
21 студзеня ў Менску прайшла чарговая несанк-
цыянаваная акцыя пратэсту індывідуальных прад-
прымальнікаў (ІП). Удзел у ёй, згодна з рознымі 
ацэнкамі, узялі ад 1,5 да 3 тысяч чалавек.

Прадпрымальнікі пратэставалі супраць указа прэзі-
дэнта № 760, згодна з якім з 1 студзеня 2008 года ІП 
пазбаўлены права наймаць работнікаў, за выключэн-
нем блізкіх сваякоў.

Спачатку на Кастрычніцкай плошчы прайшоў мітынг, 
на якім было заяўлена пра стварэнне грамадскага фо-
руму “У абарону свабоды і прадпрымальніцтва”.

Потым удзельнікі акцыі запатрабавалі сустрэчы з 
прэм’ер-міністрам Сяргеем Сідорскім і накіраваліся на 
плошчу Незалежнасці да Дома ўрада. Падчас шэсця 
дэманстранты выйшлі на праезную частку праспекта 
Незалежнасці, перакрыўшы рух транспарту. Каля 
Дома ўрада да прадпрымальнікаў выйшаў міністр 
унутраных спраў Беларусі Уладзімір Навумаў, які за-
клікаў мітынгоўцаў разысціся. Пасля гэтага міліцэйскі 
спецназ выціснуў удзельнікаў акцыі з плошчы.

Частка мітынгоўцаў вярнулася на Кастрычніцкую 
плошчу, адкуль іх выціснула міліцыя, частку блакіра-
ваў спецназ у раёне праспекта і потым разагнаў. У 
выніку былі затрыманы некалькі дзесяткаў чалавек.

Затрыманыя правялі ноч у следчым ізалятары. 
На наступны дзень яны былі прыгавораны да 
штрафаў і розных тэрмінаў арышту.

Самы вялікі тэрмін адміністрацыйнага арышту 
— 15 сутак — атрымалі Віктар Кукліш, Артур Пяцько 
і Сяргей Шаўцоў. А.Прасняк арыштаваны на 10 сутак. 
А. Бондар асуджаны на пяць сутак.

Самы вялікі штраф — 1 мільён 750 тысяч рублёў 
— атрымаў берасцеец Андрэй Шарэнда. На 1 мільён 
400 тысяч рублёў аштрафаваны берасцеец Юрый 
Бакур. Астатнія ўдзельнікі акцыі атрымалі штрафы 
ад 525 тысяч да 1 мільёна 50 тысяч рублёў. Усе яны 
прызнаныя вінаватымі ў парушэнні парадку арганіза-
цыі або правядзення масавага мерапрыемства.

Усяго за ўдзел у акцыі асуджаныя 20 чалавек.
Нагадаем, што 10 студзеня ў Менску прадпрымаль-

нікі таксама выходзілі на акцыю пратэсту. Напярэдадні 
мітынга 21 студзеня ў Менску і рэгіёнах міліцыянты 
прэвентыўна затрымалі больш за 40 актывістаў, прад-
прымальнікаў і моладзі. Іх абвінавачвалі ў брыдкаслоўі 
альбо ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі 10 студзеня 
і арыштоўвалі на тэрміны ад 10 да 15 сутак.

№1(46) • Студзень 2008

У Берасце прыязджае 
Аляксандр Мілінкевіч!

Падрабязнасці –
у наступным нумары 

“Дзедзіча“

БеЛСАт
Першы беларускі тэлеканал!

Qui Quaerit, reperit!
Як студэнты працу шукаюць.

Сёння я не твой...
“Маладыя галасы”. Алесь Яжэвіч

МАЛенькі пАЛАцык
У цішыні здзічэлага парку.

2 4 7 9

Stop 760!

Фота: ByMedia.net

Віктар Крываль: Лукашэнку сорамна глядзець у 
вочы прадпрымальнікам.

“Прадпрымальнікі змушаныя звяртацца да палі-
тычных спосабаў вырашэння сваіх праблем”, – заявіў 
актывіст кампаніі “За свабоднае развіццё прадпры-
мальніцтва” Віктар Крываль, каментуючы выказванне 
А. Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы сказаў пра тое, што 
на мітынгу “бізнесменаў амаль не было”. “Іх была дзе-

сятая частка, якая сабралася і сышла, заявіўшы, што іх 
падстаўляюць”, – цытуе А.Лукашэнку БелаПАН.

Аднак актывіст гаворыць, што “людзі, якія прыйшлі 
на плошчу, думаюць інакш”. “Калі б Лукашэнка 
прыйшоў на плошчу, ён бы ўпэўніўся, што там былі 
насамрэч прадпрымальнікі. І яны засталіся задаво-
леныя. Бо ён адбыўся, нават нягледзячы на тое, што 
практычна ўсе лідэры і актывісты былі арыштаваныя”, 
– адзначыў В.Крываль.

В.Крываль лічыць, што на прадпрымальнікаў “цяж-
ка ўплываць – яны не абцяжараныя кантрактамі”, і 
шмат у чым гэта і паслужыла штуршком да таго, што 
“на прадпрымальнікаў пачаліся ганенні”.

“Гэта не віна, а бяда наша, што ўлада прымушае 
выходзіць на плошчу замест таго, каб цывілізавана вы-
рашаць пытанні. Калі ў людзей не атрымоўваецца зада-
воліць эканамічныя патрабаванні, самі па сабе ўзнікаюць 
патрабаванні палітычныя”, – падкрэсліў актывіст.

Міністр унутраных спраў У. Навумаў асабіста затрымлівае прадпрымальніц і перадае іх міліцыянтам.

Мітынг прадпрымальнікаў 21 студзеня 2007г. ускалыхнуў сталіцу. Фота: ByMedia.net  



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

Глядзі БЕлСАТ!
Незалежны беларускі спадарожнікавы 
тэлеканал “БЕлСАТ” ужо амаль месяц 
паказвае берасцейскія падзеі.
Берасце і берасцейцы – у эфіры “БЕл
САТу”. 
як настроіцца на першы незалежны бе
ларускі тэлеканал, крок па кроку.

Глядзіце БЕЛСАТ на спадарожніках Astra і Sirius.

Што прапануе БеЛСат
„Аб’ектыў” – Галоўныя навіны канала, штодня све-

жая інфармацыя з Беларусі і свету без цэнзуры і прапа-
ганды. Свет такі, які ён у сапраўднасці – у „Аб’ектыве” 
Белсату на Вашых экранах кожны вечар.

„Форум” – Гарачыя праблемы, важныя для ўсіх нас. 
Праблемы, з якімі кожны з нас сутыкаецца ў будзён-
ным жыцці. Выбітныя эксперты і маладая публіка – у 
штотыднёвым ток-шоў „Форум” Эдуарда Мельнікава. 
Ад студзеня на Вашых экранах.

„Госць Белсату” – Цікавыя постаці культурнага, 
палітычнага і грамадскага жыцця сучаснай Беларусі і 
свету ў студыі Белсату. У нас вядомыя асобы раска-
жуць усю праўду – пераканайцеся самі!

„East Front” – На заходнім фронце – без зменаў. А 
на ўсходнім?  Там адбываецца шмат цікавага. Музы-
ка прарывае фронт і лучыць народы. Музычнае шоў 
Белсату – не толькі пра беларускую музыку.

„Запальнічка” – Rock’n’roll is dead? Беларускі - 
дакладна не! Тут можна ўбачыць найноўшыя кліпы 
беларускай альтэрнатыўнай сцэны. Немагчымае здзяй-
сняецца – гіт-парад Белсату распаліць кожнага!

Press-Express - Уся незалежная прэса ў адным 
месцы. Найцікавейшыя матэрыялы, набольш гарачыя 
тэмы – у штотыднёвым аглядзе беларускіх газет і 
тыднёвікаў. Ты першы даведаешся пра тое, што варта 
прачытаць на гэтым тыднi.

„Кішэнь” – Найважнейшыя эканамічныя прабле-
мы мы будзем абмяркоўваць на кухні. Эканоміка без 
Дзяржплану – усё, што датычыць кожнага сямейнага 
бюджэту.

„Незнаёмая Беларусь” – Кожнае пакаленне бела-
русаў вывучала ў школе гісторыю. Кожнае пакаленне 
беларусаў вывучала іншую гісторыю. Якой на самой 
справе была гісторыя нашай краіны? Чаго заўсёды не 
хапала ў падручніках па гісторыі? 

Гэта Вы ўбачыце ў дакументальным цыкле „Незнаё-
мая Беларусь”.

„Калыханкі”, „Жаўтуха” – Супергероі экрану, зоркі 
сусветнага фармату. Галівуд бляднее – Саша і Сірожа 
ва ўласных асобах у вельмі спецыфічных інфарма-
цыйных перадачах: „Калыханка” і „Жаўтуха”. Толькі 
на Белсаце.

„Рэпарцёр” – Падзеі з твайго гораду, якіх не паказ-
вае мясцовае тэлебачанне – занадта праўдзівыя? Калi 
ведаеш гісторыю, якую павінны пачуць усе, падзялiся 
з намi, і Ты ўбачыш яе па тэлебачанні ў штотыднёвай 
перадачы рэпарцёраў Белсату.

„Элі Макбіл” – Чаго шукае юрыст у нью-ёркскіх 
джунглях? Кахання? Немагчыма! Хаця ёсць выключэн-
не – прыгажуня Каліста Флокхарт з серыялу, які заха-
пiў мільёны гледачоў у свеце. Цяпер і на Тваім экране. 
Па-беларуску, як усе фільмы на канале БЕЛСАТ.

„Бульбаны” – Ці намаляваная сям’я можа быць 
больш рэальнай, чым праўдзівая? А можа яна ка-
госьці табе нагадвае? Суседзяў? А як іх зваць? Бо 
гэта – Бульбаны. Найбольш нетыповая беларуская 
сям’я збіраецца да Вас у госці. Толькі асцярожна – яны 
любяць рабіць сюрпрызы!

Як прымаць БеЛСат?
Тэлеканал “БЕЛСАТ” надае праз спадарожнік Astra 

(параметры Astra 1 Кr, пазіцыя 19,2° E, палярызацыя 
H, частата 10773 МГц). Эфір – ад 18.00 да 22.00 са 
штогадзіннымі паўторамі.

А. Калі ў цябе ёсць спадарожнікавая антэна, якая 
прымае сігнал спадарожніка Astra:

1. А 18:00 па беларускім часе ўключы тэлевізар і 
пашукай назву БЕЛСАТ TV у спісе каналаў.

2. Калі не знойдзеш адразу, уключы аперацыю 
SCAN.

3. Дадай БЕЛСАТ TV да ўлюбёных, каб першы 
незалежны канал для Беларусі заўсёды быў пад 
рукой!

Б. Калі ў цябе ёсць спадарожнікавая антэна, аднак 
яна скіраваная на іншы спадарожнік.

Перастаўляючыся на Astra, ты не мусіш адмаў-
ляцца ад прыёму іншага спадарожніка. Дастаткова 
паставіць яшчэ адну галоўку (канвертар). 

Дзякуючы дадатковым канвертарам ты можаш 
прымаць сігнал нават з некалькіх спадарожнікаў.

В. У цябе няма абсталявання, а ты б хацеў гля-
дзець БЕЛСАТ.

1.Ад лютага 2008 году БЕЛСАТ TV будзе трансля-
вацца таксама па спадарожніку Sirius.

Ужо сёння можна набыць антэну і скіраваць яе 
на Sirius. Памятай, што замацоўваць антэну трэба 
на паўднёвым баку будынку.

3.Для якаснага прыёму правядзі кабель ад антэны 
да прыёмніка найкарацейшым шляхам, пастарайся, 
каб ніякія перашкоды (напрыклад, дрэвы) не засла-
нялі антэны.

АдНым рАдком

Cтрайк працЯгваецца
У студзені гарадскі краявід Берасця значна 
змяніўся. У густанаселеных раёнах горада прак-
тычна зніклі гандлёвыя намёты індывідуальных 
прадпрымальнікаў.

Дробны бізнес ужо не канкурэнт арганізаванаму 
гандлю. Можна сказаць, што сваім страйкам прадпры-
мальнікі, прыбраўшы шматлікія гандлёвыя намёты, 
згулялі дзяржаўным крамам толькі на руку.

Нягледзячы на тое, што ў шматлікіх сем’ях прадпры-
мальнікаў апусцелі бюджэты, яны працягваюць ціха 
страйкаваць. Да прыкладу, на рынку за ЦУМам з 600 
гандлёвых месцаў працуе не больш 10%.

Хоць самі ІП не збіраюцца аддаваць свае працоўныя 
месцы, але, тым не менш, будуць і далей прытрымлі-
вацца агульнай тактыкі, таму на сходзе прадпрымаль-
нікаў рынку “ЦУМ” і іншых буйных гандлёвых цэнтраў 
было вырашана, што ў знак пратэсту на арышты ў 
Менску на мітынгу 10 студзеня, нягледзячы на ўгаво-
ры чыноўнікаў, працягнуць страйк, пакуль на волю не 
выйдзе апошні з арыштаваных.

Ды і яшчэ, пакуль ідзе жорсткая разборка паміж 
уладай і дробным бізнэсам, кошты на асноўныя сацы-
яльныя тавары растуць, і леташнія цэны ўжо падаюцца 
нерэальнымі. Такія тавары, як малако, смятана, каўба-
са, пяльмені, піва, свініна, ялавічына і г.д. у параўнанні 
з мінулым годам падаражэлі на 20%. 

новаЯ заЛЯ, 
новыЯ экСпанаты
У Музеі абароны Берасцейскай крэпасці адкры-
лася абноўленая заля, прысвечаная баявым 
дзеянням у першыя дні вайны 1941-45гг.

У экспазіцыі прадстаўлены матэрыялы, што расказ-
ваюць пра бітвы часцей і злучэнняў 4-й арміі Заходняй 
асобнай ваеннай акругі на берасцейска-баранавіцкім 
напрамку, баі ў акружэнні, спробы прарыву на ўсход, 
бітву на Цярэспальскім і Валынскім умацаваннях Бе-
расцейскай крэпасці.

Як паведаміў на цырымоніі адкрыцця залі наву-
ковы супрацоўнік музея Аляксандр Каркатадзэ, тут 
прадстаўлена каля 250 экспанатаў — фотадакумен-
ты, асабістыя рэчы, зброя, ордэны і медалі байцоў і 
камандзіраў Чырвонай арміі.

