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Усіх першакурснікаў 
віншуем з паступленнем! 

Паспяховай вучобы 
і паболей прыемных 

успамінаў!!!

Real-палітыка
вачыма бландзінкі

Шанец на новае жыццё
можа з’явіцца ў беларускай мовы

Да 990-гоДДзя Берасця
5 пытанняў з гісторыі горада

1000-гоДДзе літвы –
свята і для беларусаў

2 4 6 8

з новым 
Шчасцем!
Паважаныя Першакурснікі!

“Дзедзіч” віншуе вас з паступленнем у найлепшае 
гуманітарнае ВНУ нашага горада! Мы ведаем, што ўсе 
вы людзі разумныя і таленавітыя, але ж каб звацца сап-
раўднымі студэнтамі, трэба не толькі сядзець на парах 
і адказваць на семінарах, але і атрымліваць асалоду 
ад паўнацэннага студэнцкага жыцця. Каб было, што 
ўспомніць! “Дзедзіч” можа даць такую магчымасць!

 “Дзедзіч” існуе ўжо 10 год і магчыма ўвесь гэты 
час мы чакалі толькі цябе! Калісьці ў сценах БрДУ 
сабралася купка творчых людзей, якія вырашылі, 
што іхняе жыццё – толькі ў іх руках. І цяпер “Дзед-
зіч” - адна з самых моцных незалежных моладзевых 
суполак Берасця.  

Дзедзічы працуюць у розных накірунках.  Штомесяц 
выдаецца самая студэнцкая беларускамоўная газета. 
Калі ёсць жаданне падзяліцца сваёй творчасцю са 
светам – пішы! Калі ты цікавішся культурай, гісторыяй, 
палітыкай, экалогіяй, інфармацыйнымі тэхналогіямі 
і маеш адпаведныя здольнасці – прыходзь да нас! 
А калі не маеш … усё роўна прыходзь і адкрывай у 
сабе гэтыя здольнасці! Акрамя ўсяго гэтага, нашая 
арганізацыя можа даць табе магчымасць пазнаёміцца 
з іншымі краінамі. Летнікі, экскурсіі, стажыроўкі ў  за-
межжы без асаблівых выдаткаў – гэта рэальна!

Але ж мы не БРСМ і каго заўгодна ў свае шэрагі не 
прымаем :) Каб патрапіць да нас, табе трэба прайсці 
маленькі тэст на IQ :) 

Калі правільна адкажаш на нашыя пытанні і дашлеш 
sms з адказамі на нумар (029) 222-58-22, мы абавяз-
кова звяжамся з табой і запросім да нас у офіс.

1.у якім музычным гурце ніколі не спяваў Лявон 
вольскі:

а) ZET
б) N.R.M.
в) B.N
г) Крамбамбуля

2. Пане каханку – гэта…
а) падпольшчыца, якая забіла гаўляйтэра Кубэ
б) беларускі пладова-яблычны напой
в) мянушка магната Радзівіла
г) кавярня на Савецкай

3. краіна ў якой ты жывеш:
а) Беларусь
б) Беларусія
в) Крэсы Усходнія
г) Паўночна-заходні край

Чакаем твае адказы праз SMS на нумар (029) 222-
58-22. Акрамя магчымасці далучыцца да дзейнасці 
“Дзедзіча”, кожны ўдзельнік тэсту атрымае прыгожую 
ручку з сімволікай “Дзедзіча” і іншыя каштоўныя 
падарункі.

Фота: photoclub.by



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

Напачатку верасня адбыўся ХІІ з‘езд Партыі БНФ. 
Для мяне палітычная і партыйная рэчаіснасць 
пакуль яшчэ уяўляюць вобласць невядомую, бо 
ў партыю і суполку “Моладзі БНФ” я вырашыла 
ўступіць амаль што напярэдадні з’езда. І адразу 
папала ў вір вялікіх падзей.

Дзіва, але на такім сур’езным мерапрыемстве, як 
з’езд партыі, у вялікай прыгожай зале МТЗ прысутні-
чалі не толькі сівавалосыя мэтры і важныя матроны, 
але хапала і маладых вясёлых твараў. Мэтры занялі 
першыя  шэрагі, а моладзь, і я ў іх ліку, сціпла адселі 
крыху далей, але так, каб было добра відаць канды-
датаў, бо ўсё ж паміж імі прыйдзецца выбіраць :). Са 
столі па сцяне спускаўся бел-чырвона-белы сцяг, а з 
кута на яго варожа паглядаў чырвона-зялёны, сімвалі-
зуючы такім чынам нашу супярэчлівую рэчаіснасць. 

За сталом на сцэне сядзела кіраўніцтва: гладкі 
дзядзька з акулярамі на ўвесь твар (потым я даве-
далася, што гэта Віктар Івашкевіч, адзін з намеснікаў 
старшыні), каля яго – заўседы элегантны (я  бачыла 
яго на фота ў газетах і інтэрнэце) Вінцук Вячорка 
– былы старшыня і цяперашні намеснік. У цэнтры 
віднелася лысеючая галава дзеючага старшыні Ля-
вона Баршчэўскага. А з правага боку сядзелі двое 
маладых мужчын: адзін высокі, цемнавалосы, а другі 
– крыху рыжаваты, з прыемным шчырым позіркам 
блакітных вачэй. Гэта таксама намеснікі і дасведча-
ныя ўжо палітыкі Юрый Губарэвіч і Аляксей Янукевіч. 
Аказваецца, гэты хударлявы хлопец і ёсць той самы 
кандыдат на пост старшыні, які можа пахіснуць уладу 
Вячоркі і Баршчэўскага.

Падчас сумнай справаздачы, дзе кожны расказваў, 
што ён зрабіў за апошні год і чаму, адпаведна, менаві-
та яго, ці ягонага пратэжэ трэба абраць у старшыні, 
мне падалося, што гэты бялявы намеснік-кандыдат 
некалькі разоў сустрэўся са мной позіркам. Напэўна, 
яму таксама было сумна, а можа ён хваляваўся перад 
уласным выступам і хацеў развеяцца, разглядаючы 
публіку у зале.

Інтрыга пачалася, калі Ігар Лялькоў, адзін з паплеч-
нікаў Аляксея Янукевіча, аспрэчыў парадак дня, 
складзены старшынёй, і прапанаваў свой. Нахабства 
моладзі мэтраў абурыла,  але яны вымушаныя былі 
правесці галасаванне, якое пакінула перамогу за 
маладымі. Такі вынік прымусіў заўважна нервавацца 
дагэтуль спакойнага старшыню.

Падчас прамоў у падтрымку кандыдатаў канчаткова 
акрэслілася дзве плыні: старэйшая, якая пастаянна 

апелявала да слаўнага мінулага, абараняла чысціню 
і непахіснасць ідэалогіі і абвінавачвала маладых у 
здрадзе і недасведчанасці, і новая, што заклікала 
да пераменаў, перагляду метадаў і сродкаў бараць-
бы і папракала ветэранаў у застойнасці і адсутнасці 
самакрытыкі.

Калі пачалося таемнае галасаванне, напружанне 
дасягнула апагею. Было відаць, што сілы падзелены 
амаль пароўну, ніхто не адважваўся нават меркаваць 
аб выніках. Я на сваім бюлетэні пакінула прозвішча 
хлопца з блакітнымі вачыма і шчыра пазычыла яму 
перамагчы.

І неўзабаве ўпершыню у маім жыцці той, за каго я 
прагаласавала, перамог. Але мая радасць за Аляксея 
хутка змянілася спачуваннем, калі на яго з папрокамі 
і абвінавачваннямі накінуліся звыклыя да перамог 
зубры БНФ. Але гэты не надта мужны з выгляду хло-
пец стрымана працягваў каардынаваць ход дыскусіі, 
даючы слова і спакойна выслухоўваючы кожнага 
нядобразычліўца. Яны істэрычна крычалі аб рэйдэр-
скім захопе партыі, аб выхадзе са складу сойма, пра 
неабходнасць перавыбараў, а ён толькі пытаўся: “Ці 
жадаеце вынес-
ці сваю прапа-
нову на разгляд 
з’езда?”. Новы 
старшыня нават 
не  спрабаваў 
абараняцца, пе-
раконваць ці су-
пакойваць, адно 
толькі з удзяч-
насцю глядзеў 
на тых, хто не 
пак інуў  залю 
пасля непрыем-
нага для сябе 
выніку. 

М е н а в і т а 
тады, на другой частцы з’езда, я ўбачыла, што такое 
сапраўдная дэмакратыя. Застаецца спадзявацца, што 
маладому пакаленню фронтаўцаў хопіць сіл і энергіі, 
каб распаўсюдзіць досвед дэмакратычных працэдур 
па-за межы сваёй партыі. І тады я зноў атрымаю аса-
лоду ад таго, што на выбарах (гэтым разам, можа, і 
прэзідэнцкіх) перамогу святкуе той кандыдат, за якога 
галасавала і я.

Адным рАдком

“Хочам вучыцца            
па-беларуску”
1 верасня берасцейскія актывісты Моладзі БНФ 
правялі сваю акцыю ў межах кампаніі “Хочам 
вучыцца па-беларуску!”

У дзень ведаў актывісты вырашылі зрабіць пада-
рунак моладзі Берасця і раздалі ля Берасцейскага 
універсітэта прыкладна 100 сшыткаў у вокладках 
з сімволікай “Моладзі БНФ” і назвай акцыі “Хочам 
вучыцца па-беларуску!”

Сшыткі разышліся за лічаныя хвіліны. Нават аргані-
затары акцыі не паспелі пакінуць сабе па асобніку.

Флэш-моб з затрыманнямі
Каля помніка, прысвечанага гісторыі Берасця, на 
скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля 17 жніўня 
прайшоў флэш-моб. 

Яго ўдзельнікі паставілі ліст кардону, на якім была 
намалявана літара “Ў” у чорнай рамцы. Удзельнікі 
акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі. Такім 
чынам яны “ўшанавалі памяць” літары “Ў”, якая адсут-
нічае ў беларускамоўных тэкстах на бронзавых табліч-
ках, размешчаных на скульптурнай кампазіцыі.

Падчас акцыі былі затрыманы актывіст Міхаіл Ільін і 
каардынатар Руху “За Свабоду” Дзяніс Турчаняк. 

Паводле слоў праваабаронцы Р. Кісляка, да Ільіна 
падышлі два чалавекі ў цывільным і павялі яго ў адзін 
з двароў на вуліцы Гогаля. Сведка гэтага інцыдэнту 
Дзяніс Турчаняк пайшоў за імі, і яго таксама затрымалі. 
Затым абодвух актывістаў даставілі ў Ленінскі РАУС.

“Я з сябрамі назіраў за тым, што адбываецца. Пас-
ля таго, як Ільіна і Турчаняка павезлі, да нас падышлі 
міліцыянты і запатрабавалі, каб я сцёр зробленыя 
мной фотаздымкі. Затым нас папрасілі праехаць у 
Ленінскі РАУС як сведак інцыдэнту і даць паказанні”, 
- дапоўніў праваабаронца.

Пазней абодвум затрыманым актывістам суд Ленінс-
кага раёна Берасця прызначыў штрафы. Дзянісу Турча-
няку - за быццам бы непадпарадкаванне супрацоўнікам 
міліцыі выпісалі 40 базавых велічынь (Br 1.400.000), 
Міхасю Ільіну - 4 Б.В. (Br 140.000) за дробнае хуліганс-
тва - брыдкаслоўе.

dzedzich.org

Real-ПАлітыкА
вачыма бландзінкі

Стэфанія Малюта. Фота: ByMedia.net

У якасці ганаровага госця на з’ездзе прысутнічаў аляксандр Мілінкевіч

аляксей Янукевіч



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Адным рАдком
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дзедзіч за легагайз!!!
29 жніўня ў банкетнай зале берасцейскага гатэлю 
“Беларусь” адбылася знакавая падзея для ўсіх 
сяброў незарэгістраванага моладзевага грамад-
скага аб’яднання “Дзедзіч”. 

