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Будзь разам з 
“Дзедзічам”! 

Пішы: 
dzedzich@tut.by

ЛібераЛізацыя не дЛя ўсіх
На сябраў Дзедзіча ціснуць

ВаршаВа – Менск
Непараўнальныя параўнанні

Лета на тры «б»
Басовішча, Бандэрштат, Be Free

трасянка –
мова of next generations?

2 4 6 8

не спаць!
Сябры! Ці варта проста ляжаць на канапе і нічога 
не рабіць у самы лепшы перыяд свайго жыцця? 
Ці можна закопваць свае таленты ў зямлю і рабіць 
так, каб пра вас ніколі не пачулі і не ўспомнілі? 
Калі ты сапраўдны студэнт, то адкажаш – не! 

Студэнцтва – гэта такая супольнасць, якая ніколі не 
будзе сядзець на адным месцы, а заўжды займаецца 
справай. Хто самыя зацятыя падарожнікі, што езд-
зяць і знаёмяцца са светам? Хто піша самыя лепшыя 
вершы і нататкі? Хто гучней за ўсё змагаецца за свае 
правы? Ну і хто пражывае сваю маладосць весялей 
за ўсіх? Адказ адзін – мы, студэнты!

А калі да ўсяго гэтага студэнт можа праводзіць 
свой час з карысцю для Радзімы, то, у лепшых 
беларускіх традыцыях, такія людзі трапляюць у 
гісторыю і застаюцца ў добрай памяці сваіх сяброў 
і знаёмых.

А як жа аб’яднаць бурлівае жыццё маладосці з ка-
рыснай дзейнасцю для Радзімы? Такую магчымасць 
можа даць вам “Дзедзіч” – суполка, дзе вольнае 
студэнцтва даўно знайшло для сябе адказы на ўсе 
вышэйзгаданыя пытанні. 

Дзедзічы ўжо 10 год займаюцца арганізацыяй 
вандровак па Беларусі і па-за яе межамі, кожны год 
ладзяць летнікі для моладзі. Гэта рэальны шанец 
пазнаёміцца з гісторыка-культурнай спадчынай сваёй 
краіны і адпачыць. Акрамя гэтага газета “Дзедзіч” 
зноў  і зноў адкрывае новыя таленты Берасцейшчыны. 
Шмат у каго шлях да кар’еры журналіста пачынаўся 
менавіта з гэтага выдання. Ды і людзі з іншымі 
здольнасцямі (эколагаў, краязнаўцаў і інш.) ніколі 
тут не губляліся. 

Калі ў цябе ёсць жаданне далучыцца да людзей 
такога кола, проста адкажы на наступныя пытанні і 
дашлі SMS з адказамі на нумар (029) 222-58-22. Мы 
абавязкова звяжамся з табою і запросім дзейнічаць 
разам!

1. Хто атрымаў перамогу ў Аршанскай бітве?
а) Маскоўскія войскі
б) Натаўскія войскі
в) Войскі ВКЛ і Польшчы

2. Які з гэтых твораў напісаў Я. Купала?
а) Паўлінка
б) Тарас Бульба
в) Уладар пярсцёнкаў

3. Якое мора мае Беларусь?
а) Столінскае
б) Менскае
в) Мядзельскае.

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)

За апошнія два тыдні сем чалавек з ліку 
заснавальнікаў аб'яднання мелі непрыемныя раз-
мовы са сваім кіраўніцтвам. І ўсюды аднолькавая 
нагода – кіраўнікам прадпрыемстваў і дзяржустаноў 
тэлефанавалі з 
аблвыканкама ці 
наўпрост з КДБ 
з патрабаваннем 
прымус іць  ся-
бра «Дзедзіча» 
адклікаць свой 
подпіс пад прата-
колам устаноўчага 
с х о д у  л ю б ы м і 
сродкамі, нават пагражаючы звальненнем.

Нагадаем, што ўстаноўчы сход моладзевай 
арганізацыі адбыўся 29 жніўня. На ім прысутнічала 
32 чалавекі, якія ў вызначаным заканадаўствам па-
радку абвесцілі свой намер утварыць грамадскую 
арганізацыю. 

28 верасня ўсе дакументы былі канчаткова аформ-
леныя і перададзеныя ва Упраўленне юстыцыі Бе-
расцейскага аблвыканкама. Да гэтага яны прайшлі 
некалькі этапаў унутранай юрыдычнай праверкі. Па-
воде слоў аднаго з заснавальнікаў БАМГА «Дзедзіч» 
Віктара Клімуса «не было ніводнай зачэпкі, каб не 
зарэгістраваць «Дзедзіч». Мы некалькі разоў правяралі 
ўсе дакументы на адпаведнасць заканадаўству, пры-
цягваючы да гэтай дзейнасці адмыслоўцаў у галіне 
права».

Відаць, зачэпак, каб адмовіць у рэгістрацыі, не 
знайшлі ані ва Упраўленні юстыцыі, ані ў іншых 
зацікаўленых установах. Таму вырашылі дзейнічаць 
правераным спосабам – званкамі з пагрозамі.

Тэлефанаванні з патрабаваннем правесці «тлума-
чальную размову» атрымалі рэдактар берасцейскай 
раённай газеты «Зара над Бугам»  Курэц А.М., дырэк-
тар «Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі» 
г. Баранавічы Весялоў І.С., загадчыца дашкольнай 
установы «Яслі-сад № 32» Берасця Тапальніцкая 
Ж.Б., а таксама шэраг іншых. У асноўным суразмоўцы 
прадстаўляліся супрацоўнікамі Упраўлення па ідэалогіі 
Берасцейскага аблвыканкама – у чатырох з сямі 
выпадкаў. Адзін раз прагучала імя старшыні гэтага 
ўпраўлення спадара Рагачука А.С. 

Падчас размоў кіраўнікоў з актывістамі «Дзедзіча» 
гаворка ішла пра выключную шкоднасць дзейнасці 
гэтай арганізацыі, а таксама сур'ёзнасць наступстваў 
знаходжання ў яе шэрагах. 

Часам размо-
вы мелі добра-
зычлівы характар, 
часам - характар 
адкрытага  за -
палохвання. Але 
выніку не дасягнуў 
ніводны з метадаў 
– ніхто з сябраў 
арганізацыі  на 

дадзены момант не адмовіўся ад свайго подпіса пад 
пратаколам устаноўчага сходу арганізацыі. Большасць 
з заяўнікаў і не збіраецца гэтага рабіць нават пры са-
мым жорсткім ціску. 

Кіраўніцтва «Дзедзіча» у сваю чаргу рыхтуе з на-
годы пераследу актывістаў скаргу ў абласную праку-
ратуру. Старшыня Рады БАМГА «Дзедзіч» Дзмітрый 
Шыманскі выказвае здзіўленне жорсткасці метадаў, 
якія абралі ўлады, каб адмовіць у рэгістрацыі грамад-
скага аб'яднання:

- Нягледзячы на ўсе заявы пра пэўную адлігу для 
дзейнасці грамадскіх арганізацый у Беларусі, мы 
ад самага пачатку не мелі асаблівых спадзяванняў 
на тое, што «Дзедзіч» будзе зарэгістраваны. У 
беларускім заканадаўстве ёсць безліч зачэпак, каб 
адмовіць у рэгістрацыі арганізацыі нават з найбольш 
дасканала падрыхтаванымі дакументамі. І гэта вельмі 
распаўсюджаная практыка. Але тое, што берасцейскія 
ўлады карыстаюцца жорсткімі метадамі ціску на на-
шых актывістаў у стылі самых змрочных для дэма-
кратычнага руху часоў, выклікае шчырае здзіўленне 
і шкадаванне. Сістэму, якая прызвычаілася жорстка 
пераследаваць усіх, хто з ёй не згодны, будзе вельмі 
цяжка перабудаваць.

Цягам наступных двух тыдняў Упраўленне юстыцыі 
мусіць даць афіцыйны адказ на заяўку аб рэгістрацыі 
«Дзедзіча». Але ж яе змест большасці сябраў 
арганізацыі зразумелы ўжо зараз.

Адным рАдком

2010 год павінен быць го-
дам беларускай мовы!
Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і 
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Ска-
рыны распачынаюць з 14 кастрычніка кампанію 
па зборы подпісаў за абвяшчэнне наступнага года 
Годам роднай мовы.

Гэтая ініцыятыва была агучана на нядаўнім Пятым 
з’ездзе беларусаў свету і падтрымана Радай Тавары-
ства беларускай мовы. І ЗБС “Бацькаўшчына”, і ТБМ 
ужо накіравалі звароты да Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь з тым, каб адпаведны ўказ быў выдадзены. 
А цяпер заклікаюць грамадзян Беларусі падтрымаць 
гэтую ініцыятыву.

Як вынік, абвяшчэнне наступнага года Годам род-
най мовы мусіць пацягнуць за сабой распрацоўку 
і рэалізацыю на дзяржаўным узроўні канкрэтных 
захадаў па папулярызацыі беларускай мовы і 
беларускамоўнай культуры ў грамадстве, пашырэнне 
сферы яе ўжывання.

Родная мова ёсць найвялікшым багаццем, дадзе-
ным кожнай нацыі, са знікненнем якога само існаванне 
пэўнага народа і створанай ім дзяржавы, яго ўнікальны 
характар, тое, што робіць яго адрозным ад іншых 
народаў свету, ставіцца пад пагрозу. Сённяшні стан 
беларускай мовы выклікае вялікую занепакоенасць. 
Дастаткова толькі ўзгадаць, што на пачатку бягучага 
года ЮНЕСКА аднесла беларускую мову да моваў, якім 
пагражае знікненне.

Улічваючы, што 2009-ы быў абвешчаны годам Род-
най зямлі, цалкам лагічным і паслядоўным  падаецца 
абвяшчэнне наступнага года Годам роднай мовы. Тым 
больш, што менавіта з 2010г. ўводзіцца ў дзеянне 
новая рэдакцыя правіл беларускага правапісу, што 
не рабілася ад 1959г.

Усіх, каму неабыякавы лёс роднай мовы, запрашаем 
далучыцца да кампаніі па зборы подпісаў. Загрузіце 
сабе падпісныя лісты і распаўсюдзьце сярод Вашых 
знаёмых. Падпісаныя лісты просім дасылаць самім на 
ўказаны ў лісце адрас.

Загрузіць падпісны ліст можна з сайта «Дзедзіча» 
http://dzedzich.org.

dzedzich.org

Прэс-служба ДЗеДЗіча

ЛіберАЛізАцыя
не для ўсіх

НАМ ПА ДАРОЗЕ

МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Любіш праўду?  
Прагнеш справядлівасці?  
Маеш што сказаць іншым?

Чытай, пішы, працуй з намі. 
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by

Абяцанні дэмакратызаваць умовы грамадскай дзейнасці, дадзеныя беларускім ура-
дам сваім заходнім партнёрам, так і застаюцца абяцаннямі. Чарговае відавочнае 
сведчанне таму – працэдура рэгістрацыі берасцейскага абласнога моладзевага гра-
мадскага аб'яднання «дзедзіч», распачатая напрыканцы жніўня. 

dzedzich.org

DzeDzich 
Party
Напрыканцы лістапада Дзедзіч ладзіць тэматыч-
ную вечарынку dzedzich Party у беларускім стылі: 
танцы, беларуская музыка, нацыянальныя напоі, 
адпаведныя конкурсы і падарункі. 

Уваход будзе платны, але ж чыста сімвалічна :) 
Калі табе было б цікава паўдзельнічаць, тэле-

фануй ці смсь (029) 222-58-22, каб мы загадзя 
ведалі прыкладную колькасць гасцей.

Аб’яВы



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

                                dzedzich week-news

амерыканскі рок з 
беларускімі каранямі

“Мой пра-прадзед … Тата маёй прабабулі … 
нарадзіўся ў Пружанах ... Урэшце я дома!!!” – 
менавіта такім крыкам захаплення на чыстым, 
што называецца, American english пачаў учора ў 
Берасці свой канцэрт Дэн Кастэла – музыкант і 
спявак з Нью-Ёрка.  Сцэна клуба zio Pepe – першая 
на беларускай зямлі, якая дачакалася вядомага 
амерыканскага спевака з беларускімі каранямі.

