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Усім студэнтам 
Берасця – поспехаў 

на сесіі :-)

Падзеі і каментары
ад палітолага А. Ляховіча

Чым займаюцца
студэнты ЕГУ у вольны час

Прафесар фізікі БрдтУ
выдаў кнігу пра Нямцэвічаў

скрадзены Помнік
Плагіят да 1000-годдзя Берасця
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Жыве!
Не бойцеся сказаць на роднай мове,
Па-беларуску гучна размаўляць
І ганарыцца кожным сваім словам,
А калі трэба - моцна зарычаць.

Крычаць, каб людзі чулі, што мы разам,
Каб чулі, што мы ёсць, што мы жывем,
І з кожным гучна вымаўленым сказам
Мы набліжаемся да светлых перамен.

Скажы па-свойму і, нягледзячы на тое,
Што нехта паглядзіць на вас не так,
Не бойцеся сказаць на роднай мове,
Трымайце смела ў руках свой сцяг.

Не “говорите” - размаўляйце разам з намі!
Тады настане час, калі ўсе,
Хто верыў і змагаўся галасамі,
Напішуць у абшары “Беларусь жыве!”

***
Што для мяне мая родная хата?
Стол, за якім п’ем мы гарбату,
Ложак і сцены, вокны, падлога...
Гэта ўсё рэчы - побач іх многа.
Родны куток - гэта месца для сэрца,
І ў душы назаўжды застанецца
Песня народа такая чароўная,
Ды краявіды навокал цудоўныя,
Бабуліны стравы, пах свежага хлеба,
Сямейнае свята, блакітнае неба,
Усмешкі бацькоў і зорныя ночы,
Малюнкі дзяцінства, матчыны вочы,
Сустрэчы з сябрамі, маленькі ставок,
Штодзённыя мары, за полем лясок,
Мурлыканне кошкі, пяшчотныя словы,
Магутныя гукі роднае мовы,
Ці навальніца, ці свеціць сонца,
Буду я помніць аб гэтым бясконца.
Шчыра. І доўга. Пакуль не загіну.
Родны куток, я цябе не пакіну!

Алінка Дарэчы, 15 год
“Ілжэпаэтам”
У розныя часы па-рознаму пісалі,
У часы Купалы, як пяюць руч’і,
А зараз пішуць тое, што сказалі.
“Пра Беларусь на рускай мове ты пішы!”

Мо праз гады ты будзеш віп-паэтам
І будзеш з гардаўём крычаць “Ура!”
Мусю, ужо вам подана карэта
І ты выходзіш увесь такі тра-ла-ла-ла.

Вываліш пуза, тлусты, як сланяра
З сваіх траскучых вафельных штаноў,
Няма паэта, ёсць адна ахвяра
“За Беларусь” - ледзь чутна з-за зубоў.

“За Беларусь” - гэта пустыя словы,
Ілжэ паэты тонуць у дрыгве.
Забылі гукі мілагучнай Роднай мовы,
А я кажу, што БЕЛАРУСЬ ЖЫВЕ!

Алег Незалежны, 15 год
Фота: ega.photoclub.by



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

Summary:
Если Беларусь будет включена в программу Вос-

точного партнерства, Запад продолжит диалог с 
режимом, то власть продолжит шаги по улучшению 
отношений с Западом.

Получив определенные возможности для развития 
сотрудничества с Западом, режим Лукашенко уже не 
лавирует между Западом и Россией, как делал это 
раньше. Авторитарный режим стремится в макси-
мально возможной для себя степени сблизиться с 
Западом.

Власть приветствует Восточное партнерство. 
Говорит электорату о преимуществах развития со-
трудничества с ЕС и США. Приглашает в Беларусь 
западный бизнес.

Делая шаги по улучшению отношений с Западом, 
власть стремится сохранить значительную экономи-
ческую поддержку от России. Говорит о роли единс-
твенного союзника. Демонстрирует, что в Беларуси не 
произойдет революция, в результате которой к власти 
придут прозападные силы. Однако при этом все более 
решительно заявляет о своем нежелании делать шаги 
в направлении “настоящей интеграции”.

Отказывается продать предприятия российским 
компаниям. Не признает независимость Южной Осе-
тии и Абхазии.

Политическая либерализация в Беларуси не яв-
ляется основным показателем изменений. Власть 
будет предпринимать шаги в направлении полити-
ческой либерализации. Однако они будут настолько 
медленными, осторожными, что будут определенные 
основания полагать, что никакого движения в этом 
направлении нет.

Однако в Беларуси происходят системные, необ-
ратимые изменения. Власть становится все более 
прагматичной, все более мотивированной развивать 
сотрудничество с Западом. Происходит экономичес-
кая либерализация. Популяризируется независимость 
Беларуси. Культивируется отношение к России как к 
отсталой стране. Расширяется пространство белорус-
ского языка и белорусской культуры.

Лукашенко не поехаЛ на саммит в праге
Неявка Лукашенко на учредительный саммит про-

граммы Восточного партнерства (ВП) в Праге 7 мая, 
была определенным посланием режима для Запада.

С одной стороны, официальный Минск показал, что 
заинтересован в участии в ВП. Беларусь представляли 
первый вице-премьер В.Семашко и министр иностран-
ных дел С.Мартынов.

С другой стороны, было продемонстрировано, что 
если ЕС будет выставлять неприемлемые для режима 
условия участия страны в ВП (предъявлять жесткие 
политические требования, требовать участия оппо-
зиции в диалоге), то руководство Беларуси может 
отказаться от участия в ВП и вернуться к политике 
лавирования между Западом и Россией.

вЛасть пригЛашает европейский бизнес
В апреле 2009 г. правительство Беларуси отказа-

лось продать российским компаниям государствен-
ный пакет акций Мозырского нефтеперерабатыва-
ющего завода.

Первый вице-премьер В.Семашко имеет среди экс-
пертов известность “экономического националиста”. 
Он неоднократно озвучивал жесткую позицию руко-
водства Беларуси в вопросе продажи пакетов акций 
белорусских предприятий российским компаниям.

Визит в Прагу В.Семашко использовал для того, 
чтобы в очередной раз показать западному бизнесу, 
что его приход желателен для Беларуси. Он говорил 
о возможностях инвестиций в Беларусь с представи-
телями чешского бизнеса.

перспективы восточного партнерства - крах 
“союзного государства”

8 мая Лукашенко заявил, что Беларусь является 
союзником России, а союз должен быть основан на 
равноправии. Из его заявлений следует, что, остава-
ясь независимым государством, Беларусь должна 
получать российские энергоносители по внутренним 
российским ценам. Российский рынок должен быть 
открыт для белорусского экспорта. Но “Россия не 
выполняет договор о союзном государстве”.

Вместе с тем он отметил: “Восточное Партнерство 

Адным рАдком

ЮбІлейнае «басовІшча» 
у новым фармаце
Арганізатары «Басовішча» распавялі пра падрых-
тоўку да 20-га па ліку фэсту, што адбудзецца 
17—18 ліпеня ў польскім Гарадку. 

Як мяркуецца справіць юбілей фэсту, хто будзе 
гасцямі і чаму сёлета было вырашана адмовіцца ад 
вольнай сцэны і конкурсу? «Гурты, якія перамагалі ў 
конкурсе апошнім часам, па-сапраўднаму так і не да-
казалі сваю вартасць. Таму без сэнсу рабіць конкурс і 
раздаваць узнагароды», — заяўляюць у БАС.

Фэстываль «Басовішча» пройдзе сёлета 17 і 18 
ліпеня на традыцыйнай пляцоўцы — ва ўрочышчы 
Борэк, што ля польскага Гарадку (35 кіламетраў ад 
Беластоку, 70 км ад Гародні і 350 ад Менску). Ла-
дзяць фэстываль новыя людзі — нядаўна ў Бела-
рускім аб’яднанні студэнтаў змянілася кіраўніцтва. 
Старшынёй абраная Мажэна Саевіч, яе намесніцай 
– Кася Кузьміч. 

– Гэты фэстываль юбілейны, таму мы вырашылі 
ўнесці змены ў яго фармат і канцэпцыю, — кажа 
Мажэна.

Паводле задумы, Борэк мае пераўтварыцца ў «ма-
шыну часу»:

– Мы хочам паказаць людзям 20-гадовую гісторыю 
фэсту, бо часта даводзіцца чуць пытанні кшталту „А 
чаму „Басовішча“ раней адбывалася ў Беларусі, а 
цяпер у Польшчы“? Плануем у адмысловых намётах 
паказваць відэа ад першых фэстаў, а на сцэне будуць 
выступаць хэдлайнеры першых „басоў“ — гурты „Бон-
да“ і „Мроя”, — апавядае Кася.

Часткова адрадзіцца і пераўвасобіцца ў легендаў 
беларускага року з задавальненнем пагадзіліся як 
Лявон Вольскі, так і Ігар Варашкевіч. Адпаведна N.R.M. 
і «Крама» цяпер узмоцненна рэпетуюць ды згадваюць 
песні гуртоў-папярэднікаў. Не выключана, што музыкі 
нават апрануцца ў стылі пачатку 90-х.

А вось ад вольнай сцэны і конкурсу сёлета вырашы-
лі адмовіцца. Адна з менскіх студыяў нават абвесціла 
сёлета набор на вольную сцэну фэсту, але цяпер 
арганізатары заяўляюць: ніякай вольнай сцэны не 
будзе. «У нас адбылося непаразуменне з прадстаўні-
камі гэтай студыі. Мы звярталіся па параду, каб яны 
назвалі два-тры гурты, якія маглі бы выступіць перад 
галоўным канцэртам, а яны не так зразумелі і агучылі, 
што робяць адбор», — тлумачаць у БАС.

Кася Кузьміч тлумачыць прычыны, па якіх выраша-
на не рабіць сёлета конкурс маладых гуртоў:

– Гурты, якія перамагалі ў конкурсе апошнім часам, 
па-сапраўднаму так і не даказалі сваю вартасць. Таму 
без сэнсу рабіць конкурс і раздаваць узнагароды, калі 
маем такі ўзровень. Маем надзею, што ў наступным 
годзе ён адбудзецца на вышэйшым узроўні.

Цяпер кіраўніцтва БАС вядзе перамовы з польскімі 
чыноўнікамі наконт выдачы беларускім гледачам бяс-
платных візаў для паездкі ў Польшчу. Як толькі згода 
будзе дасягнутая, арганізатары абяцаюць паведаміць 
пра тое праз «Тузін Гітоў».

Спіс выступоўцаў «Басовішча-2009» фактычна 
сфармаваны. Арганізатары меркавалі запрасіць сярод 
іншых і гурт «Ляпіс Трубяцкой», але дамовіцца не 
выйшла. Затое будзе экслюзіў ад «Бонды» і «Мроі», 
таксама выступіць Neuro Dubel, вядуцца перамовы 
з гуртом ULIS. З маладзейшых зайграюць — Rahis, 
Jab Club і хутчэй за ўсё «Детидетей». Плануецца, што 
з лаўрэатаў фэсту ранейшых гадоў на сцэну выйдуць 
— Znich, RIMA, «Бан-Жвірба», :B:N:, IQ48, Tarpach.

Фэстываль распачнецца 17 ліпеня, у пятніцу, у 
17:00, а скончыцца позна ўначы 18 ліпеня. Уваход на 
пляцоўку — вольны.

dzedzich.org

События и
данный доклад является первым в серии. на протяжении периода май-октябрь 
2009 г. мы будем публиковать короткие, максимально конкретные доклады о про-
исходящем в беларуси.

Малюнкі: У. Чуглазаў



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Андрэй ЛЯХОВІЧ

“лёсы чарнобыля”
26 красавіка сябры Дзедзіча, БНФ, Моладзі 
БНФ, АГП, БСДП(Г) і руху “За свабоду” правялі 
супольную акцыю ў межах распачатай кампаніі 
“Лёсы Чарнобыля”.

Сярод мінакоў на вуліцы Савецкай актывісты разда-
валі ўлёткі, якія нагадваюць пра трагедыю 23-гадовай 
даўніны і распавядаюць пра лёс берасцейца Фёдара 
Кунцэвіча – ліквідатара аварыі, а зараз інваліда пер-
шай групы.

Галоўная ідэя кампаніі “Лёсы Чарнобыля”, па сло-
вах аднаго з яе ініцыятараў Дзмітрыя Шыманскага, 
Старшыні Рады Берасцейскай абласной арганізацыі 
Партыі БНФ, праз гісторыю канкрэтнага чалавека і 
ягоны боль паказаць маштабы жудаснай трагедыі: 

– Спадзяемся, што з дапамогай гэтай кампаніі 
адгукнуцца людзі, якія хочуць падзяліцца сваёй гіс-
торыяй, звязанай з аварыяй на ЧАЭС.