У гэты дзень каля 30 моладзевых актывістаў разам 
прынялі рашэнне падаць дакументы на рэгістрацыю 
сваёй арганізацыі, адначасова прыняўшы на сябе ролю 
яе сузаснавальнікаў.

На сходзе былі прадстаўнікі большай паловы раён-
ных цэнтраў Берасцейскай вобласці, што дало магчы-
масць заявіць пра абласны статус “Дзедзіча”.

Пасля выступу гасцей і прыняцця статутных даку-
ментаў быў абраны кіруючы орган арганізацыі – Рада 
ў складзе 9 чалавек. Старшынёю арганізацыі абраны 
Дзмітрый Шыманскі.

Цяпер пакет дакументаў будзе накіраваны на раз-
гляд ва Упраўленне юстыцыі.

Завяршальным акордам сходу стаў канцэрт барда 
Алеся Камоцкага, які надаў мерапрыемству не толькі 
працоўны, але і ўрачыста-святочны характар.

Адзначым, што ў лістападзе “Дзедзіч” будзе 
святкаваць 10-годдзе свайго існавання. Рэгістрацыя 
арганізацыі магла б стаць прыемным падарункам усім 
яе сябрам. Доўгі час арганізацыя мела зарэгістраваны 
статус і насіла назву “Сузор’е”. Але ў 2006-м годзе, 
пасля актыўнага ўдзелу актывістаў арганізацыі ў вы-
барчай кампаніі Аляксандра Мілінкевіча, а таксама ў 
назіранні за працэсам галасавання, падчас якога дзе-
дзічы выявілі шмат сур’ёзных парушэнняў выбарчага 
заканадаўства на карысць дзеючага прэзідэнта, ар-
ганізацыя была зліквідавана па ініцыятыве ўпраўлення 
юстыцыі Берасцейскага аблвыканкама.

Але нягледзячы на страту афіцыйнага статусу, 
сябры “Дзедзіча” па-ранейшаму бяруць самы чынны 
ўдзел у грамадскім жыцці краіны і рэгіёна, праводзячы 
цікавыя культурныя, экалагічныя і адукацыйныя праг-
рамы для берасцейскай моладзі.

ФотАжАрт

Фота: belzhaba.com

рАзмеркАвАнне-09

На пачатку навучальнага года ў рэдакцыі “Дзе-
дзіча” нарадзілася ідэя правесці рэйтынг лепшых 
выкладчыкаў навучальных устаноў, дзе распаў-
сюджваецца наш бюлетэнь. 

Першымі на заклік правесці апытанне на сваім фа-
культэце адгукнуліся студэнты-гісторыкі БрДУ. Сваім 
аднагрупнікам яны задавалі вельмі простае пытанне: 
“Каго вы лічыце найлепшым выкладчыкам?”

Выявілася, што “самай-самай” большасць студэн-
таў лічыць Людмілу Віктараўну Харычкаву! Яе назвалі 
“выкладчыкам, самым адданым сваім студэнтам”. Яна 
клапоціцца не толькі аб тым, каб даць матэрыял, але 
намагаецца, каб у студэнцкіх галовах нешта засталося. 
Яна справядлівы, “самы суворы” і, у той жа час, вельмі 
чалавечны выкладчык.

Таксама ў лідэрах аказаліся: Башкоў А.А., Бодак 
А.Ю., Нікіценкава Л.П.

Аляксандра Аляксандравіча Башкова любяць за 
ўменне зацікавіць студэнтаў вучобай, а яшчэ нехта 
ахарактарызаваў яго як “выкшталцонага пана”.

“Бодак Андрей Юрьевич - вождь!”, “вясёлы і экс-
трэмальны”, “прышпільны вусаты чалавек”, “сама 
дабрыня”, “пазітыўны і проста прыемны чалавек”. 
Людмілу Паўлаўну Нікіценкаву ацанілі як вельмі 
аб’ектыўнага, чалавечнага, высокакваліфікаванага, з 
пачуццём гумару педагога.

Сафрон Паўлавіч Жлоба перамог у намінацыі 
“Сапраўдны паляшуцкі выкладчык”. Машчук Анатолій 
Васільевіч – “вясёлы”, а ў Аксаны Пятроўны Харчанкі 
адзначылі такую рысу, як карэктнасць у стасунках са 
студэнтамі.

Атрымліваецца, што студэнты-гісторыкі любяць і 
паважаюць сваіх выкладчыкаў, асабліва аб’ектыўных, 
строгіх і вясёлых :)

Да ўвагі чытачоў “Дзедзіча” прэзентуем нека-
торыя нататкі з дзённіка ў “Жывым часопісе” 
хлопчыка з Берасця, дзе ён распавядае пра сваё 
нялёгкае жыццё ў змаганнях за годную працу 
пасля сканчэння Берасцейскага дзяржаўнага 
універсітэта.

Гісторыя 1. абЛомная.
Як нармальны перац, працу я сабе знайшоў сам: 

весці гурток у Цэнтры пазашкольнай працы. Грошай 
там няма, але дзеля адмазы пайшло б. Тым больш, 
нас, географаў, і так няма куды асабліва засоўваць. 
Хоць і кажуць чыноўнікі:  “турызм, турызм мы разві-
ваем”, - гэта яны свае ср... размінаюць, а не турызм 
развіваюць. Ні адной заявы па маёй спецыяльнасці на 
факультэт не прыйшло!

На размеркаванні на мой запыт ад Цэнтра пазаш-
кольнай працы злая цётанька з аблвыканкаму сказала 
“Не, спадар Павел, вас там мы не хочам бачыць”, хоць 
дырэктар установы і даў згоду на маю працу там. На 
што я падняўся з месца, сказаў, што не паеду ні ў 
Столін, ні ў Ляхавічы і зваліў з аўдыторыі, бразнуўшы 
дзвярыма.

Пасля быў доўгі пошук новай працы для размер-
кавання, праходжанне розных сумоўяў, і вось я “спе-
цыяліст па турызме” у фірме “Брэсттурыст”! І папера 
пайшла ў рэктарат, і я ў прыемным чаканні: ну вось, 
цяпер ужо хрэн адмовяць! Ды і асабістая размова са 
спадаром рэктарам БрДУ Мечыславам Часноўскім 
давала надзею, што ўсё будзе “ОК”. 

Але праз месяц выклік да гендырэктара фірмы 
– і ўсё! Мне кажуць, што “да нас прыйшла пастанова 
зверху скасаваць ліст аб размеркаванні ў нашую фір-
му”. Тупыя словы, тупыя адмазы! І ў мяне зноў няма 
размеркавання!

Дзякуй, каханае КДБ, дзякуй, сябра ўсіх студэнтаў, 
рэктар М. Часноўскі. Я стаміўся змагацца. Хочаце, 
ну і паеду ў Ляхавічы! Добры чалавек не згубіцца і ў 
гэтай правінцыі.

А Зянон яшчэ патаньчыць на вашых касцях ;)

Гісторыя 2. шчасЛівая.
Прыехаў, карацей, я ў горад Ляхавічы з надзеяй 

стаць там патрэбным і прагрэсіўным маладым на-
стаўнікам :) А мне кажуць у аддзеле адукацыі: “Бл...., 
вашыя там у БрДУ зусім апупелі, ды гэты Часноўскі 
толькі і робіць, што выконвае план у 105% па размер-
каванні, а ў нас хто спытаў ці патрэбны нам спецыяліст-
географ? Куды мы цябе засунем, у нас і так 2 школы ў 
раёне закрылі, сваіх настаўнікаў няма куды піхаць”.

Мне хуценька накаталі паперу, што не могуць 

уладкаваць на працу, а я і шчаслівы, бо ў лепшым 
выпадку мяне не пакінулі б у Ляхавічах, а накіравалі 
за 40 км у яшчэ большую глухамань. На гэтым гісто-
рыю пра тое, як я хацеў стаць ляхавіцкім пацаном (а 
больш дакладней, як мяне ім хацеў зрабіць універ) 
можна скончыць.

Напрыканцы некалькі пытанняў: навошта трэба 
было адмаўляць мне ў працы спачатку ў Цэнтры па-
зашкольнай працы, пасля самым гнілым спосабам 
звальняць мяне з фірмы “Брэсттурыст” і ануляваць 
маё туды накіраванне, каб выслаць мяне ў раён, дзе 
я нікому не патрэбны? І няўжо пасля гэтага сістэму 
нашай адукацыі нельга назваць маразматычна-дэ-
більнай?

крыху Пра Ляхавічы
Патрапіў я ў гэты горад упершыню. Можна сказа-

ць, што геаграфічна ён размешчаны даволі добра, 
20 км ад Баранавічаў не дазволяць там сумаваць 
увесь час.

Што спадабалася. У горадзе на цэнтральнай плош-
чы Леніна - няма Леніна. Няма – і ўсё. Калі яго адсюль 
прыбралі, не ведаю, але не атрымалася дзядзьку Ільіча 
знайсці і ў іншых месцах горада.

Замест Леніна злева на плошчы стаіць цікавы 
помнік. На ім размешчаны герб горада з гісторыяй 
пра Ляхавіцкі замак, які калісьці на гэтай зямлі стаяў і 
меў вялікае значэнне для горада. Герб горада таксама 
ўяўляе сабой план замка. Але ўражанне прыемнае, бо 
цікава і без савецкай ідэалогіі можна даведацца пра 
старажытную гісторыю ляхавіцкай зямлі.

Горад у той момант да чагосьці актыўна рыхтавалі. 
Паўсюль выбеленыя бардзюры, працоўныя аднаўля-
юць і фарбуюць фантан.

А зараз негатыў. Мабыць, доўга і не вельмі хуткімі 
крокамі Беларусь будзе адыходзіць ад савецкай рэ-
чаіснасці. Леніна няма ў горадзе, але ёсць іншы трэш. 
Напрыклад, фотаздымак з піянерамі каля Цэнтра 
пазашкольнай працы.

Або вывешаная на аўтастанцыі для агульнага чы-
тання газета “Камуніст Беларусі”. На выездзе з горада 
ў бок Баранавічаў (ну, зразумела, тады і на ўездзе у 
горад) знаходзяцца вялізныя гарадскія могілкі. Пакуль 
бадзяўся па горадзе, набыў газету “Ляхавіцкі веснік”. 
У ёй шчыра ганарацца будаўніцтвам новага дома для 
жыхароў горада. Але калі ехаў з Ляхавіч, то заўважыў, 
што дом той будуюць праз дарогу ад могілак, і з аднаго 
боку цалкам усе вокны выходзяць на мора помнікаў. 
Не вельмі прыемны від з вокнаў будзе. Згадзіцеся.
(усю гісторыю чытайце на на pawal.livejournal.com)

леПшыя выклАдчыкі гістФАкА

алекс ШУлер



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Шансы белорусского языка вернуть себе хотя бы 
часть утраченных в обществе позиций несколько 
увеличиваются. Во-первых, согласно данным ис-
следования, проведенного Информационно-анали-
тическим центром при администрации президента 
Беларуси, более трети граждан страны уверены, 
что расширение применения белорусского языка 
привело бы к консолидации белорусского обще-
ства. Во-вторых, этой темой заинтересовалась 
администрация президента. а это уже говорит о 
многом.