Дэн Кастэла нарадзіўся на Хэлоўін, вырас у Нью-
Ёрку і ўжо з пяцігадовага узросту пачаў выходзіць 
на тэатральную сцэну. Але свае песні пачаў пісаць і 
выконваць параўнальна нядаўна – у 2005г. Стыль, у 
якім грае Дэн, можна ахарактарызаваць як кантры, 
або – па-просту – фольк. Але сустракаюцца і выразна 
рокавыя кампазіцыі, і элементы джаза і нават рэпа. 
Таму прыпісаць Дэну нейкі асобны канкрэтны стыль 
даволі цяжка.

Выступ Кастэлы быў вельмі яркім і насычаным. 
Адразу адчувалася, што на сцэне замежны артыст. 
Ён заўсёды смела і з усмешкай размаўляляў з 
публікай, шмат жартаваў, адчувай яе настрой, спяваў 
з ёй. Падчас выступу Дэна падумалася, што менавіта 
такім і павінен быць сапраўдны артыст – бясконца 
таленавітым, у меру сціплым, залімітава смелым і да 
канца шчырым. Як лічыць вядомая беларуская спя-
вачка Руся, “мегашчырасць” – і ёсць менавіта тое, чаго 
так не хапае айчынным артыстам, у якіх, паводле рок-
князёўны, “усё прыцягнута за вушы, і шмат пантоў”.

Творчасць Дэна Кастэлы чапляе не толькі музыкай, 
але і тэкстамі. Здавалася б амерыканец спявае пра 
надзённае – пра жыццё, людзей, сяброў, каханне, 
музыку – але тая шчырасць, з якой ён гэта робіць, 
наўрад ці хоць каго-небудзь можа пакінуць абыя-
кавым. Хочаце ўпэўніцца – у вас ёсць яшчэ шанец. 
Дэн будзе гастраляваць па Беларусі цэлы тыдзень. 
Сёння яго можна пачуць у Баранавічах, у пятніцу – у 
сталічным клубе “Графіці”, у суботу – у віцебскім клубе 
“Чердачок”. З Віцебска Дэн накіруецца ў Гародню, а 
пасля – у Варшаву.

ПАсміхАйся :)
Успомніце, як часта вы, прабягаючы па мокрай 
вуліцы і намагаючыся утрымаць парасонік у руках, 
раптам спыняецеся насупраць яркай святочнай 
істоты, якая ўсміхаецца вам сонечнай вясновай 
усмешкай і суне нешта ў рукі. Каляровая паперка, 
якую вы несяцё да бліжэйшай урны, прапануе вам 
зайсці ў суседнюю краму атрымаць падарунак, 
даслаць СМС на нейкі нумар ці набыць чатыры 
тэлевізары, каб пяты атрымаць дарма.

Пра што гэта я? А я пра тое, чым звычайна займаюц-
ца нашыя студэнткі ў вольны (ці не зусім) ад заняткаў 
час і як зарабляюць грошы. Рэкламныя акцыі – вельмі 
папулярная рэч сярод будучых маладых спецыялістак 
нашых ўніверсітэтаў, таму мы вырашылі заглянуць ў 
закуліснае жыццё гэтай прафесіі. 

Сакрэт яе папулярнасці разгадаць не цяжка: пра-
цаваць трэба толькі некалькі гадзін у дзень, што 

дазваляе і на пары часам забягаць. Ды і асаблівай 
кваліфікацыі не патрабуецца – проста ўсміхайся 
шырэй. А заробак даволі прымальны – у сярэднім 2 
даляры ў гадзіну. Многія прамоўтэры (а менавіта так 
называюцца гэтыя яркія прыгожыя істоты) адзнача-
юць, што акцыі  - яшчэ і добрая магчымасць павысіць 
сваю камунікабельнасць. 

Мець зносіны з людзьмі – справа не заўсёды пры-
емная. Многія (асабліва чамусьці маладыя жанчыны) 
вельмі негатыўна рэагуюць, калі ім надакучваюць на 
вуліцы. А некаторыя мужчыны, уражаныя ўвагай мала-
дой прыгажуні, імкнуцца перайсці на іншую прыступку 
зносін. Ды і проста часам трапляюцца «городские 
сумасшедшие».

Але цяжэй за ўсіх прыходзіцца тым, хто працуе на 
дэгустацыях прадуктаў харчавання ў краме. Увечары 
туды прыходзіць “на запраўку” пэўны кантынгент. 
А тут ім адразу – халяўная закуска. Асабліва калі 
прапануецца пакаштаваць не ёгурт або цукеркі, а, на-

прыклад, каўбасу. Ну а на дэгустацыі піва без 
падвоенай аховы не абыйсціся. 

Для тых жа дзяўчын, хто хоча завесці но-
выя знаёмствы, прамоцыі  не лепшае месца. 
Знаёміцца або проста размаўляць не па тэме 
з прахожымі строга забаронена. 

Яшчэ адной з адмоўных рысаў, якую 
часта называюць нашыя прамоўтэркі, 
з’яўляецца тое, што з-за неабходнасці паста-
янна ўсміхацца і гаварыць пачынаюць балець 
мышцы твару і горла. 

Праца на рэкламных акцыях – справа 
збольшага студэнцкая: пасля заканчэння 
універа дзяўчыны звычайна кідаюць ёй 
займацца. Але пэўнага кар’ернага росту яна 
дасягнуць дазваляе: на філфаку, напрыклад,  
есць дзве студэнткі – Алеся і Віка, - якія ўжо 
паспелі стаць супервайзерамі, г.зн. яны 
падбіраюць прамоўтэраў на акцыі і каарды-
нуюць іх працу. Таму менавіта філфак зараз 
складае большасць працоўнага калектыву 
рэкламнай кампаніі. Віка нават знайшла сабе 
жаніха з мэнэджэраў  фірмы, якая замаўляла 
рэкламныя акцыі. 

Але не кожная дзяўчына можа стаць 
прамоўтэрам. Галоўны крытэрый тут, вядома, 
знешнасць. Рост не можа быць занадта малы 
ці вялікі. Ну і, вядома, дзяўчына мусіць быць 
даволі прывабнай. Але занадта яркая пры-
гажосць не вітаецца – гэта  адцягвае ўвагу. 
Таксама адцягваць увагу будзе незвычайная 
фрызура ці манікюр. Таму знешнасць павінна 
быць класічнай.

Юля, студэнтка, якая ўжо тры гады працуе 
на прамоцыях, так адказвае на пытанне, чаму 
яна абрала менавіта гэтую працу: 

– Можна падумаць, у мяне такі вялікі вы-
бар. Працу студэнтам (асабліва дзяўчынам) 
ніхто не прапануе. Я працавала на другім 
курсе у будатрадзе, але гэта цяжка і фізічна 
і псіхалагічна. Не вельмі прыемна, калі табой 
кіруе нейкая нецвярозая жанчына з цяжкім 
лёсам і дзевяццю класамі адукацыі. Акцыі для 
мяне – адзіная магчымасць зарабіць.

Таму можна падзякаваць надакучлівай 
рэкламе хаця б за тое, што яна корміць цвет 
нашай нацыі – студэнцтва. :)

Стэфанія МаЛЮТа

за грошы - Кто возьмёт билетов пачку, тот получит... 
- Водока-а-ачку!

Дыялог з папулярнага к/ф

Фота: photoclub.by



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Два сталічныя гарады Варшаву і Менск раздзяля-
юць толькі 500 кіламетраў, якія, між тым, разлуча-
юць Польшчу і Беларусь нават не ў геаграфічных, а 
хутчэй геапалітычных аспектах. Паміж краінамі па 
Заходнім Бугу, па лясах ды лугавых палетках пра-
лягла мяжа Захаду і Усходу, еС і СНГ, дэмакратыі 
і аўтарытарызму ды нарэшце вузкай і шырокай 
чыгуначнай каляіны, якая прымушае дзве начныя 
гадзіны пасажыраў цягніка «Менск-Варшава» 
нервова чакаць дазволу завітаць у той край, дзе, 
здаецца, нас чакаюць, але трапіць у які цяпер не 
ўсім проста.

Прынамсі ў мяне, дзякуючы навучальнаму візіту пад 
назвай «Польшча 89'-Беларусь 91' - непараўнальныя 
змены», арганізаванага Цэнтрам Міжнародных 
Стасункаў, пасля тыднёвага наведвання Варшавы 
ды шматлікіх сустрэч з прадстаўнікамі незалежнай 
грамадскасці і афіцыйных дзяржаўных устаноў, 
склалася ўражанне, што беларусаў у складзе «адзінай 
Еўропы» чакаюць. Толькі чакаюць не ў выглядзе чыста 
вылізанай на вуліцах і ў дварах «квітнеючай» краіны, а 
чыстай ад знявагі і паклёпу, забаронаў і дзікай хлусні, 
дубінак і грамадскіх страхаў.

Сталічны горад цяжка назваць адлюстраван-
нем усёй краіны, але ж гэтыя адміністрацыйна-
прывілеяваныя гарады нясуць на сабе ўвесь цяжар 
адказнасці за ўспрыманне краіны яе гасцямі.

Для Менска найлепшым кампліментам ужо стан-
дартна пачуеш: «Які ў вас чысты горад!», а вось бела-
рус Саша Рыбак пасля вяртання ў Беларусь сусветнай 
зоркай назваў Менск наогул самым чыстым горадам 
Еўропы. Яму лепш бачна, бо ён пра Еўропу, гледзячы 
са Скандынаўскага паўвострава, ведае значна больш, 
чым сціплыя местачковыя беларусы. А вось галоўную 
адметнасць Варшавы цяжка вызначыць: можа чыгун-
ка, што размяшчаецца пад зямлёю і зусім раптоўна 
выходзіць на паверхню ўжо на ўскрайку горада, а 
можа і сучасныя хмарачосы, якія суседнічаюць са 
сталінскім гігантам – Палацам культуры і навукі, 
альбо «старувка», што была пасля вайны адноўлена 
ў першапачатковым выглядзе. А зараз, павольна па 

ей гуляючы, не можаш і ўявіць, 
што будынкі гэтай часткі горада 
пасля ўзнаўлення адзначылі не так 
даўно толькі паўстагоддзя. Для 
жыхароў Варшавы, асабліва для 
мужчынскай яго часткі, вялікім го-
нарам з'яўляецца герб горада з вы-
явай русалкі з аголенымі грудзьмі. 
Да таго ж я заўважыў, што на 
шматлікай турыстычнай прадукцыі 
вытворцы павялічылі грудзі русалкі 
ў параўнанні з класічнымі памерамі, 
якія яны маюць на знакамітым 
помніку на рынкавай плошчы ў 
Старым горадзе.

Менск двухслаёвым аброжкам 
акружылі кальцавыя дарогі, ро-
бячы на мапе сярод шматпалос-
ных вуліц незаўважнымі тонкія 
абрысы каналізаванай Свіслачы. 
Але у параўнанні з ім Варшава 
здаецца неабсяжнай, яе памеры ў 
сапраўднасці, нават не ўглядаючыся 
на мапу, здаюцца невымяральнымі. 
Да таго ж рака Вісла раздзяляе 
горад на дзве вялікія часткі, і, калі 
знаходзішся на левым баку ад ракі, 
здаецца што правая частка горада – 
гэта зусім іншы далёкі свет.

Асабіста для мяне Польшча – гэта краіна гандлю. 
Першы раз завітаўшы ў гэтую краіну, вельмі здзіўляўся 
вялізнай колькасці рэкламных шыльдаў пераважна 
жоўтага колеру з чорнымі надпісамі, якія мільгацелі 
як у гарадах, так і каля дарог паміж гарадамі. Нават 
значная частка беларусаў, якія жывуць у памежных 
гарадах і мястэчках, да ўваходжання Польшчы ў 
Еўрапейскі саюз тым і зараблялі, што вазілі на продаж 
цыгарэты, гарэлку, салярку, а прывозілі танныя мяс-
ныя вырабы і адзенне. У сучасных умовах варшаўскі 
дух гандлю застаўся, можа стаў больш цывілізаваным 
і ўпарадкаваным, але ж сваім адметным – з кебабамі, 
адзідасамі, танным абуткам і стрэлкамі ў накірунку да 
сучасных гіпермаркетаў.