“Прычым амаль 100 музейных прадметаў на-
ведвальнікі ўбачаць упершыню. Сярод іх дакументаль-
ныя здымкі, зробленыя немцамі ў Берасці і ў крэпасці ў 
чэрвені 1941г., а таксама рэканструкцыя формы шара-
говага чырвонаармейца і шараговага пяхоты вермахта. 
Пры гэтым зброя жаўнераў, а таксама ўзнагароды 
воіна Чырвонай арміі — сапраўдныя. Іх перадалі нам 
тыя, хто змагаўся ў Берасцейскай крэпасці ў чэрвені 
1941-га”, — зазначыў А.Каркатадзэ.

Як паведамлялася на цырымоніі, у ходзе рэканструк-
цыі, што доўжылася крыху больш за паўгады, у залі 
было ўстаноўлена сучаснае абсталяванне і аформлены 
новыя стэнды. На рэалізацыю праекта затрачана каля 
140 млн. рублёў.

Першымі наведвальнікамі новай залі сталі ветэра-
ны, моладзь, прадстаўнікі мясцовай улады, Берасцейс-
кага гарнізона і Берасцейскай пагранічнай групы.

У музеі 10 заляў, абнаўленне якіх ідзе паэтапна. 
У чэрвені 2007г. адбылося адкрыццё пасля рэканс-
трукцыі залі, прысвечанай перадваеннаму становішчу 
і пачатку вайны.

Музей абароны Берасцейскай крэпасці і мема-
рыяльны комплекс за 2007 год наведала 195 тыс. 
чалавек. За 2006г. - 150 тысяч.

                                Dzedzich week-news

ДавеДка:
БеЛСаТ – гэта новы канал, які ўва-

ходзіць у структуру TVP. 
Зарэгістраваны брэнд - БеЛСаТ / 

BELSAT TV. 
Над стварэннем новага беларускага 

тэлебачання з чэрвеня 2006 г. праца-
вала група дасведчаных журналістаў з 
Польшчы і Беларусі. 

БеЛСаТ – гэта тэлебачанне, блізкае 
нашаму штодзённаму жыццю. 

БеЛСаТ ствараюць беларусы для 
беларусаў на роднай мове.

                                Dzedzich week-news



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

Смерць прадпрымаЛьнікаў
24 студзеня ў Бранскай вобласці загінула сям’я 
прадпрымальнікаў Жураўскіх з Рэчыцы.

Як паведаміў рэчыцкі актывіст кампаніі «За сва-
боднае развіццё прадпрымальніцтва» Леанід Невар, 
Станіслаў і Ірына Жураўскія мелі ў Рэчыцы дзве ганд-
лёвыя кропкі, у працы якіх да 1 студзеня былі задзей-
нічаныя наёмныя працаўнікі. З новага года сям’я была 
змушаная адмовіцца ад наёмных працаўнікоў і весці 
бізнэс утрох: пяцідзесяцігадовы муж Станіслаў, 47-га-
довая жонка Ірына і іх 23-гадовая дачка Марына.

Вядзенне гандлю самастойна апынулася справай 
няпростай: працу непасрэдна на гандлёвых кропках 
давялося сумяшчаць з вядзеннем дакументацыі і 
іншымі абавязкамі.

– Напярэдадні трагедыі, – распавядае Леанід Невар, 
– я сустракаўся са Станіславам. Пасля заканчэння пра-
цоўнага дня ён разам з жонкай збіраўся ў Маскву за та-
варам. Часу на адпачынак у яго цалкам не заставалася… 
Недалёка ад Новазыбкова Бранскай вобласці Станіслаў 
заснуў за рулём, машыну вынесла на сустрэчную паласу, 
дзе яна сутыкнулася з фурай. Гэты выпадак паказальны! 
Усё гэта адбылося з прычыны таго, што людзі змушаныя 
былі адмовіцца ад наёмных працаўнікоў… У прынцыпе, 
сям’ю Жураўскіх забіў 760-ы ўказ.

Без бацькоў засталіся двое дзяцей – 23-гадовая Ма-
рына і 18-гадовы Жора, які канчае школу. Рэчыцкія прад-
прымальнікі выказваюць спачуванні маладым людзям.

“наШаніваўцы” 
наведаЛі БераСце
Прэзентацыя кнігі Наталкі Бабінай “Рыбін горад” 
адбылася без разгону і затрыманняў.

Нагадаем, у жніўні на прэзентацыі кніжкі Паўла 
Севярынца агулам “павязалі” больш за трыццаць ча-
лавек. Штрафы за жнівень акурат як пачалі плаціць. 
Не забыліся і шматлікія пасадкі, але людзей гэтым 
разам прыйшло яшчэ больш.

“Рыбін горад” – кніжка пра Берасце, дзе аўтарка 
пражыла дзіцячыя і юнацкія гады, пра беларусаў ды 
ўкраінцаў, палешукоў, як нейкае вытворнае, – гэта са 
словаў аўтаркі, якая ёсць на цяперашні час журналіс-
ткай з Менску, маці трох дзяцей. Наталля Бабіна пра-
цуе ў “Нашай Ніве”, адзінай цалкам беларускамоўнай 
газеце краіны. Раман Бабінай, як і зборнік Севярынца, 
выйшаў у бібліятэчцы “НН”. Таму чаканні сілавога 
ўмяшальніцтва былі высокія.

Іх разам з Бабінай падзяляла і каманда, якая пры-
ехала ў Берасце – галоўны рэдактар “Нашай Нівы” Ан-
дрэй Скурко і рэдактар філасофска-літаратурна-публі-
цыстычнага часопіса “ARCHE” Валерка Булгакаў.

Госці прэзентацыі даведаліся, што газета выдала ў 
сваёй бібліятэчцы ўжо дзясяткі розных кніжак. Нека-
торыя былі паспяховымі камерцыйнымі праектамі і 
перавыдаваліся. Сама газета па-ранейшаму не можа 
прыходзіць па падпісцы (забаранілі ўносіць у падпісны 
каталог) і распаўсюджваецца поштай.

Спецыфіку сустрэчы задалі самі арганізатары: Скур-
ко напрыканцы наогул перайшоў на ўкраінскую мову, 
а Бабіна настойвала на тым, што думае па-ўкраінску на 
бацькоўскай кухні ў Берасці. Тут не вытрымаў беларус-
кі шляхціч у дзясятым мо калене Вячаслаў Вашэйка, 
журналіст “Берасцейскага кур’ера”.

– Чалавек думае не мовай, а вобразамі, – зазначыў 
паэт. – Мова адно падпірае гэтыя вобразы, і няма чаго 
на ёй засякацца.

Ухвальна, пане Вінцэсю. Адчуваецца школа. Ну, і 
каманду з Менску не праміну пахваліць: ахвярна цяпер 
ездзіць з кніжкамі, асабліва з такімі.

Павал БІЛаНУс

                                bulletinonline.org

Я і сам гэты артыкул пісаў на пары, бо потым рэаль-
на будзе лянота, ды і часу не хапае.

А цяпер паназіраем, што ж робяць аднагрупнікі. 
Вось сябар Жэнька выразаў з паперы нож і спрабуе ім 
зарэзаць Сярожку. Каця, што сядзіць ззаду, скруціла 
кавалак паперы ў трубку, прымацавала і размалявала 
дно, атрымалася ці то шклянка, ці то нейкі дзіцячы 
калейдаскоп. Андрэй ціха сапіць, бо прыйшоў на пары 
адразу з дыскатэкі ды яшчэ крыху п’янаватым, таму 
і схаваўся чым далей. Спытаеце, вось дурань, мог 
бы нармальна паспаць дома, дык “эн-ку” не хочацца 
атрымліваць, калі і так ўжо да халеры іх назбіралася ў 
журнале старасты. Наташа займаецца бізнэсам – дае 
кансультацыі па каталогу Oriflame. Толькі Марына ху-
ценька піша за выкладчыкам лекцыю, яе канспект пе-
рад сесіяй стане вельмі папулярным, як і яна сама.

Часам студэнты нахабяцца да крайнасцяў, асаблі-
ва ў вялікіх аўдыторыях, дзе кантролю амаль няма: 
кладуцца спаць на апошнія рады, п’юць ціхенька піва 
і нават разводзяць спірт, які таксама потым ужываюць. 
Ну што тут скажаш: студэнт – істота незвычайная, якую 
кантраляваць проста немагчыма.

Ды і ты, спадар студэнт, зараз наўрад ці слухаеш 
выкладчыка, а чытаеш “Дзедзіч”, тым самым пацвяр-
джаючы ўсё вышэй сказанае.

ПАрНыя СТудэНТы
“студэнцкія гады цудоўныя” – перафразірваўшы 
нейкую цытату, кажу я. але акрамя п’янак, гу-
лянак, дыскатэк і шалёных святаў, у студэнцкім 
жыцці ёсць слова “вучыцца” і такая справа, як 
наведванне параў. 

Толькі і на парах няма студэнту супакою, не сядзіцца 
яму 80 хвілін на адным месцы, трэба нешта прыду-
маць, нечым займацца альбо пазабаўляцца, каб не 
чуць гэтае сумнае мурлыканне выкладчыка пра такія 
далёкія студэнту праблемах маралі і этыкі, псіхалогіі 
і сацыялогіі і шмат-шмат чаго іншага.

Таму і выдумляюць студэнты сабе забаўкі на 
час пары. Разнастайнасць гэтых заняткаў уражвае. 
Ад банальнага разгадвання сканвордаў, прагляду 
Cosmopolitan альбо новых каталогаў Oriflame, слу-
хання плэера ці бессэнсоўнага тыкання мабільніка і 
да школьных перакідванняў пісулькамі ды плявання 
слюнявымі паперкамі праз трубку ад асадкі. Але такія 
справы таксама хутка надакучваюць, тады студэнт па-
чынае ўключаць фантазію, па моднаму – крэатыў.

Напрыклад, мае аднагрупнікі старанна два дні 
“сшыбалі” 36 выкарыстаных квіткоў на тралейбус 
і аўтобус, зрабілі з іх калоду карт, цяпер рэжуцца 
квіткамі ў дурня і не выклікаюць ніякай падазронасці 
з боку выкладчыкаў: квіткі як квіткі, чаго толькі не 
валяецца на студэнцкіх партах.

Некаторыя студэнты займаюцца творчасцю на тых 
самых партах. Тут сустрэнеш і звыклыя надпісы “Фіз-
фак – сіла” (потым нехта дапіша – “алкашы”, “уроды”, 
вось і пайшоў дыялог), “Сэкс па тэлефоне 764-…-… 
– паклікаць Кацю”, пры чым, патэлефанаваўшы па 
такой аб’яве, я даведаўся, што рэкламадаўцы нават 
не ведаюць аб існаванні ўласнай рэкламы. Мабыць 
так студэнты жартуюць. Арыгінальна настолькі, што 
далей няма куды. Сустракаюцца прызнанні, заклікі аб 
дапамозе, прамовы, выказванні жаданняў: “Не магу 
без сэкса”, “Філфак шукае маладых і прыгожых хлоп-
цаў, прыходзьце, будзе весела”, “Светка, ты дура, але я 
цябе кахаю”, “Жыве Беларусь – згіне лукашызм”, “Ад 
невыканання тэхнікі бяспекі чалавек можа не толькі 
памерці, але ж і нарадзіцца” і г.д.

А часам можна прачытаць нядрэнныя вершы :-) і 
нават паэмы на розныя тэмы:

“..й стоит не по годам, выпьем за любовь, мадам”, 
“Выпью шкляначку я ртуці – усё задрала ў інстытуце”, 
“Лучший друг мой ..ахал Жанну, раскажу я всё декану, 
друга выгонят тогда, буду ..ахать её я”.

Ёсць ва універсітэце і аматары жывапісу, таму 
і не здзіўляе, калі раптоўна ў сшытку ці на парце 
сустрэнеш партрэт злоснага выкладчыка ці малюнак 
голай аднагрупніцы, і толькі тады зразумееш, што 
яна нічога сабе.

ці “Што раБіць, каЛі на парах Сумна”

ПоШТА “дзЕдзіЧА”

Дзіўныя рэчы здараюцца… Паводле адной з мо-
ладзевых анімэ, у нашай вертыкалі (ад міліцыянта да 
кіраўнікоў вышэйшай ступені) выпрацавалася неадэ-
кватная рэакцыя на бел-чырвона-белыя колеры. Як у 
спартовага быка з пірынейскіх краінаў…

А здарылася немагчымае. Мясцовае чынавенства 
зрабіла рызыкоўны крок. Ці то дзеля раздражнення, 
ці то дзеля барацьбы з фобіяй, упарадкаваўшы двор 
і навакольныя пад’езды, кіраўніцтва ЖЭСу вырашыла 
пафарбаваць гаўбцы ў ссуседнім доме. Мінаючы двор, 
пачынаеш церці вочы, бо не верыш сваім вачам. Гаўб-
цы пафарбаваныя ў бел-чырвона-белыя колеры. Я.с.ь

Не кожны дзень здараецца такі выпадак. Позірк 
свядомай часткі жыхароў будзе спыняцца на гэтых 
гаўбцах - хоць трошачкі адметных.
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Праца студэнта дзённага навучаня не чакае, яго 
не прымуць адразу ў крутую фірму, на вялікую 
пасаду. Таму выбіраць і шукаць працу трэба больш 
сціплую і, зразумела, з гібкім графікам.

Выбару, як такога, няма, і пэўнага спісу з пасадамі 
– таксама. Прасцей, зразумела, у сталіцы, там і магчы-
масцяў таксама значна больш: ад ўсенароднага «Макдо-
нальдса» да акцёра ў касцюме бегемота на якім-небудзь 
свяце. Калі ты ўсё ж такі вырашыў шукаць працу і атрым-
ліваць за яе грошы – пужацца не трэба, што праца можа 
быць зусім не камфортнай. Пачынаць трэба са складанага 
і часам нязручнага, каб потым чагосьці па сапраўднаму 
дасягнуць. Гэта жыццёвая практыка.

Каб упэўніцца, што цябе ніхто нідзе не чакае, можна 
спачатку зазірнуць у цэнтр занятасці, дзе злосныя цётачкі 
растлумачаць, што для студэнтаў дзённага навучання там 
працу не прапаноўваюць.

Тады можна адгукнуцца на шматлікія прапановы, якімі 
абклеены гарадскія слупы і прыпынкі, аб працы з часовай 
занятасцю. Гэта сеткавы маркетынг. Давядзецца ўвесь 
час бегаць па офісах і фірмах, пераконваць сваіх сяброў 
і знаёмых, што твой тавар самы лепшы і непаўторны. 
Галоўнае выбраць што прадаваць: біялагічныя дадаткі, 
касметыку, адзенне ці ўсялякія дробныя хатнія прыла-
ды. Але для гэтай працы патрэбен камерцыйны талент, 
уменне наладжваць зносіны і прасоўваць тавар.

