
Зварот Аляксандра Мілінкевіча з нагоды “Чарно-
быльскага шляху - 2008”.

Самая буйная тэхнагенная катастрофа ХХ–га 
стагоддзя загубіла тысячы людзей і нанесла не-
папраўную шкоду здароўю беларусаў, украінцаў і 
расейцаў. Пятая частка нашай лепшай тэрыторыі 
забруджана радыяцыяй і на стагоддзі стала небяс-
печнай для людзей.

26 красавіка – гэта Дзень смутку беларускага 
народа.

Дагэтуль мы не ведаем усёй праўды: колькі чар-
нобыльцаў памерла, а колькі пацярпела ад рады-
яцыі. Прафесар Бандажэўскі, які стаяў за тое, каб 
людзі ведалі праўду пра Чарнобыль, быў спачатку 
асуджаны, а потым змушаны з’ехаць з краіны.

Як у савецкія часы, людзі не маюць сёння досту-
пу да важнай інфармацыі, якая звязана з галоўным 
– бяспекай іх жыцця і здароўя. Больш за тое, іх 
пачалі падманваць, сцвярджаючы, што забруджа-
ныя радыяцыяй тэрыторыі можна выкарыстоўваць 
ў сельскай гаспадарцы. Пры гэтым беларускія 
стандарты чысціні прадукцыі на парадкі ніжэй за 
агульнаеўрапейскія.

Трэба спыніць падобную злачынную практыку. 
Мы не хочам, каб дзеці нашых дзяцей адчулі Чар-
нобыль і на сваім здароўе. Палітыка ўлады, якая 
не клапоціцца пра здароўе сваіх грамадзян – анты-
народная і амаральная. Амаральным ёсць рашэнне 
ўраду, які пазбаўляе ільготаў перасяленцаў, інвалі-
даў і ліквідатараў катастрофы на ЧАЭС.

26 красавіка – гэта і Дзень напаміну пра небяс-
пеку “мірнага атама”.

Атам заўсёды небяспечны для здароўя чалавека і 
навакольнага асяроддзя, асабліва ў недэмакратыч-
ных дзяржавах, дзе няма празрыстасці і доступу да 
праўдзівай інфармацыі.

Рашэнне пра будаўніцтва АЭС ў Беларусі без 
абнародаванай навуковай экспертызы і без гра-
мадскай дыскусіі нясе пагрозу для беларусаў і для 
нашых суседзяў. 

Заклікаю ўсіх суграмадзянаў выйсці ў гэты дзень 
на Чарнобыльскі Шлях, каб сказаць:

НЕ адмене сацыяльных гарантыяў пацярпелым 
ад катастрофы на ЧАЭС!

НЕ будаўніцтву АЭС!
НЕ закрытасці інфармацыі пра ўплыў радыяцыі 

на чалавека і прыроду!
НЕ сельгасвытворчасці на забруджаных рады-

яцыяй землях!
Аляксандр Мілінкевіч, 

лідэр Руху “За Свабоду”
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ПАЛІТЫКА
Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

адным радком

апазіцыянеру спалілі 
аўтаМабіль
Актывісту Руху “За Свабоду”, сябру Партыі БНФ 
Уладзіміру Казеку з Драгічына 9 красавіка спалілі 
машыну.

– Уначы з 8 на 9 красавіка ў маім гаражы спілавалі 
замок і цалкам спалілі машыну. Я звярнуўся ў міліцыю, 
- распавёў Уладзімір Казека.

Як паведамляе прэс-служба Руху “За Свабоду”, па 
гэтым факце ўжо ўзбуджана крымінальная справа, 
але пакуль нічога не знайшлі.

- Праз знаёмых мне перадалі, што гэта справа рук 
спецслужбаў. Што такія формы ціску будуць пра-
цягвацца, калі я буду надалей займацца палітыкай і 
не адмоўлюся ад планаў удзельнічаць у восеньскіх 
парламенцкіх выбарах, – адзначыў Казека.

каМу патрэбная “карта 
паляка”?
У сувязі з уступленнем у сілу прынятага Сеймам 
Польшчы закона «Карта паляка» у афіцыйных СМІ 
Берасця з’явіліся шматлікія матэр’ялы прысвеча-
ныя гэтай тэме. 

