 
вялікая колькасць забабонаў і стэрэатыпаў наконт іх. 
Мне пашчасціла пасябраваць з некалькімі заходне-
еўрапейцамі, і гэты факт даказвае, што няма межаў 
паміж нашымі ментальнасцямі, мы можам разумець 
адзін аднаго і станавіцца блізкімі сябрамі.

Трэцяе, што прынесла мне шмат уражанняў падчас 
майго праекту - гэта вандраванне. Я вандраваў шмат 
па ўсёй Польшчы, і мне падаецца, што амаль кожны 
паляк можа мне пазайздросціць. Я наведаў найбольш 
слынныя і прыгожыя мясціны Польшчы, усе буйныя 
гарады і значныя мемарыялы, і, канешне, я адпачыў 
на беразе Балтыйскага мора і ў гарах. І я прыйшоў 
да высновы, што Польшча - магутны край з цікавай 
гісторыяй, багатай культурай, выбітнай архітэктурай 
і прыгожай прыродай.

Наступная рэч, пра якую варта ўзгадаць - вывучэнне 
польскай мовы. Было вельмі цяжка на пачатку, але 
праз некалькі месяцаў пастаяннай практыкі размоваў 
па-польску (у паўсядзённых стасунках з палякамі) па-
чаў усё разумець і нядрэнна размаўляць, а прыкладна 
праз паўгады размаўляў ужо зусім свабодна. Веданне 
мовы дапамагала мне лепш разумець палякаў, іх ха-
рактар і ментальнасць, а таксама сябраваць з імі.

АдкрывАй свет з “EVS”

Ян БелаРус

Але самае важнае, што прынес мне  EVS - неверагод-
ны асабісты досвед. Упершыню мне давялося жыць так 
доўга далёка ад бацькоў. Я шмат вучыўся – як планаваць 
бюджэт, весці гаспадарку, самастойна вырашаць прабле-
мы. Незалежнае жыццё зрабіла мяне больш адказным і 
ўпэўненым у сабе, больш сабраным і дысцыплінаваным. Я 
меў магчымасць паляпшаць свае камунікатыўныя навыкі і 
практыкаваць замежныя мовы, вучыўся ўзаемадзейнічаць 
з людзьмі, пазнаваў іх характары і ментальнасць.

Такім чынам, EVS адкрывае перад табой шмат 
магчымасцяў, і часам цяжка нават уявіць, якіх. Я лічу, 
што паўдзельнічаць у праграме EVS - карысна і вельмі 
важна, асабліва калі хочаш зрабіць перапынак паміж 
нейкімі важнымі падзеямі ў жыцці; калі патрэбны ад-
пачынак, новыя ўражанні, час на ўдасканаленне самога 
сябе. Ці я выбраў правільны накірунак у жыцці? Ці я 
раблю тое, што мне насамрэч падабаецца? Ці я ўмею 
размаўляць з людзьмі і ці я іх увогуле разумею? EVS 
можа даць адказ на шмат пытанняў. EVS - гэта фай-
ная магчымасць адпачываць, вандраваць, знаходзіць 
новых сяброў, адкрываць і пазнаваць свет. 



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

экА-эксПрэс

ПрА БлАндынАк – сур’ёзнА

ежы ІРЖЫК

У БелаВежскай ПУШчы - 
ПаПаўненне
83 грацыёзныя даніэлі (лані), набытыя ў 
Польшчы, дастаўленыя ў Нацыянальны парк 
«Белавежская пушча».

Гэта жывёла з вельмі прыгожымі рогамі. Больш 
за сто гадоў таму даніэлі былі набытыя ў Заходняй 
Еўропе і завезеныя ў Белавежскую пушчу па загадзе 
царскіх асоб Расейскай імперыі. Але ў гады вайны 
яны былі знішчаныя. 

Пакуль даніэлі выпушчаныя ў прасторны лясны 
вальер. Пасля таго, як жывёлы акліматызуюцца, яны 
папоўняць сям’ю разнастайных насельнікаў пушчы.