Для беларусаў, якія прыязджаюць у Варшаву, 
абавязковым пунктам праграмы заўсёды значыцца 
наведванне гандлёвага цэнтра. На сённяшні дзень 
выбар абутку і адзення ў польскай сталіцы больш 
разнастайны, чым у Менску. Кожны беларус заўсёды 
будзе задаволена казаць, што «тут усё танней, чым 
у Беларусі». Гэта так толькі таму, што ў Менску 
няма добра распрацаванай сістэмы зніжак і акцый 
з распродажамі. Таму і шукаюць беларусы, бегаючы 
па варшаўскіх буціках, запаветнае слова «Sale», дзе 
шматлікія фірмовыя рэчы атрымліваюцца сапраўды 
таннейшымі, чым на рынках беларускай сталіцы. 
Датычыцца гэта і харчавання, але тут дзейнічае ўжо 
псіхалагічны эфект адчування ўсяго таннага, бо калі 
гэта 10 злотых, а ў нас дзесяць тысяч рублёў, то адразу 
ўсе кошты робяцца малымі і лёгка ўспрымальнымі. 
Такім чынам адчуванне значнасці купюры 10 ці 20 
злотых траціцца.

Шматлікія палякі, якія бывалі ў Менску, наад-
варот адзначаюць, што кошты ў сталічных барах і 
рэстаранах значна меншыя, чым у варшаўскіх, таму 
параўнанне коштавых паказчыкаў – гэта даволі марная 
і суб'ектыўная справа.

У Менску і Варшаве прыблізна жыве па 2 млн. 
чалавек, што складае 20% ад агульнай колькасці 
насельніцтва Беларусі і каля 5% у Польшчы. Менавіта 
гэта хочацца і зазначыць, бо ў Польшчы няма вялікай 
плыні, якая імкнецца пераехаць жыць менавіта ў 
Варшаву. Ёсць не горшыя за сталіцу вялікія гарады: 
Кракаў, Познань, Гданьск. У Беларусі ж адрозненні 
паміж сталіцай і абласнымі гарадамі значныя. Лепшыя 
ВНУ краіны, самыя высокія заробкі, перспектыўныя 
працоўныя пасады, вялікая разнастайнасць месцаў 
адпачынку - усё гэта сканцэнтравана ў Менску.

Менск мае шмат адрозненняў ад Варшавы, тым 
часам як Варшава значна адрозніваецца ад Берліна, 
Прагі або Парыжа, але не трэба забывацца, асабліва 
беларусам, што аб'ядноўвае гэтыя цудоўныя гарады 
адна галоўная акалічнасць – усе разам яны складаюць 
твар адзінага кантынента “Еўропа”.

ВАрШАВА – менск

Павел БеЛаВУС

непараўнальныя параў нанні



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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Раман Скірмунт (1868-1939) паходзіў са 
старадаўняга шляхецкага роду, быў адным з васьмі 
дзяцей у сям'і вядомых на Палессі землеўласнікаў. Яго 
лёс – адлюстраванне цэлай эпохі ў гісторыі Беларусі.

Раман Скірмунт быў вядомым грамадскім дзеячам. 
У 1906г. быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай Думы 
Расеі, дзе адстойваў інтарэсы роднага краю. Выступаў 
за скасаванне нацыянальна-рэлігійных абмежаванняў.

З пачаткам Першай сусветнай вайны ў 1914г. Раман 
Скірмунт працаваў ва Усерасейскім земскім саюзе 
дапамогі хворым і параненым воінам.

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917г. і звяржэння 
самадзяржаўя Раман Скірмунт яшчэ больш актыўна 
пачаў выступаць у абарону інтарэсаў Беларусі. Ён быў 
ініцыятарам правядзення ў Менску З’езда нацыя-
нальных арганізацый 25-27 сакавіка, які ўпершыню 
сабраў самыя розныя палітычныя cілы і распрацаваў 
праграму аўтаноміі Беларусі. 

У 1918г. Раман Скірмунт стаў прэм’ер-міністрам 
Беларускай Народнай Рэспублікі, сфармаваў Урад 
БНР. Ездзіў у Нямеччыну i Швейцарыю як пасол БНР 
— прасiць крэдыты для маладой дзяржавы. Калi БНР 
спынiла iснаванне, Скiрмунт вярнуўся ў родны маёнтак 
у Парэччы на Піншчыне i заняўся вытворчасцю.

Як адзначаюць даследчыкі, Скiрмунты пакiнулi 
значны след у гiсторыi Беларусi, у гiсторыi Палесся. 
Іх палескiя ўладаннi сталi адным з буйных прамыс-
ловых цэнтраў Беларусi. У 1836г. была заснаваная 
суконная фабрыка, прадукцыя якой неаднаразова 
атрымлiвала ўзнагароды на мiжнародных выставах. 
У 1860г. пачаў дзейнiчаць цукровы завод. У 1861г. 
Аляксандр Скiрмунт вынайшаў снарад для выпарвання 
цукру (першы беларускi патэнт), прынцыпам якога 
карыстаюцца i па сённяшні дзень.

Пазней быў заснаваны бровар, крухмальны завод, 
наладжана вытворчасць лесу. Скiрмунты ўтварылi ў 
Парэччы шпiталь на 12 месцаў, будавалi дамы для 
рабочых.

Трэба падкрэсліць, што Раман Скірмунт быў 
шчодрым чалавекам, заўсёды дапамагаў сялянам, 
клапаціўся пра іх асвету, а ў другой палове 1930-х 
гадоў пачаў раздаваць зямлю як падарунак маладым 
на вяселле.

Як заўважыў гарадзенскі гісторык Алесь Смалян-
чук, Рамана Скiрмунта настолькi любiлi мясцовыя 
жыхары, што нават прыпiсвалi яму амаль чарадзей-
ныя здольнасцi. Са слоў мясцовых старажылаў быў 
запiсаны аповед, як у вёсцы гарэла хата, але паклiкалi 
Скiрмунта — ён з абразом абышоў пажар — i агонь 
знiк. Другi раз Скiрмунт гэткiм жа чынам «патушыў» 
поле, дзе занялося жыта…

Яшчэ Алесь Смалянчук запісаў аповед мясцо-
вых жыхароў і пра тое, як у вераснi 1939г. парэцкiя 
мужыкi пабачылi здалёк цягнiк — i падумалi, што 
гэта бальшавiкi. Схапiлi чырвонае i кiнулiся сустра-
каць. Аднак гэта быў польскi цягнiк. Афiцэр загадаў 
расстраляць «здраднiкаў». Але Скiрмунт, якi паспеў 
прыбегчы, стаў перад афiцэрам на каленi i прасiў: 
«Гэта мае людзi, яны гэтага не рабiлi».

Апошні зямны дзень Рамана Скірмунта быў страш-
ны. Заходнебеларускія землі заняла Чырвоная Армія. 
Чакісты даручылі ліквідаваць «ворага народа» тутэй-
шым жыхарам. Такіх вырадкаў ува ўсе часы знаходзілі 
без асаблівых праблемаў, асабліва ў сталінскай 
імперыі, дзе былі адпушчаныя на волю самыя нізкія 
праявы чалавечай натуры.

Ніякага суду, вядома, не было. Пралетарыі помсцілі 
свайму «эксплуататару-крывасмоку». Таму самаму, 
што плаціў ім прыстойныя заробкі, а ў неўраджайныя 
гады бязвыплатна забяспечваў прадуктамі, ратуючы 
ад галоднай смерці.

Рамана Скірмунта завялі ў лес і расстралялі. Гэтыя 
людзі нават забіць адразу не здолелі - мусілі дабіваць 
ахвяру камянямі.

Магілу Рамана Скірмунта знайшлі і аднавілі толькі 
на пачатку 90-х гадоў. Дзякуючы фундацыі Гарадзен-
скага грамадскага аб'яднання «Ратуша» адбылася экс-
педыцыйная паездка ў Парэчча групы гісторыкаў. Яны 
адшукалі людзей, якія памятаюць не толькі Рамана 
Скірмунта, але і ягоных забойцаў - Усціна Пархамчука 
і камісара Холадава.

Кіраўнік экспедыцыі гісторык Алесь Смалян-
чук у адным з інтэрв'ю паведаміў пра выяўленыя 
даследчыкамі факты асабістага жыцця Рамана 
Скірмунта. Афіцыйна жанатым ён не быў, але 
знаходзіўся ў грамадзянскім шлюбе і меў чатырох 

ЧАрАўнік–ВынАходнік

сыноў. Старэйшага з іх, таксама Рамана, вывезлі ў 
Сібір і там разам з іншымі зняволенымі ўтапілі на 
баржы. Засталося трое малодшых - Алесь, Пятро і 
Ўладзіслаў. Дзе яны? Якія ў іх прозвішчы? Ці ганарацца 
сваім бацькам, які заслужыў нашую ўдзячную памяць?

Сёння ў Парэччы захаваўся парк, закладзены Р. 
Скірмунтам, а сярод мясцовых жыхароў ходзіць 
вельмі шмат аповядаў, які гэта быў “незвычайны і 
добры пан”.

70 гадоў таму, 7 кастрычніка 1939г. па загадзе савецкіх камісараў быў забіты вядомы палітычны 
дзеяч Беларускай Народнай Рэспублікі, адзін з адданых змагароў за яе незалежнасць, Раман Скірмунт. 

Павел ДаЙЛіД, івацэвічы

Сёння сярод моладзі існуе шмат розных напрамкаў 
і суполак. За некалькі дзесяцігоддзяў такія 
напрамкі, як панк, готы ці эмо перасталі 
ўспрымацца ўжо як нейкая незвычайнасць. Разам 
з імі пачынаюць стварацца новыя ці адраджацца 
старыя напрамкі. На жаль, адным з іх  стаў фа-
шызм, пераможаны, як лічылася, ўжо даўно…

Часта з'ява фашызму асацыюецца ў нашай 
свядомасці з рухам скінхэдаў. Давайце ж разбярэмся, 
хто такія скінхэды насамрэч. 

Суполкі скінхэдаў упершыню ўзніклі у Англіі ў 1960-
х гадах. Большасць з іх былі працаўнікамі з Ямайкі, 
г.зн., цёмнаскурымі. Таму, зразумела, дзейнасць 
суполкі не была накіравана на адраджэнне фа-
шызму. Далей ідэі гэтага руху пачалі 
распаўсюджвацца, а пасля развалу 
СССР дайшлі і да нас.

З цягам часу рух пачаў рас-
падацца на розныя суполкі. Так, 
з часам з'явіліся ўсім вядо-
мыя  скінхэды – фашысты. 
Ім удалося распачаць вельмі 
актыўную дзейнасць, хаця яна 
супярэчыць пачатковым ас-
новам ідэалогіі скінхэдаў. У 
супрацьпастаўленне ім з'явіліся  
скінхэды-антыфашысты. Кож-
ная суполка распрацавала свае 
сімвалы, ідэі і нават сваю музыку. 

бАрАцьбА ПрАцягВАеццА

Сяргей МачаЛаЎ

Дарэчы, у Беларусі ёсць свае гурты, якія ствараюць 
музыку на адпаведную тэматыку («Містэр Х», «Нічога 
добрага» і інш.).

Дзіва, але суполка скінхэдаў – адна з найбольш 
актыўных у змаганні з фашызмам. 

У апошні час рух скінхэдаў звязваюць з фанацкім 
рухам. Барацьба паміж фашыстамі і антыфашыс-
тамі перайшла на трыбуны стадыёнаў. Усім вядо-
мая кроўная вайна паміж ФК «Дынама Брэст», які 

падтрымлі ваюць неафашысты, і МТЗ Рыпо (Менск). 
На сенняшні час найбольшая групоўка 

скінхэдаў у нашым горадзе – скінхэды 
неафашысцкіх поглядаў - Blue 

White Devils (Бела-блакітныя 
д'яблы). Але тут існуюць і 
с уполк і  антыфашыстаў  - 
Sharp (Skinheads against racial 
prejudice) і Rash (Red & Anarchist 
Skinheads). Таксама існуюць і 
скінхэды-патрыёты. 