Варта чытаць і пісаць аб’явы. І ў газетах сустракаюцца 
цікавыя прапановы: падсобнік на будоўлю, афіцыянт у 
кавярню ці начны клуб, няня. Напісаць аб’яву можна і 
самому. Гэта можа быць і тая ж праца няні, і часовая 
фізічная праца. Усё залежыць ад тваіх магчымасцяў.

Калі ты крэатыўны і творчы чалавек, то працу сабе 
можна прыдумаць. Адзін хлопчык набыў сканер і прынтар 
і ў інтэрнаце аказвае паліграфічныя паслугі, бо раздру-
коўка сярод студэнтаў заўжды запатрабаваная. Іншы 
выдае кампутарную газету. Дзяўчынкі таксама выка-
рыстоўваюць свае таленты: адна добра рабіла манікюр і 
з часам, калі чуткі пра яе ўменне разышліся і ў інтэрнаце 
і ва універсітэце, паклала гэта ў пачатак уласнага бізнэсу. 

Іншая, скончыўшы яшчэ ў школьны час курсы цырульні-
ка, не закінула гэтую справу і паралельна з навучаннем у 
ВНУ на біялагічным факультэце, стрыжэ людзей.

Ты вучышся ў вышэйшай навучальнай установе, 
хутчэй за ўсё на якой-небудзь педагагічнай спецыяль-
насці, таму свае назапашаныя за некалькі гадоў веды 
можаш пачынаць перадаваць (прадаваць) іншым. 
Рэпетытарства – адна з магчымасцяў замацаваць 
свае веды і навучыць школьніка таму, што добра ве-
даеш сам. Можна выконваць кантрольныя за лянівых 
завочнікаў. Гэта прапановы для выдатнікаў. Калі ж у 
навучанні ты не дасягнуў вялікіх вышынь і навучыць 
нікога не можаш, то ёсць варыянт здаваць кроў і раз на 
два месяцы атрымаць 60 тысяч рублёў, кубак гарбаты, 
пачак печыва і тры шакаладкі. А калі маеш дзетак, то 
можна паспрабаваць здаць і сперму.

Некаторыя студэнты выкарыстоўваюць памежнае 
становішча Берасця і зарабляюць на перапродажы 
тавараў з Польшчы. Ёсць шмат студэнтаў, якія за-
рабляюць на жыццё і адукацыю, з раніцы ходзячы ва 
універсітэт, а пасля пар ганяючы штодзённа за мяжу. 
Засталося яшчэ некалькі варыянтаў: для дзяўчынак 
– знайсці анёла ахоўніка ці проста спонсара, але за 
такую дабрату давядзецца “разлічвацца”, а гэта можа 
быць і стары вычварэнец, і прагавіты “хач”, а можа і 
будучы муж, які дзеля вас кіне жонку з дзецьмі; для 
хлопцаў – знайсці жанчыну сярэдняга ўзросту, якой 
надакучыў зануда-муж, і хочацца адчуць нешта новае 
і, здавалася, страчанае. Мой сябар пазнаёміўся з такой 
жанчынай. Яна купляла яму джынсы, вадзіла ў начныя 
клубы, а калі з’язджаў муж, запрашала дамоў.

Засталося сказаць пра выпадковасць. Яна супра-
ваджае любога чалавека, у тым ліку і студэнта. І не 
пужайцеся, калі на вуліцы падыйдзе незнаёмы чала-
век і прапануе здымацца ў фільме ці рэкламе, альбо 
паўдзельнічаць у кастынгу, бо вы як раз падыходзіце. 
Такое таксама бывае.

Шукайце, чакайце, спабуйце, прыдумляйце – нешта 
абавязкова атрымаецца.

ХТо ШукАЕ,
працоўны доСвед

ці варта звЯртацца 
на Біржу працы?
Закон «аб занятасцi насельнiцтва» ад 15.06.2006г. 
разглядае студэнта дзённага навучання ў якасці 
занятага. Гэта значыць чалавека, што мае заробак 
або прыбытак, у нашым выпадку – стыпендыю 
(хаця, як жа тады студэнты-дзённікі, якія навуча-
юцца платна і не атрымліваюць стыпендыі?) 

Студэнт-вочнік не можа прайсці прадугледжаную 
для людзей без працы працэдуру рэгістрацыі беспра-
цоўным. А дапамога ў пошуку працы ажыццяўляецца 
спецыялістамі цэнтраў занятасці толькі зарэгістрава-
ным беспрацоўным. 

Адзінае, з чаго можа скарыстацца студэнт на біржы 
працы – гэта са спісу вакансіяў, прадстаўленага для 
агульнага агляду ў калідорах. У пошуку падпрацоўкі сту-
дэнт-вочнік можа абаперціся на каго ці што заўгодна – ба-
цькоў або ўласныя кантакты, - толькі не на дзяржаву. 

“Максімум, што мы можам параіць студэнтам, якія 
звяртаюцца да нас па дапамогу, гэта паспрабаваць 
абтэлефанаваць працадаўцаў, што адразу пазначылі 
ў інфармацыі пра вакансію – 0,5 стаўкі, і прадставіць 
такі спіс вакансіяў –  расказвае адзін са спецыялістаў 
Берасцейскага гарадскога цэнтра занятасці насельніц-
тва. – Але звычайна гэта нізкакваліфікаваная праца 
прыбіральшчыцы або падсобнага рабочага. А больш 
цікавую працу з “плаваючым” рэжымам працы студэн-
ты, зазвычай, шукаюць самі. Не шмат хто згаджаецца 
на такі, часцей нізкааплатны, прырабатак”. 

Завочнікі і навучэнцы вячэрніх школаў лічацца 
незанятымі катэгорыямі насельніцтва і могуць ска-
рыстацца з паслугаў дзяржаўнай біржы працы. А сту-
дэнтам дзённага навучання не варта расчароўвацца: 
ёсць яшчэ знаёмыя, знаёмыя знаёмых і прыватныя 
кадравыя агенцтвы.

калі ты студэнт і не маеш ў кішэні на кожны дзень 100$ ад добрых бацькоў, то гэта 
цудоўна. значыць твае сябры не чакаюць, што ты выцягнеш зноў з кішэні пачак 
зялёных грошаў і паклічаш усіх на крутую вечарыну ў свой вялікі дом за горадам. 
значыць вакол цябе шмат сапраўдных сяброў і добрых знаёмых, якія бачаць у табе 
цікавага чалавека, а не торбу з грашыма. 
Але ж хочацца мець у кашальку ўвесь час грошы, якіх не шкада выдаткаваць на бу
тэльку піва ці паход у начны клуб. Таму даводзіцца, як нармальнаму еўрапейскаму 
студэнту, часам зусім не паеўрапейску і не ў еўрапейскіх умовах шукаць працу, якая 
дазволіць ажыцявіць твае штодзённыя мары і будучыя перспектывы. і гэты пошук 

куды ПАйСці?
перСпектывы Студэнцкай працы

апытанне
Каб даведацца ці працуюць берасцейскія студэнты 
і наогул ці маюць такую магчымасць, “Дзедзіч” 
правёў сярод 100 студэнтаў Берасцейскага 
дзяржаўнага універсітэта апытанне.

Атрымалася, што:
Працуюць альбо працавалі часова ці на працягу 

пэўнага тэрміна – 45%
Спрабавалі шукаць, але не знаходзілі ці прапановы 

не задавальнялі – 17%
Не спрабавалі працаваць, але былі б не супраць аль-

бо збіраюцца заняцца пошукам у бліжэйшы час – 21%
Ніколі не шукалі, бо не бачылі патрэбы – 11%
Іншае – 6%
Што цікава, сярод працуючых 70% хлопчыкі, ім 

на самой справе лягчэй знайсці працу. Сярод працу-
ючых студэнтаў 60% - прыезджыя з вёскі ці іншага 
горада, яны хутка адаптуюцца і пачынаюць пошук, 
бо маюць свабоду ў дзеяннях, не маючы бацькоўс-
кага нагляду. Шмат тых, хто працаваў толькі летам 
ці непрацяглы час.

Сустракае майстар свайго выкладчыка па вышэй-
шай матэматыцы гадоў праз восем пасля сканчэння 
ВНУ, разгаварыліся, успомнілі час былы. 

Прафесар пытае:
- Вось я вам чытаў тры гады вышэйшую матэма-

тыку. Скажы, у жыцці табе мае веды калі-небудзь 

спатрэбіліся?
Студэнт, падумаўшы:
- А, быў адзін выпадак.
- Вельмі цікава, распавядзіце, а я буду на лекцыях 

казаць, што вышэйшая матэматыка не такая абстрак-
тная навука і ў жыцці бывае патрэбна.

- Ішоў я неяк па вуліцы, і мне капялюш ветрам у 
лужыну здзьмула. Дык я ўзяў кавалак дрота, сагнуў 
яго ў форме інтэграла і дастаў капялюш!



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Падрыхтаваў Павал БІЛаНУс

Павел БІЛаНУс

гіСторыі поСпеху :)
Ёсць сярод студэнтаў асобы, якія не чакаюць 
размеркавання і не жадаюць увесь час сядзець у 
бацькоў на шыі. Таму самі шукаюць і знаходзяць 
сабе працу.
Прапануем некалькі гісторый ад студэнтаў БрДУ.

андрэй канановіч, 20 гадоў
Шукаць працу я пачаў з другога курса, калі трапіў 

у інтэрнат і стыпендыі ды грошаў, што давалі бацькі, 
пачало не хапаць. Спачатку праца была аднаразовая і 
даволі рэдкая. Са старшакурснікамі, якія стала давалі 
аб’явы ў газеты аб фізічнай працы, ездзіў ускапваць 
агароды, здымаць дзёрн, цягаць сілікатныя блокі. 
Праца даволі цяжкая, але за адзін раз зараблялі да 
40 тыс. рублёў. Самы пік маёй працоўнай дзейнасці 
прыйшоў на канец 3 курса гэтым летам. Працаваў 
адразу ў чатырох сферах. Па-першае, праходзіў 
практыку ў турыстычнай фірме, дзе, у адрозненне ад 
большасці аднагрупнікаў, яшчэ і плацілі за добрую і 
якасную працу. Акрамя таго, ужо тады пачаў працаваць 
карэспандэнтам па Берасце на адным радыё, таксама 
падпрацоўваў кур’ерам, распаўсюджваў газету “Наша 
Ніва”, а ў выходныя ці па вечарах – на будоўлі дома 
ў знаёмага дзядзькі. Зараз у мяне ад такой інтэнсіў-
насці і колькасці працы паехаў бы “дах”, але летам 
неяк было прасцей, ды і імпэт быў, хацелася праца-
ваць, лётаць, быць ўвесь час нечым занятым. Зараз 
таксама працую. Але лічу, што не трэба ў студэнцкія 
часы знаходзіць пастаянную працу, бо для таго яно і 
ёсць студэнцтва, каб адчуць маладосць у вышэйшай 
ступені. Потым і так ўсё жыццё давядзецца працаваць. 
Трэба ўмела сумяшчаць працу, адпачынак і навучанне. 
І ў мяне, здаецца, гэта атрымліваецца.

Яўген СкраБец, 21 год
Вучуся на спортфаку. Пайшоў працаваць адразу 

на першым курсе, паколькі вучуся платна, маці трэба 
дапамагаць.Знайшоў працу праз знаёмых. Гэта было 
прыватнае прадпрыемства “Мясамалсэрвіс”, цэх па 
перапрацоўцы кардона. Праца пачыналася ў 15.30, 
на спецыяльным абсталяванні разразаў кардон. Пыл, 
грукат ды аднастайнасць працы на працягу 8 гадзін 
стамлялі, але рабіць было патрэбна. Так вось працаваў 
да 24.00. Прыязджаў дахаты стомлены, ніякае наву-
чанне не лезла ўжо ў галаву. Хацелася толькі спаць. З 
раніцы на пары. Часам за бутэльку гарэлкі дамаўляўся 
і некаторымі днямі мог сыходзіць з працы раней. Тым 
часам ва універсітэце з’ехала паспяховасць. Пачаліся 
праблемы з выкладчыкамі. Даводзілася прыносіць 
ліпавыя дакументы ды дамаўляцца з выкладчыкамі ін-
шымі спосабамі. У рэшце рэшт перавёўся на завочнае. 
Спачатку працававаў яшчэ 1 год там жа, атрымліваў 
да 500 тысяч. Цяпер ужо некалькі месяцаў працую 
на мэблевай фабрыцы, але працягваю вучыцца на 
спартфаку на настаўніка фіз-ры.

Яўген крук, 21 год
Першую працу знайшоў на першым курсе, напры-

канцы восені. Якраз у гэты час набыў свой першы ліч-
бавы фотаапарат. Тады мне адзін знаёмы прапанаваў 
здымаць вечарыны ў клубе “Matrix”, якія арганізоўвала 
промагрупа Original TM, з таго часу пачаў працаваць 
фатографам. Таксама цікавіўся музыкай і ўдзельнічаў 
у хард-кор руху Берасця. З часам пачаў сам аргані-
зоўваць канцэрты розных альтэрнатыўных гуртоў, як 
беларускіх, так і замежных. Пад эгідай Brest City Hard 
Core у Берасці выступалі [amatory], #####, Distemper 
і іншыя гурты. Пачынаў у свой час для душы, а зараз 
і грошы якія-ніякія пайшлі. Акрамя таго фатаграфа-
ванне не закінуў, яшчэ збіраю і прадаю кампутары 
ды займаюся лабістыкай.У планах – стаць адным з 
заснавальнікаў фірмы па грузаперавозках.

Многія беларускія музыкі, лідэры рок-гуртоў 
не маюць музычнай адукацыі, а пачыналі яны 
ствараць свае гурты ў студэнцкія гады, бо гэта 
тады было ім цікава. а зараз стала сэнсам жыцця 
і заробкам.

Распавядае Лявон ВоЛьСКі – лідэр гуртоў “N.R.M” 
і “Крамбамбуля”:

– Я вучыўся ў мастацкай навучальнай установе 
і мусіў стаць мастаком, таму ўвесь час прысвячаў 
спецыяльнасці. А яшчэ музыцы, якой ужо тады пачаў 
займацца. Па агульнаадукацыйных прадметах, што 
заставаліся такімі баластамі, я быў слабенькі. А дыс-
цыпліна... Якая дысцыпліна? Я ж музыкай займаўся!

1984 год.  Гэта першы канцэрт культавага гур-
та  «Мроя», які потым ператварыўся ў “N.R.M”. Тут 
Лявон і яго сябры яшчэ зусім студэнты, але ўжо 
папулярныя.

Пра сваю студэнцкую працу распавядае Піт ПАўЛАў 
– гітарыст “N.R.M”:

– Пасля першага курса я трапіў у будатрад збіраць 
памідоры. Сітуацыю ратавала толькі тое, што на 5 

хлопцаў прыходзілася 100 дзяўчат з медычнай ву-
чэльні. Выспацца так і не давялося.  