Падчас раздачы ўлётак актывісты прапаноўвалі  
мінакам прышчапіць жоўта-чорную стужачку у памяць 
аб ахвярах трагедыі. Пасля такія ж стужкі былі падо-
раныя ўсім наведвальнікам канцэрта гуртоў “Сьцяна”, 
“БН” і D-Tails, які праходзіў вечарам у ГДК Берасця.

пра чарнобыль глядзець 
забаронена!
26 красавіка, у дзень 23-х угодкаў аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС, “Дзедзіч” планаваў правесці 
прагляд фільма расейскіх дакументалістаў “Чар-
нобыль. Хроніка маўчання”. 

З гэтай нагоды актывісты загадзя дамовіліся пра 
прагляд  у кінатэатры “1 мая”. Але калі 30 чалавек 
завіталі ў кінатэатр, то супрацоўнікі паведамілі, што 
паказ не адбудзецца, бо нібыта кіраўніцтва няма зараз 
на месцы і, наогул, не працуе абсталяванне. У той жа 
час ішоў прагляд фільмаў у двух залах кінатэатра.

Незадаволеныя наведвальнікі пакінулі запіс у Кнізе 
скаргаў, пасля чаго супрацоўніцы кінатэатра прызналі-
ся, што ўвогуле не супраць прагляду, бо ў іх і так малая 
наведвальнасць і залы пустуюць, але “зверху” яны 
атрымалі канкрэтны загад фільм не ўключаць.

Невялікі кампраміс быў знойдзены, калі жанчына-
касірша прапанавала паглядзець з кінатэкі кінатэатра 
мастацкі фільм украінскага рэжысёра Аксаны Байрак 
“Аўрора”, у якім погляд на Чарнобыльскую трагедыю 
адлюстроўваецца вачыма маленькай дзяўчынкі, якая 
марыць стаць балерынай.

Частка людзей, якія не паспелі пакінуць кінатэатр, 
згадзіліся глядзець гэты фільм. Пасля прагляду 
большасць дзяўчат выйшла са слязамі на вачах, а 
гэта сведчыць, што нягледзячы на перашкоды, паход 
у кіно атрымаўся.

ФотАжАрт
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 – это очень нужный и выгодный для страны проект”. 
Задачей участия Беларуси в ВП, по мнению Лукашен-
ко, является “устранение торговых барьеров между 
нашей страной и Западом”. Положительно оценивая 
декларацию ВП, принятую по итогам саммита, Лука-
шенко отметил, что ВП - это инструмент расширения 
сотрудничества с ЕС.

По всей видимости, уже само включение Беларуси 
в ВП окончательно закрыло тему политической ин-
теграции с Россией. Власть вряд ли будет обсуждать 
вопросы подготовки Конституционного Акта союзного 
государства. Маловероятно, что Беларусь вернется 
к обсуждению и вопроса объединения денежных 
систем с Россией.

Развитие сотрудничества с Западом, в том числе и 
в рамках ВП, будет сужать перечень вопросов, относя-
щихся к повестке дня союза Беларуси и России.

Лукашенко - прагматичный поЛитик
Накануне саммита ВП президент Чехии В.Клаус 

заявил, что не подаст руки Лукашенко. По нефор-
мальным каналам Лукашенко был информирован 
организаторами саммита, что его присутствие не-
желательно.

Определенная обструкция не вызвала негативного 
отношения к саммиту и ВП со стороны Лукашенко. 
Поскольку политика в Беларуси достаточно персони-
фицирована, это имеет значение для перспектив раз-
вития сотрудничества Беларуси с ЕС в рамках ВП.

8 мая Лукашенко заявил: “Беларусь была очень 
достойно представлена на саммите”.

Это заявление является очередным свидетельс-
твом, что Лукашенко как политик прошел опреде-
ленную эволюцию. Он стал более рациональным, 
прагматичным. Он не руководствуется эмоциями, 
личными предпочтениями.

Вместе с тем это заявление подтверждает тезис 
о том, что в составе правящей элиты Беларуси на-
иболее влиятельными являются три группы: группа 
во главе со старшим сыном Лукашенко Виктором, 
группа “технократов” во главе с премьер-министром 
С.Сидорским и первым вице-премьером В.Семашко, 
шкловско-могилевская группа.

В.Семашко возглавлял белорусскую делегацию на 
саммите ВП. Технократы-экономические топ-менед-
жеры оказывают существенное влияние на процесс 
принятия и реализации политических решений в 
Беларуси.

новый вектор внешней поЛитики - регио-
наЛьное сотрудничество

6 мая Лукашенко встретился в Гомеле с президен-
том Украины В.Ющенко. Накануне саммита обсужда-
лись перспективы участия Беларуси и Украины в ВП.

Комментируя встречу, 8 мая Лукашенко заявил: 
“Я его поблагодарил за то, что он делает для нас по 
наведению мостов между Беларусью и Западом. Он 
полностью выполнил свои обещания”. Это заявление 
подтверждает, что режим Лукашенко действительно 
стремится использовать нынешнюю благоприятную 
ситуацию для того, чтобы улучшить отношения с За-
падом. И для “наведения мостов” будет использовать 
помощь Украины - заинтересованного посредника.

После принятия ЕС программы ВП наблюдается 
заметная активизация белорусско-украинских кон-
тактов на высшем уровне. Не случайно, что темой 
встреч Лукашенко с президентом Украины является 
и участие Беларуси в реализации балто-черноморских 

транспортных проектов. Власть допускает, что Рос-
сия не будет пассивно наблюдать попытки Беларуси 
улучшить отношения с Западом, окажет давление. 
Беларуси может понадобиться альтернативная рос-
сийской - каспийская нефть.

встреча с суриковым - попытка успокоить 
россию

13 мая Лукашенко встретился с послом России 
в Беларуси А.Суриковым. Объяснял Сурикову, что 
участие Беларуси в ВП не означает прекращение со-
юзнических отношений с Россией. Власть пытается 
сохранить российскую экономическую поддержку.

беЛарусь не признает независимость южной 
осетии и абхазии

13 мая глава Администрации Президента В.Макей 
встретился в Сухуми с президентом Абхазии 
С.Багапшем. Смысл этой встречи ранее пояснил Лука-
шенко: развивать сотрудничество с Абхазией и Осети-
ей, помогать Южной Осетии восстановить экономику, 
можно и без признания независимости.

Делая шаги в направлении сближения с Западом, 
режим Лукашенко стремится продать России по бо-
лее высокой цене выполнение роли единственного 
союзника, щита против НАТО. Визит Макея в Абхазию 
должен был продемонстрировать, что Беларусь оста-
ется союзником России.

информационное давЛение на оппозицию
14 мая государственный телеканал показал фильм 

“Киднепинг: Молодой Фронт”. Аудитории внушалось, 
что активисты МФ - это алкоголики, наркоманы и 
дети алкоголиков.

Фильм был адресован не только белорусской ау-
дитории, но и России. Власть напомнила России, что 
только на пороге Беларуси была остановлена волна 
“цветных революций”. Американские фонды якобы 
тратят миллионы долларов на свержение режима 
Лукашенко. Хотят привести к власти прозападных 
политиков, которые поведут Беларусь в НАТО.

Власть хотела сказать России, что в условиях эко-
номического кризиса белорусский союзник нуждается 
в значительной экономической поддержке.

 комментАрии
развитие ситуации 
в беларуси в мае 2009г.



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Што робяць ЕГУшнікі ў вольны ад вучобы час? 
Насамрэч, пытанне паўстае вельмі цікавае. Калі 
са студэнтамі ў Беларусі ўсё больш-менш зразу-
мела: клубы, кавярні, фэсты, то чым займаемся 
мы, ЕГУшнікі? 

Я адвучыўся амаль год у Вільні і за гэты час убачыў 
шмат. Заўсёды намагаўся патрапіць на розныя мерап-
рыемствы, вечарыны і святы, бо жыццё культурнай 
сталіцы Еўропы даволі цікавае, хоць і не заўжды 
дасягальнае для студэнцкага бюджэту. Акрамя фінан-
савага боку праблемы, колькасць імпрэз перавышае 
фізічную магчымасць прысутнічаць на кожным з іх. 
Карацей, спектр магчымасцяў - велізарны.

Па-першае, існуе шмат суполак па-інтарэсах у самім 
Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Добра, што тут, 
у Літве, студэнты арганізуюцца самастойна. Камусьці 
цікава здымаць відэа, камусьці – абараняць беларускія 
інтарэсы, а кагосьці цікавяць сучасныя танцы. 

Пералічыць усе суполкі даволі цяжка, дый не 
патрэбна, бо кожны год, са 
з ’яўленнем новых плыняў 
і інтарэсаў сярод студэнтаў, 
з’яўляюцца прынцыпова новыя 
гурткі, як, прыкладам, створаная 
ў 2008г. фольк-майстэрня, пад 
кіраўніцтвам лідэра гурта “Троі-
ца”, у якой студэнты навучаюцца 
граць на экзатычных старажыт-
ных еўрапейскіх інструментах.

Пералічаныя вышэй суполкі 
не замыкаюцца ў сабе і пастаян-
на запрашаюць розных цікавых 
асобаў ва універсітэт на публіч-
ныя лекцыі, дыскусіі і гутаркі. 

Да прыкладу, студэнцкая 
арганізацыя “СтудАльянс”. На 
працягу года гэтай суполкай 
пад кіраўніцтвам энергічна-
га лідэра Кірыла Атаманчыка 
былі праведзеныя шматлікія Глеб ХАМУтОў

сустрэчы з вядомымі беларускімі палітыкамі, такімі 
як Аляксандр Мілінкевіч ці Сяргей Калякін. Дарэчы, 
“СтудАльянс” - яскравы аргумент у бок крытыкаў 
недастатковай “беларускасці” ці “актыўнасці” бела-
рускіх студэнтаў у Вільні. Абарона крыжа Кастусю 
Каліноўскаму ў цэнтры горада, святкаванне Дня Волі 
сумесна з беларусамі Віленшчыны, сустрэчы са славу-
тымі беларускімі пісьменнікамі - гэта факт актыўнага 
праяўлення грамадзянскай пазіцыі студэнтаў. Можна 
сказаць, што ЕГУшнікі не забываюць, хто яны і адкуль. 
На жаль, “абыякавасць” многіх студэнтаў адчуваецца, 
але ўдзельнічаць ці не ўдзельнічаць у акцыях і працы 
канкрэтнай арганізацыі - дэмакратычнае права кож-
нага беларуса ў ЕГУ. 

Можна ўзгадаць, што акрамя студэнтаў, цікавыя 
імпрэзы ініцыююць і самі выкладчыкі. Апошнім было 
запрашэнне зоркі рускай службы BBC - Севы Наўга-
родцава. На сустрэчы з такімі вядомымі асобамі звы-
чайна збіраецца шмат студэнтаў, якія фармуюць свае 
погляды аб розных накірунках дзейнасці чалавека.

Не трэба забывацца, што Вільня - Культурная Сталіца 
Еўропы ў 2009г., таму безліч фэстаў, святаў і кірмашоў  
– гэта гарантаваныя новыя эмоцыі і досвед для студэн-
таў ЕГУ, якім вельмі лёгка знайсці, куды, напрыклад, 
пайсці ў пятніцу. Выбар багаты – і ў гэтым сутнасць 
культурнай тоеснасці еўрапейскіх народаў, сярод якіх 
беларусы – не выключэнне, а нават вельмі добры 
прыклад праявы сваёй ініцыятывы і актыўнасці.

Апошнім часам я меў магчымасць патрапіць на такія 
мерапрыемствы, як штогадовы Віленскі кірмаш, дзень 
незалежнасці Зарачанскай Рэспублікі (гэта незалеж-
ная міні-рэспубліка ў цэнтры Вільні са сваімі законамі 
і канстытуцыяй, дзе жывуць мастакі і паэты), аб якой, 
дарэчы, можна пісаць асобны артыкул. 

Вельмі прыемна, што часам проста гуляючы з 
сябрамі па цэнтры горада, шпацыр па якім сам па 
сабе з’яўляецца даволі цікавым заняткам, можна 
раптам патрапіць на firе-show ці вулічны брэйк-данс 
тутэйшай моладзі.

Зноўку ж, выбар вялікі, таму, напрыклад, мне, часта 
прыходзіцца абіраць паміж здымкамі на Белсаце, прэ-
зентацыяй новага фільму і экскурсіяй у музей КДБ.

Безумоўна, існуюць і “стандартныя” спосабы пра-
весці вольны студэнцкі час. Наяўнасць недарагога і 
якаснага алкаголю, існаванне шматлікіх модных клу-
баў, а таксама безліч студэнцкіх праектаў і абменаў 
- гэта перавагі еўрапейскай адукацыі. Прысвячэнне 
ў студэнты ЕГУ - гэта наяўны і непараўнальны плюс 

у параўнанні з “капуснікамі” 
беларускіх ВНУ.