Таму вайна супраць фашызму 
ў краіне, якая аднойчы ўжо яго 
перамагла, працягваецца…



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

Павел БеЛаВУС

Як ні дзіўна, усе мае летнія фэсты пачыналіся на 
літару “Б”: дваццатае “Басовішча” ў Польшчы пад 
Беластокам, трэці нацыянальны фестываль “Бан-
дэрштат” каля ўкраінскага горада Луцк і такі ж па 
ліку беларуска-ўкраінскі фэст “Be free”, які вандруе 
па розных гарадах Украіны, а ў гэтым годзе завітаў 
у Чарнігаў.

У БУсіКУ з “БН”
Аўтастоп для мяне яшчэ даволі новая забава, 

мабыць, толькі год назад паспрабаваўшы такі від пе-
рамяшчэння, я зараз псіхалагічна саспеў да паднятай 
рукі на ўскрайку шашы. Дарога да “Басовішча” ляжала 
праз Баранавічы, Ваўкавыск, пасля – чаканне аўто па 
дарозе да памежнага пераходу Баброўнікі, і нарэшце 
– праз сам Гарадок, дзе ўжо двадцаты год запар ў 
сярэдзіне ліпеня гучаць лепшыя беларускамоўныя 
гурты свету, во як!

Па дарозе да “Басовішча” было прыемна назіраць 
там-сям беларусаў, якія таксама спяшаюцца на бе-
ларускае свята музыкі, нягледзячы на розныя візы і 
дзяржаўныя межы. Так, да нас у машыну ўжо на пе-
раходзе папрасіліся хлопец з дзяўчынай, якіх палякі 
з-за адсутнасці страховак павярнулі назад, добра 
што ў тых былі шматразовыя візы і яны, набыўшы 
страхавыя полісы, зноў накіроўваліся ў Польшчу, дзе 
іх чакаў бус з сябрамі. Мінуўшы мяжу мы даведаліся, 
што нашы спадарожнікі – з гурта “БН” (хлопчык быў іх 
гітарыстам), таму да фестывальнай пляцоўкі даляцелі 
хутка, яшчэ да пачатку праграмы.

Я на “Басовішчы” быў не першы раз, таму прысут-
насць вялікай колькасці бел-чырвона-белых сцягоў, 
беларускамоўнай пазітыўнай моладзі ды паляны, 
цалкам застаўленай намётамі, не выклікала ўжо 
тых першапачатковых уражанняў нечага дзівоснага 
і гістарычна значнага. Людзі з усіх рэгіёнаў Беларусі 
прыехалі сустрэцца там, дзе павінна гучаць белару-
ская музыка і мова, і яна гучыць. Праўда, толькі два 
дні ў год, але ўражанняў хапае надоўга. НРМ, Нейра 
Дзюбель, Крама, Зніч, БН, Сцяна і яшчэ з тузін гуртоў 
– такі склад калектываў бывае толькі на “Басовішчы”.

Але заўсёдным мінусам фэсту застаецца польская 
хамаватая местачковая моладзь, якая для сябе не 
адчувае той вялікай значнасці фэсту, якую адчуваюць 
беларусы, таму проста напіваецца і пакідае вельмі 
негатыўныя ўражанні. 

“БАНдЕрА – вождь”
Ёсць ва Украіне такая моладзевая арганізацыя “На-

цыянальны альянс”, падобная па поглядах да нашага 
“Маладога фронту”. Прадстаўляюць яе даволі пры-
емныя, адукаваныя, прыгожыя і свядомыя ўкраінцы. 

Трэці год “Нацыянальны альянс” арганізоўвае 
фэст “Бандэрштат”, дзе спяваюць вядомыя і ма-
ладыя ўкраінскія гурты, адбываюцца літаратурныя 
сустрэчы, спартыўныя спаборніцтвы ды адукацый-
ныя семінары.

Запрасілі мяне туды ўкраінскія сябровачкі, 
таму адмовіцца было немагчыма. У гэтым годзе 
арганізатары зрабілі саступку і запрасілі адзін замеж-
ны гурт, які спявае не па-украінску, а па-беларуску. 
Магілёўскі “Маўзер” прымусіў каўбасіцца і ўкраінцаў, 
і невялікую групу беларусаў з нацыянальнымі сцягамі. 

Хочацца зазначыць, што да беларусаў на фэс-
це з вялікай павагай ставіліся як арганізатары, 
якія дазволілі бясплатна размясціць намёты ў 
валанцёрскім лагеры, так і гурты. Так, напрыклад, 
лідэр калектыву “Тартак” Аляксандар Палажынскі 
нават праспяваў  прыпеў сваёй песні “Я не хочу бути 
героєм України” на беларускай мове. Ды і дзяўчыны 
з задавальненнем знаёміліся і ўсміхаліся беларусам. 
Запомніўся адзін выпадак, калі да мяне з сяброўкамі 
падышоў хлопец у саколцы з надпісам па-беларуску: 
“БУНТ – хопіць чакаць – дзейнічай!”. “Дык ты ж не 
беларус,  чаму ў цябе майка беларуская?” - кажа 
ўкраінка. “Ды проста на фэсце нешта дзяўчынкі занад-
та “вядуцца” на беларусаў, вось і я вырашаў пабыць 
беларусам”, - адказаў хлопец. :)

Затое, дзякуючы “Бандэрштату”, я цяпер ведаю, 
адкуль узнік чырвона-чорны сцяг, што такое УПА 
(Українська Повстанська Армія), што на кліч “Слава 
Україні!” трэба адказваць “Героям слава!”, што Сцяпан 
Бандера – гэта не здраднік, а сапраўдны герой Украіны, 
які, як сотні і тысячы ўкраінцаў, загінуў у барацьбе за 
вольную Украіну.

А “Бандэра – вождь!” гэта яшчэ адзін покліч, які 
жартам, а можа і ўсур’ёз, крычаў вядучы са сцэны, а 
ў адказ падхоплівалі ўсе ўдзельнікі фэсту.

“ЛЯпісы” і сКрАдзЕНы сцЯг
Так сталася, што фестываль “Be free” прыпаў на 

мой Дзень народзінаў. Чамусці апошнім часам гэтым 
шчаслівым днём я ніколі не знаходжуся дома. Ды і 

ЛетА нА тры “б”

такія словы, як “Ляпіс Трубяцкой”, “Воплі Відаплясава” 
вымушаюць падацца у падарожжа, бо інтрыгуюць 
не толькі складанасцю і арыгінальнасцю назваў, але 
і творчасцю, якая са школьных гадоў захоўвалася 
спачатку на касетах, пасля - на дысках, а зараз - у 
мр3 фармаце, і, зразумела, на працягу ўсёй гэтай 
эвалюцыі, сядзела ў маёй галаве.

Менавіта на “Be free” я ехаў не па беларускасць, 
як на “Басовішча”, не для таго, каб шукаць новых 
уражанняў, як на “Бандэрштат”, –  у Чарнігаў я ехаў 
на “Ляпісаў” і “Воплі”. Вядома, там было шмат цікавых 
і выдатных беларускіх, украінскіх, польскіх і нават 
французскіх гуртоў, але яны гэтым разам здаваліся 
не такімі яркімі каля двух тытанаў.

Здзівіла, што на фестывалі было больш беларусаў, 
чым украінцаў. Прынамсі, так здавалася. Сцягі бел-
чырвона-белыя таксама значна пераважалі адзінкавыя 
жоўта-блакітныя. 

Турыстам з Беларусі ўкраінскія кошты на прадукты 
харчавання, спажывецкія рэчы ды жытло падаюцца 
смешнымі. Адразу хочацца сказаць: “Я б тут жыў”, але 
пасля некалькіх дзён знаходжання ва Украіне, пасля 
недагледжаных і часам крыху неахайных вулічных 
краявідаў зноў не хапае беларускай цэнтралізавана-
каманднай чысціні ды прыбранасці. Таму Украіна 
для мяне – гэта такі хлопчык-гарэза з падранымі 
штанамі ды падбітым вокам, тым часам як Беларусь 
– прылізаны хлопчык-завучка ў акулярах.

Адзін непрыемны выпадак гэтае адчуванне зрабіў 
яшчэ большым: калі на шляху з фестывальнай 
пляцоўкі пасля “Вопляў Відаплясава” у цемры на 
вузенькай сцяжынцы падбег нейкі хлапец і вырваў у 
беларускай дзяўчынкі сцяг, які тая несла на плячах. 
Сарваў і збег. Колькі мы ні шукалі сярод натоўпа 
злодзея са сцягам, на якім былі аўтографы некалькі 
беларускіх гуртоў, але так і не знайшлі. 

Аўтаспынам таксама складана ехаць па ўкраінскіх 
дарогах: чамусьці баяцца мясцовыя кіроўцы браць 
спадарожнікаў. Па дарозе на Гомель шаша была 
проста перанасычана жадаючымі патрапіць да 
мяжы. А Беларусь, як заўжды, чакала сваіх герояў 
надакучлівымі памежнікамі.

Вось такім было лета на тры Б... Пра фэсты ды 
пра тое, як у наступным годзе на іх трапіць, чытайце 
на сайце «Дзедзіча»: dzedzich.org, альбо на сайтах 
фэстаў: Басовішча – basowiszcza.org; Бандэрштат – 
bandershtat.org.ua; Be free – festsvabody.org.

Мабыць, такога насычанага і непаўторнага лета ў маім жыцці яшчэ не было. Сканчэнне універсітэта і 
вялікая трагічная гісторыя размеркавання са шчаслівым канцом, ваенкамат і раптоўнае, але прыемнае 
для мяне знікненне “асабістай справы”, а яшчэ і дзяўчынка памахала ручкай і ўцякла на летні перыяд у 
“казачныя” ЗШа. а што засталося мне, маладому неадаптаванаму спецыялісту? Вандраваць, знаёміцца 
і слухаць музыку на шматлікіх музычных фестывалях па-за межамі ды ў Беларусі.

Бандэрштат-2009
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КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

Падрыхтаваў Б. ДэПеШа

У другой палове лістапада Бярозаўскі гурт :B:n: 
адзначае свой юбілей. 20 кастрычніка яны далі 
вялікі канцэрт у мінскім клубе “Рэактар”, куды 
прыйшлі павіншаваць музыкаў і іншыя беларускія 
выканаўцы. Прапануем юбілейнае інтэрв'ю са 
славутым гуртом з Бярозы.

- Калі быў створаны гурт :B:N:? Чаму такая назва? 
- Гурт быў створаны ў 1999 годзе, напрыкан-

цы лiстапада ў Бярозе. У гэты час у нас праходзiў 
раённы фестываль непрафесiйных вакальна-
iнструментальных ансамбляў, мы ўзялi 2-е месца! 
А наконт назвы цiкава атрымалася…. Перад нашым 
выступленнем падыходзiць да нас вядучая i пытаец-
ца “Як вас прадставiць?” А мы адказалi што не маем 
назвы….. Яна выйшла на сцэну i сказала – “А зараз 
выступiць гурт Без Назвы!”  Але з выхадам нашага 
першага альбома “Не трывай” мы  вырашылi паўсюль 
называць гурт скарочана - :B:N:

- Як святкуеце свой юбілей?
- Пачалі святкаванне з вялiкага юбiлейнага канцэрта 

у Менску. 20 кастрычніка нас вiншавалі нашыя сябры 
i знаёмыя гурты – Кальмары, KROK, IQ48. А сумесна 
з намi на сцэну выйшлі Алег Хаменка (гурт ПАЛАЦ) , 
Аляксандр Кулiнковiч (NEURO DUBEL) , Яўгенiя “Пчол-
ка” Хiло ды iншыя ганаровыя госцi. А прадоўжыцца 
святкаванне праз тыдзень у роднай Бярозе ў рамках 
фестывалю РОКавая Восень.