 Дарэчы, на гэтым фота ён (справа) разам з бу-
дучым інжынерам Алегам Піваварчыкам, з якім яны 
разам пачыналі музычную кар’еру. На наступнае лета 
Піт у будатрад не трапіў — выключылі. 

Затое ён стаў адным з лепшых гітарыстаў Беларусі, 
лідэрам праектаў Garadzkija, Pete Paff і гітарыстам 
N.R.M.

 Лепшымі гадамі навучаньня Аляксандар КУЛіН-
КоВіч – лідэр гурта “Нейра Дзюбель” лічыць ПТВ № 
23, адкуль ён выйшаў сантэхнікам:

 – Вучыцца падабалася не надта, але які антураж. 
Адразу пасля гэтага падаўся у БДУ на журфак, так і 
не папрацаваўшы па атрыманай у ПТВ спецыяльнасці. 
Але на журфаку пратрымаўся толькі паўгады, бо замі-
нала вучыцца цікаўнасць да музыкі. Аднойчы проста 
ўзяў і сыйшоў з лекцыі па ангельскай мове і – не 
вярнуўся. Папрасіў таварыша забраць мой канспект. 
Канспект вярнулі праз дзесяць год.

сяргей Міхалок, Лявон Вольскі і алясандр Кулінковіч выступаюць на канцэрце Крамбамбулі

Той зНАХодзіць!
у СтудэнцкіЯ гады
можа прывесці да нечаканых наступстваў і вынаходніцтваў, якіх ты на пачатку і не 
прагназаваў. На гэтым шляху ўзнікаюць і значныя перашкоды, і прыемныя лёсавы
рашальныя сустрэчы. Тым больш з 17 снежня цябе пазбаўляюць 50% зніжак на ўсе 
віды транспарта, што вымагае новых значных выдаткаў.
Таму калі ты яшчэ не знайшоў працу, то пасля таго, як прачытаеш наш матэрыял, 
можаш адразу пачынаць. А калі ўжо працуеш, то пачытай, як гэта атрымалася ў ін
шых студэнтаў.
досвед іншых заўсёды паказальны.

люБімАЕ ХоБі
з чаСам можа Стаць працай
(СтудэнцкіЯ гіСторыі вЯдомых БеЛаруСкіх музыкаў)



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

Павал ДаЙЛІД

БЕлАруСкія кАрАНі “кодАкА”

Павал ДаЙЛІД

Напэўна, усе сёння чулі пра сектантаў, якія за-
чыніліся ў пячоры ў Пензенскай вобласці. Вядома 
і тое, што сярод іх – некалькі ўраджэнцаў Палесся. 
аднак, трэба зазначыць, што падобная форма сек-
танцтва, калі чакаецца канец свету, не ўпершыню 
праявіла сябе на Палессі. 

У канцы 1920-х гадоў у сялянскім асяроддзі Заход-
няй Беларусі ўзнікла рэлігійная секта “мурашкаўцаў”, 
або, як яны самі сябе называлі, – евангельскіх хрыс-
ціян святых сіяністаў.

Цікавым фактам з’яўляецца тое, што заснавальнік 
секты, Іван Мурашка, паходзіць родам з вёскі Размеркі 
тагачаснага Косаўскага павета.

З 1912г. ён жыў у Амерыцы, дзе засвоіў ідэі бап-
тыстаў і пяцідзесятнікаў, а ў 1925г. – вярнуўся на ра-
дзіму, дзе пачаў прапаведаваць ідэі пяцідзесятнікаў. 
Пасля таго, як яму не ўдалося стаць на чале абш-
чыны, Мурашка вырашыў заснаваць “новую” веру. 
Ажыццявіць гэтую ідэю, будучы шараговым пяцідзе-
сятнікам, было праблематычна, таму Іван Мурашка 
ў сакавіку 1926 года аб’яўляе сябе прарокам Іллёй. 
Аб’явіў ён і аб цудзе: быццам бы падчас малітвы Бог 
пазбавіў яго мовы. Так, прыкінуўшыся нямым, адга-
даваўшы доўгія валасы, ілжэпрарок пачаў вандраваць 
па палескіх вёсках з дошкай на шыі, на якой ён пісаў 
свае “прароцтвы”.

У канцы 1931г. у вёсцы Альшаны сучаснага Столін-
скага раёна Іван Мураш-
ка ажаніўся з баптысткай 
Вольгай Кірыльчук, якая, 
дарэчы, мела шасцёра дзя-
цей. Жонку “прарока” так-
сама аб’явілі “прарочыцай”, 
а пасля вяселля Мурашка 
“цудоўным чынам загава-
рыў, выбавіўшыся ад сваёй 
нематы”. Мурашка ў вобразе 
Іллі –прарока прызначыў 12 
“апосталаў” і 10 іх вучняў.

Пасля гэтага, яны пра-
цягнулі хадзіць па вёсках, 
даводзячы, што ўсе іншыя 
рэлігіі, акрамя іхняй, - пад-
ман, а святары няправільна 
разумеюць Святое Пісанне.

мурАШкАўцы: У снежні 1932 года ў вёсцы Васкадавы на Ровен-
шчыне (Украіна), адбыўся першы з’езд прыхільнікаў 
“новай веры”, дзе Мурашка выклаў яе асноўныя прын-
цыпы: выкананне Майсеевых запаведзяў, святкаванне 
суботы і нядзелі, забарона есці мяса, галіць бараду, 
чытаць свецкую літаратуру і інш.

Асноўнай ідэяй “святых сіяністаў” была неабход-
насць чакання надыходзячага канца свету. З гэтай 
мэтай у 1936г. Мурашка заснаваў рэлігійную камуну 
“Новы Іерусалім” каля г. Сарны на Украіне. 

Тут сабралася больш за 100 сямей з розных рэгіё-
наў Заходняй Беларусі і Украіны, якія, распрадаўшы 
сваю маёмасць, пасяліліся ў былой графскай стайні 
ў маленькіх загароджах. Ля стайні ўсталявалі катлы 
для гатавання ежы, з зямлі зрабілі ўзвыша накшталт 
сталоў. Спалі на нарах усе разам – і дарослыя, і дзеці. 
Лазні тут не было, звяртацца да лекара было заба-
ронена. Усё гэта прывяло да з’яўлення хваробаў, у 
прыватнасці, каросты. Аднак Мурашка не разгубіўся 
і аб’явіў гэтую хваробу богаўгоднай. Таму сектанты 
пачалі імкнуцца да таго, каб захварэць на каросту і 
пачалі заражаць адзін аднаго. Ва умовах антысанітарыі 
пачалі паміраць дзеці. 

Мурашка ж, разам са сваёй “прарочыцай” жылі ў 
“палацы Сіёна” – у асобнай вялікай хаце, дзе акрамя 
таго, што ўсяго было ўдосталь, ніхто не хварэў “бо-
гаўгоднай” каростай. Кухарка, пастух і іншыя слугі 
стваралі чысціню і ўтульнасць.

У такіх умовах многія сектанты пачалі уцякаць ужо 
праз некалькі месяцаў. Увесну 1938г. Іван Мурашка, 
прыхапіўшы касу, уцёк з жонкай у Аргенціну, дзе жыў, 
верагодна, да пачатку 1950-х.

Пасля 2-й Сусветнай вайны найбольш актыўныя 
“апосталы” стварылі 6 сіёнаў у Берасцейскай і 2 ў Ва-
лынскай абласцях. Да 1953г. ўсе яны былі разагнаныя, 
дзесяткі членаў секты – арыштаваныя і асуджаныя.

У Беларусі засталіся адзінкі мурашкаўцаў, якія 
сёння не маюць сваёй арганізацыі, але выконваюць 
веравучэнне і абрады секты, часам наведваюць малі-
тоўныя сходы пяцідзесятнікаў і адвентыстаў, радзей 
– баптыстаў.

да гіСторыі Сектанцтва на 
паЛеССі

У наш час ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі, 
ведаюць фотаапараты знакамітай фірмы “Кодак”. 
аднак сёння нават у Беларусі мала хто чуў, што ў 
адкрыцці “Кодака” маецца беларускі, а дакладней 
нават палескі след. У 2007 годзе споўнілася 180 
гадоў з дня нараджэння аўтара гэтага “следу”  
Уладзіслава Малахоўскага. 

Н а р а д з і ў с я 
Уладзіслаў Ма-
лахоўскі ў 1827г. 
у маёнтку Маце 
н а  Ко б р ы н ш -
чыне. Скончыў 
Свіслацкую гім-
назію і Пецяр-
бургскі інстытут 
інжынераў шля-
хоў зносін. 

З лета 1863г. 
Малахоўскі ўва-
ходзіў ў склад 
віленскага рэва-
люцыйнага цэнт-
ра, што ўжо рых-

таваў антырасейскае паўстанне, якое было ўзначалена 
Кастусём Каліноўскім. Да пачатку і падчас паўстання 
займаўся тэрорам у дачыненні да расейскіх высокіх 
чыноўнікаў у Вільні, альбо да іх мясцовых прыспеш-
нікаў. З’яўляўся адным з найбліжэйшых памочнікаў 

К. Каліноўскага. Пэўны час (з перапынкам) Уладзіслаў 
Малахоўскі быў паўстанцкім начальнікам Вільні. На-
ладжваў кантакты з расейскімі рэвалюцыянерамі.

У 1864г., пасля паражэння паўстання, Малахоўс-
каму, як і многім іншым, давялося з’ехаць за мяжу. З 
1866г., атрымаўшы ангельскі пашпарт, жыў у Лондане 
пад імем Леона Варнеркі. Тут ён пачаў займацца фа-
таграфіяй, якая на той час толькі з’яўлялася. 

У гэтых умовах, былому Уладзіславу, а цяпер Леону, 
давялося ўдасканаліць сам працэс фатаграфавання. 
Дагэтуль, каб зрабіць здымак, для пачатку атрымлі-
валі адбітак на апрацаванай растворамі шкляной фо-
тапласцінцы. Пазней, удасканаліўшы згаданы метад, 
перайшлі да сухіх пласцінак. Але і ў першым, і ў другім 
выпадку гэта стварала вялікія нязручнасці, бо плас-
цінкі патрабавалі беражлівага абыходжання з сабой, 
а да ўсяго, іх было нязручна ўстаўляць у фотаапарат і 
даставаць адтуль. Малахоўскі ж прыйшоў да высновы, 
што пласцінкі можна замяніць спецыяльнай плёнкай, 
загадзя апрацаванай неабходнымі хімічнымі рэакты-
вамі. Яго пленка лёгка скручвалася ў рулон, таму на 
ёй можна было рабіць ужо некалькі кадраў.

Гэтае адкрыццё выклікала сапраўдны пераварот у 
сусветнай фотасправе. Малахоўскі пачаў прапаганда-
ваць адкрыццё, стварыўшы ўласную фоталабарато-
рыю. Потым ён стварыў сваю лабараторыю і ў Расеі, 
і дабіўся такіх поспехаў, што ў 1882г. быў ўзнагарод-
жаны на Усерасейскай выставе. Праз захапленне фа-
таграфіяй Малахоўскі кантактаваў нават з расейскім 
хімікам Дзмітрыем Мендзялеевым.

Пры чым жа тут “Кодак”? А пры 
тым, што ў 1886г. амерыканец Джордж 
Істмэн запатэнтаваў фотаапарат, які 
выкарыстоўваў плёнку Малахоўскага. 

Назваў Істмэн свой апарат “кодак”.
Вось такое цікавае жыццё пражыў Уладзіслаў 

Малахоўскі. А памёр ён трагічна – застрэліўся. Гэта 
адбылося ў 1900г., пасля судовага разбіральніцтва 
наконт фальшывых грошай, што “ўсплылі” ў адным 
з філіялаў яго лабараторыі. Хутчэй за ўсё, яны былі 
падкінуты канкурэнтамі, якіх у таленавітага камерсан-
та-вынаходніка з’явілася вельмі шмат. А суд так і не 
здолеў знайсці доказаў віны Малахоўскага…

Мурашкаўцы. абед у “Новым Іерусаліме“. 1930-я гг.

Фотаапарат 
Малахоўскага
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СёННя я НЕ Твой...

да  агітацыі   
“за  БеЛаруСь!”
- За Беларусь, але без Мовы! -
І ўсе хвалебныя прамовы,
Ўся паліграфія
І псальмапенне
Ёсць ЭПІТАФІЯ
І галашэнне.

мова - 2006
Хіба ж Мова мая бутафорная?
Хіба ж Мова мая неразвітая?
Яна - самая бездакорная,
Дасканалая і масцітая!

Мова - княжацкая, самабытная,
Кроўю лепшых сыноў палітая.
Мілагучная і гранітная,
Мова кніжная, самавітая.

Быццам маці адзіная, слаўная,
І як зорачка, непаўторная… 
Не рабочая, хоць дзяржаўная.
Сувенірная!, а не бутафорная.

мова - 2007
Бесценна помощь братней Руси.
Мы с нею сделали союз.
Как благодарность, в Беларуси
По-русски молвит беларус.

По-русски в армии присяга,
На русском спрашивает врач,
Поёт, домой идя, трудяга
И диктор телепередач.

Милиция, прокуратура
Русскоязычны как Закон.
Великорусская культура
Берёт любой интерферон.

Она - повсюду, в каждой хате,
На улице, в суде - везде!
Но… что ответить мне дитяти:
- Где НАШ язык? Дзе Мова? Дзе?

наШчадкам
Анішто беларусу не трэба.
Чым валодаў - згубіў ці спажыў...
Незалежнасць звалілася з неба -
Без яе б ён цудоўна пражыў.

Ён інстынктам прыкуты да поля.
Ўся спадзеўка яго на мазоль.
Што сцяг-герб, што там воля-няволя?
Гной б растрэсці, дык будзьме хлеб-соль.

І трасуцца рабочы й сялянка,
Ціхі стогн напаўняе абшар.
Узышла пустазеллем трасянка,
Вілы з гноем - іх спадчынны дар!

СЮРПРЫЗ 
Я не вучыўся, я не спаў,
З вачмі адкрытымі ляжаў
І бачыў вобраз - нібы партрэт.
Я быў шчаслівы, я кахаў,
Я так салодка пазяхаў,
Я ўжо сігаў за тры-дзевяць планет.

Агні зарніц -
                        спатканне-бліц.
Любоў - букеты таямніц.

Тут мне прыйшло тваё пісьмо,
Мне дух, мне Мову заняло,
Праз лівень поту чытаю ліст.
Гляджу прыгожае кіно:
Рыфмуеш ты, што я даўно
Душы тваёй чароўны каланіст.