Данные, полученные в результате проведенного 
исследования, добавляют оптимизма при оценке 
перспектив белорусского языка. По мнению примерно 
40% граждан страны, принявших участие в опросе, 
расширение применения белорусского языка привело 
бы к консолидации белорусского общества и укрепило 
бы авторитет Беларуси в мировом сообществе.

Не менее интересны и другие цифры, которые при-
водит www.interfax.by со ссылкой на подготовленный 
по результатам исследования пресс-релиз.

«Половина населения Беларуси - 50,1% - под-
держивает идею более широкого использования 
белорусского языка, но при условии, что при ее 
реализации не будет перегибов. Без выдвижения ка-
ких-либо условий за более широкое распространение 
белорусского языка выступает 21,2% граждан; против 
- 15,7%. Вариант ответа «мне все равно» выбрали 
7,4% респондентов».

Опрос также показал, что подавляющее боль-
шинство - 84,1% выступают за обязательное нали-
чие у граждан и учреждений права выбора, каким из 
государственных языков, русским или белорусским, 
пользоваться. Не согласно с наличием в стране двух 
государственных языков всего 5% населения.

Часть респондентов указали на международный 
аспект проблемы: «факторы укрепления престижа и 
авторитета Беларуси в глазах мирового сообщества, 
активизация отношений с белорусами за границей, 
возможность возвращения в республику части этни-
ческих белорусов».

Выражая свое отношение к более широкому при-
менению белорусского языка в жизни общества, 
треть респондентов заявили, что хотели бы шире 
использовать белорусский язык в государственных 
учреждениях, пятая часть - на своей работе, учебе, 
а также в сфере обслуживания, меньшее число - в 
семейно-бытовых отношениях, при общении с дру-
зьями, знакомыми.

Хотя не стоит идеализировать ситуацию: соглас-
но данным опроса, 34,5% респондентов вообще не 
хотели бы более широко использовать белорусский 
язык.

Согласно данным исследования, о полной готов-
ности перейти в настоящее время на общение на 
белорусском языке заявляют 7,6% респондентов. О 
своей полной или частичной готовности общаться на 
белорусском языке в учреждениях культуры заявили 
58,2% респондентов, в учреждениях образования - 
56,9%. Менее всего население готово к применению 
белорусского языка в медицинских учреждениях 
- 35,8%, в милиции и армии - 36,2%.

И все же определенные подвижки следует отме-
тить. Первое: несмотря ни на что, судьбой белорус-
ского языка интересуется значительная часть обще-

ства. Красноречивый пример - минское «Динамо», 
сделавшее ставку на белорусский язык и белорусский 
же рок-н-ролл.

Такой интерес в обществе - это несомненный плюс. 
Несмотря на то, что никаких мер по популяризации 
языка и его поддержке государство не проводило. А 
значит, шанс у белорусского языка есть.

Второе: проблемой заинтересовался Информа-
ционно-аналитический центр при Администрации 
президента Беларуси. Это тоже может говорить о 
многом. Вряд ли там стали бы тратить время и силы 
на сбор никому не нужной информации. А значит, 
судьба языка стала предметом интереса кого-то на 
самом верху.

Есть надежда, что результатом может стать какая-
никакая помощь белорусскому языку со стороны госу-
дарства. А иначе зачем было обнародовать результаты 
этого исследования? 

лукашенко учит белорус-
ский?

Судя по всему, руководитель Беларуси решил 
заняться корректировкой собственного имиджа не 
только на экспорт, но и для внутреннего пользования. 
Летом Александр Лукашенко на съезде байкеров ка-
тался на «Харлее». И это не все, чем он может удивить 
общественность в обозримом будущем.

тропою брежнева
Представьте себе кроссворд: 12-й вопрос по гори-

зонтали «Увлечение Лукашенко». На Х начинается, на 
Й заканчивается. 6 букв. До недавнего времени ответ 
был однозначен: хоккей. Но теперь, как говорится, 
возможны варианты: «Харлей» тоже соответствует 
всем заданным условиям.

Куда любопытнее вопрос: зачем Лукашенко по-
надобилось это шоу? Само собой, не обошлось без 
желания показать очередной кукиш Кремлю: полу-
чается, что неофициальной встрече президентов СНГ 
на ипподроме, глава Беларуси предпочел участие в 
съезде байкеров. После заявления, что Александр 
Лукашенко в «таком мероприятии, как скачки, свое 
участие не планирует», появиться в этот же день на 
«железном коне» — очень символично.

Но едва ли целевой аудиторией этого спектакля 
являлась Москва. Слишком сильные изменения при-
шлось вносить в привычный для Александра Лука-
шенко антураж. До сих пор его общение с молодежью 
сводилось, как правило, к участию в съездах БРСМ и 
протокольных встречах с подрастающими талантами, 
получающими стипендии из президентского фонда. 
И вдруг – съезд байкеров. Вряд ли руководитель 
Беларуси так расстарался исключительно ради того, 
чтобы позлить кремлевских друзей.

Скорее всего, этот спектакль предназначался той 
аудитории, у которой Александр Лукашенко не пользу-
ется чрезмерной популярностью – молодежи. И свою 
порцию «вау!» глава Беларуси наверняка получил. 
Благо, его заезд закончился куда удачнее, чем экс-
промт Леонида Брежнева. В свое время генеральный 
секретарь ЦК КПСС, находясь в Бонне с официальным 
визитом, но в не совсем официальной обстановке и 
еще менее официальном состоянии, во время прогул-
ки внезапно оседлал припаркованный неподалеку мо-
пед и рванул с места в карьер. Но тормозить Брежнев 
не умел – поэтому поездка закончилась падением на 
ухоженный немецкий газон.

языковой вопрос
Возвращаясь к Лукашенко, отметим, что в скором 

времени он может удивить публику еще не раз. Сразу 
хочу предупредить: нижеприведенная информация из 
разряда «за что купил, за то продаю». Но сообщил мне 
ее человек авторитетный и заслуживающий доверия.

Так вот, по сведениям из неофициальных источ-
ников, в настоящее время глава государства берет 
уроки белорусского языка. Посему не исключено, 
что накануне предстоящих президентских выборов 
он заговорит на «мове».

Будучи депутатом Верховного Совета, Лукашенко 
в совершенстве владел одним языком – «трасянкой». 
Такое положение дел сохранялось на протяжении до-
вольно длительного времени и после того, как он стал 
президентом. Знаменитое выражение «ператрахнуть 
правительство» относится именно к тому периоду.

Но постепенно Лукашенко стал грамотнее говорить 
на русском. И хотя от акцента главе Беларуси окон-
чательно избавиться не удалось, но и поводов для 
насмешек он сейчас дает гораздо меньше.

Что касается белорусского языка, то за 15 лет 
президентства Лукашенко выступал на нем считанное 
количество раз. Да и то «по бумажке».

Форма и содержание
Вряд ли Александр Лукашенко опасается, что для 

победы на выборах ему не хватит голосов привержен-
цев родного языка. Скорее можно предположить, что 
глава государства начал задумываться о том, каким 
останется его образ в истории. А первый президент 
Беларуси, не говорящий на белорусском языке, – не 
самая лестная характеристика.

Существуют, наверняка, и другие возможные мо-
тивы. В любом случае, намерение Лукашенко освоить 
язык титульной нации похвально. Кстати, косвенным 
свидетельством тому, что глава государства взялся за 
учебник белорусского, являются свежие инициативы 
госорганов и отдельных чиновников.

Так, министерство образования утверждает, что 
планирует расширить список учебных заведений 
с преподаванием на белорусском языке. А новый 
министр культуры Павел Латушко заявил, что делоп-
роизводство в его ведомстве будет вестись на бело-
русском языке, и таким образом будет подан пример 
остальным министерствам.

Стоит, однако, помнить, что Лукашенко, заговорив-
ший на белорусском, не станет автоматически лучше 
себя сегодняшнего. Все-таки речь идет о корректи-
ровке фасада, а не содержания. Внутри же Лукашенко 
останется жестким и коварным политиком.

шАнс нА новую жизнь

gazetaBy.coM

может появиться 
у белорусского языка



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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Не сакрэт, што беларускамоўных бігбордаў ці 
шыльдаў у нашым горадзе не так і шмат, але, на жаль, 
і сярод гэтай невялікай колькасці сустракаюцца самыя 
разнастайныя памылкі. Паназіраўшы за надпісамі, вы 
і самі абавязкова заўважыце, што для берасцейцаў 
самым незразумелым правілам беларускай мовы 
з’яўляецца правапіс галосных у складаных словах.

Так, напрыклад , на Вульцы не так даўно з’явілася 
вуліца Чырванасцяжная, але ж тыя, хто рабіў шыльды 
для гэтай вуліцы, не ўлічылі, што ў гэтым слове адзін 
націск, і напісалі “Чырвонасцяжная”. Тая самая праб-
лема і з шыльдай політэхнічнага каледжа, на якім напі-
сана “палітэхнічны”. Вось і на налепках, якія мы амаль 
кожны дзень бачым у аўтобусах, замест надрукаванага 
слова “сваечасова” павінна быць “своечасова”.

У вачах нашых бліжэйшых суседзяў наша мова мае 
адну вельмі цікавую асаблівасць – “Ў”, навучыцца ка-
рыстацца якой мы яшчэ, на жаль, таксама не паспелі. 
І нягледзячы на тое, што кожны вучань пачатковай 
школы ведае, што “Ў” пішацца пасля галосных, гэтае 
правіла не менш складанае для берасцейцаў.

Не так даўно на вуліцах Берасця паставілі новыя, 
прыгожыя святлафоры, якія адлічваюць секунды, і 
каб папярэдзіць гараджан, што трэба глядзець налева 
і направа перад тым, як пераходзіць дарогу, 
на кожным святлафоры размясцілі над-
піс “Будзьце уважлівымі!” Але ж 
самі не заўважылі, што літара “У” 
стаіць пасля галоснай, і ў такім 
становішчы ператвараецца 
ва “Ў”. Такую ж памылку 
можна заўважыць ў кра-
ме “Меркурый”, дзе насу-
праць уваходу вісіць вя-
лікая шыльда з надпісам 
“Камера захоування”. Але 
ўсе рэкорды ў дадзенай 
намінацыі пабіў помнік да 
дня гораду, што на скры-
жаванні Савецкай і Гогаля, 
на якім з-за адсутнасці гэтай 
невялічкай адметнасці нашай 
мовы зроблена 75 памылак. 

Не апошняе слова ва ўзнікненні та-

кой колькасці памылак, на маю 
думку, грае і двухмоўе. Нам 
падаецца, што мы аднолькава 
добра ведаем абедзве мовы і без 
усялякіх складанасцяў для сябе і 
шкоды для гэтых моваў можам іх 
віртуозна спалучаць. Аднак, наса-
мрэч, на належным узроўні мы не 
ведаем ніводнай і ўжо даўно самі 
заблыталіся ў іх. 

Да прыкладу можна ўзгадаць, 
што на вуліцы Тэатральнай на 
шыльдзе сімвалічна сумясцілі 
дзве мовы, спачатку па-беларус-
ку напісалі вул., а потым па-руску 
Театральная. 

Але сапраўды ўражана я была, 
калі чакала на прыпынку аўтобус і 
вачыма зачапілася за налепку на кіёску “Белсаюздрук” з 
надпісам “65 гадоў асвабаджэння Беларусі!” Няўжо тыя, 
хто друкаваў налепкі, якія мы бачым па ўсім горадзе, не 
ведаюць, што слова “освобождение” з рускай мовы на 
беларускую перакладаецца як “вызваленне”?