- за гэтае дзесяцігоддзе гурт B:N стаў адным з 
самых паспяховых у Беларусі і сёння стаіць на адным 
узроўні з такімі флагманамі року, як NRM. У чым са-
крэт вашай паспяховасці?

- Усё генiяльна ды проста! Мы – простыя людзi i му-
зыку робiм для простых людзей. Вось i ўсе! Не трэба ла-
маць сабе галаву – трэба рабiць тое, што атрымлiваецца!

- вы ўжо выдалі два поўнафарматныя альбомы, 
вашыя песні ўключаныя ў розныя музычныя зборнікі. 
раскажыце пра ўмовы выдання вашых дыскаў і калі 
нам ужо чакаць наступны альбом?

- З фiнансаваннем першага альбому “Не трывай” 
нам дапамог наш сябар, якi вярнуўся тады з заробкаў 
i проста падарыў нам грошай на запiс! Другi аль-
бом “Жыве Рок-н-Ролл!” прадзюсiраваў Iгар Знык 
i кампанiя Lacinka.org. Саўндпрадзюсэрам двух 
альбомаў выступiў Анатоль Харытонаў з Берасця, 

вядомы па працы з гуртамi САДЪ, SCIANA, Дай Да-
рогу! ды iншымi. Тыражом двух альбомаў займалася 
кампанiя БМА-group (Беларуская Музычная Альтэр-
натыва). 

На новы альбом матэрыял ужо ёсць, зараз 
знаходзiмся ў пошуку спонсараў для запiсу, цяпер 
запiс – справа не танная!

 - вы давалі ўжо шмат канцэртаў, у тым ліку і за 
мяжой. распавядзіце аб тым, дзе выступаў B:N? ці 
часта выступаеце на радзіме, у Бярозе?

- У Бярозе стараемся не даваць больш за 2-3 кан-
цэрты на год. Публiка павiнна быць нераспэшчанай 
нашымі выступленнямі, тады усе застаюцца задаво-
леныя. А пра нашыя выступы за межамi Бярозы... Іх 
так шмат, што нават усiх не прыпомнiць. Аб'ездзiлi 
ўсю Польшчу, далi некалькi выступаў ва Украiне. Даём 
канцэрты па сваёй краiне.

- Беларуская мова сёння перажывае не лепшыя 
часы. Чаму вы спяваеце па-беларуску? ці можа быць 
беларуская мова моднай сярод моладзі?

 - Зараз беларускую мову моладзь пачала больш 
паважаць чым, напрыклад, дзесяць год таму. Але каб 
яна стала моднай для большасцi моладзi, патрэб-
на ўсталяваць беларускамоунасць на дзяржаўным 
узроўнi. Мы спяваем па-беларуску, нас слухаюць i 
паважаюць! Спадзяемся, гэта ўсiм на карысць!

- вашая музыка ўжо шырока тыражуецца ў 
інтэрнеце. Як вы адносіцеся да праблемы пірацтва?

 - Пiрацтва было, ёсць i будзе, i з iнтэрнэтам 
бессэнсоў на змагацца! Затое iнтэрнэт спрыяе 
павелiчэнню прыхiльнiкаў, якiя, скачаўшы бясплатна 
песню i палюбiўшы нашую творчасць, потым прый-
дуць на нашыя канцэрты! 

Жыве Рок-н-Ролл!

rock з бярозы
да 10-годдзя творчасці гурта :B:N:

Басовішча-2006

Гутарыў Павел ДаЙЛіД

Прапануем вашай увазе падборку цікавых фактаў 
пра зброю, ваенныя дзеянні, генералаў і жаўнераў. 
Спадзяемся, што рубрыка працягне сваё існаванне 
і ў наступных нумарах «Дзедзіча».

1 Во время войны 1812 года ни за что ни про что 
погибла масса русских офицеров. В темноте 

солдаты из простого народа ориентировались на 
французскую речь, а некоторые российские офицеры 
и языка-то другого (кроме французского) толком не 
знали, и говорили по-французски чисто и грамотно.

2 Одним из самых эффективных подразделений 
в русской армии 200 лет назад была верблюжья 

кавалерия, которую очень не любили противники. Во-
первых, верблюды большие, а во-вторых, неприятно 
плюются. Жалко, что их пришлось упразднить. :)

3 Как известно, войну считают очень дорогим 
делом. Так вот, в ноябре 1923 года в Германии 

решили подсчитать сумму военных расходов в пер-
вую мировую войну. Оказалось, что война обошлась 

бывшей империи… в 15,4 пфеннига - поскольку 
вследствие инфляции рейхсмарка подешевела к этому 
времени ровно в триллион раз!

4 В 1775 г., французский инженер Дю Перрон 
представил молодому Людовику XVI “военный 

орган”, приводимый в действие рукояткой, который 
выбрасывал одновременно 24 пули. Этот инструмент, 
прототип современных пулеметов, изобретатель со-
проводил инструкцией. Но машина показалась королю 
и его министрам Мальзербу и Тюрго такой убийствен-
ной, что была отвергнута, и ее изобретателя сочли 
врагом человечества.

5 Император Ашока, который царствовал в Ин-
дии с 273 г. до н.э. был внуком Чандрагупти, 

первого объединителя Индии. Полный честолюбия, 
как его дед, труды которого он хотел продолжить, 
он предпринял завоевание страны Калинга, которая 
простиралась от нынешней Калькутты до Мадраса. 
Народ Калинги оказал сопротивление и потерял в 
битве ТЫСЯЧУ человек. Вид такого множества уби-

тых потряс Ашоку, и ему открылся весь ужас войны. 
Он отказался от планов дальнейшего присоединения 
еще не подчинившихся ему стран, заявив, что под-
линное завоевание состоит в том, чтобы объединить 
сердца людей законом долга и благочестия, потому 
что Богу угодно, чтобы все одушевленные существа 
жили в безопасности, мире и счастье, пользовались 
свободой располагать собой. 

Обращенный в буддизм, Ашока примером соб-
ственной добродетели распространил эту религию 
по всей Индии и всей своей империи, которая про-
тянулась до Малайзии, Цейлона и Индонезии. Затем 
буддизм распространился в Непале. Тибете, Китае и 
Монголии. 

Тем не менее Ашока уважал все религиозные секты. 
Он проповедовал вегетарианство, установил “сухой 
закон” и запретил жертвоприношения животных. В 
своей “Краткой всемирной истории” Г. Уэллс пишет: 
“Среди десятков тысяч имен монархов, сгрудившихся 
на страницах истории, имя Ашоки сверкает одинокой 
звездой”.

5 фАктАў ПрА ВАйну



цытуюць класікаў, а проста размаўляюць, як умеюць.
Але часам паўстае пытанне, ці не можа трасянка 

стаць паўнавартаснай размоўнай мовай на Беларусі, 
якая здолее нарэшце выціснуць расейскую. І гэтая ідэя 
сапраўды прывабная, улічваючы, што ў літаратурнай 
беларускай мове не выпрацаваныя формы нацыяналь-
най паўсядзённай размоўнай гаворкі. У горадзе, дзе 
звычайна складваецца універсальнае наддыялектнае 
маўленне, людзі імкнуцца размаўляць па-расейску. 
Імперыя ўкараніла ў свядомасць мільёнаў такое раз-
меркаванне моў: улада, праваслаўная царква, школа, 
гарадская культура размаўляюць па-расейску; “свая”, 
мясцовая мова – гэта мова сялянства, гарадскога 
люмпена, а таксама рэгіянальнай паўэтнаграфічнай 
мастацкай літаратуры. Беларускае літаратурнае 
неафіцыйнае (неслужбовае) маўленне у горадзе – 
элітарнае, яно патрабуе, па-першае, адукацыі. Акрамя 
таго, выбар беларускай мовы па-за межамі сваей гру-
пы – гэта пэўны выклік расейскамоўнай большасці і 
дэманстрацыя сваёй адметнасці, своеасаблівы эпатаж; 
беларуская мова на вуліцы, у кавярні, краме патрабуе 
пэўнай смеласці і, як мінімум, - упэўненасці ў сабе. 

У Беларусі суадносіны моўнага стандарта і субстан-
дартных варыянтаў мовы (дыялектаў, прастамоўя) 
адрозніваюцца ад найбольш распаўсюджанай сярод 
славянскіх краінаў мадэлі. Для расейскай, польскай, 
чэшскай, балгарскай і інш. моваў характэрныя пра-
цэсы ўсебаковай дэмакратызацыі маўлення. У іх 
моўных прасторах ідзе далейшае размыванне межаў 
паміж кадыфікаванай і размоўнай мовай, прычым не 
размоўная мова раўнуецца на кніжную, а, наадварот, 
адбываецца лібералізацыя норм кніжнай. Асноўнай 
крыніцай гэтых працэсаў з’яўляецца масавая культура, 

у першую чаргу СМІ і Інтэрнэт. Што тычыцца белару-
скай мовы, то тут на працягу усяго ХХ ст. узмацняецца 
супрацьпастаўленне літаратурнай мовы і субстандарт-
ных формаў, што толькі ўзмацняе яе элітарнасць і 

“аддаленасць ад народа”.
Але трасянка, на жаль, не можа выконваць 

функцыю размоўнага варыянту беларускай 
мовы, бо не валодае агульным для ўсяго на-
рода, ці хаця б рэгіёна, узорам і стандартам, і у 
прынцыпе не можа стаць хоць на колькі-небудзь 
устойлівай формай маўлення. Нават кожны асоб-

ны чалавек ужывае расейскія і беларускія элементы 
непаслядоўна, не сочачы за сваёй мовай, не робячы 
выбар у залежнасці ад сітуацыі, а карыстаецца тым 
словам, якое першае прыйдзе ў галаву. Больш за 
тое, дыялекты і трасянка ўсе больш набліжаюцца да 
расейскай мовы.

Пурызм (як патрабаванне “чыстай”, кадыфікаванай 
мовы) – напэўна адзіны выхад з тупіка гібрыднай 
гаворкі. Школа і ўніверсітэт у стане навучыць чала-
века чыстаму маўленню. Аднак пурызм супярэчыць 
духу масавай культуры, таму канфлікт літаратурнай 
мовы і жывой моўнай стыхіі будзе толькі ўзмацняцца.

(Паводле навуковых прац доктара філалагічных 
навук прафесара Н. Б. Мячкоўскай)

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

Падрыхтавала Стэфанія МаЛЮТа

трАсянкА – моВА
of next generations?

Растлумачыць гэтую з’яву можна пэўным 
падабенствам расейскай і беларускай моў і не-
кантраснасцю элементаў розных моваў ў адным 
сказе, а таксама русіфікацыяй беларусаў пас-
ля ўключэння зямель ВКЛ у склад Расейскай 
імперыі. Гэта форма моўнага прыстасавання 
беларусаў да жыцця ў Імперыі. Сваю ролю тут 
адыграла і пэўная абыякавасць беларусаў да моўных 
пытанняў, што тлумачыцца сялянскім недаверам да 
слоў. Менавіта сялянскім, бо грамадская ўвага да 
слова выхоўваецца ўніверсітэтам. Разумеючы гэтую 
ролю вышэйшай адукацыі, царызм якраз універсітэты 
ды ліцэі на Беларусі і вынішчыў.

Больш за тое, стагоддзі суіснавання Расеі і Беларусі 
ў адзінай дзяржаве ва ўмовах русіфікацыі прывялі 
да ўтварэння адзінай інфармацыйнай прасторы, пры 
гэтым сучасныя камунікатыўныя тэхналогіі (на фоне 
глабалізацыі эканомікі, палітыкі, навукі) замацоўваюць 
і паглыбляюць інфармацыйную залежнасць Беларусі 
ад Расеі, што павялічвае прыярытэт расейскай мовы.

Многія даследчыкі лічаць трасянку пераходным 
этапам у асіміляцыйным працэсе (выцясненні) бела-
рускай мовы расейскай.

Трасянка - гэта з’ява беларускага дыялекту, які 
утрымлівае ў розных прапорцыях рысы беларускай 
і расейскай моў. Першапачаткова слова «трасянка» 
азначала сумесь сена з саломай для корма скаціны.