Я не хачу пакрыўдзіць твор-
чыя парывы студэнтаў, што 
вучацца ў Беларусі, аднак факт 
застаецца фактам: у еўрапейс-
кай краіне магчымасцяў куль-
турна адпачыць за мінімальныя 
грошы больш, чым у Беларусі, 
бо ў Літве існуе менш прабле-
маў, каб арганізаваць нейкія 
цікавыя рэчы для студэнтаў 
без наступстваў для арганіза-
тараў і ўдзельнікаў. За год я 
гэтыя перавагі ўбачыў, ацаніў 
і спадзяюся, што асалоду ад 
актыўнага студэнцкага жыцця 
атрымае яшчэ не адно пакален-
не беларусаў.

Чым зАймАюццА 
Студэнты еГу?

Адмыслова для “Дзедзіча” пра арганізацыю 
распавядае Антон Каліноўскі, намеснік старшыні 
Моладзі БНФ.

– Кожны мала-
ды чалавек мае 
светапогляд, жа-
данні, планы для 
рэалізацыі, вольны 
час. Дзеля рэаліза-
цыі сваіх жаданняў 
і памкненняў людзі 
аб’ядноўваюцца ў 
суполкі, саюзы, 
арганізацыі. Такім 
чынам дзейнічае 
прынцып самаар-
ганізацыі людзей. 
Першы гістарычны 

прыклад - паляванне на маманта: першабытныя людзі, 
жывучы паасобку, разам палявалі, каб разам дасягаць 
сваіх мэтаў. Гэты і ёсць першы прыклад арганізацыі.

Сёння ў Беларусі моладзь аб’ядноўваецца, каб 

Што тАкое молАдзь бнФ?
супольна дасягаць сваіх мэтаў, якія могуць быць на-
столькі ж разнастайнымі, наколькі ёсць разнастайнай 
моладзь. Аб’яднанне можа стварацца знізу і зверху, 
ад людзей і ад улады. Два прыклады: Моладзь БНФ, 
створаная знізу некалькімі дзесяткамі актывістаў, 
і БРСМ, створаны зверху, па загадзе вышэйшага 
кіраўніцтва краіны. 

Місія Моладзі БНФ - пабудова свабоднай, незалеж-
най, дэмакратычнай Беларусі праз супольныя нама-
ганні моладзі, якая кансалідуецца на каштоўнасцях 
Свабоды, Незалежнасці, Адраджэння і Дэмакратыі.

“Моладзь” стварылася дзеля рэалізацыі сваіх 
памкненняў жыць у свабоднай краіне. Сёння Моладзь 
БНФ - моладзевая структура пры Партыі БНФ, якая 
мае суполкі ў 14 гарадах Беларусі і аб’ядноўвае больш 
за 350 актывістаў. Нашыя актывісты - гэта школьнікі, 
студэнты, працоўная моладзь. Яны прымаюць удзел у 
святочных імпрэзах, масавых мерапрыемствах, семі-
нарах і стажыроўках у Беларусі і за мяжой. 

Мы заўжды клапаціліся пра бяспеку нашых сяброў, 
ніколі не заклікалі прымаць удзел у рызыкоўных 
акцыях, якія могуць скончыцца затрыманнямі, вы-
ключэннямі з універсітэтаў ці школаў. Мы вельмі 

вялікую ўвагу звяртаем на 
адукацыю нашых сяброў: сус-
трэчы з пісьменнікамі, паэ-
тамі, грамадскімі дзеячамі 
– неад’емныя кампаненты 
нашай працы. Мы імкнем-
ся да таго, каб любому ма-
ладому чалавеку было цікава 
ў нашай арганізацыі. Моладзь 
БНФ мае і свае перамогі - кампанія па беларусізацыі 
МТС, кампанія ў падтрымку беларускіх музыкаў, якая 
прывяла да знікнення чорных спісаў забароненых 
творцаў. Гэтымі кампаніямі Моладзь БНФ змагаецца 
за правы ўсёй беларускай моладзі. Не меншую ўвагу 
мы звяртаем і на атмасферу ўнутры самой арганізацыі. 
Для нас вельмі важна, каб любы малады чалавек мог 
рэалізаваць сябе.

У Моладзі БНФ можна знайсці не толькі цікавую 
працу, але і добрых сяброў, якія заўжды зразумеюць 
цябе ў цяжкай сітуацыі. 

Моладзь БНФ мае свой сайт www.mbnf.org, на якім 
можна падрабязна даведацца пра дзейнасць арганіза-
цыі, знайсці кантакты. Для нас важны кожны чалавек. 
Далучайцеся да Моладзі БНФ.

Запісала Соня ГАРОШКА

Зарачанская рэспубліка ў Вільні



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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За час правядзення конкурса прыйшло даволі шмат 
прац: артыкулы, вершы, фотаздымкі і нават малюнкі. 
Вынікі падведзеныя, але па рашэнні арганізатараў 
конкурс застаецца адкрытым для ўсіх жадаючых да-
лучыцца. Найбольш цікавыя матэрыялы прапануем 
вашай увазе.

вясна старажытнага берасця
У кожнай цывілізацыі была свая вясна. Людзі, 
якія жылі на камяністай зямлі Старажытнай 
Грэцыі ўзводзілі свае гарады з камення і гліны. 
Мы ведаем, што іх архітэктура і кераміка былі 
дасканалыя… але нам нічога не вядома пра ан-
тычны жывапіс, бо час, добразычлівы да камення 
і жалеза - бязлітасны да арганічных матэрыялаў, 
у тым ліку да тканіны. 

Менавіта з гэтай прычыны сучасны беларус, а 
таксама сучасны ўкраінец ці рускі так мала ведаюць 
аб славянскай вясне. Бо асноўныя матэрыялы, з якіх 
будаваўся побыт нашых далёкіх продкаў – гэта дрэва, 
тканіна, скура.

Можна было падумаць, што вясна нашага народа 
мінула беззваротна. Але ў 1970 годзе адбыўся цуд. 

Падчас раскопак каля мемарыяльнага комплексу 
“Брэсцкая крэпасць” была знойдзена пабудова на 
дванаццать бярвенняў, ці, як іх яшчэ называюць вян-
цоў. Акрамя таго, у доме старажытных славян цалкам 
захаваўся дзвярны праём. Таксама былі выяўленыя 
рэшткі падлогі і печы.  

Унікальнасць гэтага адкрыцця было складана пера-
ацаніць. У Ноўгарадзе Вялікім, найбольш даследваным 
рускім горадзе, было раскапана дзве тысячы дзвесце 
будынкаў, якія захаваліся ў асноўным на адзін ніжні 
вянец. У Кіеве былі знойдзеныя будынкі на восем 
вянцоў. Барасцейскі ж дом – поўнавартасны будынак 
часоў Старажытнай Русі – стаў першай падобнай зна-
ходкай за ўсю гісторыю археалогіі. 

Раскопкі працягнуліся. І вось, у сотні крокаў ад 
Холмскай брамы, метр за метрам археолагі вярталі 
свету вуліцы таемнага горада. Сведкам беззваротнай 
славянскай вясны ў раскопе стаяла Старажытнае 
Берасьце.

вогнІшча на вадзе
Адразу пасля таго, як адбыўся апошні падзел Рэчы 
Паспалітай і ўся тэрыторыя сучаснай Беларусі 
ўвайшла ў склад Расейскай імперыі, у Пецярбургу 
загаварылі аб неабходнасці “ўмацавання заходніх 
рубяжоў”. На мяжы меркавалася ўзвесці дзесяць 
магутных крэпасцяў. Вельмі ўдалым месцам для 
ўзвядзення вайсковых умацаванняў былі астравы 
ля вытоку Буга. 

Напрыканцы 18 стагоддзя царскі ўрад упершыню 
разглядзеў пытанне аб узвядзенні на месцы Берасця 
ваеннай крэпасці. 

У 1797г. быў прапанаваны першы праект пабудовы 

крэпасці на месцы жывога гораду. Будаўнічыя работы 
атрымоўваліся вельмі дарагімі, таму гэтую жудасную 
прапанову вельмі доўга разглядалі. Канчатковае 
рашэнне пра будаўніцтва крэпасці было прынятае і 
зацверджанае ў пачатку 1829г. 

У гэтым жа годзе, увесну, у горад над Бугам пры-
язджае інжынер-палкоўнік Фельдман. Ён павінен 
узгадніць праекты крэпасці з мясцовасцю Берасця. У 
1829 годзе, паўзверх яшчэ жывога гораду пачынаюць 
будаўніцтва крэпасных валоў. 

У горадзе, што стаяў на астравах... пачаліся пажа-
ры. Некаторыя берасцейцы адбудоўвалі сваё жытло. 
Але большасць, гледзячы, як растуць з бакоў горада 
крэпасныя валы, сыходзілі з Берасця. Горад храмаў 
курчыўся ў агні, і ўсе ўжо разумелі – Берасця, якое 
летапісы ўпершыню ўзгадваюць у 1019г., хутка не 
стане. У 1833г. чырвоны певень быў пушчаны апошні 
раз і знішчыў 156 будынкаў.

А ў 1834г. быў выдадзены загад, па якім гараджа-
не павінны пакінуць Берасце і будаваць свае новыя 
дамы за 600 сажняў ад былога горада. Межавы стоўб 
адзначаў месца, ад якога берасцейцы маглі ўзводзіць 
новы горад.

Горад, які стаяў на вадзе – знік у агні і на яго месцы 
была пабудавана крэпасць, якую назвалі Брэсцкай. 
З гэтага часу дух агня пасяліўся на астравох, якія 
падаліся такімі зручнымі для будаўніцтва вайсковых 
збудаванняў. Сёння Брэсцкая крэпасць – мемарыял, 
у сэрцы якога ўдзень і ўначы гарыць вечны агонь. Але 
гэта ўжо зусім іншая гісторыя.

КаменецКий донжон
В небольшом городе Каменце Брестской области 
находится донжон под названием Белая вежа. 
Донжон - это главная вежа феодального замка, 
которая служила местом последней обороны и 
укрытием при нападении врага. Имела помеще-
ния для жилья и запасы провианта. Она стояла 
отдельно от других замковых строений и была 
рассчитана на круговой обстрел врагов. Недавно 
мне выпала возможность познакомиться поближе 
с Белой вежей и увидеть её своими глазами.

Поначалу, глядя на фотографии Каменецкой вежи, 
я думала, что это просто столб, наподобие водона-
порной башни из обычного красного кирпича и в 
нем нет ничего необычного. Но, побывав там, увидев 
всё своими глазами и узнав некоторые исторические 
факты, я полностью изменила своё отношение к этому 
“большому столбу”.

Внешне Белая вежа похожа на шахматную фигуру 
- ладью, только в гораздо большем размере. Это уже 
является уникальностью в архитектуре. Ведь вряд ли в 
современном мире встретишь подобное сооружение. 
Меня поразила высота вежи - 30 метров. Кажется, что 
это не такая уж большая высота. Но если вспомнить, 
что возводилось это оборонительное сооружение в 
XII веке, когда не было грузоподъёмных кранов или 
каких-либо ещё машин, то сразу встаёт вопрос: а как 

оно было построено? Для меня строительство Белой 
вежи остаётся загадкой. Но загадка эта не только в 
том, как поднять кирпич на 30-метровую высоту, но 
и в том, как построить такое высокое сооружение со 
стенами в 2,5 метра? Самым удивительным крите-
рием в строительстве башни является ее прочность. 
Ведь на то время не было такого прочного цемента, 
как сегодня. Но, несмотря на это, Белая вежа такая 
прочная, что смогла выдержать все вражеские набеги 
и все войны, которые проходили на территории сов-
ременной Беларуси, и сохранилась до наших дней в 
своём первоначальном виде.

Смешно и неожиданно было узнать, что, из-за 
своего названия оборонительное сооружение из крас-
ного кирпича в середине прошлого века побелили. 
Долго оно стояло действительно белым, однако со 
временем побелка сошла. А потом ее остатки смы-
вали альпинисты.

Мне удалось побывать внутри башни. Она состоит 
из шести ярусов. Уже на первом ярусе я окунулась в 
средневековье: большие камни, которыми был вы-
ложен пол и стены, напоминали мне средневековые 
дороги или хозяйственные постройки. Следующие че-
тыре яруса являются информационно-историческими. 
Здесь я познала историю Белой вежи, увидела сред-
невековых воинов, оружие, инструменты. Очень ин-
тересными оказались те древние предметы, которые 
были найдены на территории этого величественного 
сооружения и в самом городе Каменце. Неожиданно 
было также узнать, что вежа когда-то была окружена 
рвом, заполненным водой. С помощью деревянного 
моста она соединялась с городом. На каждом ярусе, 
кроме первого, было несколько бойниц. Из них луч-
ники обстреливали противника. Благодаря бойницам 
можно своими глазами оценить толщину стен старин-
ного сооружения.