Прыняцце закона ўспрымаецца як спроба сур’ёзна 
дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай 
краіне, выклікаць напругу ў беларускім грамадстве, 
парушыць яго стабільнасць і парадзіць недавер паміж 
беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў.

Так, газета “Вячэрні Брэст”, не жадаючы адзначаць 
усе плюсы закона для часткі жыхароў Беларусі, піша, 
што карта паляка - гэта хоць і вельмі важны элемент 
доўгачасовай нацыянальнай палітыкі, але акрамя 
інтарэсаў адной дзяржавы і нацыі існуюць інтарэсы і 
іншай дзяржавы, іншай нацыі, якія ў дадзеным законе 
не ўлічваюцца.

Генеральны ж консул Рэспублікі Польшча ў Берасці 
Яраслаў Ксёнжэк адзначае, што на сённяшні дзень 
паступіла ўжо каля 500 заяў з просьбай выдаць кар-
ту паляка. Заявы неабходна ўважліва разгледзець. І 
першыя карты плануецца выдаць тыдні праз тры-ча-
тыры. Яна будзе сапраўдная на працягу 10 гадоў, а па 
заканчэнні тэрміна яе можна будзе ізноў падоўжыць 
на 10 гадоў.

“адзінае даказанае 
наступства Чарнобылю”
У 200 разоў павялічылася ў Беларусі колькасць 
захворванняў ракам шчытападобнай залозы сярод 
дзяцей пасля Чарнобыльскай катастрофы.

Пра гэта паведаміў старшыня ўрадавай нацыяналь-
най камісіі па радыяцыйнай абароне прафесар Якаў 
Кёнігсберг.

Паводле яго, гэта адзінае даказанае наступства 
Чарнобылю на здароўе людзей. Колькасць іншых 
анкалагічных захворванняў павялічылася на некалькі 
адсоткаў.

Прафесар Кёнігсберг паведаміў, што беларускім 
адмыслоўцам давялося даказваць еўрапейцам, што 
прычынай падвышэння захворванняў ракам шчы-
тападобнай залозы у дзяцей з’яўляецца менавіта 
чарнобыльская катастрофа. Спачатку эксперты Еўраз-
вязу лічылі, што беларускія спецыялісты няправільна 
робяць даследванні і ставяць дыягназы, але потым 
прадстаўнікі Еўразвязу пагадзіліся з высновамі бела-
рускіх навукоўцаў.

                                Dzedzich week-news

Аляксандр КЛАСКОЎСКІ

Итак, грядет «Чернобыльский шлях». Не буду раз-
махивать его антиядерными лозунгами, как боевой 
секирой. Черт его знает, может, она действительно 
нужна, эта АЭС. 

Но факт в том, что меня лично в этом не убедили. И 
главное – даже не собираются. «А ты кто такой?» – ду-
мает дядя в кожаном кресле. Во-во! Это и есть «госу-
дарство для народа» в действии: не вашего ума дело!

Впрочем, насчет референдума (каковые практику-
ют на «загнивающем», когда встает ребром вопрос о 
ядерной энергетике) лучше прикусить язык. А то как 
бы не накаркать :) Знаем мы наши плебисциты.

В 1996-м подавляющее большинство белорусов, 
по официальным данным, сказали решительное 
«нет» при ответе на следующий вопрос (включен-
ный в бюллетень по настоянию Верховного Совета): 
«Согласны ли вы, что финансирование всех ветвей 
власти должно осуществляться гласно и только из го-
сударственного бюджета?». Я тогда у многих ради эк-
сперимента спрашивал: неужели голосовали против? 
Исследование, конечно, не научное, но показательно, 
что лейтмотив ответов был в духе: ты что, думаешь, 
я полный идиот?

Так что бог с ним, с референдумом :) Но ведь и прос-
то нормальной дискуссии, представления всего спектра 
экспертных суждений, публичного взвешивания «за» и 
«против» — тоже не было и нет! («Круглые столы» в 
офисах оппозиционных партий или даже на «Радио Сво-
бода» не делают погоды — аудитория, увы, узка...)