Генеральны дырэктар Нацыянальнага парка «Бе-
лавежская пушча» Мікалай Бамбіза распавёў, што 
набыццё абыйшлося больш чым у 100 тысячаў даля-
раў. Уваходзіны даніэляў сталі своеасаблівым першым 
падарункам Белавежскай пушчы, якая рыхтуецца ў 
будучым годзе адзначыць сваё 600-годдзе.

на роВары 
Па БелаВежскай ПУШчы
узяць напракат ровар і пакатацца па Белавежскай 
пушчы яе госці могуць даўно.

Але сёлета тут плануецца адкрыць міжнародны ро-
варны турыстычны маршрут, які пройдзе па пушчанс-
кім лесе на беларускай і польскай тэрыторыях. На усёй 
даўжыні маршрута роварысты змогуць скарыстацца 
комплексам разнастайных турыстычных паслуг. Як 
заяўляюць прадстаўнікі адміністрацыі Белавежскай 
пушчы, агульная працягласць роварнай трасы складзе 
каля пяцісот кіламетраў.

крэМній У Вадзе
Да выпуску незвычайнай вады “акварына”, уз-
багачанай крэмніем, які надае лячэбныя якасці, 
прыступілі на берасцейскім ааТ “Бэстадамс”.

Здабываецца вада недалёка ад вёскі Вялікае Сяло 
Пружанскага раёна на глыбіні 70 метраў. А ўжыва-
юць яе для пітва не толькі гараджане, але і вяскоўцы, 
у каго вада ў студнях або ў вадаправодных трубах 
няякасная.

не страляй!?
З 8 сакавіка ў Беларусі адкрыўся сезон палявання 
на дзікіх гусакоў. 

З 20 сакавіка дазволена будзе страляць у цецерукоў 
і глушцоў, а з першай суботы красавіка - у слонак і 
качак. Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краі-
най, дзе дазволеная вясновае паляванне на птушак. 
Адстрэл птушыных у гэты час дазволены яшчэ ў Расеі, 
але і яна абмежавала тэрміны палявання 10 днямі. У 
нашай жа краіне паляваць на дзікую птушку можна да 
другой нядзелі траўня - амаль 2 месяцы.

ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” выступіла з 
ініцыятывай поўнай забароны вясновага палявання. 
Яе падтрымалі не толькі эколагі, але і праваслаўная 
царква. Па меркаванні арнітолагаў, вясновае паляванне 
наносіць вялізную шкоду папуляцыям дзікіх птушак. У 
выніку “губляецца” цэлая сям’я, у тым ліку і птушаняты, 
якіх магла бы выгадаваць пара. Акрамя таго, птушкі, 
спужаныя стрэламі паляўнічых, не маюць магчымасці 
адпачыць і набрацца сіл на міграцыйных прыпынках. 

Да таго ж, пад стрэл паляўнічых часцяком трапля-
юць рэдкія і ахоўныя віды птушак.

выніку для той жа самай цямнявай жанчыны працэнт 
выбару павялічваўся прапарцыйна таму, наколькі 
рэдкім быў колер яе валасоў сярод бялявых жанчын. 
Падобны механізм мог стаць прычынай таго, што 
мы сярод еўрапеоідаў маем такую разнастайнасць 
фенатыпаў.

dzedzich week-news

Нам, як еўрапейцам, негры, кітайцы і іншыя 
нееўрапеоіды здаюцца вельмі падобнымі адзін 
да аднаго. Мы не прызвычаеныя бачыць толькі 
людзей з аднастайнай камбінацыяй карычневыя 
вочы/чорныя валасы. Для нас натуральна, што 
гэтай характарыстыкай людзі вакол нас адроз-
ніваюцца адзін ад аднаго. але чаму так? Чаму 
толькі ў еўропе?

Некаторыя лічаць гэта пабочным эфектам нату-
ральнага адбору на карысць светласкурасці. (Светлая 
скура садзейнічае пранікненню сонечнага святла 
глыбока ў тканкі чалавека, што паскарае сінтэз суп-
рацьрахітычнага вітаміна D, які звычайна марудна 
сінтэзуецца ўва ўмовах недахопу сонечнай радыяцыі). 
Але на колер скуры мала ўплываюць розныя алелі, 
адказныя за колер вачэй і валасоў (акрамя адказных 
за рудыя валасы або блакітныя вочы).