   А еще меня поразило то, что в средневековье 
вход в башню находился на высоте более 15 метров 
и к нему люди поднимались по веревочной лестнице. 
Теперешняя дверь была сделана гораздо позже.  

Жаль, что во время моего посещения Белой вежи 
шестой ярус был закрыт. Но это нисколько не повли-
яло на мое впечатление о ней. Побывав в Каменецком 
донжоне, я узнала много исторических фактов, оку-
нулась в средневековый мир. Теперь я с гордостью 
говорю о величественной Каменецкой башне. И, 
проезжая мимо Каменца, всегда ищу глазами вежу, 
которую видно даже за пределами города, и долго 
смотрю на неё, все больше убеждаясь в том, что это 
поистине уникальное сооружение, сохранившееся 
до наших дней.

берАСцейСкія
нАрыСы

Святлана ЯцАНюК

Уладзімір тАРНОўСКІ

Уладзімір тАРНОўСКІ

у студзені моладзевай ініцыятывай “Аазіс” была распачата доўгатэрміновая акцыя 
“люблю беларусь, маю чым ганарыцца”. яна мела на мэце знаёмства маладых берас-
цейцаў з гісторыяй і культурай роднай зямлі. быў абвешчаны аднайменны конкурс 
прац-прэзентацый для моладзі, пасля праведзена некалькі экскурсіяў па берасці.    
у планах – падарожжа па гістарычных мясцінах беларусі...



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

Крысціна МІРОНІЧАВА

цалкам прысвечаная роду Нямцэвічаў кніга не 
так даўно выйшла ў свет. Яе аўтар – Анатоль 
Гладышчук, фізік-эксперыментатар, прафесар, 
выкладчык Берасцейскага дзяржаўнага тэхніч-
нага універсітэта.

“Калі б у 2002г. хто-небудзь сказаў мне, што ў 
хуткім часе я напішу кнігу, я б ніколі не паверыў”, 
- кажа Анатоль Гладышчук, кандыдат фізіка-матэма-
тычных навук, прафесар, загадчык кафедры фізікі 
Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. 
Ідэя напісаць кнігу з’явілася ў фізіка зусім спантанна 
і нечакана для яго самога. 

У 2002г. у Берасцейскай абласной бібліятэцы 
імя М.Горкага праходзіла навуковая канферэнцыя, 
прысвечаная нашаму славутаму земляку Юльяну Ур-
сын Нямцэвічу – пісьменніку, гісторыку, палітычнаму 
дзеячу Рэчы Паспалітай. Там Анатоль Гладышчук 
пазнаёміўся з нашчадкамі вядомага берасцейца, якія 
прыехалі на канферэнцыю з Польшчы ды Францыі. 

Справа ў тым, што Юльян Урсын Нямцэвіч нара-
дзіўся ў вёсцы Скокі, што пад Берасцем, дзе да нашых 
дзён захавалася сядзіба роду Нямцэвічаў. Паколькі 
сам спадар Анатоль жыў на той момант у Скоках, 
ён зацікавіўся гісторыяй гэтага роду, пачаў шукаць 
інфармацыю, збіраць матэрыялы, наладзіў сталы 
кантакт з нашчадкамі. Менавіта зацікаўленасць з боку 
Нямцэвічаў стала адным з рухавікоў, што кіравалі аўта-
рам падчас працы над кнігай. Вітальд і Барбара Урсын 

(Польшча), Юзаф Урсын (Канада), Тэрэса Марыя Ве-
рыха (Францыя) – прадстаўнікі роду Нямцэвічаў, без 
якіх “Сапраўдныя гісторыі” ніколі б не пабачылі свет.

Кніга складаецца з 12 раздзелаў. Пяць з іх – гэта 
успаміны самога Юльяна Урсын Нямцэвіча. У 1848г. 
ува Францыі, а ў 1957г. у Польшчы свет пабачылі яго 
“Успаміны маіх часоў”. Як высветлілася, гэтыя два вы-
данні значна адрозніваюцца адзін ад аднаго, бо Нямцэ-
віч часта перапісваў свае ўспаміны. Але плённая праца 
Анатоля Гладышчука дазволіла спалучыць іх змест, які 
лёг у аснову пяці раздзелаў кнігі. Менавіта фізіка, а 
дакладней – закон Дальтона, як сцвярджае сам аўтар, 
дапамаглі яму спалучыць у адно два тэксты. 

Цытата з кнігі: «Вядомы фізічны закон Дальто-
на сцвярджае, што ціск сумесі двух розных газаў, 
напрыклад, кіслароду і азоту, роўны простай суме 
парцыяльных ціскаў гэтых газаў (парцыяльны ціск 
– ціск кожнага асобнага газа ў нейкім аднолькавым 
аб’ёме). Фізічная ідэя лягла ў аснову аб’яднання двух 
розных тэкстаў аднаго і таго ж аўтара, адных і тых жа 
«Успамінаў часоў маіх», але выдадзеных з інтэрвалам 
амаль у сто гадоў. Тэксты, паводле закона Дальтона 
растварыліся адзін у адным, а не сталі дадаткамі 
адзін да аднаго».

Так упершыню свет пабачылі ўспаміны Юльяна Ур-
сын Нямцэвіча на беларускай мове. У аснову астатніх 
раздзелаў кнігі ляглі матэрыялы, заснаваныя на гіста-
рычных арыткулах, публікацыях у прэсе, дакументах, 
энцыклапедычных, архіўных, біаграфічных звестках, 
дзённікавых запісах іншых прадстаўнікоў роду. Такім 
чынам, на трохстах старонках кнігі адлюстраваная 250-
гадовая гісторыя слыннага роду Нямцэвічаў. 

Значную фінансавую дапамогу ў выданні кнігі 
аказаў аблвыканкам. На прэзентацыі яго прадстаўляў 
сакратар кардынацыйнай рады па захаванню матэ-
рыяльнай і духоўнай спадчыны пры Берасцейскім 
аблвыканкаме Леанід Несцярчук, які пазнаёміў пры-
сутных з планамі па рэстаўрацыі радавога маёнтка 
Нямцэвічаў у Скоках:

- У 2002г. Скокаўскі палац быў уключаны ў лік 
васьмі прыярытэтных аб’ектаў для першачарговай 
рэстаўрацыі… Што ж мы з ім думаем рабіць? Нічога 
іншага мы не можам там рабіць, таму што фінансуецца 
палац пад літаратурна-гістарычны музей… Таму я за-
клікаю ўсіх літаратараў, навукоўцаў – давайце збіраць 
матэрыялы. Мы ўжо засвоілі там каля 1 млн даляраў. 
Не так там усё проста даецца. Фінансава гэта затрат-
ны, складаны аб’ект. Там усё: “внутрянка”, знешні 
фасад будынка перацярпяваюць карэнныя змяненні. 
Я заклікаю ўсіх дапамагчы нам намаляваць салідную 
канцэпцыю гэтага палаца.

Кошт кнігі “Нямцэвічы. Сапраўдныя гісторыі” склаў Br 
35.000, і яна ўжо з’явілася ў кніжных крамах горада.

ПрА нямцэвіЧАў

гістарычная даведка
НЯМЦЭВІЧ Юльян Урсын [16.02.1758, в. Скокі 

Берасцейскага пав.,  — 21.05.1841, Парыж], пісьмен-
нік, паліт. дзеяч, гісторык. 

Вучыўся ў Берасцейскім езуіцкім калегіуме, у Ры-
царскай школе (Кадэцкім корпусе) у Варшаве. 

Абраны паслом (дэпутатам) на Чатырохгадовы сейм 
1788-92гг., удзельнічаў у распрацоўцы Канстытуцыі 3 
траўня 1791г. З 1791г. член Адукацыйнай камісіі. Пас-
ля перамогі прарасейскай Таргавіцкай канфедэрацыі 
эміграваў, жыў у Саксоніі, Аўстрыі, Італіі. 

У час паўстання 1794г. ад’ютант і сакратар 
Т.Касцюшкі. Паранены ў Мацяёвіцкай бітве, трапіў у 
палон; зняволены ў Петрапаўлаўскай крэпасці ў Пе-
цярбургу. Пасля амністыі ў 1796г. разам з Касцюшкам 
выехаў у ЗША. Вярнуўся ў Варшаву ў 1807г., заняў 
пасаду сакратара Сената Варшаўскага княства. 

З 1813г. сакратар Сената Каралеўства (Царства) 
Польскага. У сваім маёнтку Урсынаў пад Варшавай 
сабраў вялікую бібліятэку. У 1809, 1816 і 1819гг. зра-
біў некалькі падарожжаў па Беларусі з мэтай апісання 
помнікаў. У 1820г. у Віцебску ставілася камедыя Ням-
цэвіча «Пан Навіна». З 1827г. старшыня Таварыства 
сяброў навук у Варшаве. 

Падчас паўстання 1830-31гг. увайшоў у склад Ча-
совага ўрада, абраны сенатарам-кашталянам. Пасля 
задушэння паўстання маёмасць Нямцэвіча была кан-
фіскаваная, у тым ліку і бібліятэка, якую прадалі з аўк-
цыёна. Нямцэвіч эміграваў у Парыж. У 1838г. заснаваў у 
Парыжы Польскую бібліятэку. Адзін з найвыдатнейшых 
польскіх пісьменнікаў эпохі Асветніцтва. Ініцыятар і 
рэдактар выдання «Збор гістарычных мемуараў пра 
старажытную Польшчу».

Людзям старэйшага пакалення добра знаёмая 
песня юрыя Антонава, у якой ёсць такія паэтыч-
ныя радкі:

“Пpойдyсь по Абpикосовой,
Свеpнy на Виногpаднyю
И  на Тенистой улице я постою в тени…”
Складваецца такое ўражанне, што эстрадны вы-

канаўца прыдумаў сваю песню пасля знаёмства з 
вуліцамі Берасця. А яшчэ ў нас ёсць вуліцы, якія но-
сяць назвы, звязаныя з імёнамі вялікіх вайскоўцаў: 
Ракасоўскага, Жукава, Фаміна. Некаторыя вуліцы 
названыя імёнамі дзеячаў культуры - Шаўчэнкі, Гогаля, 

Пушкінская, Міцкевіча, Янкі Купалы, а таксама па датах 
у гісторыі: 28 ліпеня, 17 верасня.

Але ёсць вуліцы з вельмі незвычайнымі назвамі. 
Напрыклад, вуліца МОПРа. Гэта назва заўсёды вы-
клікала ў мяне пытанне: адкуль яна узнікла? Спроба 
высветліць гэта ў маіх аднагодкаў ні да чаго не прывя-
ла. Я пачула шмат розных супярэчлівых адказаў. Была 
версія, што гэта кампазітар, а хтосьці сцвярджаў, што 
МОПР - гэта пісьменнік або мастак. У некаторых на-
шых маладых берасцейцаў такая назва асацыявалася 
з пародай коней. Адзін падлетак цалкам сур’ёзна за-
явіў, што гэта абрэвіятура, якая расшыфроўваецца як 

Маскоўскае аддзяленне злачынцаў-рэвалюцыянераў. 
Абракадабра нейкая! 

Гэтае ж пытанне я задавала людзям больш сталага 
ўзросту, сваім настаўнікам ды проста мінакам. Некато-
рыя з іх сцвярджалі, што гэта прафсаюзны дзеяч, але 
большасць з дарослых адназначна заявілі, што гэта 
абрэвіятура. Шмат хто спрабаваў яе расшыфраваць, 
аднак большасць блытала словы, казала, што гэта 
Міжнародная арганізацыя падтрымкі працоўных, аль-
бо падтрымкі рэвалюцыі. Пэўны адказ на сваё пытанне 
я знайшла ў даведніку аб гістарычных і памятных мес-
цах нашага горада Берасця. На самай справе МОПР 
- гэта Міжнародная арганізацыя дапамогі (помощи) 
рэвалюцыянерам.

Ян БЕЛАРУС

Хто тАкі моПр?

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

Ганна ПАНІШАВА

дА ГіСторыі белАруСкАй Сімволікі

Павел ДАЙЛІД, Івацэвічы

Для берасцейцаў, якія жывуць на беларуска-поль-
скім памежжы, Люблін ад часу адкрытых межаў 
стаў спецыфічнай культурнай Меккай, якая збірае 
ўсё лепшае з таго, чым жывуць людзі культуры, 
і клапатліва даносіць гэтыя дасягненні да сваёй 
вернай і патрабавальнай публікі.

Кожны год тут адбываецца 6 тэатральных фесты-
валяў, дзесяткі мастацкіх выстаў, сотні канцэртаў, якія 
прадстаўляюць усе музычныя гатункі, вялікія танца-
вальныя імпрэзы, тры міжнародныя кінафестывалі, 
фота-імпрэзы, літаратурныя, музейныя, фальклорныя 
і шматлікія іншыя мерапрыемствы.