В общенациональном же масштабе – как в том анек-
доте: старшина сказал «люминий», значит – люминий. 
Государственные СМИ затыкают рот несогласным, 
называя их демагогами, крикунами и сторонниками 
возврата к лучине. Хотя, если уж на то пошло, лучше 
лучина, чем второй Чернобыль. Но и тут вас оборвут: 
нечего разжигать радиофобию! Это, мол, делают только 
враги государства ради политических дивидендов…

Ладно, отбросим радиофобию, хоть это и не ме-
лочь. Все равно куча вопросов. А в государственной 
прессе вместо аргументации — дубовые заголовки 
типа «АЭС альтернативы нет». А почему, собственно, 
нет? У нас, например, энергоемкость продукции в 3-4 
раза больше, чем на Западе. Снизить показатель впо-
ловину – глядишь, и не стоит огород городить.

Говорят: позарез надо уменьшить зависимость от 
России! Но чует сердце – заказ отдадут как раз таки 
россиянам. А значит, проблемы топлива, захоронения 
отходов и т.д. на ту же Москву будут завязаны. Кстати, 
по некоторым прогнозам, ядерное топливо через де-
сяток-другой лет вздорожает настолько, что дешевле 
будет топить котлы денежными купюрами.

Опросы (тут уж репрезентативные! :) показывают, 
что народ от идеи АЭС не в восторге: в социологичес-
ком матче ее сторонников и противников последние 
ведут со счетом 42:37. Ну и что? Отмена льгот вообще 
трем четвертям против шерсти! Съели как миленькие. 
Менталитет, прости господи: а мо так і трэба?

Да, оппозиция пытается раскрутить тему АЭС, 
делает ее гвоздем предстоящего «Чернобыльского 
шляха». Но на митинг 26 апреля соберется, скорее 
всего, 4-5 тысяч активистов, горячо убежденных, что 
этот режим ничего путного сделать не может. Так что и 
тут дискуссии не будет. Слабы каналы коммуникации с 
массой, да и креатива почти не чувствуется. Столь же 
прямолинейные лозунги, только с противоположным 
вектором, в пику власти.

Хорошо, ну а там, наверху, неужели такие – гм-гм 
– недальновидные, что сами себе яму роют? Вижу две 
причины того, что руководство втянулось в авантюр-
ный, как мне кажется, проект.

старшина сказал 
«люминий»

Во-первых, некоторые дяди поныне мыслят катего-
риями сталинской индустриализации, типа «выплавим 
чугуна больше, чем Америка». Это наглядно проявляет-
ся в нагонке ВВП любой ценой. Или вот тот же «алмаз 
знаний» отгрохали, считая венцом прогресса эдакий 
большой, оснащенный всякими транспортерами склад 
для книг (хотя в информационную эпоху эти деньги 
намного эффективнее было бы вложить в системную 
компьютеризацию страны). Будущее отечественной 
«Силиконовой долины» дяди тоже обсуждают пре-
имущественно в разрезе «оптимальной этажности». 
То бишь: какими бетонными коробками – лежащими 
плашмя или поставленными на попа :) – застроить учас-
ток на окраине Уручья. Остальное, мол, приложится: уж 
яйцеголовых в эти коробки как-нибудь загоним :)

Вторая причина – амбиции. Так и хочется сделать 
мини-римейк СССР: космическая, ядерная и прочая 
ух-какая-держава! Со всеми атрибутами идеологи-
ческой гордости (помните крылатое советское: «Зато 
мы делаем ракеты…»). Вот, кажется, и попали наши 
стратеги под гипноз энергетической-якобы-панацеи. 
Причем в тот момент, когда Россия закручивает до-
тационный краник и снежным комом растет наша 
внешняя задолженность.

Где взять еще много-много мешков денег? Знаме-
нитый «чупа-чупс» у метро «Восток» обошелся, по 
официальным сведениям, в 120 миллионов «амери-
канских рублей». И то всю страну на уши поставили 
этой стройкой века. АЭС, по прикидкам экспертов 
(из российского «Атомстройэкспорта», между про-
чим), обойдется в $8-12 миллиардов. По деньгам это 
– вдумайтесь только! – от 67 до 100 Национальных 
библиотек. Да у государства пуп развяжется!