Выпадковыя фактары не маглі ўтварыць такой 
шырокай разнастайнасці ў колерах вачэй і ва-
ласоў за тыя 35 000 гадоў, што еўрапеец жыве 
ў Еўропе. Значыць трэба шукаць фактараў не-
выпадковых? Некаторыя, уключаючы генетыка 
Луіджы Каваллі-Сфорца такім фактарам лічаць 
палавы адбор. 

Такі адбор ітэнсіфікуецца калі колькасць 
мужчын пераўзыходзіць колькасць жанчын у 
папуляцыі (або наадварот). Той пол, які перава-
жае, ставіцца ўва ўмовы жорсткай канкурэнцыйнай 
барацьбы. Адным са спосабаў прыцягнуць увагу ў 
гэтай барацьбе ёсць ужыванне больш яркіх колераў. 
Пры гэтым увага прыцягваецца нават не “яркасцю” ко-
леру, а тым, што партнёр “выдзяляецца” з натоўпу. 

Пры поспеху ў барацьбе за партнёра, асоба перадае 
свае гены наступным пакаленням, робячы тыя незвы-
чайныя рысы, якімі ўдалося прыцягнуць партнёра, 
больш частотнымі, а значыць больш “звычайнымі”, 
тым самым інтэнсіфікуючы гэты працэс адбору асоб, 
якія “выдзяляюцца з натоўпу” яшчэ больш.

Даследванне, якое пацвярджае гэта, правёў амеры-
канскі біёлаг Томас Тэлен у 1983г. Ён падрыхтаваў тры 
серыі слайдаў: адна серыя з шасцю цямнявымі жан-
чынамі, другая - з адной цямнявай і пяццю бялявымі, і 
трэцяя - з адной цямнявай і адзінаццацю бялявымі. 

Некалькі мужчын мусілі выбраць жанчыну з кожнай  
серыі, з якой бы яны ажаніліся найбольш ахвотна. У 

Магчымы адказ на пытанне, чаму такі адбор пра-
явіўся менавіта сярод еўрапейцаў, заключаецца ў іх 
спосабе жыцця. Прычынай “дэфіцыту” мужчын была 
іх смерць у маладым узросце, бо яны мелі весці ў та-
гачаснай стэпатундры жыццё паляўнічых, пакрываючы 
вялікія дыстанцыі ў пошуках ежы. Па-другое, сярод 
іх быў невялікі працэнт тых, хто меў дзве або больш 
жонак (іх было банальна цяжка пракарміць: у такіх 
прыродных умовах збіральніцтва - жаночы занятак 
- дае мала аддачы, і, такім чынам, здабыванне ежы 
робіцца амаль выключна абавязкам мужчын).

Кім тады з’яўляюцца ў гэтым святле цяперашнія 
бландынкі? Яны - носьбіты генаў сваіх прабабак, што 
жылі тысячы гадоў таму і выйгралі (відаць, дзякую-
чы таму, што “выдзяляліся з натоўпу”) у жорсткай 
канкурэнцыі са сваімі сучасніцамі за партнёраў.

У складзе еўрапеоіднай расы антраполагі выдзя-
ляюць шэраг “малых” рас. Паводле 
класічнай класіфікацыі расавым яд-

ром беларусаў ёсць раса балтыйская 
(часам яна завецца остбалтыйскай). 

Расавы склад беларусаў неаднародны 
па асі поўнач-поўдзень: ідучы па гэтай 

асі на поўнач можна сустрэць сярод 
беларускага насельніцтва больш усход-

ненардыйцаў а таксама заходнебалтыдаў 
(сінонім для фальскай расы). 

Адпаведна, на поўдні сустракаецца 
менш носьбітаў нардычнага і фальскага 
фенатыпу і больш - усходнеальпійскага 
і пантыйскага (усходняга міжземнамор-
скага). 