Расейскія рысы ў беларускім маўленні, як і 
беларускія ў расейскім могуць мець розны харак-
тар: часцей – фанетычны (жэншчына, обшчэство), 
а таксама лексічны (буряк, сёмае акцябра, сцяхі) і 
граматычны (поеду до бабушки).

Характэрным для трасянкі з’яўляецца тое, што на ёй 
размаўляюць людзі з пачатковай або няпоўнай сярэд-
няй адукацыяй. Прычым носьбіты трасянкі не валода-
юць актыўна ніводнай літаратурнай мовай, не могуць 
пераключацца з аднаго моўнага кода на другі, як гэта 
робяць жыхары двух- або шматмоўных краінаў. Яны 
не іграюць словамі, стылістычнымі кантрастамі, не 

 “Трасянка мае таварнае кляймо: 
“Зроблена ў СССР. Рамонту не падлягае”

 Р. Барадулін 

трасянка – унікальная з’ява , якая існуе, акрамя беларусі, хіба што толькі на украіне 
(там яна атрымала назву “суржык”). у многіх краінах полілінгвізм (шматмоўе) мае 
месца, але больш ні ў адной не стварыўся такі дзіўны двухмоўны гібрыд.

чарговы ляп зрабілі аматары беларускай мовы 
ў прадуктовай краме, што па вул. Леніна, 4. 
Спецыяльна для гульцоў у “хованкі“.

Падрыхтавала Стэфанія МаЛЮТа

На пачатку навучальнага года ў рэдакцыі 
“Дзедзіча” нарадзілася ідэя правесці рэйтынг 
лепшых выкладчыкаў БрДУ. У мінулым нумары 
мы падвялі вынікі апытання на гістфаку. Яшчэ раз 
віншуем Людмілу Віктараўну Харычкаву.

Эстафету ў гістфака вырашыў пераняць філа-
лагічны факультэт БрДУ. Журналістамі “Дзедзіча” 
і добраахвотнымі памочнікамі (дзякуй ім вялікі 
:) было апытана 70 студэнтаў розных курсаў і 
спецыяльнасцяў. Ім было прапанавана назваць трох 
лепшых выкладчыкаў і патлумачыць свой выбар.  

У выніку найлепшым выкладчыкам філфаку прыз-
нана Галіна Мікалаеўна Ішчанка.  Яе імя назвалі 19 
рэспандэнтаў. З добрых вартасцяў Галіны Мікалаеўны 
часцей узгадвалася тое, што яна даступна і цікава 
выкладае свой прадмет (методыку выкладання бе-
ларускай літаратуры) і лёгка можа паразумецца са 
студэнтамі, а таксама “кажа праўду пра сучасную 
школу і вучняў”. 

Другое месца падзялілі Людміла Міхайлаўна Ка-
навод і Людміла Васільеўна Скібіцкая, якія набралі 
па 17 галасоў. Людміла Міхайлаўна прызнана самым 
“сучасным” выкладчыкам, ад яе ніколі не пачуеш 
сухіх лекцый, яна дасціпная і “крэатыўная” і ўмее 
прымусіць палюбіць свой прадмет (выкладае за-
межную літаратуру). Многія пра яе пісалі проста 
“класная!”. А ў адносінах да Людмілы Васільеўны, што 
выкладае тэорыю літаратуры, амаль усе рэспандэнты 
казалі слова “справядлівая”, многія падкрэслівалі 
яе прафесіяналізм , патрабавальнасць не толькі да 
студэнтаў, але і да сябе (“сапраўдны выкладчык”).

Трэцяе ж месца нарэшце дасталося мужчыне 
– Генадзю Мікалаевічу Праневічу (14 галасоў). Рэ-
спандэнты адзначылі, што гэты выкладчык сапраўды 
любіць і глыбока ведае свой прадмет – старажытную 
беларускую літаратуру. У адрас яго гучалі эпітэты 
“мудры”, “добры”, гуманны”.

Таксама ў лідэрах апынуліся: Таццяна Васільеўна 
Сянкевіч (13 галасоў, “інтэлігентная, прыемная жан-

чына”, пава-
жае студэнтаў), 
Ларыса Іванаўна 
Яўдошына (10 галасоў, 
“яе лекцыі вельмі пазнавальныя і цікавыя”, “абуджае 
жаданне вучыцца”) і Сяргей Паўлавіч Сталярчук (10 
галасоў, “добры”, “лаяльны і чулы”, “дэмакратычны”).

Апытанне паказала, што студэнты філфаку цэняць 
тых выкладчыкаў, якія паважліва да іх ставяцца і 
імкнуцца зрабіць лекцыі цікавымі і даступнымі.

 ЛеПШыя ВыкЛАдЧыкі фіЛфАкА
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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тЭзАўрус

Юрка аГіеВіч

Уладзімір ТАРНОЎСКІ

ПрА “сПрАВы ў 
кАПеЛЮШАх”
“…Траха не ўсе нашы часопісы і газеты, а таксама 
творы некаторых пісьменнікаў выходзяць у свет 
у гэтакай мове, якую можна назваць сапраўды 
толькі «наречием». Фразеалогія гэтае мовы зусім 
не беларуская. Гэта фразеалогія той мовы, стыхія 
якое пануе ў аўтара, на якой у аўтара працэс 
думання. Гэтая з'ява, якая не толькі не слабее, 
а набывае памеры нястрыманай навалы, цяжкім 
каменем загароджвае дарогі развіцця беларускае 
культуры”.

У гэтых словах Кузьмы Чорнага, напісаных у 1928г. 
выразна відаць трывогу. І, як мы бачым сёння, трыво-
гу справядлівую: тое, што ў 1928г. толькі “набывала 
памеры нястрыманай навалы” сёння запанавала ў 
літаратурнай беларускай мове татальна. Часта маеш 
уражанне, што беларускамоўныя людзі адвыклі ду-
маць па-беларуску наогул, што адзіны алгарытм, які 
яны здольныя выкарыстоўваць, гэта “фармулюем у 
думках па-расейску – падстаўляем беларускія словы 
– і маем “беларускі” выраз”.

Прыкладаў выкарыстання такога алгарытму проць-
ма. Узяць першы-лепшы выраз: рас. «как дела?». 
Падстаўляем беларускія словы: «как» – «як», «дела» 
– “справы”. “Як справы?”, значыцца. Але калі гэты 
выраз - “беларускі”, то я – Элвіс Прэслі.

Той, хто вучыўся якой-небудзь замежнай мовы 
на універсітэцкім узроўні, памятае простае правіла: 
фразеалагічныя адзінкі адной мовы перакладаюц-
ца толькі фразеалагічнымі адзінкамі другой мовы. 
Паслоўны пераклад у гэтым выпадку – недапушчаль-
ны. Бо калі вы перакладзяце фразеалагічныя выразы 
паслоўна, то гэта будзе не пераклад, а карыкатура.

“Як справы?” – гэта карыкатура. Расейскаму “как 
дела?” адпавядае беларускі выраз “Як маешся?/Як 
маецеся?”.

З гэтай “справай” у нас проста бяда, дарэчы. Блізу 
скрозь і заўсёды велікарускае “дело” перакладаецца 
як “справа”. Ну і з’яўляюцца такія карыкатуры: “справа 
ў капелюшы”, “у чым справа” і г. д.

Пра гэту апошнюю штучную карыкатуру на рас. “в 
чём дело?” ёсць прыклад і ў Кузьмы Чорнага (у тым 
жа самым артыкуле “Небеларуская мова ў беларускай 
літаратуры”, 1928). Вось як ён піша: “У п'есе «Каля 
тэрасы», якую ставіць Другі Беларускі Дзяржаўны 
тэатр, ёсць гэтакая з'ява. Бяжыць сялянка і крычыць: 
«У чым справа, у чым справа?» Няўжо гэта крычыць 
сялянка? Не, гэта крычыць сам аўтар п'есы. Ён думаў: 
«в чем дело» і пісаў «у чым справа». Дзе гэта аўтар чуў, 
каб сялянка гаварыла гэтак? Таму і чуецца тут фальш, 
таму і траціцца вобраз ці тып сялянкі. І вінавата тутака 
моўнае думанне аўтара, якое зусім чужое сялянцы-
беларусцы”.

Пра “справу ў капелюшы” магу ўспомніць ажно 
цэлую перадачу для дзяцей на БТ. Здаецца, яна так і 
называлася – “Уся справа ў капелюшы”. Яшчэ і песню 
з той перадачы помню: “Капялюш, капялюш… Уся 
справа ў капелюшы…” Цьх-ху!.. Брыда!

Праўда была Станкевічава, калі ён (Ян Станкевіч) 
пісаў, што такой “беларускай мовай” можна адно 
палохаць беларусаў.

Ёсць такія кнігі – слоўнікі. Мала хто з беларусаў 
умее з іх карыстаць. А варта было б навучыцца. Шмат 
хто папракае Кандрата Крапіву за русіфікацыйныя 
тэндэнцыі, але калі разгарнуць расейска-беларускі 
слоўнік пад яго рэдакцыяй на артыкуле “дело”, то 
можна даведацца, што і Крапіва не вельмі любіў 
“справы ў капелюшах”. Вось якія ўзоры перакладаў 
дае яго слоўнік: в самом деле сапраўды; за дело 
нездарма, па заслугах; между делом прыхваткамі, 
перапынкамі; на деле на справе; известное дело 

уводн. сл. вядомая рэч; моё дело сторона мая хата з 
краю; я тут ні пры чым; то и дело раз-пораз; первым 
делом першым чынам, перш за ўсё, перш-наперш; 
пустить в дело скарыстаць, пусціць у ход; иметь 
дело мець дачыненне, грешным делом прызнацца, 
прызнаюся; дело говорить слушна (добра, праўду) 
казаць; дело в шляпе усё ў парадку; главное дело 
галоўная справа; ясное дело вядомая рэч; то ли дело 
іншая рэч; а мне что за дело? а мне што да таго?; в 
чём дело? што такое?; это дело! гэта добра!; плохо 
дело кепскія (дрэнныя) справы; это другое дело гэта 
іншая рэч; быть не у дел быць (стаяць) у баку, быць 
ні пры чым; это дело его рук гэта яго работа; и дело 
с концом, и делу конец і канец, і ўсё; дело хозяйское 
воля ваша (твая, яго, яе, іх).

Гэта ж проста – глянуць у слоўнік, так ці не?
А ніжэй - узоры перакладаў фразеалагізмаў і 

ўстойлівых выразаў, якія прапануе выкладчык кафе-
дры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута 
журналістыкі Пятро Жаўняровіч: дело в том рэч у 
тым; и дело с концом ды й годзе; в самом деле на-
самрэч, сапраўды; ясное дело вядома ж; взяться за 
дело узяцца за працу; иметь дело с мець стасункі з; 
главное дело галоўны клопат; в том-то и дело то ж бо; 
быть не у дел быць без занятку; милое дело любата.

Як фанат доктара Яна Станкевіча не магу не уткнуць 
дзве капейчыны і ад яго: в том-то и дело тож-ба-то 
(Бульба прыгарэла. – Паставіла гаршчок із бульбаю ў 
печ і мала вады наліла. – Тож-ба-то.); то и дело (очень 
часто) абярняся (Абярняся ўходзяць і выходзяць, 
чыста вышвіндалі хату).

“Літаратурная мова павінна быць моваю чыстаю, 
беларускаю. Карэнні яе - у мове народнай. Літаратары 
павінны навучыцца моўна думаць па-беларуску. Яны 
павінны абудзіць у сабе або пастарацца ўспрыняць 
(калі не давялося мець яе змалку) беларускую моўную 
стыхію. Бо калі гэтага не будзе, яны будуць, як і цяпер, 
шкодзіць нацыянальнай форме культуры”. 

© Кузьма Чорны

Уже два бюллетеня, адресованных конкретному 
микрорайону и освещающих местную проблема-
тику, издаются в Бресте.