Впрочем, что значит «государство»? Дяди с порт-
фелями? «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гор-
димся общественным строем» :) На практике напрягут 
по полной обыкновенного безропотного белоруса. А 
на выходе может получиться пшик.

Согласитесь, даже тех контраргументов, которые 
тезисно упомянуты в этой статье, достаточно, чтобы 
как минимум подискутировать на общенациональном 
уровне. Но… Власть не привыкла общаться с народом 
в режиме реального диалога (пороху хватает лишь 
на его имитацию посредством великих народных 
хуралов :) Зачем напрягать извилины, если «больно 
умным» можно просто заткнуть рот. Сказано же 
– грузим «люминий», а кто не согласен – будет гру-
зить «чугуний»! :)



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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адным радком

дзМітрый ШыМанскі 
ўзнаЧаліў абласную 
арганізацыю партыі бнФ
19 красавіка на справаздачна-выбарнай канферэн-
цыі абласной арганізацыі Партыі БНФ у Берасці яе 
старшынёй абраны Дзмітрый Шыманскі.

Да гэтага Д. Шы-
манскі займаў пасаду 
намесніка Старшыні 
абласной арганіза-
цыі Партыі БНФ. Ра-
нейшы лідэр Юрый 
Губарэвіч у канцы 
2007г. быў абраны 
намеснікам Стар-
шыні Партыі БНФ.

Выбары стар-
шыні праходзілі 
на  альтэрна-
тыўнай аснове: 
канкурэнцыю 
Шыманскаму 
склаў кіраўнік Кобрынскай арганізацыі партыі Аляк-
сандр Мех. Перавага галасоў (19 супраць 5) была на 
баку Д. Шыманскага. Яго намеснікамі абраныя аб-
ласны каардынатар ствараемага Руху “За Свабоду” 
Зміцер Траццяк, праваабаронца Уладзімір Малей і 
моладзевы лідэр Віталь Каратыш.

Удзельнікі канферэнцыі высока ацанілі працу аб-
ласной партыйнай структуры ў 2007г. Прыярытэтным 
кірункам дзейнасці на бліжэйшы перыяд названы 
ўдзел у парламенцкіх выбарах-2008.

- У Берасцейскай вобласці па прынятай Аб’яднанымі 
дэмакратычнымі сіламі формуле “1 кандыдат - 1 акруга” 
Партыя БНФ вылучае 6 кандыдатаў. Не маючы ілюзіяў на-
конт перспектыў свабодных выбараў у сённяшніх умовах, 
нам, тым не менш, трэба зрабіць усё, каб нашы кандыда-
ты здолелі правесці эфектыўную агітацыйную кампанію. 
Выбары - адна з магчымасцяў данесці да людзей праўду 
пра тое, што адбываецца ў краіне. І мы скарыстаем яе на 
100 адсоткаў, - адзначыў Дзмітрый Шыманскі.

Сярод задач, пастаўленых дэлегатамі канферэн-
цыі перад кіраўніцтвам варта адзначыць пашырэнне 
партыйных шэрагаў, а таксама наладжванне сістэмы 
ўзаемадапамогі тым сябрам партыі, якія сутыкнуліся з 
пераследам уладаў за сваю палітычную дзейнасць.

На канферэнцыі быў прыняты зварот да кіраўніцтва 
Партыі БНФ, у якім, у прыватнасці, указана на неаб-
ходнасць больш цеснага супрацоўніцтва са стварае-
мым рухам “За Свабоду” і яго лідэрам Аляксандрам 
Мілінкевічам.

“Працэс 14-ці”

charter97.org

Моладзевы актывіст Андрэй Кім асуджаны судом 
Цэнтральнага раёну Менску да 1,5 год калоніі. 