З вышэйпамянёных пяці рас, тры 
(балтыйская (наша расавае ядро!), 

фальская і нардычная) уключаюцца ў паў-
ночную еўрапеоідную групу, адной з прыкмет 

прадстаўнікоў якой ёсць дэпігментаванасць.
Цікава, як жа тады можна растлумачыць пэўную 

распаўсюджанасць у нас “анекдотаў пра бланды-
нак”? Сарамлівасцю сябе? “Расізмам”, які скіраваны 

не супраць чужых, а супраць сваіх? У нашым фена-
тыпе праяўляецца кроў, што цячэ ў нас, кроў дзядоў, 
прадзедаў, у тым ліку і тых прабабак, якія перамаглі 
ў канкурэнцыі за партнёра ў стэпатундры, і гэту кроў 
трэба цаніць, а не высмейваць.

Фота: Photoclub.by



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Прэс-служба “ДЗеДЗІЧа”

Гарадская арганізацыя Партыі БНФ

Во время прошедшей сессии, когда я готовился к 
экзамену, мне позвонила зам. декана и сказала: 

- Выполни, пожалуйста, одно задание. Подойти 
завтра к трем часам в кабинет проректора по учебной 
работе. Там хотят тебя видеть.

- А по какому поводу? - спросил я. 
- Не знаю. Мне ничего не объяснили.
После этого разговора я, конечно, начал думать о 

причине, по которой меня вызывают к проректору. 
Догадок было не много: либо мной интересуется КГБ, 
либо я что-то натворил, хотя вроде все нормально. 
Но если мной интересуются эти органы, то почему 
вызывают к проректору по учебной, а не по воспи-
тательной работе?

Оказывается, здесь разницы нет. Главным для них 
оказалось то, чтобы я пришел. Ну, конечно же, как 
порядочный гражданин, я пришел в назначенное вре-
мя. Мне пришлось подождать - важная персона была 
занята. Минут через 10 в кабинет заходит молодой 
человек среднего роста при галстуке, и говорит:

- Подожди минутку, я сейчас, - оказывается он 
искал кабинет для разговора.

Через некоторое время он вошел и попросил меня 
проследовать за ним. Я не совсем глупый человек и 
предполал, куда я иду, поэтому в качестве компании 
я взял приятеля, который в это время ждал меня в 
холле. Разумеется, я попросил его пойти вместе со 
мной, на что молодой человек, пригласивший меня, 
сказал, что беседа займет час и что другу моему лучше 
пойти домой. Однако я настоял на своем и до каби-
нета, в котором должна была произойти беседа, мы 
дошли втроем т.е. мой приятель видел, куда я иду и 
скем я иду. Незнакомый мне человек казался немного 
неуклюжим: во-первых, он опоздал на встречу, во-
вторых, постоянно суетился и был чем-то обеспокоен, 
в-третьих, долго не мог подобрать ключ к замку. В 
аудитории мы остались вдвоем. 

Это был кабинет декана юридического факульте-
та. Разговор начался с того, что этот человек сразу 
представился сотрудником КГБ. Видимо он полагал, 
что этого мне будет достаточно. Но я попросил его 
назвать фамилию и предъявить соответствующие 
документы. Он ответил, что фамилия его - Кураго. Но, 
озвучивая свое имя и отчество, он запнулся, и я так и 
не понял: то ли он Владимирович, то ли Васильевич. 
Я еще раз попросил его предъявить соответствующие 
документы, но он сказал мне, что забыл их, и что мне 
придется поверить ему на слово. Я сказал:

- Нет. Не придется. Я не буду с вами разговаривать, 
если вы не предъявите документы. Как я могу вести 
беседу с человеком, которого не знаю!

Он сказал, что я занял неправильную позицию, что 
он ко мне обращается с уважением, только с добры-
ми намерениями, а я веду себя нагло, вызывающе, 
иду против государства, которое обеспечивает меня 
материально: дает мне бесплатное образование и 
платит стипендию. Я начал объяснять ему, что веду я 
себя согласно закону: требую соблюдения своих прав, 
имею полное право на образование, так как поступил 
в ВУЗ по общим правилам и что делаю все для того, 
чтобы получать стипендию, а государство выполняет 
свои обязанности, как и я перед государством. 