Агні зарніц -
                        спатканне-бліц.
Любоў - букеты таямніц.

Пустынным стаў мне інстытут,
Лячу сказаць табе : “Салют!”
Што без цябе я  ўжо не жылец.
Вакзал - зліюцца сэрцы тут,
Гром стрэліць - Гітлеру капут!
А ты мая, і гутарцы канец.

Агні зарніц -
                       спатканне-бліц.
Любоў - букеты таямніц.

Не зліў вакзал - віна не ў ім,
А ў тым, што ты прыйшла з другім,
І мая ружа - упала ніц.
Дзяцюк твой сябрам быў маім,
Сябе ж я суцяшаю ў тым:
Ня горшы мой з сюрпрызаў маладзіц!

Агні зарніц -
                       спатканне-бліц.
Любоў - букеты таямніц .
1987.

другой
- Ты даруй мне, прыгажуня,
Сёння я не твой фрэнд-бой.
Зоркі-чэрці ў час бязлуння
Светляць сцежку да другой.

Сёння мы Венеры ззянне
Бачылі не раз з табой.
Рамантычнае спатканне
Абяцае быць з другой!

У траве, дажджом абмытай,
За туманнаю смугой,
З ёй стаім мы пад ракітай.
Пад адной, і пад другой.

Падымае важкі колас
Жнейка вопытнай рукой...
Стой, знаёмы чую голас:
- Што, заснуў пасля другой?

радзіме
Ты хварэеш, Радзіма, і подых твой цяжкі.
Не жывеш - бавіш час у самотнай журбе.
Адняло табе Мову, на целе - мурашкі.
Траціш памяць, свядомасць... Ты траціш сябе.

Чорным вусам схапіў цябе вірус смяротны.
Як застацца табе самабытнай, жывой?
Памагчы можа лекар-пустэльнік народны,
Што напоіць гаючай крынічнай вадой.

Мова - вось панацэя, святая крыніца!
Прыхініся, жыві ў ёй, купайся, як гусь.
Вернеш памяць, прыгожыя сны будуць сніцца.
Лекар ціха ўсміхнецца: Жыве Беларусь!

СцёБ
1. - Няма на свеце гэткіх хлусаў,
Kaб ахмурылі беларусаў.
2.Mы маем шмат эканамістаў
I прэчкі гонім папулістаў,
3.Што поспех занядбаць гатовы,
Здабыты без ужытку Мовы.
4....Яны без Мовы як без Богa,
Ды, дзякуй Богу, іх нямногa!
5.”Працоўных мазалёў” не маюць -
Усё на Мове размаўляюць...
6.Самаакупнасць  -  вось задачa.
Якая з Мовы нам аддачa?
7.Aдно плаці за пераклады -
Хто гэткай Мове будзе рады?
8.Чым меней Мову прафундуем -
Tым болей ясель, школ збудуем.
9.Ну, знікне Мова... Дойдзе справа -
“Язык” мы возмем злева/справa.
10.I зажывём, хай нашых знаюць! -
Габрэі тут адпачываюць.

Gotthold  Ephraim  Lessing
DIE SCHONE VON HINTEN

СпакуСніца  ззаду
Глянь, сябар! глянь, хто там гуляе?
Паненка - вочы адбірае.
Які цудоўны стыльны ўбор, 
Ну а хада, дык проста ўзор!
Чаруе медным бляскам волас,
І мілагучны, мабыць, голас.
Фігурка зграбная яе
Цнатлівасць самкі выдае.

Хутчэй, сябрук! зірнуць я мару 
Ці так яна прывабна з твару?
Бо калі ззаду меркаваць -
Ідзе Венера там, відаць.
Паненка клубам павярнула.
Ура, на нас яна зірнула!
За кім мы беглі? - За старой
Ва ўборы панны маладой.
1987.
  Преклад А. Яжэвіча

мАлАдыя ГАлАСы Aлесь Яжэвіч нарадзіўся ў 1964г. на Гарадзеншчыне 
ў сям’і настаўнікаў. У 1990г. закончыў стацыянарам 
Менскі дзяржаўны інстытут замежных моў. Шмат 
працаваў тлумачом нямецкай мовы ў розных краінах. 

У пач. 1990-х гг. стаў прыватным прадпрымальнікам і за рулём уласнага 
грузавога аўто аб’ехаў літаральна ўсе краіны Еўропы ад Італіі да 
Ўральскіх гор. Цяжкасцяў у стасунках, бадай, не было. Асабліва пільна 
прыслухоўваўся да гаворак і дыялектаў Бацькаўшчыны. 

Жыве ў м. Краснаполле Расонскага р-ну, працуе настаўнікам 
фізкультуры.  Піша вершы і перакладае з нямецкай мовы.

Друкаваўся ў Беларусі і Польшчы.

MAЯ вЯЛікаЯ Літва
1.У нетрах сытых непралазных пушч,
На абрусах-лугах з духмяных кветак
Зубры баліся, нагуляўшы тлушч,
Буслы лятаць сваіх вучылі дзетак.
 Была калыска ў лоне той зямлі.
 З яе пайшоў наш род светлагаловы.
 Мы самастойна промысел вялі,
 Хадзілі і з літоўцамі на ловы.
2.Пракламаваў мангольскі ваяўнік,
Што ў Адрыятыцы абмые боты.
Прайшоў мядзведзя рускага пчальнік,
Агнём яго пусціў і выеў соты.
 Паў стольны Кіеў - ліха чорт прынёс.
 Паганцы балты пад “Крыжом” стагналі.
 Свой гістарычны павярнуўшы лёс,
 Мы, русічы, Літвой Вялікай сталі.
3.Кангламерат плямён, саюз эліт
Далёка ў свеце Мовай адазваўся.
Убачыў вораг меч, а сябар - шчыт.
Вялікі князь крыху каранаваўся.
 Прэч з Кіеўскай Русі скакаў баскак,
 Якому мора Чорнай явай стала.
 Нас пяць стагоддзяў абмінаў крыжак.
 Кап’ё ліцьвіна пад Крамлём стаяла.
4.Хто меўся Русь Літоўскую вучыць,
З кім сябраваць, якім Багам маліцца - 
Шчасьлівым тым, хто ўсё ж застаўся жыць,
Свабода доўга будзе толькі сніцца.
 Узняўшы меч, князь выкрыкне: “Рубон!”
 І панясе героя конь падкуты
 Таптаць агрэсараў і наўздагон
 З шаломаў іх выкрэсываць салюты!
5.Нас паважалі за вайсковы гарт.
Храністы сведчаць трыюмф нашай сталі.
Малайцаватасць, рыцарскі азарт
Літву Вялікую заўсёды вызначалі.
 І  ў мірны час ва ўгоду Перуну
 Літаўры білі, падалі букеты.
 За чэсць, шляхетнасць, за сваю адну
 Вялі двубоі рыцары-паэты.
6.У век бліскучых вех і першынства,
“Век залаты”, здзяйсненнямі славуты,
Цывілізацыі Вялікая Літва
На стол паклала адмысловыя Статуты.
 Мы склалі кодэкс грамадзянскіх праў.
 На Захадзе складалі гараскопы.
 Статутамі сойм ВКЛ заклаў  
 Падмурак дэмакратыі Еўропы. 
7.Энтузіяст, спраў кніжных валадар,
Наш продак быў асветнікам з прызвання.
Бы дзверы ў храм навук, першадрукар
Раскрыў мастацтва кнігадрукавання.
 Яго натхніў стваральны рэнесанс
 Металам узмацніць “аз-букі-ведзі”.
 За межы пакаціўся рэзананс,
 Мы ганарымся. Б’юць чалом суседзі.
8.Каб больш у нас ані кароль, ні цар
Адзінаверцаў не абаранялі,
Юдолю іх шпурнуўшы на алтар - 
Мы унію царкоўную прынялі.
 Тады, як ачышчальныя кастры
 З ерэтыкоў рабілі артадоксаў -
 На нашым уніяцкім цвінтары
 Пазбеглі рэлігійных парадоксаў.
9.У Княстве насамрэч было грахом
Багацтва вызнаваць за святатацтва.
У дойліцтве, асветніцтве - кругом
Maгнацтва праяўляла мецэнацтва.
 Kaштоўным камнем зіхацеў магнат.
 Ды з перлаў тых нe сталіся каралі,
 Бо кожны ззяў на свой манер і лад.
 I вось фінал - aпосталы прапалі.
10.Гучыць набат, што ў нас распад, закат...
Tут ні пры чым саюзы з панскай Польшчай,
I сённяшні славянскі ўсходні брат,
Які вучыўся ваяваць пад Оршай.
 Мы пэўны час. Як наш вагмень пагас.
 Чужых дзяржаў. Прымервалі мундзіры...
 Вякамі ў нас жылі, жывілі нас
 Свае закон, культура і куміры!

КУЛьТУРА
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Ежы ІРЖЫК

Людміла В.

Большасць з тых, хто знаёмы з інтэрнэтам, знаёмы 
і з словам “дэвіртуалізацыя”. Гэта такі файны 
працэс пераводу “віртуальных таварышаў” у 
таварышы “рэальныя”. 

Вось жа, у пятніцу 16 лістапада, у рамкак праведзе-
най спецаперацыі “Дэвіртуалізацыя”, на берасцейскую 
зямлю дэсантаваліся мае камэрады: Мирко зі Львова, 
а за пару гадзін з Менску - Дзімос з Сашусяю і Жэка. 
Сёй-той з іх ніколі не быў у Берасці, а сёй-той быў, але 
“гэта было даўно і няпраўда”, так што ў культурную 
частку візіту (была ж яшчэ і бескультурная) уваходзіла 
азнаямленне з местам.

Як “азнаямляльніку з местам” перад візітам мне 
давялося перабраць у галаве, што можна паказаць 
таварышам. Чым вядомае Берасце? Ну, тут была 
падпісана Берасцейская унія 1596г. паміж каталіцкай 
і праваслаўнай цэрквамі, Берасцейскі мір, і пабудавана 
Берасцейская крэпасць, якая пасля ІІ Сусветнай вайны 
атрымала Ордэн Леніна і Залатую Зорку і зрабілася 
Крэпасцю-героем. Вось была тая печ, ад якой трэба 
было танцаваць.

Але, праўду кажучы, тут было некалькі “падко-
паў”. Па-першае, аказалася, што гарнізонная царква 
ў крэпасці не мае дачынення да царквы, у якой была 
падпісана унія. Бо, як вядома, у сярэдзіне ХІХ ста-
годдзя, у часы Расейскай Імперыі, якомусь там іхняму 
цару заманілася пабудаваць крэпасць, акурат на тым 
месцы, дзе быў стары горад, таму Берасце аказалася 
фактычна перанесеным, а ўсе старыя пабудовы або 
прыстасаваныя пад новыя функцыі, або разабраныя 
на будаўнічы матэрыял. І старая Мікалаеўская царква 
не ўбераглася, а месца, дзе яна была, можна цяпер 
лакалізаваць толькі прыблізна.

АзНАямлЕННЕ
з БЕрАСцЕм

Ад Белага палаца, дзе быў падпіса-
ны Берасцейскі мір, захаваліся толькі 
руіны (ну, хоць за гэта дзякаваць Богу). 
Усё ж лепш, чымся зусім нічога. Ад ста-
рога (што існаваў да будаўніцтва крэ-
пасці) ансамбля з царквы і жаночага і 
мужчынскага манастыроў засталіся толькі руіны жа-
ночага манастыра, якія, праўду кажучы, жывапісна не 
выглядаюць і паціху, занядбаныя, развальваюцца.

Ідучы сустракаць аўтобус Львоў-Берасце, якім паві-
нен быў прыехаць Мирко, я выпадкова сустрэў старую 
знаёмую, якая працуе ў адной з турыстычных фірм. 
Вядома, нельга было не выкарыстаць магчымасць пра-
кансультавацца са спецыялістам! Аказалася, што можна 
паказаць таварышам Леванеўскага (бо там захаваліся 
старыя дамы), а праз парк ёсць выхад да крэпасці. 
Прыблізны план паходу быў больш-менш ясны.

Культурны паход пачаўся ў другой палове суботы. 
Спачатку на чыгуначным вакзале і аўтавакзале былі 
куплены квіткі. Спыніліся на хвіліначку каля брацкай 
Мікалаеўскай царквы (той, якая насупраць старога 
будынку БрДУ), каб пафатаграфаваць. Далей пайшлі 
да крэпасці па Міцкевіча. Па дарозе купілі кніжку 
пра Берасце - “Улицы Бреста рассказывают”, якая 
павесяліла нас звесткаю, што вуліца Леванеўскага, 
якою мы збіраліся дайсці да парку, звалася ў часы 
апошняй вайны Комэндантэнштрасэ (відаць, высокае 
начальства кватаравала там). Той куток Берасця з яго 
сімпатычнымі дамочкамі - сапраўдны адпачынак для 
вока пасля стандартных хрушчовак. На Комэндантэн-
штрасэ, у адным з гэтых дамкоў стаіць музей горада. 
Усярэдзіну мы не заходзілі, сфатаграфавалі толькі 
звонку, яго і яшчэ колькі драўляных пабудоў.

Людзей у парку было вельмі мала, затое ў сажалцы 

плавалі качкі, а сям-там пасвіліся асёл і колькі коней. 
Па той бок парка выпадкова набрылі на нейкую дужа 
мадэрністычную скульптуру чалавека, які запальваў 
ліхтар - сфатаграфавалі і яе.

У крэпасць увайшлі не праз галоўны ўваход а з ус-
ходу, там, дзе стаіць гармата. Калі ішлі - дзівіліся, што 
мала людзей. Найверагоднейшай прычынай было, ма-
быць, досыць халоднае надвор’е. Тое, што засталося ад 
Белага палаца, было на сваім месцы. Ходзячы па руінах 
заўважылі надпіс “Па руінах не хадзіць” і паслухмяна 
перасталі хадзіць. Схадзілі сфатаграфаваць Холмскія 
вароты, пакруцілі гарматы, сфоткалі гарнізонную цар-
кву (хай сабе і не ў ёй унію падпісалі, але і яна досыць 
прыгожа выглядае, і ўвечары таксама). 

Вяртаючыся праз галоўны ўваход, натуральна, 
паглядзелі на танкі і праслухалі Левітана і “Свяшчэн-
ную вайну” - усё як і паложана высокакультурным 
візіцёрам. Вярталіся па праспекце Машэрава і сфа-
таграфавалі па дарозе шыльду, ад якой і смех бярэ, і 
смутна: “праШпект імя МаШЕрОва”.