У 2009г. люблінскія культурныя прапановы адрозні-
ваюцца ад папярэдніх гадоў сваім растучым памерам і 
якасцю, таму што Люблін стаў кандыдатам на наданне 
яму тытула “Еўрапейскай сталіцы культуры” у 2016г.

Ідэя еўрапейскай сталіцы культуры (першапачат-
кова – еўрапейскага горада культуры) была аб’яўлена 
ў 1985г. Мэты гэтага праекта: падкрэсліць багацце 
і разнастайнасць еўрапейскіх культур, а таксама іх 
падабенства; садзейнічаць выхаванню ўзаемнай па-
вагі паміж грамадзянамі краін Еўропы і збліжэнню 
народаў. З 1985г. тытул еўрапейскага горада і сталіцы 
культуры атрымала каля 50-ці гарадоў. Сярод іх – адзін 
польскі – Кракаў у 2000г. З 2007г. тытул прызнаец-
ца штогод за двума гарадамі-членамі Еўрапейскага 
саюза. У 2009г. гэты тытул атрымалі Вільня (Літва) 
і Лінц (Аўстрыя). 

Культурная праграма горада-кандыдата на тытул 
“Еўрапейскай сталіцы культуры” павінна адпавядаць 
крытэрыям, якія можна падзяліць на дзве катэгорыі: а) 
еўрапейскі ўзровень і б) горад і яго грамадзяне. Люблін 
кандыдуе на атрыманне тытула з той прычыны, што 
сам усёй сваёй гісторыяй сімвалізуе еўрапейскую ідэю 
інтэграцыі, універсальную дэмакратычную спадчыну, 
талерантнасць, а таксама ідэю дыялогу культур паміж 
Усходам і Захадам. Люблін – гэта горад на перасячэнні 
ідэалогій, рэлігій і культур, тут Усход сустракаецца з 
Захадам, а ЕС з Беларуссю і Украінай. Гэта ідэальнае 
месца для сустрэч людзей культуры з ЕС і з-за мяжы. 
Гэта горад артыстаў, мастакоў і студэнтаў, сталіца 
Люблінскага ваяводства з яго багатай прыродай, горад 
з аўтэнтычным неразбураным Старым горадам, дзе 
цэлы год кіпіць мастацкае жыццё.

10 траўня ў нашай краіне адзначылі Дзень 
дзяржаўнай сімволікі. Свята, якое знаходзіцца ў 
цені Дня Перамогі, таксама сабрала на плошчах 
краіны дабраахвотна-прымусовыя парады. Да-
вайце ж і мы перанясемся ўглыб гадоў да гісторыі 
беларускага герба і сцяга.

Сённяшнія сцяг і герб Беларусі існуюць ад рэферэн-
думу 1995г. За аснову новага герба быў узяты герб 
БССР, з якога былі прыбраныя серп і молат, надпіс 
“Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!”. Колер стужак 
быў зменены з чырвонага на чырвона-зялёны, надпіс 
“БССР” быў заменены на “Рэспубліка Беларусь”, а за-
мест сярпа і молата з’явіўся контур Беларусі.

Дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг таксама 
з’яўляецца мадыфікацыяй сцягу БССР узору 1951г. 
Вядома, што савецкая сімволіка распрацоўвалася 
падчас класавага тэрору ў краіне і павінна была ад-
люстроўваць ідэалогію класавай барацьбы.

Тытул Еўрапейскай сталіцы культуры стане новым 
стымулам для развіцця ўсяго рэгіёна.

Супраца Берасця і Любліна можа дасягнуць новага 
ўзроўня, калі актыўна і па-дзелавому падысці да яе. 
Развіццё культуры і турызму для рэгіёну ўжо даўно 
стала першаснай задачай, рашэнне якой дапаможа 
зрабіць Берасцейшчыну больш прываблівай для на-
ведвання і інвестыцый. Кіраўніцтва Любліна вельмі 
адкрыта ставіцца да ўсіх культурных ініцыятыў краін-
суседзяў. Становіцца актуальнай сістэмная распра-
цоўка сумеснай культурнай працы паміж Берасцем і 
Люблінам на некалькі гадоў, якая б уключала ў сябе 
абмены, дыскусіі, фестывалі, кірмашы, выставы, ар-
ганізацыю моўных курсаў, лепшае асвятленне жыцця 
суседскіх краін у медыях, перабудову працы ўпраўлен-
ня культуры па развіццю памежных сувязей.

Берасцейскія арганізатары культурнага жыцця і 
творцы даўно чакаюць такую праграму, бо ведаюць, 
што культура развіваецца толькі тады, калі яе дасяг-
ненні можна прадэманстраваць і прадыскутаваць, 
абмяняцца напрацоўкамі.

Дарэчы, украінскія дзеячы культуры гэта разумею-
ць: у Любліне ў 2009г. адбудзецца не адно выступлен-
не ўкраінскіх артыстаў. Вядома, што кіраўніцтва Бе-
расця выслала ліст падтрымкі Любліну, як кандыдату 
на тытул “Сталіцы еўрапейскай культуры”. 

Еўрапейская культура чакае самабытных, цікавых 
і арыгінальных творцаў з Беларусі. Нагода для гэтага 
ёсць кожны месяц. Трэба толькі ўвайсці на старон-
ку www.lublin2016.
eu і даведацца пра 
праграму культурных 
мерапрыемстваў на 
канкрэтны час, затым 
звязацца з арганіза-
тарамі і прапанаваць 
свой удзел.

Люблін ідзе насуст-
рач: з мэтай данесці да 
публікі ўсю праграму 
культурных дзеянняў, 
тут праводзіцца Ноч 
культуры, якая ў гэ-
тым годзе адбудзецца 
6/7 чэрвеня.

Ноч культуры – гэта культурная маніфестацыя 
горада. Яе ідэя – адкрыць прыгажосць Любліна, пра-
дэманстраваць разнастайнасць творчых ініцыятыў і 
мастацкіх праграм. Мэтай Ночы культуры з’яўляецца 
выхаванне адкрытасці люблінян культуры і мастацтву. 
Таму арганізатары клапоцяцца пра тое, каб праграма 
Ночы культуры ўтрымлівала як імпрэзы папулярнага 
характару, так і дэманстравала элітарнае мастацтва. 
У падрыхтоўцы праграмы ўдзельнічаюць як прафесій-
ныя аніматары культуры, так і аматары. 

Падчас Ночы культуры можна бясплатна наведаць 
тэатр, музеі, канцэртныя залы. Да мастацкіх дзеянняў 
далучаюцца дамы культуры, бібліятэкі, кавярні, клубы 
і іншыя ўстановы. Публічная прастора горада ў тую 
асаблівую ноч становіцца цалкам падпарадкавана 
жывому рытму культуры і ўсіх відаў мастацтва. 

Каб удзельнічаць з выступленнем на Ночы культу-
ры, арганізатары запрашаюць даслаць заяўку, усім 
жадаючым будзе забяспечана сцэна.

Арганізатар Ночы культуры: аддзел анімацыі куль-
туры. Старонка ў сеціве: www.nockultury.pl.

У перыяд з 1991 па 1995гг. дзяржаўнай сімволікай 
Беларусі былі бел-чырвона-белы сцяг і герб “Пагоня”. 
Герб “Пагоня” быў вельмі пашыраным у нашай стара-
жытнай дзяржаве – Вялікім княстве Літоўскім і быў 
не толькі дзяржаўным сімвалам, але і гербам многіх 
беларускіх гарадоў. 

Дарэчы, нядаўна Вiцебскi аблвыканкам прыняў 
рашэнне ўзяць за аснову сучаснага герба Вiцебш-
чыны герб Вiцебскай губернiі 1856г., а гэта значыць 
– адрадзiць герб “Пагоня”. Дагэтуль Вiцебская воб-
ласць з’яўлялася адзiным рэгiёнам Беларусi, дзе не 
было ўласнага герба.

Бел-чырвона-белы сцяг таксама сягае сваёй гісто-
рыяй у сярэднявечныя часы. Наогул, белы і чырвоны 
колеры даволі характэрныя для беларускай культуры. 
Напрыклад, чырвоныя элементы на белай аснове лі-
чацца самым распаўсюджаным спалучэннем колераў 
ў беларускім арнаменце.

Увядзенне новай-старой сімволікі ў 1995г. было 
ўспрынята неадназначна беларускім грамадствам. 
Нацыянальная інтэлігенцыя, (сярод якой В. Быкаў, 
Н. Гілевіч, Р. Барадулін і многія іншыя заслужаныя 
дзеячы), а таксама многія палітыкі расцэньвалі змену 
сімволікі як рэакцыйную з’яву, скіраваную супраць 
беларускага нацыянальнага адраджэння.

Асноўнай прычынай адмены бел-чырвона-белага 
сцяга і герба “Пагоня” дзяржаўныя дзеячы бачылі тое, 
што гэтая сімволіка выкарыстоўвалася калабарантамі 
падчас 2-й Сусветнай вайны. Але гэтыя дзяржаўныя 
дзеячы, мусіць, не звярнулі ўвагу на тое, што і расей-
скія калабаранты выкарыстоўвалі сваю сімволіку, 
але ж у Расеі яе не адмянялі. Замоўчваецца, што 
аналагічным чынам нямецкія вайсковыя фарміраванні 
выкарыстоўвалі цяперашнія сцягі Францыі, Нарвегіі, 
Украіны, Бельгіі, Нідэрландаў, Літвы, Латвіі, Эстоніі і 
некаторых іншых краін Еўропы і Азіі.

Можна меркаваць, што дыскусіі вакол праблемы 
дзяржаўных сімвалаў Беларусі не суцішацца яшчэ доў-
га. Таму і кропку ў гэтай гісторыі пакуль ставіць рана.

СтАліцА еўрАПейСкАй 
культуры

ПАкуты ў ПоШукАХ АдметнАСці

лЮблІн – Кандыдат на тытул сталІцы 
еўрапейсКай Культуры 2016

На Кракаўскім Прадмесці Любліна



Не последней жертвой профанации пала улица 
Советская, “первый проект регенерации” которой был 
разработан еще в середине 80 -х прошлого века. Как и  
в большинстве постсоветских стран, процесс «регене-
рации» приобрел здесь суть передела  собственности. 
Старую застройку сносят, заменяя новоделами, а пе-
реселяя старожилов на окраины, удаляют из центра 
атмосферу  и дух старого Бреста.  

Некогда тенистая и прохладная улица в результате 
“регенерации” полностью утратила былую привлека-
тельность, стала неудобной и откровенно вульгарной. 
Чему бы удивляться, если 1740 метров старой улицы 
для  заезжих ремесленников от искусства всего лишь 
возможность заработать. 

Дорогой полированный гранит, пластиковые ку-
пола, не защищающие от ветра, дождя и солнца, лес 
металла да очень символичные красные фонари, 
стали “визитной карточкой” Советской. Дополняют 
картину многочисленные изваяния типа кошечек, ан-
гелочков, трубачей, почему-то слишком смахивающих 
на “мультяшных” героев из советских фильмов, но не 
имеющих ничего общего с искусством...  

Самыми целомудренными и функциональными 
кажутся на Советской лишь скамейки... Их много и 
это радует. Но видимо, они были первым и единс-
твенным опытом неизвестного портача. Выполненная 
неопытной рукой конструкция не выдержала веса 
человеческих тел, провисла между двумя дорогими 
каменными глыбами, поэтому  пришлось её усилить 
металлическими подпорками. Сиденья, выполнен-

ные из слишком тонкой сосновой 
доски, недостаточно защитили 
антисептиками и лаками, они 
уже подгнили и требуют местами 
замены. 

Нам неизвестно, кто согласовал 
и выплатил немалое вознаграж-
дение за откровенную халтуру. 
Но что средства на это пошли 
бюджетные, сомнений нет. Из-
вестно, что все городские заказы 
на изготовление “художественно-
образной” продукции в Бресте 
монополизировано  унитарным 
художественным предприятием 
“Мастацтва”. Возглавляет пред-
приятие Александр Грищук - заслу-
женный деятель искусств Бурятии. 
Он же возглавляет художествен-
ный совет, который  дает “добро” 
на размещение того или иного 
“творения” в городе, хотя сам не 

является специалистом в области изобразительного 
искусства. Процедура  творческого “одобрям-с” этого 
худсовета непритязательна и саркастически представ-
лена в басне Крыловым:   

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку!
 По поводу памятника, посвященного  1000-летию 

Бреста, многие именитые художники Бреста говорят 
о “заимствованной” композиции, о несоответствую-
щем месте, о неизбежности разрушения перспективы 
и масштаба улицы. Один из них прямо сказал: “По 
уму, надо начать новый конкурс и провести его по 
всем правилам жанра, ведь до юбилея остается еще 
10 лет!” Но, вздохнув, он же наотрез отказался от 
участия в открытой полемике, объяснив, что его пре-
дупредили и намекнули на неизбежность “наказания” 
в виде лишения заказов.  Этот добрый человек знал, 
о чем вздыхал...