Он решил перейти к тому, что хотел от меня узнать, 
но начал издалека: он спросил, в какое время я вы-
езжал за границу, начиная с 2006г. Я ответил, что это 
он и сам без меня хорошо знает, так как, вероятно, 
давно изучил все мои данные. Потом он спросил, чем 
я занимался за рубежом. Я ответил, что не обязан от-
вечать на этот вопрос, это мое личное дело. 

Он сказал прямо, что есть подозрение о моем 
сотрудничестве со спецслужбами стран, в которые 
я выезжал, что я передаю им некую важную инфор-
мацию, т.е., другими словами, он заподозрил меня в 
шпионаже. Такого я не ожидал. Я рассмеялся:

- А мое настоящее имя Бонд, Джеймс Бонд!
 Но он продолжал со всей серьезностью отстаивать 

свою точку зрения. Я сказал, что эти подозрения - чепу-
ха, что я добропорядочный гражданин, что выполняю 
все обязанности перед государством, что правонару-
шений не совершал и вообще, пусть высылает мне 
повестку, если есть какие-то подозрения. 

На меня посыпались упреки. Он добавил, что в 37-м 
меня бы поставили лицом к стенке, и я даже лица 
допрашивающего не увидел. Он спросил, знаю ли я, 
какая ответственность предусмотрена за создание 
незарегистрированной организации. Он достал Уго-
ловный кодекс и начал зачитывать статью. Я сказал 
ему, что не создавал никакую организацию и что эта 
статья не имеет ко мне никакого отношения. 

Молодой человек начал рассказывать, что над 
нашей страной нависла угроза, что западные страны 
хотят поработить Беларусь, вербуя наших людей, 
выезжающих за границу. Затем он мне рассказал 
про отмену преференций и про то, как независимые 
профсоюзы писали жалобы в Европейский Союз о на-
рушениях демократии в нашей стране, эти жалобы, по 
его словам, и способствовали отмене преференций. 
В связи с этим страна потеряла десятки миллионов 
долларов. Еще он сказал, что я, выезжая за границу 
бесплатно, забираю деньги из кармана простых лю-
дей, так как деньги на финансирование этих поездок 
берутся из пенсионного бюджета и т.д. 

Подумайте, уважаемый читатель, где логика рас-
суждений этого человека? Причем тут Беларусь и 
какое ему дело до пенсионного бюджета других стран. 
Однако этого я ему не сказал, а ответил, что все пони-
маю, что мне очень жаль, но ничем помочь не могу. 

В кабинет вошел декан юрфака. Допрашивающий  
спросил его, что бывает за создание незарегистриро-
ванной организации. Тот ответил: 

- От 15 суток до высшей меры наказания, но на-
чинать надо с 15 суток, т.е. сажать. Но не так важно, 
на сколько посадили, важно то, как будут относиться 
к заключенному в тюрьме, ведь все конвенции по 
отмене пыток еще только в теории.

И это сказал сам декан юридического факультета! 
Я не подал виду, что крайне удивлен, так как понимал, 
что все это сказано для того, чтобы меня напугать. Че-
рез несколько минут декан ушел. На меня снова посы-
пались прежние вопросы: когда выезжал за границу, 
что там делал и т.д. Я давал на них все те же ответы. 
Разговор близился к концу, сам допрашивающий, 
наверное, устал, ведь мы проговорили 2 часа.

Он настоятельно меня попросил никому не говорить 
об этой встрече. Но было уже поздно, ведь я многих 
предупредил о том, что меня может ждать. Он даже 
пытался с меня взять честное слово, но я лишь ска-
зал ему, что постараюсь, но гарантий не даю. Этим 
он не был удовлетворен и начал мне угрожать. Мне 
пришлось пообещать ему, что никому не скажу, и что 
не буду афишировать эту информацию. Но, честно 
говоря, перед такими, как он, можно и не держать 
слово, ведь если скрыть факт встречи и то, о чем вы 
говорили, это несомненно будет использовано против 
вас рано или поздно. Такие люди никогда не пожелают 
вам добра, они только ищут момент, чтобы сделать 
подляну. Этого у них не получится, если правильно 
себя вести и обдумывать свои действия.