Іншыя ўдзельнікі «Працэсу 14-ці» - Аляксей Бон-
дар, Арцём Дубскі, Міхаіл Крываў, Міхаіл Пашкевіч, 
Алесь Стральцоў, Алесь Чарнышоў, Таццяна Цішкевіч 
– прысуджаныя да выпраўленчых работ па месцы пра-
цаўладкавання з адлічэннем дзяржаве 20% заробку. 
Антона Койпіша і Ўладзіміра Сяргеева аштрафавалі 
на 100 базавых велічыняў. Прысуд вынесла суддзя 
Алена Ільіна.

Андрэй Кім прызнаны судом вінаватым не толькі 
ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту, але таксама абвінавачаны ў нападзе на супрацоўніка ДАІ 

Юрыя Сычова. Аднак на судзе не была даказаная 
віна Кіма. На відэакадрах, якія прапанавалі КДБ, МУС 
і Беларускае тэлебачанне, бачна, што Сычова ўдарыў 
іншы супрацоўнік міліцыі. Андрэй Кім нават не наблі-
жаўся да міліцыянта

Калі быў зачытаны прысуд Кіму, ягоная маці - Таця-
на Кім - выкрыкнула: “Андрэй, я табой ганаруся!”.

Людзі, якія прыйшлі падтрымаць актывістаў, ус-
прынялі прысуд скандзіраваннем лозунгаў «Свабо-
да!», «Жыве Беларусь!», «Ганьба!». Раней ля суда 
прайшла акцыя пратэсту –моладзевыя актывісты 
сталі ў шэраг уздоўж сцяны суда. На іх спінах былі 
прылепленыя аркушы паперы з літарамі, якія складалі 
выраз “За што?”.

10 студзеня ў акцыі прадпрымальнікаў у Менску 
супраць указа №760 прымалі ўдзел 3-5 тыс. чалавек. 
Некалькі дзесяткаў былі затрыманыя і збітыя.

салідарнасць у дзеянні
Польскі фонд “Свабода і дэмакратыя” (Wolnos’c’ i 

demokracja) выступіў з заявай аб поўнай кампенсацыі 
стратаў асуджаных актывістаў.

Тым, хто атрымаў штрафы, іх кампенсуюць на 
100%. Тым, хто атрымаў папраўчыя работы, звернуць 
20% заробку, які забірае дзяржава.

Што тычыцца Андрэя Кіма, дык яму будзе выплачаная 
кампенсацыя ў памеры сумы, якую ён мог бы зарабіць, 
нармальна працуючы ўвесь час, на які яго пакаралі.

“Фонд самастойна скантактуецца з пакаранымі. Я 
прашу нашых беларускіх сяброў не пераймацца - усё 
будзе кампэнсавана. Можна сказаць, што беларуская 
рэпрэсіўная машына ў гэтым сэнсе стала неэфектыў-
най”, - заявіў “Радыё Свабода” прадстаўнік фонду 
Марэк Буцька.

                                Dzedzich week-news

Фота-жарт

Фота: next_lj

Жорсткія прысуды а ля “1937”

На совещании у А. Лукашенко 17 апреля говорили 
о школьной реформе. 

Судьба 12-летки практически решена - никто из ее 
сторонников не убедил президента в своей правоте, 
поэтому, по мнению главы государства, 11 лет в 
школе и 5 лет в институте будет вполне достаточно 
для образования.

Но обсуждали на совещании не только то, сколько 
учиться детям в школе, но и чему их в ней учат. К 
примеру, губернатор Брестской области Константин 
Сумар возмущен… правилами русского языка.

- Внучка меня спрашивает, как ты напишешь «ране-
ный солдат» и «раненный в плечо солдат», с какими 
«н»? Но если он раненый, какая разница - куда; в плечо 
или что-то другое, но он раненый…

- Это ты так объяснял? - уточнил президент.

- Да. А она мне говорит, ты не знаешь.
- А надо как? - заинтересовался А. Лукашенко.
- Она сама не знает. Но какая разница, куда он 

раненный?
Тот, кто неплохо учился в школе, в принципе, дол-

жен помнить правописание причастий.
- Это правило в русском языке существует уже лет 

двести, - рассказала филолог Наталья Ивановская. - И 
как бы мы ни огорчались, что оно трудное, его надо 
знать. А проходят его, кстати, в 7-м классе. Суть его 
проста. «Раненый солдат» пишется с одним «н», пото-
му что «раненый» - это отглагольное прилагательное. 
А «раненный в плечо солдат» пишется с двумя «нн», 
так как у причастия «раненный» появляется зависимое 
слово «в плечо». Вот и все.