Спачатку ў планах было прайсціся па Штрасэ дэр 
45. (фюнфундфірцыґстэн) Дівізіон (з нямецкай на 
расейскую назва перакладаецца прыкладна як “улица 
Ленина”, а на польскую як “ulica Unii Lubelskiej”), але 
часу ўжо не было, бо сцямнела, і было пастаноўлена 
адправіцца дадому - грэцца і піць піва. Наша пагулянка 
па Берасці скончылася.

“Адзнакаю беларуса ёсць яго мова. Праўда, ёсць 
шмат такіх беларусаў, што ня хочуць, а то й ня ўмеюць 
гаварыць па-беларуску. Гэта іхняе няшчасьце...”

А.Смоліч

Невыпадкова я пачала свой артыкул са слоў вя-
домага беларусазнаўцы Аркадзя Смоліча. Праблема 
беларускай мовы заўсёды актуальная для нашай 
краіны і нашага народа.

Дзеянні адбываліся ў віртуальнасці, дакладней, у 
інтэрнэце, на форуме. Пачалося ўсё з таго, што я надру-
кавала: “Усім прывітанне!”. І тут пачалося... Хто проста 
адказаў  “Привет“, а хто і “ты можешь говорить на 
нормальном языке?” (цікава, а што для іх “нормальный 
язык”:) ) Само сабой, расейская, а як жа інакш. 

Вельмі шмат было пытанняў такога напрамку: 
“почему ты разговариваешь на белорусском языке, 
из каких соображений?”. Няўжо, каб размаўляць на 
роднай беларускай мове, патрэбны нейкія “сообро-
жения”? На мой погляд, дастаткова таго, што гэта 
наша гісторыя, наш край, нашы традыцыі і наша 
самая чыстая і мілагучная мова, якая прываблівае 
сваёй асабістай прастатой і, у той жа момант, сваёй 
урачыстасцю. Часценька сустракаліся і такія выразы: 
“сейчас же те, кто разговаривает на белорусском 
языке – это люди с деревень, а если такие и есть в 
городах, то и они переселенцы с сёл, со своим «гы-
каннем» и «шыканнем»”.

Хм...няўжо не смешна? Яшчэ як! А чаму тады зараз 
так шмат рэкламы на буларускай мове? Можа гэта 
толькі для тых, хто жыве на вёсцы? Гэтыя ўсе новыя 
каштоўныя тэлефоны і фірмовая тэхніка. Не, канешне, 
гэта для ўсіх. І няма розніцы, дзе ты жывеш: на вёсцы 
ці ў горадзе. На якой мове размаўляеш: на беларускай, 
ці на расейскай. Вядома толькі адно, што ўсе яны бе-
ларусы – жыхары нашай Бацькаўшчыны!

Вынікі апытання, праведзеннага сярод берасцей-
скай моладзі:

Тваё стаўленне да беларускай мовы:
Паважаю)            -   72%
Так сабе                 -   14%
Мне ўсё роўна     -   10%
Адмоўна(             -    4%
Усяго апытанных: 50
Топ найцікавейшых выказванняў на форуме:
NeZaletnaya: Як ты ставішся да беларускай мовы, 

да яе ўжывання?
Senator: Я русский и здесь живу недавно. На бе-

лорусском языке не умею разговаривать. Хотя язык 
красивый и мне очень нравится. Всегда хотел бы уметь 
на нём говорить, действительно красивый, он мне 
больше нравится, чем украинский и русский.

JJ: Ну эээ… вообще у нас тяжело с этим вопросом. 
Я лично считаю, что настоящему суверенному госу-
дарству нужен свой язык. К сожалению, у нас он не 

прижился, и сейчас мало кто хочет ломаться. Даже 
хотя иногда мысли некоторые я не могу сказать на 
русском и использую белорусский.

Master: Мне нравится, когда девушки разговарива-
ют на белорусском языке. Красиво!

Nestra: Я считаю, что мы должны разговаривать на 
родном языке. Иначе нас не будут уважать другие го-
сударства. Мне нравится наш язык, поэтому я считаю, 
что он имеет право на существование.

Vzhik: Белорусский язык – это мой родной язык, я 
его люблю, но к сожалению не владею им достаточно 
хорошо. Люди, говорящие на белорусском – насто-
ящие белорусы, не забывают свои корни, хотя это 
сейчас символ и оппозиции, так что нужно смотреть 
с какой целью люди используют бел. язык.

Kamila: Чакаю той гадзіны, калі ўсе пачнуць раз-
маўляць на роднай мове, шанаваць нашу культуру і 
паважаць продкаў.

Hlopak: Патрэбна ўсім пачынаць размаўляць па-бе-
ларуску і ўсё роўна якія ў вас здольнасці ў беларускай 
мове... Пакуль не пачнеш, нічога не атрымаецца...

Well: Трэба не ставіцца... трэба адразу казаць на род-
най мове! Мы ж і ў праўду не нігеры! Мы беларусы!

Father&: Со мной чел живёт в одной квартире, так он 
только на белорусском и разговаривает...белорусский 
язык утомляет...да и не особо он красивый...

Lady_Devil: К большому сожалению, я очень плохо 
знаю родной язык(( постоянно говорю на русском, 
даже на уроках бел. языка...

куЛьтурнаЯ праграма (Справаздача)

і СмЕХ, і Слёзы =)



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

ДЗЕДЗIЧ • №1(46) • СТУДзеНь 2008 

даў Бог здароўя і часу нам, аматарам 
вандровак, у пачатку восені паездзіць па 
камянецкім раёне.

Для шукальнікаў мясцовага каларыту й рамантыкі, 
а перадусім – шанавальнікаў гістарычнай спадчыны 
асноўным пунктам турыстычнага маршрута на мапе 
Камянецкага раёна зазвычай становіцца мястэчка 
Воўчын. І гэта цалкам апраўдана: велічнасць і прыга-
жосць знакамітага барочнага касцёла XVII ст. – месца 
хрышчэння і пахавання апошняга караля Рэчы Пас-
палітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага – уражвае.

Аднак не шмат хто з немясцовых ведае пра існаван-
не бліскучай пярліны сядзібна-паркавага дойлідства 
Беларусі – палацава-паркавага ансамбля, размешча-
нага ў маляўнічым месцы ў выгіне ракі Пульвы побач 
з вёскай Грымяча, што ў двух кіламетрах ад Воўчына. 
Мы, вышэйзгаданыя аматары, да сораму нашага, так-
сама не ведалі. Ды свет не без добрых людзей. Па іх 
своечасовай падказцы збочваем у бок Грымячы.

Як БыЛо
Між тым, былы воўчынскі фальварак у Грымячы 

мае даўнюю гісторыю. У розныя часы ім валодалі 
знакамітыя роды: Сапегі, Флемінгі, Чартарыйскія, 
Панятоўскія. Апошнімі ўладальнікамі фальварка 
былі сваякі Агінскіх Пузыны, якія, хутчэй за ўсё, і 
пабудавалі тут у сярэдзіне XIX ст. свой уласны палац. 
Параўнальна невялікія памеры дазваляюць назваць 
яго хутчэй сядзібай або сядзібным домам. Разам з бу-
дынкам палаца, вырашаным у класіцыстычным стылі, 
ў ансамбль увайшлі пейзажны парк і тры мураваныя 
гаспадарчыя пабудовы. Будынак палаца ўзведзены на 
высокім падмурку, мае паўпадвальны паверх. Ад ува-
ходу – прасторны вестыбюль, па баках ад яго – жылыя 
пакоі, за ім – зала з выхадам у парк.

Праўда, у непралазным зарасніку крапівы, дробнага 
кустоўя і хмызняку цяпер цяжка, але ўсё яшчэ можна 
пазнаць некалі прыгожы невялікі парк, які займае 
частку схілу да ракі Пульвы. На шчасце, парад фаса-
дам сядзібы, пасаджаныя сіметрычна па абодвух яе 
баках, захаваліся дзве лістоўніцы еўрапейскія. Былі і 
дзве шыкоўныя сасны веймутавыя, якія не захаваліся. 
Вакол будынка і крыху далей, бліжэй да ракі, - елкі, 
дубы, грабы, айва.

Ды час і людская нядбайнасць не пашкадавалі не 
толькі парк. Ці мог апошні гаспадар сядзібы, пісьмен-
нік, паэт і гісторык Юзаф Эдвард Пузына, бескаштоўна 
перадаючы ў 1933г. зямлю і сядзібу мясцовай гміне (па 
іншых звестках - прадаючы), уявіць, у якім стане ака-
жацца былая яго ўласнасць напрыканцы XX стагоддзя? 
І гэта пры тым, што палацава-паркавы комплекс цудам 
перажыў I і II Сусветныя войны і не быў разбураны!

З сярэдзіны 30-х тут знаходзілася сельская школа. 
Потым у суседнім Воўчыне пабудавалі “дзесяцігодку”, 
а у будынку сядзібы размясцілася нешта накшталт 
міжкалгаснага піянерлагера. А восенню тут жылі сту-
дэнты, што прыязджалі ў мясцовы калгас на бульбу.

уСё, Што маем...
Сёння выгляд сядзібы выклікае шкадаванне. Мяс-

цовыя “рупліўцы” паціху расцягнулі тое, што магло 
прыдацца ў гаспадарцы. Вось і прыгажуня-лесвіца, 
узор чыгуннага ліцця XIX ст., што цудам захавалася, у 
2006 г. “пазбавілася” поручняў. Была заведзеная кры-
мінальная справа, ды злодзеяў так і не знайшлі. Але, 
як ні дзіўна, найгоршую шкоду будынку нанёс рамонт 
канца 90-х, што скончыўся, не паспеўшы пачацца. Вы-
дзеленых з бюджэта Берасцейскай вобласці сродкаў 
хапіла толькі на тое, каб зняць дах і памяняць драўля-
ныя перакрыцці, а вось накрыць зноў – ужо не. Цэнт-
ральная частка будынку так і засталася пад адкрытым 
небам. Больш разбуральным для будынка можа быць 
хіба што пажар. Хаця для сучаснай Беларусі такі стан 
гістарычнага помніка – хутчэй заканамернасць, чым 
выключэнне. Што ўжо тут казаць, калі сусед-прыгажун 
– воўчынскі касцёл – да гэтага часу не тое, што не 
адноўлены, але нават не закансерваваны.

Як Будзе?
У 2005 г. Камянецкі райвыканкам некалькі разоў вы-

стаўляў сядзібны дом у Грымячы на аўкцыён з пачатко-
вым коштам у 90 млн рублёў. Аднак нават пры зніжэнні 
яго на 50% ахвотнікаў набыць сядзібу не знайшлося. 
У выніку ў канцы 2005 г. з аўкцыёна яна была знята і 
бескаштоўна перададзена ААТ “Усход-Камянец” (былы 
калгас “Усход”), на землях каторага месціцца. З’явілася 
і абавязковая ўмова — выкарыстанне сядзібы толькі ў 
якасці музея і турыстычна-гатэльнага комплексу. 

“мАлЕНькі  ПАлАцык”

алена ДЗЕМІДЗЮК

Перададзена сядзіба была не проста так, а з іні-
цыятывы кіраўніцтва згаданага ААТ. Быў і яшчэ адзін 
ахвотны атрымаць сядзібу бескаштоўна – галоўны 
спецыяліст упраўлення культуры Берасцейскага абл-
выканкама Леанід Несцярчук, які даўно марыў прыва-
тызаваць яе, каб на ўласныя і прыцягнутыя сродкі ства-
рыць тут музей. Між іншым, спадар Несцярчук няблага 
абазнаны ў пытанні гэтай сядзібы і лічыцца добрым 
спецыялістам у галіне гісторыка-культурнай спадчыны 
Беларусі. Ці то таму, што выступаў ён як прыватная 
асоба,  ці то па нейкай іншай прычыне, аднак перава-
га была аддадзеная ААТ “Усход-Камянец”. Не адно ж 
надоі падвышаць, трэба і культурай займацца. Ну, як 
кажуць, сцяг у рукі, а мы, простыя грамадзяне, будзем 
меркаваць аб правільнасці рашэння мясцовых уладаў 
па канкрэтных справах. Або па іх адсутнасці.

Сёння каля сядзібы па-ранейшаму ціха. Хаця з Бе-
расцейскім дзяржаўным тэхнічным універсітэтам ужо 
заключана пагадненне на падрыхтоўку архітэктурнага 
праекта, даследаванне тэхнічнага стану будынку і 
магчымасці яго кансервацыі, такой неабходнай зараз, 
пакуль не пачнуцца канкрэтныя працы па аднаўленні 
сядзібна-паркавага комплекса. На двары 2008-мы. 
Мяркуючы па тым, што з моманту перадачы сядзі-
бы ААТ “Усход-Камянец” прайшло ўжо два гады, а 
знешніх прыкметаў аднаўлення не відаць, першых 
турыстаў яна прыме не хутка.

Час ідзе. Растуць заробкі і пенсіі, будуюцца спор-
ткомплексы і лядовыя палацы – краіна магутнымі 
тэмпамі і асобным, “іншым” шляхам набліжаецца да 
моманту свайго найвышэйшага росквіту. А сядзіба ў 
Грымячы стаіць. Без даху, вокнаў, плоту – “душа на-
росхрыст”. Ствараецца ўражанне, што яна нікому не 
патрэбная, акрамя мясцовага мужыка з перагарам, які, 
спыніўшы свой ровар, падрабязна, з веданнем справы, 
тлумачыць нам, як машынаю лепш праехаць па ста-
рой брукаванай алеі, што вядзе да сядзібы, ды сівой 
бабулі з дамка насупраць сядзібы, гатовай кожнаму 
пацвердзіць: “Так, дзеткі, вось гэты напаўразбураны 
будынак і ёсць наш маленькі палацык”.

Сядзібны дом чакае свайго часу. Як і дзесяткі гіста-
рычных помнікаў на Беларусі. Ці прычакае?

у ціШыні здзічэЛага парку

Вёска Грымяча. сядзібны дом ХІХ ст.



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Павал ДаЙЛІД

ПоШТА “дзЕдзіЧА”

апошнім часам у Беларусі актывiзавалiся даследа-
ваннi гiсторыi нашай навукі. Вядзецца настойлівы 
пошук iмёнаў незаслужана забытых землякоў. 
адкрыццi бываюць самыя нечаканыя. 
Што, напрыклад, гаворыць сённяшняму чытачу гэ-
тае iмя – Якуб Наркевiч-Ёдка? а яно ж было добра 
вядома ў канцы мінулага стагоддзя як у Беларусі, 
так i за яе межамi – у Пецярбургу, Берліне, Вене, 
Парыжы, Рыме. 

Пры жыцці гэтаму чалавеку былi нададзены высо-
кія званні, тытулы i ўзнагароды. У 1896г. у Парыжы 
была нават выдадзена кнiга пра жыццё i дзейнасць 
Я.Наркевіча-Ёдкі. Рэдкая газета ў тыя часы не змяш-
чала пра яго рэпартажу ці артыкула.