Як ПужАе кдБ...
Берасцейская гарадская 

арганізацыя
ПАртыЯ Бнф

распачынае новую агульнагарадскую кам-
панію “Разам за еўрапейскі дабрабыт”.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ!
Разам мы:
- Пабудуем сучасную эфектыўную гаспадарку;
- Усталюем парадак і вяршэнства Закона;
- Адстаім незалежнасць нашай Радзімы;
- Знішчым усеўладдзе і карупцыю чынавенства.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ!
Ты зможаш:
- Атрымаць кваліфікаваную прававую дапамогу 
ў складаных жыццёвых сітуацыях;
- Прайсці курсы палітычнай і грамадзянскай 
адукацыі ў Беларусі і за мяжой;
- Зрабіць кар’еру адукаванага і перспектыўнага 
палітыка;
- Навязаць кантакты з нашымі партнёрамі ў 
краінах Еўропы;
- Знайсці новых сяброў, з карысцю для сябе і для 
Бацькаўшчыны праводзіць вольны час.
СТАНЬ СЯБРАМ ПАРТЫІ БНФ, каб шчыра казаць 
сваім дзецям і ўнукам: “Я зрабіў усё, каб ваша 
жыццё было шчаслівым”!
Як стаць сябрам партыі БНФ?
Тэлефануй: (029) 641-20-98.

УВага!!!
абвяшчаецца дадатковы набор карэспандэн-
таў у склад рэдакцыі бюлетэня “Дзедзіч”
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў 
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- Выказаць свае думкі,
- Навучыцца пісаць артыкулы,
- Зірнуць на акаляючы свет вокам журналіста,
- Стаць ля вытокаў стварэння новай моладзе-
вай газеты,
просім звязацца з намі па тэл.: 
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 791-25-61 (Сяржук).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.

Этот человек сказал, что еще позвонит и что мне 
надо будет еще раз прийти к нему на встречу. Но 
пойду я на контакт только в том случае, если вышлют 
повестку, а это маловероятно.

Эта статья – рассказ об одном из типичных случаев 
беседы с сотрудником КГБ. У меня это было в первый 
раз, и я просто решил поделиться впечатлениями и 
придать гласность этому событию. 

Афишируя эту встречу и характеризуя свое поведе-
ние и поведение моего собеседника во время беседы, 
я не пытаюсь сделать свою личность популярной и 
не имею корыстных целей. Это просто рассказ о кон-
кретном случае, произошедшем в конкретное время 
и в конкретном месте.

адразу папярэдзім, што гэтая гісторыя адбылася з даўнім сябрам “Дзедзіча“ у Полацкім дзяржаўным 
універсітэце. але, спадзяемся, што ні ў каго няма ілюзіяў наконт таго, што, хоць нашыя гарады аддзяляе 
600 кіламетраў, метады працы супрацоўнікаў КДБ з моладдзю моцна адрозніваюцца.



АДПАЧЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)
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• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 21.03.2008 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша, 
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: П. Белавус, П. Дайлід, Н. Гурына, А. Дземідзюк, 
С. Лазенка, В. Мамута.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41,  (029) 791-25-61.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Наклад 299 асобнікаў

дАрэЧы

Жонка прыносіць дахаты новыя завушніцы. Муж:
- Адкуль?
- У латарэю выйграла.
Праз некаторы час - новае футра.
- Адкуль?
- У латарэю выйграла.
Потым - пуцёўку на мора.
- Адкуль?
- У латарэю выйграла.
Паехалі на курорт. Муж ляжыць на беразе, піва 

п’е. А жонка ў моры плёскаецца, вельмі доўга не 
выходзіць. Муж:

- Дарагая, ты бы выйшла, пагрэлася, а то латарэю 
застудзіш.

***
У бібліятэцы, каб атрымаць літаратуру, трэба за-

поўніць “чытацкае патрабаванне” - адмысловую фор-
му, куды выпісваюцца аўтар, назва, шыфры і г.д.

Падыходзіць да бібліятэкаркі бландынка, просіць 
нейкі падручнік. Тая ёй адказвае: 

- Мне трэба патрабаванне.
Бландынка, крыху падумаўшы, выдае: 
- Ну, дык я ПАТРАБУЮ!