Ведь 13-метровый силуэт памятника может закрыть 
не только перспективу улицы, но и смету бюджетных 
средств перекаченных из городской казны в карманы 
приближенных к власти портачей... 

Как решат судьбу памятника в Министерстве 
культуры, пока неизвестно. Но дальше делать вид, 
что мы не замечаем плагиата, халтуры и портачест-
ва, значит согласиться на профанацию 1000-летней 
истории Бреста.

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

Ирина ЛАВРОВСКАЯ

А ПАмятник-то 
крАденый…
В Министерство культуры Беларуси направлены 
письма граждан и общества охраны памятников 
Беларуси с просьбой не утверждать установку 
скульптурной композиции «1000-летия Бреста» 
по проекту А. Павлючика и А. Андреюка. Руко-
водитель Общества Охраны Памятников Антон 
Астапович в письме заявляет: «Конкурс проведен 
с нарушением процедуры, без публичного обсуж-
дения, силуэт памятника нарушает композицию 
памятника градостроительства(№ 112Е000002), а 
концепция памятника не оригинальна и не высо-
кохудожественна”.  

Похоже, приняв решение без широкого народного 
обсуждения, теперь чиновники растерялись... Дейс-
твительно, откуда им было знать, что Закон не допус-
кает заимствования? Что Закон строго регламентирует 
размещение объектов в исторической застройке и не 
допускает недобросовестную конкуренцию? 

На самом деле проект памятника, приуроченно-
го к 1000-летнему юбилею Бреста, выполненный  
брестскими скульптором Алексеем Павлючиком и 
архитектором Алексеем Андреюком, аналог, если не 
сказать жестче, памятников  российской императрице 
Екатерине II в Краснодаре и в Одессе. Разница между 
памятниками состоит в искуссности мастеров (не в 
пользу брестского) да “в наборе” увековеченных лиц: 
вместо Екатерины II, главенствующей на постаменте, 
на нашем- скульптура Девы Марии (преобразованной 
в Ангела),  а  Григорий Потемкин, кубанские атаманы 
Головатый, Белый и Чепега – заменены на наших 
великих (перетасовка исторических лиц всё еще не 
закончилась). В письме № 34-1/324 от 24.03.2009г. 
зам.пред.горисполкома В.Т. Хафизова сообщается, 
что высокой чести удостоены: Владимир Василькович, 
князь Витовт, князь Николай Радзивилл Чорный да 
“собирательный образ матери и солдата”. 

Ситуация с памятником высветила, насколько глу-
бок кризис в нашей культуре. Её поглощает профана-
ция (от лат. извращение, осквернение). Каким будет 
лечение и как долго оно продлится – зависит от того, 
признаем мы болезнь или будем дальше делать вид, 
что черное - это белое и наоборот? Брест за послед-
ние годы перенасытился странными памятниками и 
знаками эпохи идеологического застоя. 

Еще не забыт  скандал с установкой странного па-
мятника в сквере пограничников, но тот хотя бы был 
оригинальным. Всего год назад появился у ледовой 
арены банальный четырехметровый алюминиевый 
огонь, олицетворяющий победы “наших олимпийцев”. 
Это странное и по форме и по содержанию сооруже-
ние назвать творением искусства язык не поворачи-
вается, а ведь выполнено по проекту(?) весьма талан-
тливого молодого брестского художника – Василия 
Бурдина. Откровенно пошлая композиция поставлен-
ная “vis a vis” Воскресенской церкви на Московской, 
также являет собой убогое зрелище, не делающим 
чести ни городу, ни Республике Беларусь, которой и 
посвящена. Видимо под сильным влиянием Бахуса 
была рождена идея, откровенно заимствованная у 
молдавского коньяка “Белый аист”, гипертрофиро-
ванный образ которого можно видеть на перекрестке 
улиц 28 июля и Октябрьской революции. 

Пока масштабы подобных экзерсисов ограничи-
вались отдельными «шедеврами», можно было бы 
их не замечать, но скорость, с которой «метастазы» 
расползаются по городу, вынуждает бить тревогу. 

Помнік Кацярыне ІІ у Адэсе (Украіна)
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доШкА ГонАру

Стэфанія МАЛютА

У мінулых нумарах “Дзедзіча” мы адкрылі новую рубрыку, прысвечаную беларусам, якія ўславілі свае 
імёны найбольш значнымі дасягненнямі ў любой галіне дзейнасці. Мы і знаёмім Вас сёння з новымі 
славутымі імёнамі Беларусі, якія пакінулі значны след у сусветнай гісторыі.

белАруСы, 
якія змянілі Свет

святлана алеКсІевІч
(нар. у1948г.)

Пісьменніца,  лаўрэат 17-ці міжнародных прэмій: 
імя Курта Тухольскага (Швецыя), імя Гердэра (Аўст-
рыя), прэмія міру імя Э.-М. Рэмарка, “Дакументальная 
проза” (ЗША), “Трыумф” (Расея), “За лепшую палітыч-
ную кнігу года” (Нямеччына), інш. 

Ад Шведскага ПЭН-цэнтра С. Алексіевіч з 2002г. 
намінавалася на Нобелеўскую прэмію.

 Яе кнігі перакладзеныя больш чым на 20 моў свету 
і вытрымалі каля 100 выданняў. На аснове твораў пісь-
менніцы знята 20 дакументальных фільмаў, створаны 
шэраг сцэнічных пастановак. 

Цыкл фільмаў па кнізе “У вайны не жаночае абліч-
ча” ўзнагароджаны “Срэбраным голубам” на Міжна-
родным  фестывалі ў Лейпцыгу.

Святлана Алексіевіч скончыла журфак БДУ (1972г.), 
працавала настаўніцай, журналістам. Набор першай 
кнігі “Я з’ехаў з вескі” быў адменены па загадзе ад-
дзела прапаганды рэспубліканскага ЦК партыі, кніга 
“У вайны не жаночае аблічча” была апублікаваная  
толькі пасля пачатку “перабудовы”, у 1985г. (агульны 
яе тыраж склаў каля 2 млн. асобнікаў). 

Дакументальны твор “Цынкавыя хлопчыкі” аб зла-
чыннай вайне ў Афганістане  стаў прадметам судовага 
разгляду (1992 г.), які атрымалася спыніць толькі ак-
тыўнай абаронай з боку дэмакратычнай грамадскасці 
і замежнай інтэлігенцыі. 

Кнігі С. Алексіевіч заявілі новы позірк на такія тра-
гічныя падзеі, як вайна ў Афганістане і Чарнобыльская 
аварыя і сталі відавочным абвінавачваннем савецкага 
кіраўніцтва.

 Пасля прыходу да ўлады А. Лукашэнкі дзяржаўныя 
выдавецтвы спынілі выпуск кніг пісьменніцы. Цкаван-
не, пастаянныя пагрозы, спробы забараніць яе кнігу 
прымусілі Святлану Алексіевіч выехаць за мяжу. 

Жыла ў Італіі, Парыжы, Мюнхене, зараз жыве ў 
Швецыі.

сымон будны
(Каля 1530 – 1593гг.)

Рэлігійны філосаф, вучоны эпохі Адраджэння. 
Яго тэалагічныя канцэпцыі былі цалкам наватарскімі 
і не мелі прэцэдэнта ў еўрапейскай думцы. На аснове 
лагічных, гістарычных і філалагічных аргументаў 
ён прыйшоў да высновы, што Хрыстос з’яўляўся не 
богам, а высокамаральным чалавекам, таленавітым 
прапаведнікам (гэтую думку ён выказаў у лісце да анг-
лійскага гісторыка Дж. Фокса). У лісце да цюрыхскага 
тэолага Генрыха Булінгера беларускі вучоны ставіць 
пад сумненне дагмат Троіцы і крытыкуе яго з пазіцыі 
фармальнай логікі. 

Акрамя таго, Сымону Буднаму належыць першая 
ў сусветнай літаратуры спроба рацыяналістычнай 
крытыкі Бібліі. У пошуках яе аўтэнтычнага тэксту яму 
давялося вывучыць і супаставіць вялікую колькасць 
евангельскіх кніг на розных мовах. У прадмове да Но-
вага Запавету, выдадзенага ў Лоску ў 1574 г., Будны 
каментуе тэкст, выкарыстоўваючы выпрацаваны Л. 
Вала і Э. Ратэрдамскім рацыяналістычны аналіз. Будны 
адмаўляе алегарычны і вербальны метады інтэрпрэ-
тацыі Бібліі. Неабходна вывучыць, лічыў філосаф, 
як і кім ствараліся рэлігійныя тэксты, і высветліць 
прычыны іх скажэння.

Сымон Будны скончыў факультэт вольных мастац-
тваў Кракаўскага ўніверсітэта і, магчыма, тэхналагічны 
факультэт Базельскага універсітэта. Выкладаў на 
беларускай мове катэхізіс у пратэстанцкай школе ў 
Вільні, прапаведаваў у Клецку. Адзін з заснавальнікаў 
Нясвіжскай друкарні, у якой выдаў на беларускай мове 
шэраг кніг. Пасля працаваў у друкарні беларускага 
магната-мецэната Яна Кішкі. Выдаваў кнігі на польскай 
і лацінскай мовах.

мІхаІл КазІмІр агІнсКІ
(1765 – 1833гг.)

Прадстаўнік вядомага магнацкага роду, мецэнат, 
дзеяч мастацтва.

Заснаваў у Слоніме тэатр, які празвалі “Сядзібай 
муз”. У ім адбываліся грандыёзныя прадстаўленні 
на сцэне, памеры якой дазвалялі заязджаць на яе на 
конях. Частка сцэны ўяўляла сабой басейн для водных 
прадстаўленняў.  Тэатр змяшчаў 2500 гледачоў.

Да таго ж, у Слоніме беларускі магнат пабудаваў 
некалькі прамысловых прадпрыемстваў, друкарню 
і капэлу.

Міхаіл Казімір быў таленавітым кампазітарам і 
музыкантам (граць на скрыпцы вучыўся ў Дж. Віеці).  
Па просьбе французскага асветніка Дэні Дзідро ён на-
пісаў для яго знакамітай “Энцыклапедыі” артыкул пра 
такі музычны інструмент, як арфа. Сярод асабістых 
сяброў  Агінскага быў Ёзэф Гайдн, якому ён падказаў 
сюжэт араторыі “Стварэнне свету”. У Слоніме адбы-
лася адна з першых яго прэм’ер.

Акрамя таго, Агінскі па сваёй ініцыятыве пачаў 
пракладваць канал, які злучыў рэкі Нёман і Прыпяць 
і тым самым Балтыйскае і Чорнае мора. Зараз гэты 
канал носіць яго імя.

Міхаіл Казімір Агінскі служыў ваяводай Віленскім, 
гетманам вялікім ВКЛ. Падчас экспансіі Расеі на 
землі Рэчы Паспалітай ён падтрымаў антырасейскую 
Барскую канфедэрацыю, але яго 3-тысячны атрад 
быў разбіты Суворавым. У выніку Агінскі вымушаны 
быў эміграваць, а яго маенткі ва Усходняй Беларусі 
былі канфіскаваныя. Пасля вяртання на Радзіму быў 
прызначаны намеснікам Літоўскай правінцыі, але праз 
год зноў выехаў за мяжу. Жыў у Англіі, Амстэрдаме, 
Берліне. Апошнія гады жыцця правёў у Варшаве, дзе 
і памёр.

Помнік С. Буднаму ў Нясвіжы)



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Дзіма ПАВЕтРАНы

На базе Берасцейскага краязнаўчага музея прай-
шоў “тыдзень птушак у Берасці”. У правядзенні 
гэтага свята штогод прымаюць удзел звыш 1000 
школьнікаў з усяго гораду. 

Асноўная мэта мерапрыемства - прапаганда экала-
гічных ведаў, папулярызацыя асцярожнага стаўлення 
да прыроды, актыўнае прыцягненне моладзі да рашэн-
ня экалагічных праблем.

Сёлета ў рамках Тыдня арганізаваная выстава “У 
свеце птушак”, на якой былі прадстаўленыя фота-
працы беларускага кінадакументаліста, лаўрэата 

міжнародных конкурсаў у вобласці кінематаграфіі 
І.І.Бышнева, для самых маленькіх наведвальнікаў 
падрыхтаваная экалагічная экскурсія-казка “Спрэчка 
ў лесе”. 

Для навучэнцаў сярэдняга школьнага ўзросту была 
праведзеная серыя экалагічных гульняў на аснове эк-
спазіцыі сектара прыроды (падчас экалагічнай гульні 
паміж сабой спаборнічаюць каманды школ горада, 
дзеці адказваюць на пытанні экалагічнай тэматыкі, 
удзельнічаюць у конкурсе лепшага экскурсавода, ву-
чацца вызначаць птушыныя галасы, сілуэты птушак, 
малююць плакаты ў абарону прыроды). 