Якуб Наркевіч-Ёдка нарадзіўся 27 снежня 1847г. у 
шляхецкай сям’і ў маёнтку Турын Ігуменскага павета. 

У 1865г. Якуб скончыў Менскую губернскую гiм-
назiю. Да заканчэння гімназіі пра Наркевiча-Ёдку 
загаварылi як пра знаўцу музыкі, выдатнага музыку 
i кампазiтара. У гэтай якасці ён падарожнічаў па 
Еўропе, даваў канцэрты i меў “выдатныя водгукi ка-
ранаваных асоб”. 

Пасля прыезду ў Расею ў 1868г. ён становiцца служ-
боўцам Маскоускага дваранскага сходу, адначасова 
выкладае ў жаночай Марыiнска-Ярмолаўскай гімназіі. 
Тут яму даручылі весцi курс тэорыі музыкі. 

ПрАфЕСАр 
элЕкТрАГрАфіі

Аднак, далёкі ад таго, каб заспакойвацца на да-
сягнутым, Я. Наркевiч-Ёдка зноў едзе за мяжу, дзе 
займаецца ў вышэйшых навучальных установах: 
спецыялізуецца ў галіне фiзiкі, прыродазнаўства i 
медыцыны. 

Навуковую дзейнасць на Радзіме пачаў ён з таго, 
што ў сваім маёнтку Наднёман пабудаваў метэарала-
гічную станцыю. Станцыя зацiкавiла Рускае геаграфiч-
нае таварыства, з якім малады навуковец і пачынае 
супрацоўнічаць. 

Спачатку Наркевiч-Ёдка ўжываў на палях сядзiбы 
вядомыя раней прылады i прыстасаванні, аднак 
адразу ж уносiў у iх свае iстотныя удасканаленнi. У 
прыватнасці, токi маланкаадводаў ён выкарыстоўваў 
для павышэння ўрадлiвасцi глебы. 

Паступова акрэслiўся галоўны кірунак яго навуко-
вых пошукаў: вывучэнне ўздзеяння вонкавых сiл пры-
роды, у першую чаргу электрычнасці, на жывы свет. 

Эксперыменты спараджалi новыя iдэi. Вывучэнне 
ўздзеяння высокага электрычнага напружання на 
глебу прывяло да адкрыцця так званай электрагра-
фіі, да арыгінальнай гiпотэзы электрычнай прыроды 
смерчу.

Якуб Наркевiч-Ёдка меў грунтоўную медыцынскую 
адукацыю i практыку. Як сведчаць мясцовыя жыхары, 
у сваім маёнтку ён вылечваў хворых, прапагандаваў 
процідыфтэрыйныя прышчэпкi, якiя ўваходзiлi тады ў 
жыццё, адкрыў у Слуцку і Пясочным аптэкi. Таксама ён 
узначальваў мясцовае таварыства цвярозасці.  

У 1892г. Наркевіч-Ёдка быў прызначаны членам-
супрацоўнiкам Інстытута эксперыментальнай меды-
цыны ў Пецярбургу. 

І нарэшце, мы не можам быць безуважныя да 
яго доследаў па рэгiстрацыi электрычных сiгналаў 
на адлегласці, якiя былi праведзены у Наднёмане 
да 1891г. 

Вынікi даследаванняў па электраграфіі былі 
выкладзены Я. Наркевiчам-Ёдкам у 1892г. камiсii 
Пецярбургскага iнстытута эксперыментальнай ме-
дыцыны, а затым на канферэнцыi па электраграфіі 
i электрафiзiялогіі ў Пецярбургскiм унiверсiтэце. 
У 1893г. з адкрыццём нашага суайчыннiка былi 
азнаёмлены вядучыя навуковыя цэнтры Заходняй 

Еўропы – Берлiн, Вена, Парыж, Прага, Фларэнцыя, 
дзе вучоны прачытаў лекцыi i прадэманстраваў цыкл 
фотаздымкау “электрычных iскраў i хвалепадобных 
ваганняў у розныя моманты праяўлення iх у прыродзе 
i ў чалавечым арганiзме”. 

У 1900г. на мiжнародным кангрэсе ў Францыi 
вучонаму было прысуджана званне прафесара элек-
траграфіі i магнетызму.

Заслуга Я. Наркевiча-Ёдкi ў тым, што ён знайшоў 
практычнае выкарыстанне вынiкам сваiх доследаў 
у медыцыне. Праводзячы свае эксперыменты, ён 
заўважыў розніцу ў электраграфiчным малюнку ад-
нолькавых участкаў цела хворых і здаровых, стомле-
ных i ўзбуджаных, сонных i нядрэмных людзей. Гэта 
дазволiла зрабiць выснову, што іх характар iстотна 
залежыць ад стану чалавека, і прапанаваць выкарыс-
таць электраграфiчны метад для дыягностыкi розных 
хвароб, у першую чаргу хвароб сэрца.  

А гэта – нараджэнне новай навукі. Вось што пiсалі 
газеты таго часу: “Несумненна, што гэта работа буду-
чага, але якiм будзе становiшча медыцыны, калi ўрач 
пры дапамозе iскры будзе адразу ставіць дакладны 
дыягназ... Пакуль дастаткова і таго, што спосаб гэты 
ўжываецца ўжо практычна Я. Наркевiчам-Ёдкам у 
распазнаваннi i лячэннi нервовых хвароб”.

 Памер Якуб Наркевіч-Ёдка ў 6  лютага 1905г. у 
Вене падчас вяртання з навуковай вандроўкі. Цела 
нябожчыка было перавезена ў Наднёман i пахавана на 
сямейных могілках. Развiтацца з вядомым вучоным 
сабралася шмат мясцовых жыхароў.

За мінулыя сто гадоў з часу смерці вучонага навука і 
тэхніка зрабiлi гiганцкi крок. Але і сёння iдэi нашага су-
айчынніка застаюцца актуальныя, значныя. Яны i зараз 
займаюць навуковую думку, розумы многiх вучоных. У 
гэтым, бадай што, галоўны вынік навуковай дзейнасцi 
“прафесара электраграфіі i магнетызму”.

Вывучэнне навуковай спадчыны Я. А. Наркевiча-Ёдкi 
толькi пачалося, і таму ацэнка яго асобы яшчэ ў нейкай 
ступенi ўмоўная. Але ўжо зараз можна сцвярджаць: 
гэта быў незвычайны вучоны. Аднавіць у поўнай меры 
яго імя – наш абавязак.

Странно, как всё же быстро и неумолимо бежит 
время. Словно торопится поскорей отправить меня 
в разряд томно взыхающих дамочек, то и дело 
хвастающихся перед своими подружками:
- Ах, когда мне было 18, я могла даже не прикла-
дывать особых усилий, мужики сами стелились 
передо мной, как стельки в хорошо разношенных 
ботинках.

Б-р-р-р, подумала я и принялась снова осматривать 
свои бёдра. Ещё совсем недавно (а точнее 17 месяцев 
и 6 дней назад) здесь не было ничего, а теперь – по-
любуйтесь, страшное дело эти растяжки – маленькие 
противные стрелочки, которые, судя по всему, получа-
ют удовольствие, уродуя моё тело и пугая окружающих, 
в частности моего муженька. Хоть он и пытается не 
подавать виду:

- Дорогая, они ведь исчезнут… Солнышко, я тебя 
и такой люблю.

А сам то и дело таращится на меня в ванной, точнее,  
на эти красные жуткие полоски!!!

А ведь мне всего-навсего 22…
Когда мы только познакомились с моим бедующим 

мужем, добрая половина мужского населения нашего 
города с завистью смотрела нам вслед на улице, при-
чём половина от этой половины, несомненно, имела 
виды на любую представительницу слабого пола от 
16 до 20 лет в радиусе 100 на 100 км.

Ну а потом время понеслось так безнадёжно быс-
тро. Так, что мне оставалось лишь хвататься за эти 
утраченные обрывки воспоминаний, листая альбомы 
и вздыхая о прошедших минутах счастья:

- вот я в загсе, не понимаю, что происходит, но 
крепко держу бедующего мужа за рукав (наверное, 

чтобы не упасть!).
- вот я в первый раз держу своего сынишку на 

руках, ему всего пару часов, а он уже прижимается 
ко мне так, словно знает и чувствует меня целую 
вечность!

И много, много чудесных, озаряющих душу светом 
и теплотой воспоминаний - наверное, телу суждено 
претерпевать изменения для того, чтобы душа че-
ловека двигалась дальше, навстречу настоящему и 
светлому будущему!

Странно… Теперь я, пожалуй, полюблю свои 
растяжки, ведь любое изменение – это движение 
вперёд!

А мужу скажу, что женщину красят не размеры (это 
я о всех частях женского тела), а растяжки.…Пусть 
любит меня такой, какая я есть!!!

ПЕрЕживАНия молодой мАмы

Марыя ЕСінА

дА 160-годдзя я. НАркЕвіЧА-ёдкі



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Гарадская арганізацыя Партыі БНФ

Выклік у дэканат, размова з невядомымі, але 
абазнанымі ў вашым прыватным жыцці дзя-
дзькамі, прапанова даць інфармацыю ў абмен на 
вырашэнне праблемаў з вучобай, просьба нікому 
не казаць пра размову, прапанова падпісаць па-
гадненне пра супрацоўніцтва... 

У апошні час даводзілася чуць падобныя гісторыі ад 
моладзі: хлопцаў і дзяўчат, студэнтаў і не студэнтаў. Як 
вы ўжо здагадаліся, гаворка ідзе пра КДБ. 

Мы паспрабуем даць парады, як варта сябе паво-
дзіць пры навязлівых і непажаданых для вас сустрэчах 
з прадстаўнікамі гэтага ведамства. 

Як паказвае практыка, кантакты адбываюцца звы-
чайна ў месцы вучобы. Студэнта, інфармацыя пра 
грамадскую дзейнасць якога ўжо патрапіла ў поле 
зроку КДБ (затрымліваўся ў “нехарошых” кампаніях, ці 
падчас акцыяў, за распаўсюд друкаваных матэрыялаў 
і г.д.), выклікаюць у дэканат. Калі студэнт прыходзіць, 
дэкан паведамляе яму, што з ім хочуць паразмаўляць. 
Дзядзька прадстаўляецца якім-небудзь Іванам Сярге-
евічам і, між іншага, намякае вам: маўляў, спадзяюся, 
што вы разумееце, з якой я “арганізацыі”.

Далей “харошы дзядзька” паспрабуе паказаць вам 
сваю абазнанасць у вашым прыватным жыцці. Рас-
павесці, што бачыў вас у кампаніі “кепскіх” хлопцаў з 
“Маладога Фронту” ці “Моладзі БНФ”, а таксама, што 
яму ўсё вядома пра вашую паездку ў Польшчу, Літву ці 
Украіну. Або пра іншыя факты з вашага жыцця.

Мэта гэтых дзеянняў - паказаць вам, што ўсёбач-
нае вока КДБ сочыць за вамі і ўдзень і ўначы. Чэкіста 
цікавіць найперш вашая псіхалагічная рэакцыя на 
пачутае. І калі вы напалохаліся ці нервуецеся - гэта 
тое, што трэба. Цяпер “дзядзьку” можна падыходзіць 
да наступнай часткі размовы. Далей ён скажа вам, 
што яго вельмі цікавіць інфармацыя пра дзейнасць 
вядомых вам асобаў, моладзевай групы і г.д. Затым ён 
паабяцае паспрыяць вырашэнню ўсіх вашых прабле-
маў у навучальнай установе (здачы “хвастоў” на сесіях, 
добрае размеркаванне, праблемы з войскам і г.д.).

Далей дзядзька дасць вам нумар ягонага мабільнага 
тэлефону і час на роздум. Ён паабяцае вярнуцца да 
размовы праз некалькі дзён. А на развітанне папросіць 
вас нікому не казаць пра сустрэчу: гэта ж канфедэ-
цыйна, вы ж дарослы і ўсё разумееце.

Дык што ж рабіць? Вы ў разгубленасці, вамі авало-
даў страх. Настойліва раім вам - не палохайцеся і ні 
ў якім выпадку не паказвайце ім, што вы нервуецеся. 
Нечаканасць першай сустрэчы - лепшы вынік для суп-
рацоўнікаў КДБ. Спачатку паспрабуем разабраць тое, 
што трэба было адразу зрабіць пры размове з імі.

Напачатку размовы папрасіце невядомага вам 
Івана Сяргеевіча прадставіцца і прад’явіць пасвед-
чанне. Запомніце, а лепей не спяшайцеся і запішыце 
ягонае прозвішча. Калі ён адмаўляецца прадставіцца, 
паведамце, што працягу размовы не будзе, паколькі 
з невядомымі асобамі вы не размаўляеце. Развароч-
вайцеся і смела сыходзьце. 

Калі ён усё ж прад’явіць вам службовае пасведачан-
не - пацікаўцеся, што яму ад вас патрэбна і чаму б яму 
не выклікаць вас афіцыйна - праз позву (павестку). 

Ён, можа сказаць, што яму трэба ўзяць у вас тлума-
чэнні па нейкай справе, праблеме ці выпадку (паездцы 
за мяжу на канферэнцыю, моладзевай сустрэчы, ней-
кай сустрэчы дэмакратычных актывістаў у Беларусі, 
ці распавесці пра нейкага вашага знаёмага). Зноў 
жа, абавязкова патрабуйце выклікаць вас афіцыйна 

позвай, у якой будзе пазначана хто, куды, і ў якасці 
каго вас выклікае. Скажыце, што прыйдзеце не адзін, 
а з адвакатам, паколькі арт. 62 Канстытуцыі гарантуе 
грамадзянам юрыдычную дапамогу (гэта на выпадак, 
калі ён пачне вам распавядаць пра тое, што сведкам 
і для дачы тлумачэнняў адавакат “не положен”). Калі 
ж ён пачне задаваць канкрэтныя пытанні і будзе на-
стойваць на дачы тлумачэнняў па гэтых пытаннях - не 
губляйцеся і нагадайце дзядзьку, што вы маеце права 
не даваць ніякіх тлумачэнняў!

Калі вас усё ж такі афіцыйна выклікалі ў КДБ позвай 
для дачы тлумачэнняў, раім вам з’явіцца на выклік, але 
катэгарычна адмовіцца ад дачы якіх-небудзь тлумачэн-
няў. Таксама настойліва раім вам не падпісваць і не 
запаўняць ніякія паперы, анкеты, пратаколы і г.д.

Памятайце, што адмова ад дачы тлумачэнняў 
– ваша законнае права! Адмова ад дачы тлумачэнняў 
не цягне за сабой ніякіх юрыдычных наступстваў.