***
Ёсць простае правіла, каб выспацца: спаць класціся 

трэба не ў той дзень, у які прачынаешся.
***

Форд збіраецца ў Расею. Ужо паступілі ў продаж 
Форд-2108 і Форд-2109.

***
Падыходжу да дзвярэй туалета, торгаю ручку - 

не адчыняецца. Думаю: “Ну што ж я так здамся-та 
хутка?”, і пачынаю злосна торгаць дзверы. З-за яе 
здушаны голас:

- Ды занята!!!
- А, пардон.
Паўза...
- Сильвупле, б...!

***
Прараб дае малярам заданне пафарбаваць сцяну і 

два вёдры фарбы. 
Абед. Мужыкам працаваць лянота і выпіць хо-

чацца. Вырашылі адзін бак прапіць. Каб адмазацца, 
нашмаравалі фарбай морду каня, што стаяў паблізу. 
Прыходзіць прараб у канцы дня: усе п’яныя і сцяна 
не дафарбаваная.

- Чаму не дамалявалі?
- Фарбы не хапіла.
- Я ж вам лішняга нават на плот выдаваў.
- Так конь выпіў, вунь стаіць - уся морда ў фарбе.
- Не здох яшчэ, гад, тыдзень таму паддон цэглы з’еў...

***
- Чаго не спаў - не давалі?
- Калі бы мне не давалі - я бы спаў...

***
Паважаная кампанія Лагітэч! Перамясціце на вашых 

клавіятурах літару Ю далей ад літары Б, а літару 3 
далей ад Х! Загадзя дзякуй.

Подпіс: Юля Зуева.
***

- Я перадумаў, я не буду гэта купляць.
- Але я ўжо выбіла чэк!
- Так забіце яго назад!!!

Аб’ява ў школе:
З 25 верасня ў нашай школе адмысловая акцыя! 

Зараз замест звычайнага званка гучыць паліфанічная 
мелодыя! Калі ты жадаеш, каб пасля ўроку матэматыкі 
заспяваў Цімаці, занясі 5 даляраў у настаўніцкую.

***
Бацька вяртаецца з камандзіроўкі. Жонка на працы, 

а маленькая дачка, голая, ляжыць у ложачку ў абдымку 
з вялікім плюшавым мядзведзем і кажа яму:

- Ну ты, блін, палавы гігант! Годзе, я больш не магу! 
Дванаццаць разоў за ноч - хто ж такое вытрымае?

Бацька (здзіўлена):
- Гэта ты ў каго ж гуляеш, дачушка?
- У маму...

***
- Чым адрозніваецца Амерыка ад ёгурта?
- Тым, што калі ёгурт трохі пастаіць, у ім развіва-

ецца культура. 
***

Паспрачаліся неяк апазіцыянер, бізнэсмен і верты-
кальшчык, што такое шчасце. 

 Вертыкальшчык: 
 - Шчасце - гэта калі сядзіш на верандзе сваёй вілы, 

пацягваеш, не спяшаючыся, віскі, глядзіш на акіян і 
любуешся сваёй яхтай... 

 Бізнэсмен: 
 - Не, шчасце - гэта калі сядзіш у крутым рэстаране, 

п’еш “Кліко”, у цябе на адной назе сядзіць дзяўчына, 
на іншай сядзіць дзяўчына, і ведаеш, што ў хаце цябе 
чакае яшчэ адна дзяўчына... 

 Апазіцыянер: 
 - Ды ну, няўжо гэта шчасце! Шчасце - гэта калі 

выходзіш ранкам з кватэры, адчыняеш дзверы, і тут, 
раптам па лесвіцы знізу нясецца АМАП, зверху - КДБ, 
акружаюць цябе, валяць на падлогу і пытаюцца:

 - Гэта Машэрава, дом 57? 
 А ты ім адказваеш: 
 - Не-а, 59.

***
Дэмакратыя - гэта калі навіны другога тэлеканала 

краіны адрозніваюцца ад першага.
***

Едуць у цягніку хахол і габрэй. Хахол сала жрэ, а 
габрэй селядцовую галоўку дастае і давай грызці.