Памылкі робяць не толькі ў надпісах па-беларуску. 
Расейскую мову  нашыя рэкламшчыкі ве-

даюць не лепш. Напрыклад, у мінулым го-
дзе каля парку вісела вялікая рас-

цяжка з надпісам  “Любимый 
город – я тобой горжусь!”, 

на якой па нікому невя-
домай прычыне замест 
коскі перад зваротам 
стаяў працяжнік.

Сапраўдны нонсэнс 
я ўбачыла ў краме “Фе-
ерыя”, дзе віселі дзве 
шыльды: на першай 
было напісана “Фее-

рия”, а на другой – “Фи-
ерия”. Хутчэй за ўсё, ад-

міністрацыя не ведала, які 
з варыянтаў правільны, і вы-

рашыла зрабіць два, каб адзін з іх 
пэўна атрымаўся дакладным :)

“вулічны” 
ПрАвАПіс

алІНКа

штодня, едучы ў грамадскім транспарце, мы любім глядзець 
у вокны, думаючы аб нечым сваім, далёкім і незвычайным. А 
тым часам нашу ўвагу прыцягваюць вялікія і яскравыя бігбор-
ды. чытаючы з іх сацыяльную або камерцыйную рэкламу ці 
проста прабягаючы вачыма па шматлікіх шыльдах і дарожных 
знаках, нескладана заўважыць, што далёка не заўсёды надпісы, 
на якія кожны дзень глядзяць тысячы гараджан, афармляюцца 
правільна.

Проста крыху ўважлівей пачытаўшы надпісы, я зра-
зумела, што ідучы на працу ці на вучобу, або проста 
гуляючы па горадзе, можна не губляць дарма час, а 
паўтараць правілы беларускай і расейскай мовы. И 
тады, напэўна, хутчэй прыйдзе час, калі мы нарэшце 
ўсвядомім сваю адметнасць і зможам смела сказаць 
тое, што пакуль толькі дэкларуецца на берасцейскіх 
бігбордах: “Беларускае - самае маё”.



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

Павел ДаЙлІД, Івацэвічы

Горад Берасце ў гэтым годзе адзначае юбілей 
– 990 гадоў. Гэтая дата шырока адзначаецца 
грамадскасцю, ладзіцца шмат розных мерапры-
емстваў, прымеркаваных да гэтага свята. Давайце 
ж і мы пройдземся гістарычнымі этапамі развіцця 
Берасця.

? Калі ўпершыню згадваецца горад Берасце, 
якая яго ранняя гісторыя?

Упершыню  горад згадваецца пад назвай Берестье 
(бел. Берасце) ў 1019г. у “Аповесці мінулых гадоў”. 
Узнік ён на тэрыторыі рассялення ўсходнеславянскага 
племяннога аб’яднання дрыгавічоў. Горад быў буйным 
гандлёвым цэнтрам Кіеўскай Русі на мяжы з польскімі 
ўладаннямі. У ХІ – ХІІ стагоддзях горад належаў ту-
раўскім, кіеўскім, уладзіміра-валынскім і галіцка-ва-
лынскім князям. У 1020 годзе быў захоплены польскім 
князем Баляславам Храбрым, у 1044г. Яраслаў Мудры 
вярнуў Берасце ў Кіеўскае княства.

У выніку археалагічных раскопак было выяўлена 
Берасцейскае гарадзішча (на тэрыторыі Валынскага 
ўмацавання Берасцейскай крэпасці). Былі раскапаны 
вуліцы з драўляным насцілам, рэшткі больш як 200 
жылых і гаспадарчых пабудоў. Сёння частка з іх закан-
сервавана і знаходзіцца ва  ўнікальным музеі “Берес-
тье”, які і дазваляе нам сёння праз стагоддзі зазірнуць 
у раннюю гісторыю горада. А гісторыя Берасця нават 
ХІ-ХІІІ стагоддзяў сведчыць аб яго шпаркім развіцці 
і трывалых гандлёвых адносінах з самымі рознымі 
краінамі як на Захадзе, так і на Усходзе. 

? Як адбывалася развіццё Берасця ў складзе 
Вялікага княства літоўскага?

У склад ВКЛ Берасце ўвайшло ў 1319г. у час праў-
лення вялікага князя Гедыміна. Потым горад часова 
пераходзіў да Польшчы, у 1379г. яго разрабавалі і 
спалілі тэўтонскія рыцары.

У 1390г. Берасце першым сярод сучасных беларускіх 
гарадоў атрымала Магдэбургскае права на самакіраван-
не. Гэтае права звычайна надавалася як заахвочванне 
да лепшага парадку і развіцця горада, а таксама як 
узнагарода мяшчанам за іх заслугі. 

Магдэбургскае права зрабіла Берасце самастойнай 
адміністрацыйнай адзінкай са сваімі атрыбутамі – тэ-

рыторыяй, грамадзянствам, інстытутамі ўлады і суда, 
гербам, падатковай сістэмай і г.д. Уся ўлада ў горадзе 
належала органам гарадскога самакіравання. У казну 
горада ішлі даходы ад гандлю. Мяшчане Берасця мелі 
эканамічныя льготы, вызваляліся ад некаторых падат-
каў. Карацей, Магдэбургскае права надало штуршок для 
больш хуткага развіцця сярэднявечнага Берасця.

Значэнне Берасця як геапалітычнага цэнтра ў скла-
дзе ВКЛ было вялікім. Аб гэтым сведчыць тое, што 
менавіта ў Берасці ў 1409г. вялікія князі Ягайла і Вітаўт 
разам з татарскім саюзнікам Саладзінам абмяркоўвалі 
план выправы на крыжакоў. 

Так што без сумнення можна сёння заявіць, што план 
перамогі над тэўтонамі пад Грунвальдам каваўся яшчэ 
на гэтай нарадзе ў Берасці. 

У 1441г. прывілеем Берасце было аднесена да га-
лоўных гарадоў ВКЛ. 

У 1553г. берасцейскі стараста М. Радзівіл Чорны 
заснаваў тут кальвінскі збор і першую на тэрыторыі 
сённяшняй Беларусі друкарню, якая ў 1563г. выдала 
так званую “Берасцейскую Біблію”, што на той час была 
адным з найлепшых выданняў у ВКЛ і Польшчы.

У 1596г. у Берасці была заключана царкоўная ўнія, 
пагадненне пра аб’яднанне праваслаўнай царквы з 
каталіцкай на тэрыторыі Рэчы Паспалітай.

Увогуле, у ХІV-ХVIII стагоддзях у Берасці існа-
валі касцёлы і кляштары аўгусцінцаў, бернардзінаў, 
брыгітак, дамініканаў, трынітарыяў, уніяцкія цэрквы 
і манастыры.

У 1615г. у Берасці з’явілася езуіцкая місія, пры якой 
з 1633г. дзейнічаў Берасцейскі езуіцкі калегіум.

У 1653г. у Берасці засядаў сойм Рэчы Паспалітай 
– тагачасны парламент нашай дзяржавы.

А ў 1665-1666гг. у Берасці працаваў нават манетны 
двор, які за год выпусціў медных солідаў на суму больш 
чым 2,5 мільёна злотых.

? Як сталася, што першапачатковая назва Берас-
це знікла, а з’явілася сучасная Брэст?

Па адным з тлумачэнняў, назву Брэст горад атрымаў 
праз спецыфіку польскай мовы – польскі варыянт на-
звы запісваўся як Brzesc, потым ён быў перанесены ў 
рускую мову (ХІХ ст.) як Брест, потым – у беларускую 
як Брэст. Таксама ў Расейскай імперыі ўжывалася назва 
Брэст-Літоўск. У 1921г. горад атрымаў новую назву 
— Брэст-над-Бугам, якая праіснавала да 1939г.

БерАсце–Брэст ? Якія змены перажываў горад пасля ўваходжан-
ня нашых зямель у склад расейскай імперыі?

Берасце трапіла ў склад Расеі ў 1795г. паводле 
трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай. Пасля ўваходжання 
беларускіх зямель у склад Расейскай імперыі горад 
страціў Магдэбургскае права. Справа ў тым, што гарады 
Расейскай імперыі такога права ніколі і не мелі. 

А ў 1830-1840-х гадах Берасце было разбурана, на яго 
месцы была збудавана Берасцейская крэпасць. Яшчэ і 
сёння многія даследчыкі, нават энцыклапедыі аб гэтым 
гавораць вельмі суха: горад быў перанесены на 3 кіла-
метры на ўсход, а на яго месцы збудавалі крэпасць.

Аднак гэтую падзею трэба разглядаць як адну з 
самых трагічных старонак гісторыі горада. Берасце з 
ягонай унікальнай еўрапейскай забудовай было знішча-
на, бо не ўпісвалася ў традыцыі расейскай архітэктуры. 
Таму царызм і вырашыў сцерці непаўторную адметнас-
ць горада, пабудаваўшы крэпасць у імперскім духу і 
горад у іншым месцы з тыпова расейскай забудоваю. 

? Якія падзеі навейшага часу займаюць важнае 
месца ў гісторыі Берасця?

Трэба адзначыць, што ў ХХ ст. Берасце было таксама 
арэнай важных падзей. У 1918г. ў Брэст-Літоўску быў 
заключаны мірны дагавор Савецкай Расеі з Нямеччы-
най і яе саюзнікамі. Гэты мірны дагавор фармальна 
завяршыў перыяд удзелу Расеі ў Першай сусветнай 
вайне. Паводле гэтага дагавору значная частка Беларусі 
(у тым ліку і Берасце) адышла да Нямеччыны.

У 1919г. Брэст быў заняты польскімі войскамі і 
паводле Рыжскага дагавору (1921г.) разам з заходне-
беларускімі землямі знаходзіўся ў складзе Польшчы. 
Падчас польскай акупацыі Берасце пачалі называць 
Брэст-над-Бугам.

А ў 1939г. горад быў захоплены немцамі падчас 
іхняга паходу на Польшчу. Аднак, згодна з сакрэтным 
пагадненнем паміж фашысцкай Нямеччынай і камуніс-
тычным СССР аб размежаванні сфераў уплыву, 22 
верасня 1939г. Берасце было перададзена Савецкаму 
Саюзу. Дарэчы, у тым 1939г. у Берасці адбыўся сумесны 
нямецка-савецкі парад, падчас якога нямецкія і савецкія 
камандуючыя нават абмяняліся сцягамі.

Але ўжо ў 1941г. былая хаўрусніца Савецкага Саюза 
Нямеччына парушыла дагавор і распачала аперацыю 
“Барбароса”, падчас якой Берасце адным з першых 
зведала ўдар нямецкай ваеннай машыны. А гераічная 
абарона Берасцейскай крэпасці стала старонкай муж-
насці ў савецкай гісторыі.

У 1965г. крэпасці было нададзена ганаровае зван-
не “крэпасць-герой”. І ў 1969–1971гг. на тэрыторыі 
Берасцейскай крэпасці быў утвораны мемарыяльны 
комплекс, які ўвекавечыў подзвіг яе абаронцаў.

да 990-годдзя ад першага ўзгадвання 
берасця ў летапісаХ

Фрагмент гравюры Э. Дальберга “аблога Берасця шведскім войскам” (1657г.)
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ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

aBiBock

Сяржук ЗНІКлЫ

У гісторыі нашай краіны ёсць старонкі, якімі 
немагчыма не ганарыцца і якія не схаваць за 
ідэалагічныя ці цэнзурныя рамкі. адной з іх стала 
падзея, што мела лёсавызначальнае значэнне для 
ўсёй краіны і яе гісторыі. Гэта – бітва пад Воршай. 
Бітва, у якой вялікалітоўскія войскі паказалі ўсю 
сваю моц, бітва, пасля якой навукоўцы пачалі 
ставіць Канстанціна астрожскага ў адзін шэраг 
з Ганібалам, Пірам ды Сцыпіонам афрыканскім у 
сусветнай гісторыі войн. 