“КП в БеЛАРУСИ”

не важно, куда ранен солдат

Гулец “Дынама” (Берасце) Андрэй Чысты

Андрэй Кім. Фота: ByMedia.net



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Беларусь – не Бельгія, не краіна, якую аб’едзеш 
за паўдні, дзе кожны горад па-свойму прыгожы, 
а ад старажытнай архітэктуры і таямнічага духу 
кружыць галаву. Беларусь іншая. Гэта мая краіна, 
дзе нарадзіўся, расту, але, у той жа час, уяўляю 
яе толькі па тых шаблонах, што былі закладзеныя 
ў школе, у сям’і, СМІ. 

Ведаю, што ў кожным горадзе ёсць плошча Леніна, 
жоўтыя аўтобусы, шапікі Белсаюздруку, крамы з надпі-
самі “малако”, “каўбаса”, “хлеб” і заводы з дымлівымі 
трубамі. Такія нашы гарады звонку, калі спрабаваць 
вызначыць іх агульныя прыкметы. Але насамрэч іх 
можна падзяліць, класіфікаваць на агра  і не агра; 
сталічныя, абласныя, раённыя; заходнія і ўсходнія.

Зімовыя вакацыі сталі магчымасцю самому пазнаць, 
што там, каля ўсходніх межаў. Тым больш – тыдзень 
з каханай дзяўчынай у гатэлі, што яшчэ больш узбуд-
жала маю свядомасць і вандроўны настрой.

Найбольш цікава і зручна падарожнічаць на цягніку. 
Добра, што ў Беларусі ўсе абласныя і больш-менш 
значныя гарады маюць чыгуначнае злучэнне.

Магілёў
З Менску накіроўваемся ў Магілёў, горад, які ў маім 

уяўленні заўсёды быў чымсьці страшным, бандыцкім, 
глухім і зусім невядомым.

Вячэрні горад сустрэў шырокімі праспектамі і 
сталічным подыхам. Сталіца яшчэ больш выразна 
праяўляецца, калі глядзіш на Дом Саветаў і таварыша 
Леніна. Усё супадае з Менскам. І гэта не выпадкова. 
Пасля Другой сусветнай вайны Магілёў, з-за вялікага 
руйнавання Менска, быў галоўным прэтэндэнтам на 
званне сталіцы. Тут нават пабудавалі будынак дзяржаў-
нага упраўлення, такі  ж, як і менскі Дом Урада. 

Ёсць у горадзе і сваё “Метро”. Вядомы магілёўскі 
бізнэсмэн пад такой назвай трымае некалькі крамаў, 
бараў, газету і адзін з самых лепшых у краіне начных 
клубаў. У прыезджага складзецца ўражанне, што ў 
горадзе сапраўднае метро, бо шыльды з вялікай “М” 
красуюцца на кожным скрыжаванні.

Ведаю пра пешаходную вуліцу Савецкую ў Берасці, 

выдатная стараеўрапейская вулачка з такой жа назвай 
ёсць і ў Гародні, але зусім нечакана мне было трапіць з 
вялікага праспекта на непрыкметную, быццам утоеную 
за будынкамі сталінскай архітэктуры вулачку Ленінскую, 
якая зусім не саступае ні адной з вышэй згаданых. 

Шпацыраваць па ёй можна бясконца. Менавіта 
гэтая вулачка ўвабрала ў сябе ўвесь каларыт горада. 
Ад пачатку і да канца вядзе яна па гісторыі горада і 
сучасным яго жыцці, ад старажытных будынкаў 17-19 
стагоддзяў з утульнымі кавярнямі да элітнай гімназіі, 
музычнай школы з помнікам Баху, да мастацкага 
музея ім. Бялыніцкага-Бірулі, салона прыгажосці і 
вясельнага атэлье, якіх у Маілёве, як нідзе шмат. А 
цікавая шыльда мэблявай крамы “Мона Ліза” - спаць 
на годным” сведчыць аб прысутнасці ў жыхароў го-
рада багатай фантазіі. 