Такие издания необходимы жителям любого 
микрорайона. С их помощью люди могут сообща ре-
шать проблемы своего двора, квартала, района. Они 
объединяют людей, помогают ощущать себя частью 
местного сообщества. Такие бюллетени – хорошее 
средство донести до властей города информацию 
о конкретных проблемах, которые волнуют местных 
жителей, и требовать их решения.

Основателем «Купалинки» и «Юбилейки» (так на-
зываются эти издания), является Брестская областная 
организация Партии БНФ. И это не удивительно, т.к. 
именно Партия БНФ последовательно стремится при-
близить Беларусь к Европе, а белорусские города – к 
стандартам жизни европейских городов. А в европей-
ских городах во многих микрорайонах выпускаются 
подобные издания, адресованные только их жителям.

«Юбилейка» издаётся для жителей микрорайона 
«Восток», а точнее той его части, которая расположена 
возле одноимённого торгового центра. А «Купалинка» 
- для жителей микрорайонов “Заводской” и «Киевка». 

«Купалинка» начала издаваться в сентябре этого 
года, а «Юбилейка» выходит уже больше года. За 
это время на страницах бюллетеня рассмотрено 
множество проблем граждан. Это и вопросы качества 

проведения капремонта домов, освеще-
ния дворов, уборки подъездов и многие 
другие. И также персональные проблемы 
граждан: вопросы незаконного выселе-
ния, условий проживания и т.п.

Основное условие успешности и попу-
лярности таких бюллетеней – его долж-
ны делать сами жители. Те, кто живут в 
этом районе, ходят по его улицам, дышат 
его воздухом, обслуживаются в его мага-
зинах. Уже многие жители участвовали 
в их создании. Однако пока этого мало. 
И поэтому редакции бюллетеней «Ку-
палинка» и «Юбилейка» приглашают к 
сотрудничеству всех желающих!

Если Вы хотите:
- Попробовать себя в роли журна-

листа;
- Решить проблему своего микро-

района;
- Сделать свой дом красивее и со-

временней;
- Стать известным на весь город 

фотографом;
- Познакомиться с интересными людьми, едино-

мышленниками -
если хотя бы один из этих пунктов Вам интересен, 

звоните: 222-58-22 (МТС), 660-57-41 (Велком) или 

дВе сестры – «ЮбиЛейкА» и «куПАЛинкА»

пишите: jubilejka@tut.by



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Юрка БаКУР

Марока – гэта краіна на паўночным захадзе 
афрыкі. Яе амываюць воды атлантычнага акіяну 
і Міжземнага мора, а невялічкі праліў Гібралтар 
аддзяляе яе ад еўропы. Яшчэ паўгады таму я, 
як і большасць з вас, шаноўныя чытачы, нічога 
не ведаў пра яе і нават не лавіў сябе на думцы, 
што калі-небудзь лёс занясе мяне на гэты чорны 
кантынент, але склалася па-іншаму…

А Афрыка, такая цёплая і таямнічая для ўсіх, су-
стрэла нас моцнымі снегападамі… Не, не падумай-
це, што раптоўна ўвесь кантынент накрыла снежнай 
коўдраю, проста шлях ад аэрапорту Мухаммед Пяты, 
які месціўся ў горадзе Мухаммедзія, да нашага цэн-
тра ляжаў праз горы Атлас, а там была сапраўдная 
зіма. З гэтай нагоды мараканскі кароль (як вы 
здагадаліся, звалі яго Мухамед) прыехаў у сваю 
горную рэзідэнцыю пабавіць час на лыжах. Ён, як і 
правадыр Сінявокай, – спартсмен-лыжнік. Але мы 
пра гэта нават не даведаліся б, калі б нас не зацікавілі 
узброеныя салдацікі, якія патрулявалі дарогу праз 
кожныя 50 метраў. 

Хвіліны беглі, разам з імі наш лэндкрузер ляцеў 
далей, а мы, захапляючыся незвычайным ландшаф-
там, не адрываліся ад сваіх камер. Фатаграфавалі, 
мякка кажучы, усё – шчыльныя кактусавыя агароджы, 
чырвоныя, як кроў, пяскі ды чорныя камяні, сярод якіх 
губляўся наш шлях; аліўкавыя плантацыі, невялічкія з 
цікавай архітэктураю гарадкі, горныя рэкі і ўнікальныя 
атласкія лясы, каньёны, горы, вялізарныя акіянскія 
хвалі, ды, вядома, пальмы, мандарыны, апельсіны…

Цэнтр, куды мы накіроўваліся, знаходзіўся на 
вышыні тысячы метраў – плато паміж Высокім і 
Сярэднім Атласам. Гэтага я не ведаў: разглядаючы 
мапу перад вандроўкай я чамусьці падумаў, што мы 
будзем побач з Сахараю, таму не браў з сабой нічога 
даўжэйшага за калені і локці – Афрыка ж! А мы былі 
сапраўды побач з Сахараю, аддзяляў нас толькі горны 
хрыбет. Толькі моцныя вятры, з якімі сутыкнуліся мы 
ў першыя дні, ўвогуле перавярнулі нашыя ўяўленні аб 
клімаце гэтых мясцінаў.

Але цёплыя ўсмешкі на тварах французаў і мяс-
цовых жыхароў, якія заўсёды былі побач, сагравалі 
нас і радавалі сэрцы. У нас такое наўрад ці сустрэ-
неш: каб кожны незнаёмец табе ўсміхаўся, а ты яму. 
Дзеці з пасяленняў, дзе мы спыняліся, не саромеліся 
– віталіся з намі на розных мовах, распытвалі, а да-
рослыя заўсёды прапаноўвалі зайсці ў госці, папіць 
традыцыйнай мятнай гарбаты.

урАжАнні Ад De Maroc

ЕжА
З традыцыйнай ежы тут ёсць не толькі мятная 

гарбата, якую п’юць паўсюль і якой усіх частуюць. Па 
пулярнасці яна не саступае піву ў нашай мясцовасці, 
быць можа з-за таго, што алкаголь тут забаронены 
Каранам. Хаця досыць хутка мы даведаліся, што тут 
ёсць свая традыцыйная анісавая гарэлка – махайя, таму 
такая забарона Карана для добрай часткі арабаў, з якой 
я перасякаўся, з’яўляецца ўмоўнасцю. Мяса, смажанае 
на адкрытым агні разам з цыбуляй і таматамі, – таксама 
з традыцыі мараканцаў. Прычым гэтую страву ядуць 
рукамі з дапамогай хлеба, а хлеб у іх – гэта пышныя 
смачныя аладкі. Аліўкі да беларусаў даходзяць у за-
кансерваваным выглядзе, таму шмат каму яны не да 
спадобы. Але тут, у Марока, свежазамочаныя аліўкі 
будуць смачныя чалавеку з любым густам. 

І хоць нам пашанцавала харчавацца разнастайнай 
ежай з французскага рацыёна, а кожную раніцу мы 
маглі рабіць сок са свежых апельсінаў, які надаваў 
такі ж апельсінавы настрой на цэлы дзень, мы часта 
заяжджалі ў мясцовыя прыдарожныя кавярні з’есці 
традыцыйнага мяса на агні.

пЯсоК
Пясчаныя буры, такія характэрныя для Сахары, да 

нас дайшлі толькі аднойчы, бо зямля тут як камень – 

цвёрдая, паўсюль камяні. Калі б я не абяцаў прывезці 
сваім сябрам пяску з Марока, прасьцей было прывезці 
камянёў, якія былі паўсюль і надавалі тамтэйшым 
мясцінам падабенства да марсіянскіх краявідаў – 
бедныя на расліннасць, з мільёнамі перасохшых 
камяністых рачулак, па якіх раз на год зыходзіць снег 
з горных вяршынь. 

Горы – найпрыгажэйшы твор Бога на зямлі. А яшчэ 
хвалі акіяну. А можа простая белагрудая дзяўчына-
бярозка дзесьці на беразе палескай ракі? Радзімы 
мне вельмі бракавала, вельмі карцела ўбачыць 
хоць маленькі кавалачак беларускай вясны, але лёс 
склаўся так…

зУсім АдзіН
Праз дваццаць дзён мае беларускія сябры вярнуліся 

на Радзіму, а мне прапанавалі застацца. Першыя дні 
былі сапраўднай катастрофай, бо вакол цябе былі 
толькі іншаземцы – арабы, французы, гішпанцы. Ха-
целася з кім-небудзь паразмаўляць, але мову, нават 
ангельскую, я добра не ведаў. Прыйшлося вывучыць, 
і ўжо хутка па выходных я выкладаў урокі рускай 
мовы для французаў, якія разам са мной збіраліся 
ў Казахстан.

Марока – у мінулым французская калонія, таму 
ўплыў французаў на мясцовае арабскае насельніцтва 
досыць высокі. Зусім нядаўна ўрад Марока прыняў 
пастанову аб абавязковым навучанні дзяцей фран-
цузскай мове – другой дзяржаўнай. Збольшага 
дзяржаўны лад гэтай краіны ў многім нагадвае Бе-
ларусь, але ўсё ж такі гэта краіна са сваімі звычаямі 
і традыцыямі. Напрыклад, калі я апрануў сваю ка-
муфляжную вопратку, мяне адразу папярэдзілі, што 
могуць узнікнуць сур’ёзныя праблемы з мясцовымі 
жыхарамі. Для іх камуфляж – прызнак каланізацыі 
і варожасці. Як і многія іншыя афрыканскія краіны, 
сённяшняе Марока мае лакальныя канфлікты з За-
ходняй Сахарай, напружаныя стасункі і з Алжырам. 
Але ў турыстычных раёнах ідзе ціхае курортнае жыц-
цё, а такія гарады, як Касабланка, Маракеш, Фес, 
Рабат пакінуць у памяці турыстаў глыбокія прыемныя 
ўражанні на ўсё жыццё.

А пакуль мы развітваемся з гэтай маракана-
марсіанскай зямлёй, сушым на памяць духмянае лісце 
эўкаліпту, запакоўваем свае рэчы, бо нас чакаюць ужо 
новыя краявіды, новыя ўражанні – гэтым часам на 
Аравійскім паўвостраве.

Ловім БТ :)



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Аб’яВы

Прэс-служба “ДЗеДЗіча”

абласная арганізацыя Партыі БНФ

Што мы ведаем пра свабоду, якой яе 
ўяўляем і хочам бачыць у беларусі? Пра-
пануем творча адказаць на гэтае пы-
танне ў выглядзе дызАйнерскАгА 
ПрынтА.

Калі Вы час ад часу забаўляецеся ў Фоташопе ці Ко-
рале, альбо творча здзекваецеся з фатаграфій сяброў, 
альбо з’яўляецеся сапраўдным патры-
ётам і ад усяго сэрца жадаеце, 
каб Беларусь была воль-
най, альбо Вы мала-
ды ці дасведчаны 

дызайнер, які хоча зарабіць грошай – удзельнічайце 
ў конкурсе, прапаноўвайце свае варыянты “Цішоткі 
вольнага беларуса”.

Толькі памятайце - Ваш прынт павінен стаць 
сапраўдным адлюстраваннем вольнасці і здаровага 
патрыятызму маладых беларусаў.

Да 29 лістапада на паштовую скрыню tishotka@
tut.by мы прымаем распрацаваныя Вамі варыянты 
малюнкаў (прынтоў), якія ў далейшым магчыма зной-
дуць увасабленне на цішотках беларусаў.

Усе конкурсныя працы будуць змешчаны на 
афіцыйным сайце кампаніі: tishotka.blog.tut.by

Пераможцы конкурса “Цішоткі вольных беларусаў” 
атрымаюць грашовыя ўзнагароджанні за першае, 
другое і трэцяе месца ў памеры 400, 300 і 200 тыс. 
бел. рублёў адпаведна.

Плануецца, што лепшыя працы разам складуць 
невялікую выставу ў галерэі сучаснага мастацтва “Ў” 
(Менск, пр-т Незалежнасці, 37а).

Усе ўдзельнікі конкурса па распрацоўцы малюнкаў 
пасля яго заканчэння ў якасці падарункаў атрымаюць 
цішоткі з прынтамі пераможцаў.