1514.  у сваіх кайданах аПынуўся маскавіт…
Пасля стварэння кааліцыі супраць Вялікага Княства 

Літоўскага і Кароны Польскай, у якую ўвайшлі шмат 
еўрапейскіх краінаў, маскоўскія войскі рушылі на 
землі княства. Тое, што Смаленск пасля аблогі адчыніў 
сваю браму перад маскавітамі, стала сігналам вялікай 
трывогі. Вялікі князь і польскі кароль Жыгімонт I па-
чаў збіраць усе сілы абодвух дзяржаў. І такім чынам 
у Барысаў прыйшло войска, якое налічвала 36 тысяч 
чалавек. Далей на ўсход войскі павёў знакаміты князь 
Канстанцін Астрожскі (прымаў удзел у 66 бітвах, з іх 
атрымаў перамогу ў 63).

27 і 28 жніўня ліцвіны знішчылі заставы маскавітаў 
на Бярэзіне і Бабры, што дазволіла ім накіраваць вой-
ска да Воршы. Хутка там сканцэнтравалася і ўся сіла 
маскоўскага войска – каля 80 тысяч конніцы. 

На світанку 8 верасня ўся конніца, пяхота і артыле-
рыя Астрожскага былі ўжо перад маскоўскімі палкамі. 
Нязначныя франтальныя атакі то з аднаго, то з іншага 
боку працягваліся да самага поўдня, ніхто не хацеў 
уводзіць у бой галоўныя сілы. Маскавіты спрабавалі 
двойчы разбіць Астрожскага з тылу, але найвышэйшы 
гетман Вялікага Княства Літоўскага разгадаў гэты ход 
і адбіў атакі. Надыходзіў час рашучых дзеянняў.

Ускінуўшы булаву, князь сам павёў усю конніцу 
Вялікага Княства на ворага. Пачалася лютая сеча. 
Астрожскі змагаўся разам з ўсім войскам, ды яшчэ 
гучна заклікаў усіх да мужнасці. Але ў шэрагах ліцві-
наў здарылася нейкае замяшанне і праз пэўны час… 
сам гетман вяртае свае войскі назад. Стала чуваць 
радасныя крыкі тысячаў маскавітаў: “Літва ўцякае!” І 
ўсім войскам кінулася Масква ў пагоню.

Усё б так сумна і скончылася, калі б Астрожскі не 
быў Астрожскім. Перад лесам магутнае войска крута 
павярнула ў бакі, а маскоўская конніца апынулася пе-
рад пашчамі гарматаў! Трапныя наўпроставыя стрэлы 

касілі агаломшаных ратнікаў, і тыя кінуліся ўцякаць. 
Цяпер пагоня пачалася ў іншы бок, яшчэ 5 вёрстаў гна-
ла чужынцаў нашая конніца, пакуль не стала цямнець. 
Гэта быў поўны разгром усёй маскоўскай арміі.

Цікава, што перад бітвай маскоўскія ратнікі везлі з 
сабой тысячы кайданаў, у якія павінны былі трапіць 
ліцвіны. Іх начапілі на саміх жа маскавітаў, а начапіць 
было на каго. У палон трапілі 48 ваяводаў, 1500 два-
ранаў і тысячы жаўнераў.

Пра Аршанскую бітву будуць памятаць пакаленні. 
У будучым Жыгімонт Аўгуст напіша Івану Жахліваму: 
“Калі хочаш бітвы, дык ідзі са сваім войскам пад Вор-
шу, дзе Канстанцін Астрожскі даў вам сябе ведаць”.

2009. дай Падушку, буду біць!
Падзеі тых далёкіх гадоў не забылі і нашыя па-

каленні. У гэтым годзе адсвяткаваць 
славутую перамогу сабралася амаль 
тысяча чалавек.

Крэатыўная моладзь вырашыла 
паўтарыць падзеі 1514г. Але на гэты 
раз усё абыйшлося без крыві, бо ў 
руках ваяроў замест мячоў і дзідаў 
былі падушкі! Усіх удзельнікаў гэтага 
мерапрыемства падзялілі на два бакі: 
войскі ВКЛ і войскі Маскоўскага княс-
тва. Не ўсім хацелася ваяваць за Мас-
кву, але ж дзеля асалоды пакалбасіць 
сябра падушкай пайшлі і на такую 

ахвяру. Так нацыянальныя спрэчкі былі забытыя, а 
сама бітва цягнулася, як і патрэбна, да вечара. Муж-
ныя ваяры атрымлівалі па галаве падушкамі, потым 
уставалі і зноўку ішлі наперад. Замест крыві зямля 
пакрылася пер’ем. І, як калісьці, перамогу атрымала 
войска ВКЛ.

Такі пэрфоманс ужо не першы ў Беларусі, падобная 
бойка была прысвечана перамозе ў Грунвальдскай 
бітве. Бой падушкамі — гэта міжнародны рух, які мае 
дзесяткі тысяч байцоў ва ўсім свеце. Дэвіз міжнарод-
нага бою падушкамі — Pillow fight «Make feathers, not 
war!» у вольным перакладзе на беларускую мову гучы-
ць як «Пухавы бой: Пераробім мячы на падушкі!»

АршАнскАя БітвА
учора і сёння

Верасень у айчыннай гісторыі з’яўляецца месяцам 
надзвычай спякотным, і справа тут зусім не ў 
метэаралогіі. так яго можна назваць з-за даволі 
вялікай колькасці падзей, якія так ці інакш вызна-
чалі далейшы лёс нашай Бацькаўшчыны. Багаты 
верасень і на слаўныя бітвы, і  аршанская бітва 
– далека не адзіная ў яго спісе. 

Мангола-татарскае войска калісьці для ўсіх славян-
скіх народаў уяўляла вялікую небяспеку. Нягледзячы 
на тое, што дзякуючы ўзнікненню ВКЛ на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі ардынскага прыгнёту фактычна не 
існавала, ўсе ж такі для ВКЛ і яго ваяўнічага суседа 
паўстала спрадвечнае пытанне “хто каго?”

Увосень 1362г. вялікі князь Альгерд, сабраўшы войскі, 
выйшаў да ракі Сінюха (Сінія Воды). Там, як піша летапі-
сец, “указалася ім у полю вялікая арда з трыма царыкамі, 
на тры абозы раздзеленая”. Гэта і былі татары.

Летапісы не даюць дакладнага ўяўлення пра раз-
мяшчэнне татарскіх войскаў. Але трэба меркаваць, што 
яны размясціліся па даўнім звычаі, заведзеным Чынгіз-
ханам. Наперадзе ў іх знаходзіўся авангард лучнікаў на 
конях. Зрабіўшы сваю справу, лучнікі разварочваліся і 
прапускалі наперад хвалю лёгкаўзброенага авангарду, 
якая ўразалася ў прарэджаныя шэрагі праціўніка.

Калі ж вораг быў шматлікі і вытрымліваў націск, 
вершнікі паварочвалі і рабілі выгляд, што ўцякаюць. 
Разгарачаны “ўдала” пачатай бітвай праціўнік звы-
чайна кідаўся наўздагон. I тады татарскі авангард, 
завабіўшы пераследнікаў у глыбіню сваіх баявых 
парадкаў, расступаўся і адкрываў шлях для атакі 
цяжкаўзброенай конніцы, якая складала асноўную моц 
ардынскіх войскаў. Адначасова лягчэйшыя татарскія 
загоны ахоплівалі флангі і заходзілі з тылу. Калі та-
кая тактыка спрацоўвала, вораг звычайна выбіваўся 
дарэшты, як тады казалі, “у пень”.

Але Альгерд добра ведаў гэтыя хітрыкі, ён паставіў 
свае войскі ў шэсць палкоў, умацаваў флангі і выставіў 
авангард, “абы іх татары танцамі звыклымі агарнуці і 
стрэламі шкодзіці не маглі”.

Бітва пачалася наскокам вершнікаў татарскага аван-
гарду. Але першы варожы націск не прынёс вялікай 
шкоды нашаму ваярству. Магчыма, яны шчыльна 
прыкрыліся шчытамі, утвараючы вядомую яшчэ з ан-
тычнасці “чарапаху”. Адначасова Альгерд паслаў нашу 
конніцу ў імклівую сустрэчную атаку, якая была пад-
трыманая знішчальнай стралянінай. Такім магутным 
націскам была парушана аснова ардынскіх парадкаў. 
Татарскія шэрагі змяшаліся і пусціліся наўцекача.

У выніку гэтай перамогі паўднёвыя межы нашай 
дзяржавы перасунуліся з Кіеўшчыны да дняпроўскіх 
парогаў. Беларуская конніца выйшла на берагі Чорнага 
мора. Разгром татараў на Сініх Водах паклаў канец сто-
гадоваму панаванню іх ва Украіне, распачаў вызваленне 
Усходняй Еўропы з-пад ардынскага прыгнёту.

ліцвіны ішлі супраць маскавітаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Мал. невядомага мастака (~1524г.).

1362. сінія воды



“Літва! Мая Айчына...” У гэтым выпадку славуты 
паэт і меў на ўвазе менавіта Наваградчыну, перша-
пачатковую Літву.

дзе была мяжа?
Мяжа паміж Літвой і Палессем праходзіла ў сярэд-

нявеччы праз тэрыторыю сучаснай Івацэвіччыны. 
Гэтую мяжу яшчэ і сёння вельмі добра адчуваюць 
вучоныя-дыялектолагі.

У адным з дакументаў 1570г. маёнтак Косава (за-
раз у Івацэвіцкім раёне) аднесены да ўласна Літвы і 
адрозніваецца ад “палескіх маёнткаў”. Паводле этна-
графічных запісаў ХІХ ст. насельніцтва на поўдзень 
ад Выганаўскіх балот (сённяшняя Целяханшчына) 
лічыла тых, хто жыў на поўнач ад іх, ліцвінамі, а сябе 
– палешукамі.

Такі падзел раёна на палескую зону (Целяханш-
чына) і на ліцвінскую, або беларускую (Івацэвіччына, 
Косаўшчына) існуе і сёння.

чыя ж дзяржава вкл?
ВКЛ было агульнай славяна-балцкай дзяржавай. 

Пры гэтым жамойты (балцкае племя), продкі сучасных 
літоўцаў, увайшлі ў ВКЛ толькі ў 1413 годзе. З гэтага 
часу поўная назва ВКЛ – Вялікае княства Літоўскае, 
Рускае і Жамойцкае. Калі гэтую назву перакласці на 
сучасную мову, то яна будзе гучаць як “Вялікае княства 
Беларускае, Украінскае і Літоўскае”. Бо фактычна Літ-
вой тады была Беларусь, Украінай – Русь, а Жамойць 
– гэта сённяшняя Літва.

Пры ўсім гэтым, агульнай, асноўнай для ВКЛ 
была старабеларуская культура. А старабеларуская 
мова тады была мовай арыстакратаў. І нават, можна 
сказаць больш за тое, яна была мовай міжнароднай 
перапіскі. У сярэднявеччы з Еўропы ішлі лісты ў ВКЛ 
па-беларуску, нароўні з тымі, што былі напісаныя 
на лаціне. Дарэчы, у ХVІІ ст. вядомы праваслаўны 
дзеяч Лаўрэнцій Зізаній разумеў пад “літоўскай” 
мовай старабеларускую, а пад “рускай” – царкоўна-
славянскую.