Пасля размовы адразу ж паведамце пра гэтую су-
стрэчу незалежным СМІ і праваабаронцам. Гэта важна 
зрабіць, паколькі пасля гэтага далейшыя сустрэчы з 
“таварышамі”, як правіла, не адбываюцца. Каму ж 
патрэбны “інфарматар”, пра кантакты якога з КДБ усім 
вядома? Калі ж вам усё ж такі прапанавалі супрацоўні-
чаць, паабяцаўшы вырашыць нейкія вашы праблемы 
з вучобай, размеркаваннем і г.д., памятайце, што 
паводле арт. 22 Закону РБ “Пра органы дзяржаўнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь” ад 3 снежня 1997г., су-
працоўніцтва з органамі мае выключна дабраахвотны 
характар. Гэта значыць - з вашай згоды. Таму ўсялякія 
пагрозы за адмову ад супрацоўніцтва будуць мець 
незаконны характар. Калі ж яны былі - звяртайцеся 
са скаргай у пракуратуру і абавязкова надавайце такім 
фактам публічны характар.

Але вам могуць паведаміць, што вас выклікаюць у 
якасці сведкі. Допыт сведкі – гэта працэсуальнае дзе-
янне, якое рэгулюецца нормамі Крымінальна-працэсу-
альнага Кодэксу. Сведка дапытваецца па канкрэтнай 
узбуджанай крымінальнай справе. 

Згодна арт. 216 КПК, сведкі выклікаюцца на допыт 
позвай, дзе мусіць быць пазначана, хто і ў якасці каго 
выклікаецца, дата і гадзіна з’яўлення на допыт, адрас, 
куды вас выклікаюць. Позва ўручаецца пад роспіс 
асобе, якая выклікаецца. Пры адстутнасці гэтай асобы 
позва ўручаецца пад роспіс каму-небудзь з поўнагадо-
вых членаў сям’і, які абавязаны перадаць позву асобе, 
выкліканай на допыт.

Такім чынам, першае, што трэба зрабіць, калі вас 
вусна выклікаюць на допыт у якасці сведкі, гэта за-
патрабаваць афіцыйнага выкліку вас на допыт - праз 
позву. У любым выпадку паспрабуйце звесці вашую 
размову да мінімуму і дайце зразумець, што размаўля-
ць з імі ў вас няма ніякага жадання. І не забывайцеся 
пра магчымасць скарыстацца з адвакацкіх паслугаў.

Перад пачаткам допыту следчы павінен, згодна арт. 
217 КПК РБ, паведаміць асобе, якую выклікалі на до-
пыт, па якой крымінальнай справе яна будзе дапыта-
ная, растлумачыць правы і абавязкі, прадугледжаныя 
артыкуламі КПК, у тым ліку і права адмовіцца ад дачы 
паказанняў у адносінах да яе самой, членаў яе сям’і і 
блізкіх сваякоў. Асоба, выкліканая на допыт у якасці 
сведкі, папярэджваецца пра крымінальную адказнасць 
за ўхіленне альбо адмову ад дачы паказанняў і за дачу 
загадзя непраўдзівых паказанняў.

Памятайце, што ўвесь ваш допыт мусіць фіксавацца 
ў пратаколе допыту, з якім, па яго завяршэнні, вас 
абавязаныя азнаёміць. Патрабуйце вядзення прата-

ШТо рАБіць,
БераСцейСкаЯ гарадСкаЯ 

арганізацыЯ
ПАрТыя БНф

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

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

каЛі ваС хочуць СхіЛіць да 
Супрацоўніцтва з кдБ?

колу допыту, адмаўляйцеся размаўляць са следчым 
“з воку на вока”, без пратаколу. Калі вы ўспрымаеце 
пытанні, якія задае вам следчы, як скіраваныя супраць 
вас, адмаўляйцеся адказваць на іх, матывуючы сваю 
адмову гарантаваным вам арт. 27 Канстытуцыі правам 
не даваць паказанні супраць сябе самога.

Напрыканцы яшчэ некалькі парадаў. Паспрабуйце 
мінімізаваць колькасць вашых сустрэчаў з прадстаўні-
камі КДБ. Памятайце, чым менш вы з імі сустрака-
ецеся, тым лепей для вас. Не падпісвайце ні ў якім 
выпадку кантрактаў і пагадненняў пра супрацоўніцтва 
з КДБ. Калі ж вас змусілі падпісаць нейкія паперы, 
памятайце, што супрацоўніцтва ажыццяўляецца толькі 
з вашай згоды, а не пад прымусам.



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

ІНФАРМАЦЫЙНА-
АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

№1(46) • Студзень 2008

• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 28.01.2008 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша, 
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

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

дАрэЧы

У аптэчнае акенца прасоўваецца мужык і пытае:
- У вас прэзерватывы памеру ХХХХХL ёсць?
- Ой, мужчына, што ж вы стаіце?! Вы заходзьце!!

***
- Алё, прэзідэнт Мядзведзеў слухае.
-... Ээээ..., прэзідэнт каго?

***
Цікава, ці павесіць Пуцін партрэт Мядзведзева ў 

сваім кабінеце?
***

- О, Вася, прывітанне! Як твая астраномія?
(Вася, цалкам згублены кадр, хваравіты маленькі 

заморак):
- Hармааальна...
- А чаго такі журботны?
- Жонка абзываецца...
- Як?
- Сонца, кажа, маё...
- І што???
- (плачучы) Сонца... гэта жоўты карлік!

***
Берасце, вул. Леніна, будынак КДБ, кабінет след-

чага. За сталом - зусім маладзенькі, толькі з універу 
лейтэнанцік нешта піша. Заходзіць вайсковы генерал. 
Лейтэнанцік не выяўляе ніякіх эмоцый. 

Генерал закіпае:
- Таварыш  лейтэнант! Вас не вучылі вітаць старэй-

шых па званні?! 
Лейтэнант не рэагуе, найпоўны ігнор.
- Я ГЕНЕРАЛ, у рэшце рэшт, і... (наступныя 15 хвілін 

выступ аб дысцыпліне і павазе да старэйшых). 
Ніякай рэакцыі. Генерал пачынае хвалявацца: 
- Вы што - мяне ў чымсьці падазраеце? 
Лейтэнант улавіў пераход да прадметнай гутаркі і 

падняў галаву.
- А вы падыдзіце да акна, таварыш генерал.
Выконваецца.
- Бачыце - плошча Леніна, крамы, бачыце? Людзі 

ходзяць, бачыце? Дык вось - гэта падазраваныя! А 
таму, хто ў мяне ў кабінеце - проста гамон!!! 

***
Каля берагоў Антарктыды тоне лайнер Explorer. Дзі-

вакі! Яны бы яшчэ лайнер Windows туды запусцілі...
***

Пецька - Чапаеву:
- Васіль Іваныч, як ты думаеш, хто будзе прэзідэн-

там Расеі?
- Вядома ж, Пуцін, Пецька. Але клікаць яго будуць 

Мядзведзеў...
- А, разумею, для канспірацыі...
- Не, Пецька, для Канстытуцыі.

***
На дыскатэцы:
- Спадарыня, можна запрасіць вас на танец?
- Не!
- Ды вы ведаеце хто я?
- Хто?
- Ды я музыкант з гурту Tokio Hotel!
- А я іх саліст!

***
Канструктары ВАЗа распрацавалі 6-ціместны 

аўтамабіль. Дадатковае месца будзе прызначана для 
аўтаслесара.

Бландынкі гутараць:  
- А як ты думаеш, навошта на верталёце ставяць 

такі вялікі прапелер?  - Ты што, гэта ж вентылятар, 
ён патрэбен для таго, каб пілот не пацеў!

 - Глупства! Ты мяне падманваеш!
- Не, не глупства. Я зусім нядаўна ляцела на вер-

талёце. Дык вось перад самым прызямленнем, амаль 
каля зямлі, гэты прапелер раптам узяў і перастаў кру-
ціцца! Ты б бачыла, як пілот змакрэў адразу!

***
Маці збірае сына ў вандроўку:
- Вось паклала табе алей, хлеб і кілаграм цвікоў.
- Але навошта?
- Зразумела! Алей на хлеб нашмаруй і паясі!
- А цвікі?
- Ну вось жа яны, - паклала!

***
Зразумець жаночую логіку лёгка, дастаткова на-

вучыцца гуляць у більярд кубікамі.
***

Цяжка быць праграмістам. Прыходзіш адпачыць да 
людзей у госці, а табе адразу паказваюць хатні кампу-
тар і просяць разабрацца з яго праблемамі. 

Уяўляю, як практолагам...
***

НАША ЖЫЦЦЁ... У першы дзень Бог стварыў карову 
і сказаў ёй: 

 - Ты будзеш усе дні праводзіць у полі, даваць 
малако, карміць сваіх цялятаў і сям’ю фермера. За 
гэта я дару табе жыццё даўжынёю ў 60 гадоў.

  - Навошта мне такое пякельнае жыццё на 60 гадоў! 
- Абурылася карова. - Мне хопіць і дваццаці, а астатнія 
сорак пакінь сабе!

І Бог пагадзіўся. У другі дзень Бог стварыў сабаку 
і сказаў яму:

- Ты будзеш увесь час сядзець у варот сваёй хаты 
і лаяцца на ўсіх, хто праходзіць паблізу. Дарую табе 
жыццё даўжынёю ў 20 гадоў.

 - Зашмат для лаяння, - знерваваўся сабака. - Мне 
хопіць і дзесяці гадоў, а астатнія забірай назад...

Бог зноў пагадзіўся. І вось на трэці дзень Бог 
стварыў чалавека і сказаў яму:

- Ясі, спі, забаўляйся і атрымлівай асалоду ад 
жыцця, але тэрміну на гэта даю табе 20 гадоў.

Чалавек абурыўся: 
 - Што?! Толькі 20 гадоў!! Ведаеш што, Бог, я бяру 

свае 20 гадоў, потым 40 гадоў што карова табе вярнула, 
і яшчэ 10 гадоў, якія аддаў сабака. Сямідзесяці гадоў 
мне цалкам хопіць, дамовіліся?

 - Ну, будзь па-твойму...! - уздыхнуў Бог. 
Вось так і склалася, што першыя 20 гадоў жыцця мы 

спім, ямо і забаўляемся, наступныя 40 гадоў працуем, 
каб пракарміць сваю сям’ю, а ў апошнія 10  сядзім на 
ганку і лаемся на кожнага, хто праходзіць паблізу... 

***
Купіў новы рускі сотавы тэлефон, і кажа сыну:
- Я пайшоў на працу, калі што здарыцца - ты мне 

адразу тэлефануй. 
Праходзіць час, званок па тэлефоне:
- Алё?
- Тата, котка нагадзіла...
- Сынок! Ну, ты ж у мяне вялікі ўжо, вазьмі ды 

прыбяры за ёй сам. 
Праходзіць яшчэ час, ізноў званок:
- Тата, мама дадому прыйшла з нейкім дзядзечкам і 

замкнулася ў пакоі. Я паглядзеў у шчылінку, дзядзечка 
штаны здымае... Я за ім прыбіраць не буду!!!

Паліць лёгкія цыгарэты - усё роўна, што намыль-
ваць пятлю дзіцячым мылам.

***
Грыбы - яны розныя. Адзін цябе прахарчуе, іншы 

- кіно пакажа.
***

На расейскі рынак выпушчаная навінка: Орбіт-
цытрамон. Па прагнозах маркетолагаў, пік продажаў 
прыйдзецца на раніцу бліжэйшага панядзелка.

***
- Якая розніца паміж мужыком і мужчынам?
- Ад мужыка вее мужыком, а ад мужчыны - жан-

чынамі...
***

Ад безвыходнасці скінхэды разграмілі пункт прыё-
му каляровых металаў.

***
Чаму, калі Вася лічыць сябе Напалеонам, яго змяш-

чаюць у дурдом, а калі ён лічыць сябе Ізабэлай - яго 
завуць сэксуальнай меншасцю?

***
У дзіцячым садку: 
 -Твае бацькі мультфільмаў баяцца? 
 -Hе.
 -А мае баяцца.Толькі мульцікі пачнуцца, яны зала-

зяць пад коўдру і трасуцца,трасуцца...
***

Мінздраў папярэджвае:
Празмернае ўжыванне алкаголю шкодзіць вашаму 

здароўю і ідзе на карысць вашаму настрою!
***

Сабраў Пуцін алігархаў і пытанне задае:
  - Радзіму любім?
  - Любім, вядома, Уладзімір Уладзіміравіч, у чым 

пытанне!
-  Тады чаму ўсе вашы дзеці за мяжой навучаюцца? 

Ці вы лічыце, што наша адукацыя не самая лепшая?
- Не, не, што Вы, Уладзімір Уладзіміравіч!
Вырашылі зрабіць суперэлітнае мястэчка, аб’ядналі 

праграмы Гарварда, Кембрыджа, сабралі лепшых 
настаўнікаў з ўсёй Расеі, вучні - усе дзеці алігархаў 
плюс два-тры лоха-батаніка, пераможцы міжнародных 
алімпіяд, так, для понта.

Ну, пачалі вучыцца. І вось, значыць, першы выпуск 
падыходзіць. Праграма звышскладаная, і ўсёткі адзін 
разумненькі, чысценькі габрэйскі хлопчык амаль 
выцягвае на медаль. Толькі па “працы” (увялі такі 
прадмет, як у савецкія часы) цвёрдая двойка. Бацькі 
ў шоку, пайшлі разбірацца да дырэктара. Дырэктар, 
Мар’я Іванаўна, у акулярах, іх выслухоўвае. Мама 
вучня, ламаючы рукі, скардзіцца:

- Дарагая мая, памяркуйце самі. Наш сынуля вало-
дае шматграннымі здольнасцямі, вядома, ён пойдзе 
па шляхах бацькі і стане вельмі буйным банкірам. 
Калі раптам яму перастане падабацца гэтая нервовая 
праца, я думаю, ён уладкуецца куды-небудзь ва ўрад. 
А ў вольны час ён добра малюе, яго карціны ўжо вы-
стаўляліся, грае на скрыпачцы, перамог у самых прэс-
тыжных конкурсах. Зрэшты, у яго такое хобі як навука, 
ужо амаль нобелеўскі лаўрэат па фізіцы... У рэшце 
рэшт, вы можаце патлумачыць, навошта яму ўмець 
шыць нейкія незразумелыя дурныя рукавіцы? Дзе гэта 
можа, скажыце на літасць, яму спатрэбіцца?!!

Маўчанне... Мар’я Іванаўна павольна здымае аку-
ляры і задуменна, гледзячы ўдалечыню:

- А вы ведаеце, тое ж самае мне казалі 20 гадоў 
таму бацькі Мішы Хадаркоўскага.