Хахол:
- Ты чаго?
- Ды вось бачыш, у ёй мазгі, я пагрызу-пагрызу і 

паразумнею.
- Ды ну!!!
- А ад твайго сала якая карысць!
- Слухай давай мяняцца!
Ну вось, сядзіць габрэй, сала спажывае, а хахол 

пагрыз галоўку, потым паглядзеў так на габрэя:
- Ах ты гад! Ты ж мяне падмануў!!!
- А-а-а-а! Вось бачыш - паразумнеў!

***
З жыцця. Лецішча, бабуля з унучкай п’юць гарба-

ту. На стале стаіць варэнне, да якога з розных бакоў 
паўзуць мурашы. Дзяўчынка, нядоўга думаючы, раз-
душыла аднаго.

Бабуля спрабуе зжаліць дзіця:
- Лізанька, ты што, як жа так можна?! Мурашы 

таксама жывыя, ім балюча! У іх дзеткі ёсць! Вось 
уяві: сядзяць яны дома і чакаюць сваю маму... А мама 
не прыйдзе...

Ліза (душачы пальчыкам чарговага мураша):
- І тата таксама не прыйдзе!

Лондан, Трафальгарскі пляц, усюдыісныя і усю-
дыгадзячыя галубы. Малады чалавек панкаўскага 
выгляду адганяе надакучлівых галубоў, мацюкаючыся 
на роднай мове:

- Fuсk оff, fuсk оff, birds!
Да яго падыходзіць шляхетнага выгляду пажылая 

лэдзі і кажа:
- Yоung mаn, whу уоu using suсh dirtу wоrds? Just sау 

thеm “Shооо, birds, shооо!” аnd thеу will fuсk оff.
***

Гутараць дзве бландынкі.
- У мяне ўчора быў выдатны сэкс. Нам абодвум так 

спадабалася, што мы паўтарылі ўсё некалькі разоў!
- І хто гэта быў?
- Не прымай мяне за дурніцу. Калі я і скажу аб ім 

каму-небудзь, то ўжо ніяк не жонцы гэтага хлопца!
***

На сайце падчас канферэнцыі пытанне лекару:
- Маю двух сталых палавых партнёраў. Ад аднаго 

з іх жадаю зацяжарыць. Як засцерагацца ад другога? 
(прэзерватывы не падыходзяць).

- Адмовіцца ад кантактаў з другім партнёрам.
- Здзекваецеся?! Не магу - звольняць!

***
На курсах падрыхтоўкі да інстытута, выкладчык:
- Вырашым задачу. На нітцы вісіць брусок. Куля пра-

бівае яго наскрозь і ляціць далей, страціўшы палову 
хуткасці. Знайдзіце кут фі, на які адхіліўся брусок.

Дзяўчына з першай парты:
- А у вас ёсць задачы пра вавёрачак і арэшкі?
Выкладчык: 
- Вядома. На нітцы вісіць вавёрачка...

***
Мужыкам напамін: Чым больш у жонкі ў шафе 

футраў, тым менш палюбоўнікаў у ім змесціцца.
***

Гід праводзіць экскурсію па развалінах старадаў-
няга архітэктурнага помніка:

- Прашу звярнуць увагу - гэтая вежа пабудаваная 
тры тысячы гадоў таму.

- Не кажыце дурасцяў, - усміхаецца бландынка, - 
цяпер жа толькі 2008-ы год!

***
a: Як справы? 
b: + 
a: Быў ва універы сёння? 
b: - 
a: Паставяць пропуск... 
b: = 
a: б##. Ты што, з калькулятара сядзіш???

***
- Ты дзе ў нядзелю быў?
- Карасёў лавіў.
- І колькі злавіў?
- Ды ні аднаго...
- А як ты пазнаў, што карасёў лавіў?!!!

***
Стаяць 3 прастытуткі - беларуска, украінка і расей-

ка. Чым беларуска адрозніваецца ад двух пазасталых? 
Падказка: Стаяць уначы.

Адказ: Нашая - з флікерам!
***

- Скажыце, а няўжо можна займацца сэксам з 
блізкімі сваякамі?

- Вядома, нельга.
- Вось і я кажу жонцы - нельга, а яна - можна, 

можна. Жонка - гэта ж блізкі сваяк?