чаму беларусы не называю-
ць сябе ліцвінамі?

Тэрмін “беларус” пачаў замацоўвацца за ліцвінамі 
менавіта пасля ўваходжання, ці правільней сказаць 
акупацыі зямель ВКЛ Расейскай імперыяй ў канцы 
ХVІІІ ст. Пасля захопу зямель ліцвінаў расейскай ад-

міністрацыяй пачаў тут насаджацца тэрмін “Северо-
Западный Край”.

Дарэчы ВКЛ і Масковія, а пазней Расея на працягу 
ўсяго сярэднявечча між сабою ваявалі. Чаму? Таму 
што абедзьве гэтыя дзяржавы ў той час прэтэндавалі 
на вядучую ролю ў аб’яднанні усходнеславянскіх 
зямель. Пры гэтым не сённяшняя Расея, а Украіна 
– гэта тагачасная Русь. Назву ж “Расея” перацягнула 
на сябе з часам Масковія, каб мець больш падставаў 
прэтэндаваць на спадчыну Кіеўскай Русі.

ВКЛ і Масковія біліся між сабою вельмі зацята. 
Напрыклад, падчас вайны 1654-1667 гадоў маскавіты 
знішчылі больш за палову жыхароў сучаснай Беларусі. 
Кожнага другога...

У гэтай геапалітычнай барацьбе перамагла Мас-
ковія-Расея. І, як кажуць, пераможцаў не судзяць. Што 
пачала рабіць Расея з землямі Літвы? Асіміляваць, 
набліжаць да сябе, рабіць падобнымі да сябе. Успом-
ніце, што сказаў М. Мураўёў, душыцель паўстання пад 
кіраўніцтвам К. Каліноўскага 1863-1864 гадоў: “І калі 
вы, спадарства, не адчуеце сябе тут рускімі, то вы буд-
зеце тут замежнікамі і павінны будзеце пакінуць гэты 
край”. Або: “што не зрабіў  рускі штык – зробіць руская 
школа”. Вельмі выразная “братэрская” пазіцыя...

У выніку дайшло да таго, што ўжо ў ХХ ст. зацятыя 
ворагі ліцвіны і маскавіты сталі братэрскімі народамі 
– беларусамі і рускімі...

ці 1000-годдзе літвы – свята 
для беларусі?

Можна сказаць так на ўсе сто працэнтаў. Беларусы 
– спадчыннікі Вялікага княства Літоўскага, дзяржавы, 
што ў сярэднія вякі прасціралася ад Балтыйскага да 
Чорнага мора. Дзяржавы, у якой сённяшнія беларусы 
(=літвіны) былі тытульнай народнасцю.

Таму са святам, ліцвіны!

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

Павел ДаЙлІД

1000-годдзе літвы –
літва, суседка нашай краіны, адзначае 1000-
годдзе. У пачатку ліпеня з гэтай нагоды ў Вільні 
адбыліся ўрачыстасці, на якіх прысутнічалі мно-
гія кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў. Між іншымі, 
гасцямі на свяце ў літве пабывалі каралева Даніі 
Маргрэта ІІ, кароль Нарвегіі Харальд V, кароль 
Швецыі Карл XVi Густаў. У мерапрыемствах удзель-
нічалі таксама прэзідэнты Ісландыі, латвіі, Поль-
шчы, Украіны, Фінляндыі, Грузіі, прэм’ер-міністр 
Эстоніі, міністр культуры расеі, міністр абароны 
Германіі. Беларусь прадстаўляў міністр культуры 
Павел латушка.

Святкаванне міленіуму Літвы некаторыя грамадскія 
дзеячы, гісторыкі, прапануюць праводзіць і ў Беларусі. 
Створаны нават такі грамадскі камітэт святкавання 
гэтай падзеі ў Беларусі. Здаецца дзіўным? Але гэта 
абсалютна лагічна. Бо Літва сённяшняя – гэта зусім 
не тая Літва, якая была тысячу гадоў таму. Але ўсё 
па парадку.

першая згадка
Першае ўпамінанне Літвы звязана з трагічнымі 

падзеямі. Пісьмовым дакументам, у якім пад 1009 
годам згадвалася Літва, былі Кведлінбургскія аналы. 
У гэтай гістарычнай крыніцы распавядаецца аб тым, 
што 14 лютага 1009г. дзесьці на мяжы Русі і Літвы 
загінуў вядомы прапаведнік біскуп Бруна-Баніфа-
цый. Гэты місіянер прапаведаваў хрысціянства сярод 
язычнікаў-славянаў, качэўнікаў печанегаў, бываў ён у 
Польшчы і Кіеўскай Русі.

І вось, падчас чарговай сваёй пропаведзі “на мяжы 
Русі і Літвы”, біскуп Бруна разам са сваімі 18 спада-
рожнікамі быў забіты язычнікамі. Ужо пазней Бруна-
Баніфацый Папам Рымскім і Каталіцкай Царквой быў 
кананізаваны, як пакутнік за веру.

пры чым тут беларусь?
Справа ў тым, што на працягу многіх стагоддзяў Літ-

вой называліся паўночна-заходнія і цэнтральныя землі 
сучаснай Беларусі. А на тэрыторыі сучаснай Літоўскай 
Рэспублікі да тагачаснай Літвы адносіліся невялікія 
землі на паўднёвым усходзе – Віленшчына.

Гэта значыць, што этнічная Літва знаходзіцца на 
тэрыторыі сённяшняй Беларусі. 

А тэрыторыя сённяшняй Беларусі ў сярэднявеччы 
аж да ХІХ ст. падзялялася на такія часткі, як ужо 
згаданая Літва (Паўночна-Заходняя і Цэнтральная 
Беларусь), Русь, або пазней Белая Русь (Паўночна-
Усходняя Беларусь), Палессе (Паўднёвая Беларусь), 
Падляшша (Паўднёва-Заходняя Беларусь).

Такім чынам, калі праводзіць мяжу паміж Літвой і 
Руссю пачатку ХІ ст., то яна пройдзе якраз па тэры-
торыі сучаснай Беларусі. Таму пакутніцкая смерць 
Бруна-Баніфацыя магла адбыцца і на Беларусі. 

дзе ж цэнтр літвы?
Сёння кожны школьнік ведае, што першай сталіцай 

Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) быў Наваградак, 
дзе правіў князь Міндоўг, які нават каранаваўся тут у 
1253 г. каралеўскай каронай. Менавіта Наваградчына 
стала ядром ВКЛ – адной з найбуйнешых сярэднявеч-
ных дзяржаў Еўропы. І менавіта сучасныя беларускія 
землі складалі аснову ВКЛ. Не верыце? Зазірніце ў 
школьны атлас.

І яшчэ ў ХІХ стагоддзі ўраджэнец Наваградчыны 
Адам Міцкевіч адну са сваіх паэм пачынаў словамі: 

святА і для БелАрусАў

Святкаванне 1000-годдзя ўзгадвання літвы. Вільня.



КУЛьТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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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. Сёння мы зноў знаёмім вас са 
славутымі імёнамі беларусаў, якія пакінулі значны след у сусветнай гісторыі.

БелАрусы, 
якія змянілі свет

напалеон орда 
(1807 – 1883)

Мастак, кампазітар, пісьменнік.
Падчас падарожжаў па Еўропе, Беларусі, Украіне, 

Польшчы і Літве рабіў замалёўкі мясцін, звязаных з 
жыццём вядомых людзей і археалагічнымі помнікамі. 
Дзякуючы сваёй строгай дакументальнасці, малюнкі 
маюць вялікую каштоўнасць для гісторыі. Па яго 
шматлiкiх архiтэктурных пейзажах у Еўропе дагэтуль 
рэстаўруюць помнiкi архiтэктуры. 

У Парыжы Напалеон Орда наведваў майстэрню 
вядомага пейзажыста Жырара, браў урокі музыкі 
і кампазіцыі ў Ф. Шапэна. Яны разам музіцыравалі 
ў салоне Жорж Санд, дзе хутчэй за ўсё і пачуў Н. 
Орду Ферэнц Ліст, якi высока ацаніў талент маладога 
музыканта. 

Орда адначасова карыстаўся вядомасцю як адзін з 
найлепшых у Парыжы выкладчыкаў музыкі. У сярэдзі-
не 1840-х ён - дырэктар Італьянскай оперы ў Парыжы. 
У 1873 г. у Варшаве выйшла кніга Н. Орды “Граматыка 
музыкі”, аб якой добра адзываўся С.Манюшка.

Нарадзiўся мастак у вёсцы Варацэвічы (цяпер 
Янаўскі раён Берасцейскай вобл.) у сям’і маршалка 
шляхты Кобрынскага павета, інжынера-фартыфіката-
ра Міхала Орды, які даў сыну імя францускага імпера-
тара. Вучыўся ў Свіслацкай гімназіі, пасля – у Вiленскім 
унiверсiтэце. За ўдзел у рэвалюцыйнай групоўцы ў 
1827г. быў выключаны і больш за год праседзеў у тур-
ме. Эміграваў у Парыж. Першы альбом з літаграфіямі 
Орды выйшаў пасля ягонай смерці ў Аўстрыі. 

Да сёння спадчына мастака яшчэ не сабраная 
цалкам, ніхто пэўна не ведае нават колькасці яго 
прац. Вялікая частка малюнкаў зберагаецца ў музеі 
ў Кракаве. Помнік мастаку усталяваны у г. Янава, а 
ў цэнтры французскай сталіцы адкрыта памятная 
дошка ў яго гонар.

віктар буракоў 
(нар. 1931)

Выдатны вучоны-фізік.
Асабліва шмат Віктар Сямёнавіч дасягнуў у галіне 

фізікі плазмы. Ім распрацаваны новыя спосабы выка-
рыстання лазераў у дыягностыцы плазмы, арыгіналь-
ны метад вызначэння аптычных параметраў плазмы 
і спосабы атрымання рэгулярнага рэжыму генерацыі 
лазераў з дапамогай эразійнай плазмы. Па ініцыятыве 
В. Буракова створаны першы айчынны ўнутрырэза-
натарны лазерны спектрометр, які характарызуецца 
больш высокай адчувальнасцю, чым традыцыйныя 
спектрометры. Бураков кіраваў стварэннем першага 
ў Беларусі эксімернага лазера, які шырока ўжываецца 
зараз у хірургіі вока і паўправадніковай вытворчасці.

В. Буракоў – аўтар больш за 250 навуковых прац 
і вынаходніцтваў. Манаграфія “Практычнае кіраўніц-
тва па спектральным аналізе” выдадзеная ў Беларусі 
(1960) і Англіі (1964). За навуковыя дасягненні яму 
прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР.

У 1995г. Амерыканскім біяграфічным інстытутам 
Віктару Буракову прысвоена званне “Чалавек года” 
за выдатныя адкрыцці і здзяйсненні, а таксама за 
высакародны прыклад, які ён паказвае сабой для 
ўсяго чалавецтва.

Нарадзіўся вучоны у вёсцы Забалацце Ушацкага 
раёна. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт БДУ. 
Працаваў першым дырэктарам вопытна-вытворчага 
прадпрыемства АН СССР па стварэнні ўнікальных 
фізічных прыбораў і абсталявання. Быў членам бюро 
навуковых саветаў АН СССР, галоўным рэдактарам 
шэрагу навуковых часопісаў. Арганізатар Інстытута 
малекулярнай і атамнай фізікі АН БССР, у цяперашні 
час – старшыня навуковага савета па прыборабуда-
ванні пры Прэзідыуме НАН Беларусі.