Для старшакласнікаў сумесна з сябрамі ГА “Ахова 
птушак Бацькаўшчыны” праведзена навуковая кан-
ферэнцыя, прысвечаная птушыным. Таксама запла-
наваныя конкурсы на лепшую хатку для птушкі і на 
лепшую экалагічную газету, прысвечаную птушкам.

Па заканчэнні свята тры каманды-пераможцы ў эка-
лагічнай гульні, каманды, якія перамаглі ў намінацыі 
“Лепшая хатка для птушкі”, а таксама самыя актыўныя 
ўдзельнікі былі ўзнагароджаныя дыпломамі, прызамі 
экалагічнай тэматыкі, а каманды, што занялі першае 
месца, узнагароджаныя паездкай у Белавежскую 
пушчу з экскурсіяй па парку і ўрачыстай перадачай 
птушыных хатак супрацоўнікам пушчы.

тыдзень ПтуШАк у берАСці

Дзіма ПАВЕтРАНы

Вось ужо 10 год грамадская арганізацыя “Ахова 
птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) традыцыйна абвяш-
чае птушку-сімвал года. Гэта заўсёды звязана з 
нейкай з’явай, якая на працягу ўсяго года будзе 
актыўна вывучацца і асвятляцца.

Можа здасца парадаксальным і незразумелым, але 
сімвалам 2009 года стала... шэрая гусь. Здавалася, 
сімвалам павінны станавіцца арлы, сокалы, прыга-
жуны-лебедзі, але ніяк не гусь! Адказ ляжыць не на 
паверхні, трэба трошкі заглыбіцца ў гісторыю.

Яшчэ у мінулым стагоддзі на Беларусі шэрая гусь 
была вельмі рэдкай птушкай, і толькі падчас сезоных 
міграцыяў можна было яе пабачыць. А гнездавалася 
толькі некалькі пар. З 1990г. пачалося павелічэнне 
колькасці віда, і гадавалі птушанят ужо 50-100 пар 
птушак. Цяпер жа іх колькасць узрасла да 100-200 
пар! Практычна ва ўсіх суседніх краінах, дзе вясновае 
паляванне забаронена (Украіна, Літва, Польшча), коль-
касць шэрай гусі хутка ўзрастала на працягу апошніх 
10 гадоў і дасягнула некалькі тысяч пар. У Беларусі, 
не гледзячы на спрыяльныя ўмовы, колькасць так і 
засталася на ўзроўні канца 20-га стагоддзя.

Каб захаваць добрую тэндэнцыю росту шэрай гусі, 
у 2004г. яна была ўнесена ў Чырвоную кнігу РБ. Але 
пабыла там нядоўга... Па чыёй ініцыятыве - застаецца 
загадкай, але “загадам зверху” гусь перастала лічыцца 
відам-чырвонакніжнікам і зараз толькі занесена ў спіс 
птушак, якія патрабуюць ўвагі.

У канцы мінулага года А. Лукашэнку быў пераданы 
зварот ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” з просьбай 
садзейнічаць хутчэйшаму спыненню вясновага па-
лявання на вадаплаўных птушак. Да звароту было 
прыкладзена звыш 20 тысяч подпісаў грамадзян 
Беларусі, сярод якіх вядомыя дзеячы культуры (у 
падтрымку акцыі свае подпісы паставілі лідэры рок-
груп “NRM”, “Крамбамбуля”, “Крама”, гарадзенскі 
бард Віктар Шалкевіч), навукоўцы. Спыненне вясно-
вага палявання на вадаплаўных птушак падтрымалі і 
шматлікія паляўнічыя. Але афіцыйнага адказу пакуль 
не атрымана.

“Вясновае паляванне на вадаплаўных птушак - гэта 
нонсэнс, як з маральна-этычнага пункту гледжання, 
так і з пункту гледжання рацыянальнага стаўлення да 
птушак як да рэсурсу.  Таму мы далёка не першыя,    
хто выступае за яго спыненне. Яшчэ ў 20-х гадах 
мінулага стагоддзя, разумеючы, што вясновае паля-
ванне вядзе да высільвання папуляцый рэсурсных 
відаў, беларускія паляўнічыя самі выявілі ініцыятыву 
зачыніць паляванне на качак і гусакоў, і ў БССР яно 
было зачыненае ў канцы 1920-х гадоў. Толькі на 
тэрыторыі некалькіх “прывілеяваных” паляўнічых 
гаспадарак паляўнічым дазвалялася паляваць увес-

СтрАляць дык СтрАляць...
беларусь - адзІная КраІна ў еўропе, дзе дазволена 
вясновае паляванне на птушаК!

ну. Ізноў вясновае паляванне было адчынена і стала 
масавым толькі ў пачатку 90-х” - адзначыў дырэктар 
АПБ Віктар Фянчук.

У звароце да прэзідэнта гаворыцца:
“Навукова даказана, што вясновае паляванне на-

носіць значна большую шкоду папуляцыям водна-ба-
лотных птушак, чым восеньская. Акрамя фактычнага 
знішчэння і разбівання шлюбных пар, вясновае паля-
ванне з’яўляецца значным фактарам стрэсу не толькі 
для гусакоў і качак, але і для шматлікіх іншых відаў 
водна-балотных птушак, што гняздуюцца ў гэты час. 
Пры гэтым шкода, якая наносіцца папуляцыям птушак 
у выніку турботы, значна большая, чым увосень, бо 
стан птушак увесну істотна ўплывае на поспех раз-
мнажэння. Навукоўцы ў сувязі з гэтым параўноўваюць 
вясновае паляванне з праяданнем насеннага фонду 
перад пасадкай у сельскай гаспадарцы.

Сезон вясновага палявання ў Беларусі цалкам 
перакрыжоўваецца з гнездавым сезонам у качак. У 
выніку 5 дзён у тыдзень на працягу двух месяцаў гняз-
дуючыя птушкі атрымліваюць стрэс ад паляўнічых, 
сабак, ад стрэлаў. Гэта вядзе да паніжэння поспеху 
размнажэння, згубы кладак і вывадкаў не толькі 
паляўнічых, але і большасці іншых водна-балотных і 
каляводных птушак.

Вынікі - колькасць гняздуючых качыных у Беларусі 
ў апошнія дзесяцігоддзі паменшылася. Вычарпанне 
запасаў рэсурсных відаў птушак адзначаюць не толь-
кі навукоўцы, гэта ўсё часцей прызнаецца і самімі 
паляўнічымі. 

Вядучая ўстанова Беларусі ў вобласці вывучэння 
біяразнастайнасці – Навукова-практычны цэнтр па 
біярэсурсах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі - у 
афіцыйным заключэнні канстатуе, што вядзенне вяс-
новага палявання прыводзіць да выняткі з папуляцыі 
найбольш канкурэнтназдольных самцоў і парушэння 

працэсаў узнаўлення водна-балотных птушак і рэка-
мендуе абвесціць мараторый на вясновае паляванне.

Такім чынам, у Беларусі на сёння не існуе ні ма-
ральна-этычных, ні навуковых падстаў для вядзення 
вясновага палявання на водна-балотных птушак”.

Шэрая гусь - адна з чатырох відаў гусёў, якія трап-
ляюцца ў нашай краіне. Але акрамя рэдкай шэрай 
гусі, якой так мала часу было адведзена схавацца ад 
паляўнічых стрэльбаў на старонках Чырвонай кнігі, 
часам пад гэтыя ж стрэльбы трапляе і яшчэ больш 
рэдкі від гусяў - гусь-піскулька, унесены ў Міжнарод-
ную Чырвоную кнігу!

Разважаць на тэму этычнасці палявання можна 
шмат, але наконт вясновага справа выглядае надзвы-
чай антыгумана. Пары ў птушак фарміруюцца яшчэ 
на месцах зімовак, адкуль ужо гатовыя сем’і ляцяць 
дамоў, на родную сажалку ці возера з надзеяй пада-
рыць новае жыццё цэламу пакаленню птушак. Ляцяць 
як раз тады, калі адкрываецца вясновае паляванне 
(а тэрмін палявання пападае нават на Вялікдзень!), і 
замест цёплага прыёму роднай старонкі птушак чака-
юць смертаносныя стрэльбы. Беларусы ва ўсім свеце 
лічацца дружалюбнай, адкрытай нацыяй, талерантнай 
да іншых. Але, негледзячы на гэта, БЕЛАРУСЬ - АДЗІ-
НАЯ КРАІНА Ў ЕЎРОПЕ, ДЗЕ ДАЗВОЛЕНА ВЯСНОВАЕ 
ПАЛЯВАННЕ НА ПТУШАК! Забіццё аднаго з партнёраў 
выклікае страту цікавасці другога да стварэння новай 
сям’і, таму адна забітая вясной птушка эквівалентна 
прыкладна дзесяці, якія б смаглі вырасці за лета.

У падтрымку акцыі выступіла Праваслаўная і Рым-
ска-каталіцкая цэрквы, выказаўшы вялікае незада-
вальненне гэткай грахоўнасцю чалавека.

Але факт застаецца фактам: больш цывілізаванымі 
мы ў гэтым годзе не станем. Першыя птушкі ўжо загі-
нулі ад рук паляўнічых...



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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6 апреля Лукашенко принял отставку министра 
внутренних дел В.Наумова. Не вызывает доверия 
формальное объяснение отставки. В.Наумов 
совсем недавно демонстрировал великолепную 
физическую форму.

Вряд ли основанием отставки стало недавнее рас-
пространение в Интернете обращения анонимных 
сотрудников правоохранительных органов, в котором 
высказывались претензии к Наумову.

Также есть основания сомневаться в других причи-
нах отставки, которые называют ряд обозревателей.

В частности, утверждают, что под руководством 
Наумова так и не было раскрыто самое громкое 
преступление последнего времени – взрыв на офи-
циальном концерте в День Независимости 3 июля 
2008 г. Однако расследование этого происшествия 
должно было находиться в ведении не МВД, а КГБ. 
Как и каждое уголовное дело, соответствующее ста-
тьям «терроризм» и «покушение на жизнь высших 
должностных лиц». То, что на В.Наумова было воз-
ложено руководство расследованием, означало, что 
уже в июле 2008 г. он был «козлом отпущения». Его 
отставка уже тогда была предрешена.

Версия, что отстранением Наумова Лукашенко 
хочет задобрить Запад, является верной только в 
малой части. Власть хочет вести диалог с Западом. 
Репрессиями в феврале он показал, что хочет вести 
диалог, демонстрируя силу своих позиций.

Отставка Наумова является закономерной в свете 
происходящих в Беларуси изменений. С одной сторо-
ны, власть хочет указать Западу на эти изменения. С 
другой стороны, отставка свидетельствует главным 
образом о тех изменениях, о которых власть не гово-
рит. Но именно эти изменения определяют характер 
развития ситуации в Беларуси.

1. Этим шагом власть дает позитивный сигнал для 
Запада. Говорит, что заинтересована в продолжении 
диалога. И что будет сама меняться «в лучшую сто-
рону», если будет продолжен диалог, Беларусь будет 
включена в программу восточного партнерства.

От должностей отстраняются лица, наличие ко-
торых во власти создает определенные проблемы в 
развитии отношений с Западом.

В.Наумов – последний фигурант дела об исчезнув-
ших в 1999 г. политиках-противниках Лукашенко (в 
1999 г. он возглавлял Службу Безопасности Президен-
та), который находился на высокой должности.

2.  Это указывает на сильные позиции в составе 
правящей элиты групп, которые выступают за авто-
ритарную модернизацию, за подконтрольную, мед-
ленную политическую либерализацию.

Имеется в виду группа В.Лукашенко и группа тех-
нократов во главе с премьер-министром С.Сидорским. 
Они инициировали крупные ротации в составе сило-
вых и контрольных структур, кроме прочего чтобы 
провести наверх своих назначенцев.

Значение силовых (КГБ, МВД) и контрольных (КГК, 
прокуратура) структур в политической системе Бела-
руси снижается. Они находятся под контролем групп, 
которые выступают за осторожные, просчитанные, но 
все же – изменения в Беларуси.

В.Наумов был последним представителем некогда 
могущественной группы силовиков и контролеров 
во главе с государственным секретарем Совета 
Безопасности В.Шейманом. Устранение В.Наумова 
– последний шаг по полному подчинению контроле-
ров и силовиков.

3. Создаются дополнительные условия для эконо-
мической либерализации. 

Чем более подконтрольными технократам и группе 
В.Лукашенко становились контрольные и силовые 
структуры, тем более активные шаги делались в 
направлении экономической либерализации. Устра-
нен прессинг силовиков и контролеров в отношении 
директорского корпуса. Все более маловероятной 
становится антикоррупционная кампания в отношении 
экономической элиты.

4. Продолжение чистки в составе контрольных и 
силовых структур указывает на то, что приоритетами 
государственной политики является экономическая 
модернизация, улучшение структуры и качества (ин-
ституциональных и функциональных характеристик) 
государственного аппарата. 