Праявілася апошняя і на зорным пляцы, куды вядзе 
Ленінская. Зачараваны “звездочёт”, абкружаны два-
наццаццю крэсламі, адпаведнымі дванаццаці знакам 
задыяку, спрабуе выканаць жаданні людзей, якія да 
бляску адшліфавалі пальцы яго рукі, хапаючыся за 
іх з мэтай загадаць сваё самае запаветнае жаданне. 
Тут жа і корпус педуніверсітэта, які памятае студэнтам 
цяперашняга прэзідэнта, а побач і вокны інтэрната, 
дзе прэзідэнт жыў і фармаваўся ў сваіх перакананнях, 
гледзячы на вулачку з бліскучым брукам.

Горад утульны, у ім хочацца застацца, тут ёсць свой 
непаўторны дух, які выяўляецца ў дварах, кожны з якіх 
мае сваю назву і спецыфіку: Шаманскі, П’яны, Тульскі... 
І Маскоўскі, дзе ўзвышаецца мініяцюрны Крэмль і да гэ-
тага часу “жывы Цой” (прынамсі, так гавораць надпісы 
на яго сцяне). У культурным плане горад таксама не па-
мёр, гэтаму сведчанне – незвычайнай раскошы будынак 
драматычнага тэатру і шматлікія афішы аб бліжэйшых 
дзеях і канцэртах. Магілёў таксама завуць сталіцай бе-
ларускага рока. На мясцовым філіяле “Нашага радыё” 
можна пачуць больш добрай беларускай музыкі, чым 
на ўсіх астатніх FM-станцыях разам узятых.

Ад Магілёва да Віцебска ўсяго 200 км. Далейшы 
наш шлях ляжаў туды. Але па дарозе нельга было 
прапусціць буйны горад, размешчаны дакладна паміж 
двума абласнымі цэнтрамі.

каля ўсходніх межаў

ворШа
Чаканні ўбачыць нешта выразнае і цікавае ў гэтым 

100-тысячным горадзе не апраўдаліся. Сучасным і 
прыгожым у Воршы сапраўды можна назваць толькі 
чыгуначны вакзал. Горад хаатычна раскіданы, у цэн-
тральнай частцы складаецца з хрушчовак і старых 
габрэйскіх 2-х павярховых хатак з яшчэ савецкімі 
вітрынамі і любымі беларускімі назвамі крамаў: 
“Хвілінка”, “Вясёлка”, “Сонейка”. 

З Воршай звязана імя Уладзіміра Караткевіча, тут 
жа размешчаны музей, які распавядае аб ягоным 
жыццёвым і творчым шляху. З павагі да вялікага ча-
лавека варта, знаходзячыся ў Оршы, наведаць ягоную 
экспазіцыю кожнаму беларусу.

З усіх цэнтральных будынкаў выразна вылучаец-
ца трохпавярховы з ярка-сінім надпісам “Міліцыя”. 
Аддзел унутраных спраў Аршанскага райвыканкама 
- вось з чым у мяне зараз асацыюецца Ворша, а яшчэ 
з маленькімі аўтобусамі “Пазікамі”, якія, як “Газэлі” 
у большасці гарадоў Беларусі, тут выконваюць ролю 
маршрутак. Горад выглядае непрывабным і стомле-
ным. На прывакзальнай плошчы, купляючы ў вусатай 
жанчыны ў брудным халаце піражкі, убачыў голуба, які 
сеў на прылавак і пачаў дзюбаць крошкі з падноса, дзе 
ляжалі выстаўленыя на продаж булачкі. У жанчыны гэ-
тая карціна не выклікала аніякага здзіўлення. Мабыць, 
у Воршы птушкі і людзі жывуць вельмі прыязна.

Такое ўражанне, што горад замёр, пэўна, у чаканні 
“Дажынак”, якія пройдуць тут у 2008г. Можа хоць бы 
ў перадпачатку “галоўнага” дзяржаўнага свята падпра-
вяць фасады хат і пакладуць новы асфальт.