казімір семяновіч 
(каля 1600 - пасля 1651)

Інжынер і тэарэтык артылерыі. Найбольш вядомы 
як аўтар выдадзенай у 1650 г. у Амстэрдаме кнігі 
“Вялікае мастацтва артылерыі”, у якой Семяновіч 
падсумаваў і развіў вопыт тагачаснай артылерыйскай 
справы. Кніга атрымала прызнанне і поспех ва ўсёй 
Еўропе. У хуткім часе яе перавыдалі французы, затым 
немцы і англічане. Кніга на працягу 150-ці гадоў была 
адной з найважнейшых у Еўропе навуковых прац па 
артылерыі і піратэхніцы. Мелася яна таксама ў біб-
ліятэцы Пятра І. Акрамя таго, Казіміру Семяновічу 
належыць вынаходніцтва спосабу стварэння шматс-
тупеньчатых ракет. Ён жа прыдумаў іх дадатковыя 
рухавікі і стабілізатары.

Шляхам назірання за работай ракетчыкаў пры 
запаўненні порахам ракеты ён зрабіў выснову аб іс-
наванні кінетычнай энергіі за 35 гадоў да ўвядзення 
Лейбніцам гэтага паняцця.

Паходзіў Казімір Семяновіч з Віцебшчыны. Вучыўся 
ў Віленскай акадэміі. Удзельнічаў у вайне Рэчы Пас-
палітай з Масковіяй. Выехаўшы ў Нідэрланды, браў 
удзел у аблогах розных гарадоў войскамі Фрыдрыха 
Г. Аранскага, што дазволіла яму добра вывучыць зб-
рою. Кароль Рэчы Паспалітай адклікаў Семяновіча з 
Нідэрландаў і прызначыў яго інжынерам у кароннай 
артылерыі. Хутка ён зноў выехаў ў Галандыю і выдаў 
пры падтрымцы эрцгерцага Леапольда-Вільгельма 
Габсбурга свой знакаміты трактат. Адной з версій аб 
прычынах смерці інжынера з’яўляецца падазрэнне ў 
забойстве яго рамеснікамі-піратэхнікамі за тое, што 
у кнізе ён выдаў сакрэты іх майстэрства.

Эксімерны лазер

малюнак: Larry Toschik 
выява з сайта nasa.gov



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

люба КаВалЁВа

Паводле dzedzich.org

Больш за тыдзень у вёсцы Залессе Камянецкага 
раёна праходзіў арганізаваны “Дзедзічам” летнік 
“Чароўны дом еўрапейскіх сустрэч”.

За гэты час летнік наведала каля 30 чалавек. Гэта 
былі і сябры “Дзедзіча”, і госці з Менска, Камянца, 
Высокага, Гомеля, Баранавічаў і Луцка (Украіна).

Нагадаем, што восенню мінулага года ў вёсцы 
Залессе “Дзедзіч” набыў прыгожы цагляны дом 1931 
года пабудовы. Цэлую вясну там паступова вялася 
падрыхтоўка да будаўнічых прац, якія пачаліся на 
пачатку жніўня.

Пасля рэканструкцыі, у траўні 2010г. там з’явіцца 
новае непаўторнае месца для цікавых сустрэч, аду-
кацыйных праграм, моладзевых абменаў, летнікаў, 
культурных імпрэз і музычных фэстаў.

Таму на працягу летніка ўсе яго ўдзельнікі не толькі 
адпачывалі і цікава праводзілі час сярод вясковых кра-
явідаў, але і плённа працавалі разам з будаўнікамі.

на фота: “Дзяўчаты з Луцка працавалі за дваіх”, 
“Паэт Уладзімір Някляеў паказвая, якую рыбу лавіў у 
навакольных азёрах”, “Вадаправода ў Залессі пакуль 
няма”, “Падчас працоўнай нарады”.

летнік з “дзедзічАм”
“чароўны дом еўрапейскіХ сустрэч”. Фотаўражанні!

Зараз вялікі попыт мае ежа хуткага прыгатавання, 
іншымі словамі - фастфуд. На прыгатаванне такой 
ежы не трэба марнаваць шмат сілаў, часу. таму 
фастфуд вельмі запатрабаваны. але такая ежа мае 
шмат адмоўных рысаў. Напрыклад, утрыманне 
розных хімічных дадаткаў, якія і складаюць ас-
ноўную частку прадукта. 

Не толькі фастфуд утрымлівае хімічныя дадаткі. На-
ват смачнае печыва, якое бацькі з радасцю купляюць 
сваім дзецям, мае масу шкодных дадаткаў. У склад 
прадукта ўваходзяць не сапраўдныя інгрэдыенты, 
а ўсяго толькі араматызатары. Але, тым не менш, 
варта прызнаць, што ад усіх хімічных дадаткаў ежа 
становіцца толькі смачней. 

Я пагаварыла з адной з сваіх сябровак аб шкодзе 
фастфуду, хімічных дадаткаў і ў адказ пачула: “ Смачна 
– не значыць карысна. Напрыклад, чыпсы Lays ка-
рыстаюцца шырокай папулярнасцю ў моладзі. Але які 
ўплыў аказваюць гэтыя чыпсы на страўнік? Я хацела б 
прывесці прыклад з уласнага жыцця. Праз меру ўжы-
ваючы чыпсы, я не думала аб сваім здароўі, але толькі 
калі атруцілася імі, моцна пашкадавала аб зробленым. 
З тых часоў я імкнуся не ўжываць падобнага роду ежу, 
але пазбавіцца ад гэтай звычкі не так лёгка”. 

Мой тата сказаў, што “ролтан” у асноўным склада-
ецца з хіміі, кансервантаў, якія захоўваюць прадукт, 
але аказваюць адмоўны ўплыў на страўнік. Ежа, 
вырабленая ў “Макдоналдсе”, катэгарычна супраць-
паказаная падлеткам. Таму што арганізму, які расце, 

патрэбна здаровая ежа, што ўтрымлівае вітаміны і 
кальцый, а ежа, прыгатаваная ў “Макдоналдс”, не дае 
арганізму патрэбнай колькасці пажыўных рэчываў, 
– сказаў мой тата. 

Мой класны кіраўнік па прафесіі біёлаг, таму нельга 
не прыслухацца да яго меркавання. Яно гучала так: 
“Фастфуд - гэта вельмі шкодная ежа, бо не ўтрымлі-
вае практычна ніякіх пажыўных рэчываў і вітамінаў, а 
толькі шмат вугляводаў. Пры прыгатаванні фастфуду 
выкарыстоўваецца алей, які ўтрымоўвае канцэрагены 
(пры доўгай жарцы), а яны назапашваюцца ў арганізме 
і выклікаюць разнастайныя захворванні, у тым ліку 
і анкалагічныя. Таксама шкодныя і хімічныя дадаткі 
для нашага арганізма, яны здольныя назапашвацца 
і выклікаць захворванні і мутацыі. Наша экалагічнае 
становішча і так пакідае жадаць лепшага, а мы яшчэ 
дадаем нагрузкі на наш арганізм”.

Маё меркаванне аб ужыванні “карыснай” ежы нель-
га назваць станоўчым, але і нельга назваць адмоўным. 
Я сама, як і шмат хто, ужываю ежу, якая ўтрымлівае 
мноства хімічных дадаткаў. Пазбегнуць гэтага ў 
цяперашні час проста немагчыма. Вакол нас ежа, 
поўная фарбавальнікамі, араматызатарамі, рознымі 
кіслотамі. Напрыклад, у склад чыпсаў уваходзяць не 
натуральныя прадукты, а ўсяго толькі ўзмацняльнікі 
смаку, паху. Натуральныя прадукты – гэта садавіна, 
гародніна, але пры іх вырошчванні таксама выкарыс-
тоўваюцца хімічныя дадаткі. 

Празмернае ўжыванне фастфуду і падобнай ежы 
падвышае рызыку захворвання ракам на 40%. Акрамя 

“смАчнА”      “кАрыснА”≠

гэтага развіваюцца такія хваробы, як цыроз печані, 
гастрыт і розныя сардэчныя захворванні. 



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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АБ’явы

Прэс-служба “ДЗеДЗІЧа”

абласная арганізацыя Партыі БНФ

Колькі разоў вам хацелася спраўдзіць сваю 
даўнюю мару і рвануць з сябрамі куды-небудзь 
далёка, туды, дзе ніколі не былі? І колькі раз 
вам даводзілася саступаць і пасаваць перад 
рэаліямі жыцця? Ці то складанасць, а падчас 
і немагчымасць атрымання візы, ці то проста 
велізарныя фінансавыя намаганні – усё гэта 
рабіла здзяйсненне вашай мары немагчымым, і 
мара заставалася толькі марай. ДЗеДЗІЧ дае нам 
магчымасць зрабіць нашыя мары рэальнымі! 

Сёлета група моладзі з “Дзедзіча” атрымала ўні-
кальную магчымасць сваімі вачыма пабачыць адну з 
найцікавейшых краін Еўропы і свету – Румынію.

На працягу цэлага тыдня ў горадзе Баташані, што 
на паўночным усходзе Румыніі, ажыццяўляўся міжна-
родны праект, удзел у якім узялі прадстаўнікі Англіі, 
Францыі, Партугаліі, Румыніі, Беларусі, Украіны, Грузіі 
і Арменіі. У межах дадзенага праекту праводзіўся ме-
дыя-лагер, які і стаў нагодай для сустрэчы.

Удзельнікі лагеру былі размешчаны ў прыгожым 
чатырохзоркавым гатэлі “Марыя”, які знаходзіўся 
акурат у цэнтры горада, што дало нам магчымасць 
штодня наведваць розныя цікавыя мясціны і масавыя 
забаўляльныя мерапрыемствы горада. А рэстарацыя, 
што была пры гатэлі, дала магчымасць пазнаёміцца з 
нацыянальнай кухняй і не пакінула абыякавымі нават 
самых заўзятых гурманаў.

Мэтай дадзенага лагеру стала назапашванне відэа- 
і фотаматэрыялаў аб самім горадзе Баташані, якія 
ў адпаведнасці з патрабаваннямі праекту павінны 
былі змяшчацца на афіцыйным інтэрнет-рэсурсе 

(http://metamap.fr) і выконваць функцыю своеасаб-
лівай рэкламы горада. А для нас гэта стала цудоўнай 
магчымасцю атрымаць досвед у галіне прафесійнага 
карыстання фота- і відэаапаратурай, а таксама якасна 
новых сродкаў апрацоўкі атрыманых матэрыялаў.

Само сабой зразумела, што такая праца не патра-
бавала ад нас шмат намаганняў і хутчэй нагадвала 
захапляльную забаву. Такім чынам, мы мелі даволі 
шмат вольнага часу.

Цікавая культурная праграма ніякім чынам не 
замінала агульнаму адпачынку, а хутчэй рабіла яго 
больш разнастайным і незабыўным. Нацыянальныя 
вечарыны далі магчымасць пазнаёміцца з самабытнай 
культурай краін-удзельніц, пачаставацца стравамі і на-
поямі іх нацыянальных кухняў, а таксама пазнаёміць 
усіх з Беларуссю і выклікаць у прысутных вялікае 
жаданне наведаць нашу краіну. Паездка ў Карпаты 
і наведванне сярэднявечных кляштараў яшчэ доўгі 
час будзе нагадваць пра сябе прыемнымі ўспамінамі. 
А культурныя імпрэзы з удзелам адміністрацыі і мэра 
горада далі магчымасць адчуць сябе не проста чака-
нымі, але і ганаровымі гасцямі ў Баташані. 