Экономические менеджеры-технократы, юристы 
и дипломаты востребованы, влиятельны. В отличие 
от силовиков и контролеров, которые оказались на 
вторых, подчиненных ролях.

Примечательно, что летом 2007 г. ходили слухи, что 
В.Наумов будет назначен премьер-министром. Однако 
было ясно, что Наумов не сменит Сидорского.

5. В целом власть в Беларуси становится более 
прагматичной, более готовой к инновациям, измене-
ниям. В том числе повышается вероятность шагов со 
стороны власти в направлении политической либера-
лизации. Потому что видно сильное влияние тех, кто в 
состоянии просчитать эти шаги и их последствия.

6. В составе власти усиливается представитель-
ство тех, кто говорит по-белорусски, считает себя 
белорусом и европейцем (достаточно вспомнить 
соответствующие заявления главы Адмнистрации 
Президента В.Макея), кто знает историю Беларуси в 
ее несоветском понимании.

Власть будет продолжать «отбирать» у оппозиции 
тему белорусской истории, культуры, языка. По-
добно тому, как ранее забрала тему независимости 
Беларуси.

В.Наумов – уроженец г.Смоленск (Россия). Он не 
произнес ни одного слова по-белоруски. В отличие от 
В.Макея, который выступает на белорусском языке. 
И даже Лукашенко, который произносит белорусские 
слова (например, «фанабэрыстыя россияне»). 

Пришло время, когда быть во власти чисто рус-
скоговорящим, не знать белорусского, не говорить 
даже «на трасянцы», означает выделяться в худшую 
сторону.

7. Отставка Наумова подтверждает, что в составе 
власти нет групп, которые могли бы выступать в 
роли лоббистов российских интересов, выступать за 
«настоящую» интеграцию, как этого хочет Россия. 
Власть достаточно консолидирована в отношении к 
независимости Беларуси.

Поэтому, во-первых, Беларусь не сделает шаги в 
направлении «настоящей» интеграции с Россией.

Не будет заключен под диктовку Москвы «Кон-
ституционный Акт союзного государства». Не про-
изойдет объединения денежных систем. Беларусь не 
передаст под контроль России бюджетообразующие 
предприятия.

Беларусь будет демонстративно «шагать на месте» 
в вопросах военной интеграции. Будет проводить сов-
местные учения, чтобы демонстрировать роль «щита» 
против НАТО, единственного союзника. Но при этом 
не отдаст под контроль России свою систему ПВО. 
Не пойдет на увеличение военного присутствия Рос-
сии. Не пошлет солдат проливать кровь за интересы 
ОДКБ, т.е. России.

И режим Лукашенко не признает независимость 
Южной Осетии и Абхазии. Потому что не хочет быть 
привязанным к России. И не хочет, чтобы его считали 
марионеткой России.

Во-вторых, будет сохраняться вероятность очеред-
ного газового конфликта с Россией. В случае давления 
со стороны России, предъявления неприемлемых 
требований, как это было в январе 2004 г., Беларусь 
ответит так же, как ответила тогда.

В-третьих, Россия не будет выдвигать на прези-
дентских выборах 2010 г. в Беларуси своего канди-
дата. Будет пассивно или непассивно (так или иначе) 
поддерживать кандидатуру А.Лукашенко.

отСтАвкА нАумовА –
следствие значительных изменений берасцейсКая абласная 

арганІзацыя
ПАртыі бнФ

распачынае ў Берасці новую агульнагарадс-
кую кампанію “Разам за утульны горад”.
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, (029) 222-58-28.

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) 782-88-81 (Павал).
таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.
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дАрэЧы

Паводле college.ua

чаму так шмат задаюць?
Таму што табе трэба навучыцца хоць часткова “забі-

ваць”, а то ператворышся з часам у офісны планктон 
без смака волі ў вачах.

чаму ў нашай краіне ўсё так фігова з грашыма?
Таму што ў нас усё выдатна на самай справе. А вось 

у такой ганарлівай краіне, як Зімбабвэ, усё дрэнна. 
Так што цешся, што ў нас інфляцыя не 282 мільёна 
адсоткаў, і што грошай, якія табе патрэбныя на куплю 
рулона туалетнай паперы, не ў два разы больш, чым 
паперы ў гэтым рулоне.

чаму зямля круглая?
Таму што калі б была квадратная - мы б запарыліся 

пералазіць на кутах.

чаму колькі ваўка не кармі, ён усё роўна ў лес 
збяжыць?

Таму што там яго дом!

чаму людзі не разумеюць адзін аднаго?
Таму што тых, хто не разумее нас, мы звыкнуліся 

лічыць дурнямі. А тых, каго не разумеем мы, - псіхамі. 
Так што ўсё чалавецтва дзеліцца на два лагеры: псіхі, 
якія лічаць, што вакол іх адны дурні, і дурні, якія лічаць, 
што вакол іх адны псіхі.

чаму калі легчы ў 12 і ўстаць у 6 - не высыпаешся, 
а калі легчы ў 6 і ўстаць у 12 - высыпаешся?

Таму што перш трэба пазнаць адказ на пытанне 
“Ці ёсць бог?”, а потым ужо пераходзіць да такіх 
сур’ёзных рэчаў.

чаму нельга дзяліць на 0? бо калі 2/0=х, то значы-
ць 2*х=0, гэта значыць х=0? значыць можна!

Таму што праз дзве кропкі можна правесці толькі 
адну прамую. Але калі кропкі вельмі здаровыя, то тады 
можна правесці дзве прамыя.

чаму я езджу ў ліфце, а рынат ахметаў на “бэнтлі”?
Таму што Рынат Ахметаў яшчэ не купіў ліфт, які 

можа ездзіць па горадзе.

чаму я не сустракаюся з джэсікай альбай або 
брэдам пітам?

Таму што яны далёка, а тваё шчасце на самой 
справе побач.

чаму тэорыя эвалюцыі дарвіна небездакорная?
Таму што праца зрабіла з малпы не чалавека, а мал-

пу, якая стамілася. Не, сур’ёзна, глядзі: малпа цяпер 
цэлымі днямі валяе дурня, жрэ смачную і карысную 
садавіну і шмат займаецца гэтым самым з іншымі 
малпамі. А чалавек жрэ ўсякія адыходы і гэтым са-
мым займаецца вельмі рэдка. Толькі нам здаецца, 
што малпы нас дзесьці кінулі?

чаму саветы перамаглі ў 
45-м гітлера?

Таму што Гітлер быў эмо, а 
не перамагчы, і не зняважы-
ць эмо - грэшна.

чаму ядзернай вайны не 
будзе?

Таму што пасля яе выжы-
вуць толькі прусакі. А яны 
ўжо здохлі.

чаму мы часта наступаем 
на адны і тыя ж граблі?

Таму што вельмі дорага 
стала купляць розныя.

чаму мне больш нельга 
гуляць у пясочніцы і гля-
дзець мульцікі?

Таму што!

Маленькі хлопчык вяртаецца дахаты з катка і кідае 
свае канькі акурат пасярод калідора. Праз некаторы час 
з пакоя выходзіць дзядуля, заўважае канькі і кажа:

- Унучак, гэта ты тут канькі пакінуў?
- Дзядуля, ды адкінь ты іх убок.
- Ну добра.
Дзядуля адкідае нагой канькі і ідзе далей, а ўнук 

крычыць:
- Урррааааа!!! У нас зараз машына будзе!
- З чаго гэта ты ўзяў?
- Тата маме ўчора сказаў: “Вось калі дзед канькі 

адкіне, мы з табой машыну купім”.
***

- Любы, ты матэматыку любіш больш, чым мяне!
- Ды ты што кажаш! Не! Як ты магла такое паду-

маць!
- Дакажы!
- Няхай А - мноства любімых аб’ектаў...

***
З мэтай задаволіць рост запатрабаванняў рынкаў 

ЗША і Еўропы, Кітай наладзіў выпуск футболак з 
надпісам “Frее Тibеt”.

***
- Парайце, што мне зрабіць, я ўжо другі дзень не 

магу засунць.
- Для пачатку адкажыце: у вас памылка друку ці вы 

не дапісалі адну літару?
***

- Штосьці ты невясёлы, на вось пакуры цыгарэту.
- Што гэта - Беламор?
- Ты будзеш вельмі доўга смяяцца, але гэта не 

Беламор!
***

Кожны піянер павінен здаць дзяржаве 15 кг маку-
латуры і двух, хто не здаў.

***
Інтэрнатаўскія хлопцы-першакурснікі падчапілі 

трох дзевак на вуліцы і, затарыўшыся півам-гарэлкай, 
пацягнулі іх да сябе ў інтэрнат. Трэба сказаць, што 
“пацягнулі” ў прамым сэнсе гэтага слова: інтэрнат 
меў 9 паверхаў, планіроўку ў выглядзе літары “П” 
і непрыступную бабку-вахцёрку. Карацей, хлопцы 
падняліся да сябе на 4-ы паверх і з балкона спусцілі 
калідорную дывановую дарожку - тыпу, чапляйцеся, 
дзеўкі, па чарзе будзем уцягваць наверх!

Першую ўцягнулі, другую... Засталася трэцяя, 
апошняя. А ў хлопцаў сілы ўжо на зыходзе, і гэта 
апошняя чувіха была крыху пухленькай. Цягнуць 
- пацягнуць...

Да трэцяга паверху ледзь-ледзь даехалі. Дзеўка 
вісіць моўчкі, як мяшок. Думае: “Абы не кінулі! Трэба 
было першай падымацца”. А на балконе насупраць 
старшакурснікі ад няма чаго рабіць назіраюць за гэтым 
працэсам. І тут адзін з іх не вытрымаў і крыкнуў:

– Ды кіньце вы яе на фіг! Усё адно не дасць ні-
кому!

“Эскалатар” здрадліва затармазіў пасля гэтых 
слоў...

Чувіха секунд пяць павісела і як загарлапаніць:
– Дам! Дам!! Усім дам!!!

***
Хочаце насаліць сваёй стройнай сяброўцы? 
Падарыце ёй на кухню тэлевізар!

***
- А ў наступны раз мы вам распавядзем, як з дапа-

могай фламастэра і тэста на цяжарнасць прымусіць 
свайго хлопца нервавацца.

чаму? таму што!..
Прызнайся, за тваё жыццё ў цябе назапасілася 
нямала “чаму?”, сур’ёзных, дурных, смешных. 
І ты іх перыядычна сам сабе задаеш у пошуках 
ісціны. Мы сабралі самыя надзённыя з іх. І гэта 
не ўсё - мы далі нарэшце на іх адказы, каб ты мог 
са спакойнай душой пераходзіць да “навошта?”, 
“хто?” і “якая гадзіна?”. Але памятай, студэнт, што 
ісціна - яна, як і шчасце, дзесьці побач.

чаму бутэрброд заўсёды падае маслам уніз?
Таму што ты – няўдачнік. У ўдачлівых людзей ён 

заўсёды падае чорнай ікрой уніз.

чаму мяне ніхто не разумее?
Соры, вот дзід ю сей? Жарт. На самой справе, часта 

гэта табе толькі здаецца, што цябе не разумеюць. Калі 
ўсёткі не здаецца, для пачатку паспрабуй зразумець 
сябе. Калі выйдзе, паспрабуй зразумець іншых. І тады 
яны ўжо і цябе па інэрцыі… Хоць разумныя людзі кажу-
ць, што чужая душа – поцемкі, а свая – тым больш.

чаму працэс дыфузіі эпіцэнтра малекулярнага 
стабілізатара эндакрэнна ўплывае на абсорбцыю 
галактыёнаў прасторава-часавага кантынуўму?

Таму што ўжыванне наркотыкаў караецца Крымі-
нальным кодэксам.

чаму ўсё самае смачнае - самае шкоднае?
Таму што нас і так ужо на Зямлі амаль 7 млрд. Хопіць!

чаму ў суседа па парце куртка круцей, джып да-
ражэй і дзяўчына з вялікай колькасцю сілікону на 
сантыметр квадратны?

Таму што ты сябе недаацэньваеш. І не шануеш тое, 
што ў цябе ёсць. Спалі сваю старую куртку, разбі стары 
тэлефон і парві адносіны са сваёй/сваім, нават калі ў 
вас усё цудоўна. Тады альбо знойдзеш лепш, альбо 
навучышся шанаваць тое, што ў цябе ўжо ёсць.

чаму “дзедзіч” нічога не піша пра беларускае кіно?
Таму што аб мёртвых альбо добра, альбо нічога.

чаму гопнікі - від, які не вымірае?
Патамуша слыш, дай шарфік панасіць? Не дасі? 

Слыш, лох, ты чо? Зубы ціснуць?

чаму мне так лянота паўзці на вучобу?
Таму што ты малады і радуешся жыццю. А калі ўвесь 

час вучыцца, то будзеш шмат ведаць і хутка састарэеш.