Рух “За свабоду” вырашыў падтрымаць кампанію 
“Цішоткі вольных беларусаў”, і, у межах конкурсу па 

распрацоўцы прынтоў для цішотак на тэму патрыя-
тызму, свабоды і незалежнасці Беларусі, прызначыў 
асобны спецыяльны прыз у намінацыі “Беларуская 
свабода”.

пАтрАБАвАННі дА прАц:
• кожны малюнак павінен быць пазначаны на-

ступным чынам: Імя і прозвішча, Назва, Размяшчэнне 
(Перад ці Спіна);

• разам з малюнкам АБАВЯЗКОВА пазначце імя, 
прозвішча, узрост, паштовы адрас 

для перасылкі цішоткі, e-mail, 
тэлефон.

тэХНіЧНыЯ пАтрАБАвАННі дА прыНтоў:
• вектарная графіка: прымаюцца файлы звярстаныя 

ў Corel Draw 12 (*.cdr), Adobe Illustrator 12 CE (*.ai), 
FreeHand 10 (*.eps), версіі могуць быць і ранейшымі;

• растравая графіка: прымаюцца файлы звярстаныя 
ў (*.tif), Adobe Photoschop (*.psd);

• толькі ў выключных выпадках прымаюцца працы 
ў іншых фарматах: (*.png), (*.gif), (*.jpeg);

• макет павінен быць выкананы ў маштабе 1:1 (па-
мер вёрсткі павінен адпавядаць памеру для далейшага 
друку на цішотцы).

жУры КоНКУрсУ:
вольга Кузміч - каардынатар творчага сеціўнага 

рэсурсу Generation.by;
Vinsent - рэп-выканаўца;
валярына (валерыя Кустава) - паэт, літаратар, 

перакладчык;
Юрась губарэвіч - палітык, намеснік старшыні Руху 

“За свабоду”;
глеб Лабадзенка - журналіст, пісьменнік.
Дасылаючы працы на конкурс, удзельнік 

аўтаматычна пацвярджае права на далейшае выка-
рыстанне прынта ў межах кампаніі.

ціШоткі 
ВоЛьных беЛАрусАў

Павал БеЛаВУС

уВАгА, конкурс!

фотАжАрт

Фота: photoclub.by

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;
- Абаронім 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 
мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.



АДПАчЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

ІНФАРМАЦЫЙНА-
АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
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• Заснавальнік: Ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 26.10.2009 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша, 
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: Ю. Агіевіч, П. Белавус, П. Дайлід, Н. Касцючык, 
Я. Сашко. Адказны сакратар: Стэфанія Малюта.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41,  (029) 782-88-81.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Наклад 299 асобнікаў

дАрЭЧы Хлопец і дзяўчына:
- Оль! Давай машыну зловім!!
- Я на дарозе галасаваць не буду.
- Не хочаш, не галасуй, гэта тваё грамадзянскае 

права. Проста твой голас можа быць вырашальным.
***

- Чаму раней студэнтаў адпраўлялі на бульбу, а не 
на лесапавал? 

- Таму што яшчэ расейскі класік даказаў, што сякеру 
студэнту давяраць нельга. 

***
- О-о-о! А-а-а! Яшчэ! А-а-а!
- Дарагая, зрабі крыху гучней.
- Дарагі, я зраблю крыху гучней, калі ты зробіш 

крыху буйней.
***

Кажуць, што шматлікія жыхары Кіпра мараць пабы-
ваць у Расеі, каб нарэшце ўбачыць, ДЗЕ ж расейцы так 
стамляюцца, каб потым ТАК адпачываць?!

***
Начальнік едзе ў камандзіроўку са сваёй сакратар-

кай у адным купэ. Яна на верхняй койцы, ён на ніжняй. 
Уначы яна звешваецца са сваёй койкі і будзіць яго: 

- Я вельмі змерзла, не маглі б Вы дастаць мне 
коўдру? 

- А давайце на гэту ноч прыкінемся што мы жа-
натыя! 

- Ой, вядома, давайце! 
- Тады лезь сама за гэтай доўбанай коўдрай!.. 

***
Памірае Сара і кажа Абраму:
- Не жыві адзін, абавязкова жаніся. Месяц пабядуй, 

але абавязкова знайдзі сабе жанчыну і жаніся.
- Сарачка, прасі ўсё, што хочаш, але толькі не гэта. 

Лепш цябе я ўсё адно не знайду, а такая, як ты, мне і 
на фіг не патрэбна.

***
Поп кажа рабіну:
- Што ў вас за пахаванні? Усе плачуць, крычаць, 

пасыпаюць галаву попелам. Іншая справа ў нас - па-
важна, высакародна, спяваюць, выпіваюць...

- Так, і мне-такі больш падабаецца, калі вашых 
хаваюць...

***
У габрэйскай сям'і купілі кілаграм мяса. Паклалі 

ў каморку. Раніцай глядзяць - няма мяса. Падумалі - 
можа, гэта котка мяса з'ела?

Злавілі котку, узважылі - важыць як раз кілаграм. 
Тут дзядуля і кажа:

- Ну, добра, мяса мы знайшлі, але дзе ж котка?
***

Для таго, каб наступны год склаўся ўдала, ялінкі ў 
лесе сустракаюць Новы год каля трупа Навагодняга 
Чалавека.

***
Распараджэнне начальніка:
«Кожнаму супрацоўніку ў офісе вырабіць пульт 

з двума надпісамі: «кава», «мінет». У добрых 
супрацоўнікаў - гэта кнопкі, у дрэнных - лямпачкі.»

***
У навагоднюю ноч у выцвярэзнік было дастаўлена 

пяцьдзесят чалавек і чатырнаццаць снегавікоў. Пры-
чына памылкі міліцыянтаў высвятляецца.

***
На чарговым конкурсе прыгажосці ў Аб'яднаных 

Арабскіх Эміратах ізноў перамагло штосьці, замата-
нае ў анучу.

- Чаму бландынкі не нараджаюць больш за траіх 
дзяцей?

- Яны чулі, што кожны чацвёрты - кітаец, і не жада-
юць, каб іх муж што-небудзь западозрыў.

***
- Калі я іду з жонкай у госці, то п'ю вельмі мала.
- Табе не дазваляе жонка?
- Зусім не. Проста аднойчы я добра перабраў, і 

мне здалося, што ў мяне дзве жонкі. ТАКОГА жаху я 
ніколі не адчуваў! 

***
Па выблісках звышновых зорак можна вызначыць, 

дзе яшчэ ў Сусвеце запускалі гадронныя калайдэры.
***

Дзяўчына, у Індыі вы былі б вельмі паважанай, калі 
не сказаць святой.

***
Жыццё як туалетная папера! Здаецца, што доўгае, 

а марнуеш на ўсякае г..!
***

Новая функцыя для мабільных тэлефонаў - блака-
ванне званкоў сваім былым па п'янцы...

***
- Ну, як здала?
- Не ведаю, інспектар загінуў...

***
У ложку ляжаць муж з жонкай. Муж пачынае жонку 

ціскаць, тая, як звычайна, «галава баліць, адстань...», 
тады ён, пакапаўшыся ў сябе ў тумбачцы, выцягвае 
пярсцёнак з дыяментам.

Жонка:
- І? Што гэта значыць? Я што, прастытутка?! Ці 

маленькая школьніца?.. Ці гарачая медсястра?..
***

Фразы на вяселлі, пасля якіх пачынаецца бойка.
1) Я шчыра рады, Калян, за цябе і за гэту вось цёлку.
2) Калян, зрабі сёння ўначы ўсё прыгожа, як учора 

на хлапечніку.
3) Галубцы - гаўно!
4) І няхай усё гэта па залёце, але мы ўсё адно за 

вас радыя.
5) Добры вечар. Мы вашы суседзі знізу. Зрабіце 

музыку цішэй, калі ласка.
6) Нявесту я ведаю даўно, у яе выдатнае тату на 

азадку.
7) Я віншую вас і дару вам вось гэту вось кнігу...
8) Выбачце, гэта ў нявесты грудзі ці жывот?
9) Ніколі не думаў, што мы параднімся з армянамі.
Ну і нарэшце:
10) Хлопцы, а давайце біцца!

***
Мужчына жаліцца знаёмаму:
- Мае суседзі невыносныя: учора да самай раніцы 

грукалі ў сцяну!
- Спачуваю. І што, табе не далі паспаць?
- Ну, сказаць па праўдзе, я ўсё адно не спаў - 

рэпетаваў сола на трамбоне.
***

«Аднакласнікі». Хай усе твае палюбоўніцы нарэшце 
пабачаць адна адну.

***
Як толькі вышэйшая адукацыя становіцца платнай, 

яна перастае быць вышэйшай.

Я прачнуўся вельмі радасны і бегма пабег у душ. З 
усмешкай на твары, я выйшаў на кухню з думкай, а 
што ж мне падорыць жонка. Але яна нават забылася 
мяне павіншаваць.

«Ніфіга сабе - падумаў я, - ну, нічога. Дзеці не за-
будуцца».

Але дзеці таксама забыліся. Вы ўяўляеце, з якімі 
пачуццямі я ехаў на працу. Але калі я зайшоў у свой 
кабінет, сакратарка Юля сказала мне далікатна:

- Добрай раніцы, шэф. З Днём Нараджэння!
І я адчуў сябе трохі лепш. Дзесьці ў сярэдзіне дня 

Юля пастукалася да мяне і сказала:
- Шэф, давайце пойдзем паабедаем разам! Гэта ж 

ваш Дзень Народзінаў!
І мы пайшлі. Пасля трэцяга марціні Юля сказала:
- Шэф, а паехалі да мяне дахаты. Бо спраў на працы 

няма, а ў вас Дзень Народзінаў!
І мы паехалі. Калі мы прыехалі, Юля прашаптала 

мне на вуха:
- Шэф, садзіцеся вось тут на канапу, а я выйду і 

надзену на сябе што-небудзь зручнейшае!
І яна сышла. Хвілін  праз пяць адчыніліся дзверы 

і ўвайшла Юля з тортам, за ёй ішлі мая жонка, дзеці, 
бацькі, цешча, калегі, сябры і ўсе іншыя. А я сядзеў 
на канапе голы і думаў: «Звольню суку»!

***
У смерці, у параўнанні з жыццём, ёсць адзін істотны 

плюс. Праўда, заўважны ён толькі на могілках у 
хрысціянскіх краінах.

***
Дзяўчыны, калі ў вагоне мятро ў вас ззаду ўперлася 

штосьці цвёрдае - то гэта нездарма. Напэўна за гэтым 
штосьці стаіць.

***
У 1866г. прынята 14-я папраўка да канстытуцыі 

ЗША, якая дае права голаса неграм.
У 1920г. прынята 19-я папраўка да канстытуцыі 

ЗША, якая дае права голаса жанчынам.
Такім чынам, жанчына можа быць абрана 

прэзідэнтам ЗША не раней 2064г., калі негр абраны 
ў 2008г. Хілары Клінтан ніяк не магла быць абранай.

***
За мінулыя суткі ў радзільні пакуль што нарадзіліся 

15 хлопчыкаў і 15 пакуль што дзяўчынак.
***

Хлопчык кажа маме:
- Мама, ты толькі паглядзі: кожны раз, калі я даю 

сабаку печыва, у яго паднімаецца хвост! 
Мама, уздыхаючы:
- Сынок, пакінь, калі ласка, трохі печыва тату.

***
- Ваша мама дрэнна гатуе?
- А што такое?
- А чаму вы кожны раз моліцеся перад ежай?

***
З ліста мясцоваму аператару кабельнага ТБ:
Бляха! Што за фігня?! Куды, нафіг, вы падзелі 

канал «Культура»?!
***

Ён: Слухай, я там тэлефон забыўся. Можаш вы-
ключыць яго, а то тэлефанаваць будуць?

Яна: Табе смс прыйшло ад Сяргея Барысавіча... 
Ён: Б%я... 
Яна: Кажа, што ён «сумавала без цябе гэтай ноч-

чу»... 
Ён: Рэчы мае сабрала? 
Яна: Так, ляжаць каля дзвярэй.