У вольны час самай ўлюбёнай забавай ва ўсіх удзель-
нікаў праекту, безумоўна, было купанне ў басэйне 
гатэля, у тым ліку і ўначы. Прагулкі па начным горадзе 
ці гарадскім парку стваралі спрыяльныя ўмовы для 
інтэграцыі і наладжвання цёплых сяброўскіх сувязяў 
са сваімі аднагодкамі. А наведванне кавярняў, дыска-
клубаў і караоке-бараў рабіла наш адпачынак больш 
поўным і разнастайным.

Выдатнае надвор’е, добра падрыхтаваная куль-
турная праграма і сяброўскае асяродзе зрабілі наша 
падарожжа ў Румынію незабыўным і падаравалі нам 
шмат новых сяброў і цудоўных успамінаў.

Што дае нам і можа даць табе, шаноўны чытач, 
удзел у такіх праектах? Адказ відавочны! 

Нават калі не браць пад увагу магчымасць на-
ведвання іншай краіны, што, пагадзіцеся, зусім не 
кепска, мы атрымліваем цэлую купу адных толькі 
плюсаў. Атрымаць і ўдасканаліць досвед па валоданні 
фота- ці відэакамерай, засвоіць сучасныя методыкі 
апрацоўкі медыяматэрыялаў – хіба гэта не плюс?! 
Вывучыць новыя мовы ці ўдасканаліць веды па ўжо 
вядомых таксама не кепска?! Пазнаёміцца са сваімі 
аднагодкамі з іншых краін, знайсці сяброў, а можа і 
сваё каханне, ці проста цікава правесці час - для ка-
госці проста здзяйсненне мар!

Будзь разам з намі і ты будзеш разам з Еўропай!

у румынію
з “дзедзічам”

aBiBock

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;
- Наладзіць 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) 222-58-28 (Уладзімір).
таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.
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дАрэчы Піць трэба з бабамі, каб потым да іх не ехаць.
***

Свякруха маёй цешчы - мой сябар.
***

Даўно вядома, што 20% людзей робяць 80% працы. 
Нядаўна высвятлілася, што 80% людзей лічаць, што 
яны ўваходзяць у гэтыя 20%.

***
Тэхнічка, якая прапрацавала ў школе 20 гадоў, 

можа з адлегласці 100 метраў патрапіць анучай у 
рухомую цэль.

***
А ці ведаеце вы, што пілоты Формулы-1 вытрым-

ліваюць прыблізна такія ж перагрузкі, як бландынка 
падчас чытання.

***
Я працёр падлогу, выцер пыл, памыў адзежу, раза-

браўся з посудам, прыбраўся, памыў ванну і туалет... 
Я хачу ажаніцца з сабою!

***
- Калі не ведаеш, што мне падарыць - купі касме-

тыку, я дам спіс.
- Ну-у-у-у, так не цікава... Сюрпрызу ніякага не 

будзе...
- А каб быў сюрпрыз - дадай шакаладку. Я скажу, 

якую.
***

На прэм’еры фільма “Чужыя” ў Малдавіі гледачы 
так спалохаліся, што заклалі экран цэглай.

***
Яна чакала яго ўсё жыццё. А вось раптоўнага вяр-

тання з камандзіроўкі не чакала.
***

Жонку трэба біць, нават калі не ведаеш, за што. Яна 
сама ведае (арабская прыказка).

***
Не ведаю, хто такая Спаць - але я яе хачу...

***
Аська. Хлопец - дзяўчыне:
- Зрабі мне мінет.
- Я зараз падыйду, але толькі мінет ты будзеш 

мне рабіць.
- Блін... Аляксандр Іванавіч, выбачайце, укладкамі 

памыліўся!
***

Патрапіў мужык у рай і пытае ў Бога, маўляў, а 
як там - у пекле. Той адпускае яго на пару гадзінаў 
паглядзець. 

Мужык глядзіць - а там жытуха проста кіпіць: усе 
абдолбаныя на тачках з дзеўкамі катаюцца, піва, га-
рэлка - ракой. Не жыццё - а проста вечны кайф.

Вяртаецца ён назад і просіць Бога адправіць яго ў 
пекла. А Бог яму адказвае, што, маўляў, ты, мужык, 
надта праведным быў на зямлі, і грахоў не меў, таму 
табе месца ў раі. Мужык тады і просіцца адпусціць яго 
на тыдзень на зямлю, маўляў - усё выпраўлю. 

Бог згаджаецца. Мужык, патрапіўшы на зямлю, 
і пачынае поўны верцеп: п’янкі, гулянкі, забойствы, 
гвалтуе ўсіх запар. 

У апошні дзень трапляе ў нейкі прытон і там яму 
пад руку трапляецца старэнькая бабка гадоў 90. Ён і 
яе згвалціў па поўнай праграме. Губляе прытомнасць, 
а калі ачуняў, бачыць - зноў у раі!!!

Ён ідзе да Бога і пытае, што такое!!! А той кажа: 
- Так, грахоў ты нарабіў нямала, на тры жыцці ў пек-

ле хопіць. Але памятаеш, ты пад канец бабку згвалціў? 
Дык вось не паверыш - АДМАЛІЛА.

Тата з сынам, гуляюць у хованкі. Тата:
- Ну дзе ты? Дзе ты? Здаюся! Выходзь! І адкуль 

ты ведаеш такія месцы, пра якія я і не ведаў раней? 
Ну, прызнавайся!

- Дзядзька распавёў!
- Які дзядзька?
- Які да мамы прыходзіць, калі цябе няма.

***
Калі кату насыпаць грануляванай кавы ў латок 

замест напаўняльніка, то можна яго сур’ёзна збян-
тэжыць. Самі глядзіце: кот прыйшоў, папісаў у латок, 
а лапкі чамусьці ў дзярме. Збянтэжыўся. 

АЛЕ ГЭТА ЯШЧЭ НЕ ЎСЁ! Усякі ахайны кот лапкі 
потым абліжа. Дык вось - наліжацца кавы і будзе яшчэ 
поўночы не спаць і думаць: як так выйшла - быццам 
бы папісаць хадзіў... Раніцой будзе сонным, хмурным. 
І латка асцерагацца.

***
Жыццё ў доме цякло спакойна, пакуль мая жонка 

не ўбачыла, як суседка мые агульны калідор швабрай, 
на якую накручаны мае трусы.

***
Звычайна дзяўчынкі кахаюць лялячак, а хлопчыкі 

– прыгожыя машынкі. Але гэта толькі да 17 гадоў. А 
потым усё становіцца наадварот.

***
Калі ты ходзіш без гузіка на пінжаку, значыць, табе 

час або жаніцца, або разводзіцца.
***

Учора вучыў продкаў асноўным момантам працы 
з кампутарам. Цяпер я зразумеў, чаму пазазямныя 
цывілізацыі не жадаюць ісці з намі на кантакт.

***
Рэктар БрДУ прагледзеў каштарыс, які яму прынес 

дэкан фізфака і, уздыхнуўшы, сказаў:
- Чаму гэта фізікі заўсёды патрабуюць такое да-

рагое абсталяванне? Вось, напрыклад, матэматыкі 
просяць толькі грошы на паперу, алоўкі і сціркі.

І, падумаўшы, дадаў:
- А філосафы – тыя яшчэ лепш. Ім нават сціркі не 

патрэбныя.
***

Пераклад - як жанчына: калі верны, то непрыгожы, 
калі прыгожы, то няверны.

***
Два габрэі з’ехалі з Расеі - адзін у Ізраіль, другі - ў 

Нямеччыну. Праз год яны стэлефанаваліся:
- Ізя! Ты не ўяўляеш, як мне пашанцавала. Я жыву 

ў Хайфе, у мяне свая крамка, тут усе нашы, надвор’е 
выдатнае - я шчаслівы!!!

- Абраша! А як мне пашанцавала! Я жыву ў Мюн-
хене, працую ў мясцовым крэматорыі. Ты не паверыш 
- Я СПАЛЬВАЮ НЕМЦАЎ!!!

***
Я хутка састарэю і памру, а Хруша і Сцяпашка ўсё 

такія ж маладыя і ў іх новыя бабы.
***

- Мама, вось мой хлопец, пазнаёмся. Не п’е, не 
паліць, мацюкі не гне!

- А табе з ім не сумна, дачушка?
***

Вавёрачка, якая засушыла на зіму не тыя грыбы, 
увесь студзень крала ў турыстаў дыскі Дэпеш Мод.

Калі жанчына хутка здалася мужчыне, то гэта не 
яго заслуга, а ўсіх тых, якія былі ў яе раней.

***
Рэклама: Новы М&М’s з семечкамі - для гламур-

ных гопнікаў!
***

Хлопчык Пеця, які хварэе на дальтанізм, дагэтуль 
упэўнены, што збірае кубік Рубіка за 20 секунд...

***
Хлопец - дзяўчыне:
- Ведаеш, нам лепей расстацца.
- Чаму?
- Як табе сказаць... Не хачу пакрыўдзіць - яшчэ не 

сустракаў дзяўчыну тупей за цябе.
- Чаму?
- Ну, проста такія яшчэ не трапляліся мне на жыц-

цёвым шляху.
- Чаму?!?
- Вось блін!!!

***
Адна цётка неяк вырашыла завесці папугая. Пайшла 

ў заакраму, і ўбачыла там вялікую і вельмі прыгожую 
птушку. Пытае ў прадаўца:

- Колькі гэты папугай? 
- 50 даляраў.
- Як, за такога прыгожага папугая ўсяго 50 да-

ляраў? 
- Ды ведаеце, ён раней у публічным доме жыў, і 

такое сказануць можа... Мы ўжо яго некалькі разоў 
прадавалі; усе назад прыносяць. Проста не ведаем, 
што рабіць з ім. 

Цётка падумала, і вырашыла, што яна ўжо як-не-
будзь справіцца. Купіла папугая, прынесла дахаты. 
Ён кажа:

- Новы дом, новая мадам. 
Ну, цётка думае, гэта нічога. Тут вяртаюцца са шко-

лы дзве яе дачкі. Папугай кажа: 
- Новы дом, новая мадам, новыя б... 
Яны спачатку крыху пакрыўдзіліся, але маці ім усё 

растлумачыла, і яны разам пасмяяліся. А тут і муж з 
працы вяртаецца. Папугай: 

- Новы дом, новая мадам, новыя б... Вася, пры-
вітанне! 

***
Прыехаў Чапаеў пасля вучобы ў Еўропе да сябе ў 

вёску. Там Пецька яго і пытае: 
- Якія навукі вывучалі, Васіль Іваныч?
- Псіхалогію, педагогіку, філасофію.
- А што такое псіхалогія?
- Я табе на прыкладзе раскажу. Ёсць дзве роты 

салдатаў: адна чыстая, другая ўвесь дзень на вучэннях, 
брудная. Пытанне: якая з іх першая ў лазню пойдзе?

- Ну, не ведаю!
- Першая пойдзе брудная, бо чыстая можа пачакаць!
- Аааа. А што такое педагогіка?
- І гэта на прыкладзе растлумачу. Ёсць дзве роты 

салдатаў: адна чыстая, другая брудная, якая першая 
ў лазню пойдзе?

- Брудная!
- Не Пецька першая пойдзе чыстая бо пасля бруднай 

у лазні будзе брудна мыцца! 
- Добра, а што такое філасофія?!
- І на гэты выпадак ёсць прыклад. Ёсць дзве роты: 

адна чыстая, другая брудная, якая ў лазню першая 
пойдзе? 

- А ХРЭН яго ведае...
- Вось гэта Пецька і ёсць ФІЛАСОФІЯ!