Ну а мы накіроўваемся далей.

віцебск
Ужо з прывакзальнай плошчы горад пачынае 

здзіўляць. Спачатку трамваі, якія ў Віцебску з’явіліся 
значна раней, чым у Менску. Трамвайная лінія была 
пабудаваная ў 1898г. Віцебскі трамвай быў першым 
у Беларусі і адным з першых у Расеі. Надзеі ўбачыць 
на гэтым выдатным транспарце ўсе асноўныя прыга-
жосці горада не спраўдзіліся, гарадскі цягнік прама з 
прывакзальнй плошчы накіраваўся ў глухую частку 
гораду. З’явілася адчуванне, што трамвайныя шляхі 
пракладзеныя па вёсцы. На канцавой станцыі ў ціхім 
мікрараёне горада кандуктар папрасіў пакінуць вагон. 
Прыйшлося на аўтобусе ізноў вяртацца ў цэнтр.

Горад размясціўся па двух берагах буйной ракі 
Заходняя Дзвіна, якая аказала вялікае ўздзеянне на 
ландшафт горада. Віцебск нібы складаецца з буйных 
нізінаў і высокіх узвышшаў, на вяршынях якіх красу-Адзін з магілёўскіх дворыкаў. Фота аўтара.
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Яўген СКРАБеЦ

юцца пышныя будынкі тэатра, дамы культуры і інш. На 
адной з такіх вяршыняў сустрэў цалкам незразумелае 
“тварэнне”. Перада мною ўзвышалася проста белая 
калона без подпісу і вызначанай выразнасці. Жартам 
даў ёй матэматычны назоў “Помнік паралелепіпеду”. 
Нізкія часткі таксама не пустуюць, у адной з такіх нізін 
размяшчаецца і галоўная канцэртная пляцоўка горада 
і фэсту “Славянскі базар”. Яе страха з далечыні нагад-
вае шыкоўны мост. У горадзе насамрэч шмат мастоў, 
гэта і невялікія пешаходныя і вялізныя бетонныя. 

Падняўшыся па адным з такіх мастоў, апынуўся 
каля высокага будынка, які знадворку нагадвае 
замак.  Помнік архітэктуры аказаўся ветэрынарнай 
акадэміяй. Прыемна, пэўна, вучыцца ў замку. Горад 
славіцца сваімі ВНУ, асабліва вылучаецца Віцебскі 
медуніверсітэт. Па гэтай прычыне ў горадзе існуе і 
невялікая праблема: катастрафічны недахоп хлопцаў. 
Давялося асабіста ўпэўніцца ў гэтым, зазірнуўшы ў 
піцэрыю, дзе ў невялікай залі толькі мая сяброўка 
была з маладым чалавекам, то бок са мною. Вакол 
нас сядзелі адныя дзяўчыны, якія размаўлялі паміж 
сабою, чакаючы замовы. Цікава, як яны выходзяць з 
такой сітуацыі.

У Магілёве шмат салонаў прыгажосці, а вось Ві-
цебск запомніўся вялікай колькасцю харчовых крам 
з аднолькавай назвай “Веста”.

Віцебск – радзіма сусветна вядомага мастака Марка 
Шагала. Ён пражыў у гэтым горадзе каля 30 гадоў. 
Пазней іміграваў і больш ні ў Віцебску, ні ў Беларусі 

не быў ніколі, хоць пражыў 97 гадоў. 
На ціхай вуліцы Пакроўскага, недалёка ад чыгу-

начнага вакзалу, знаходзіцца дом-музей мастака, па 
дарозе да якога немагчыма не заўважыць і помнік 
Марку Шагалу: седзячы ў фатэлі, мастак глядзіць 
у неба, дзе лунае яго ўмілаваная Бэла. Сам музей 
уяўляе сабою адноўлены інтэр’ер дома, дзе мастак 
пражыў раннія гады. На жаль, сярод фотаздымкаў і 
асабістых рэчаў няма ніводнай карціны мастака. Усе 
яны за мяжой.

Блукаючы вулкамі вячэрняга Віцебску, можна на-
брысці на заапарк, на ратушу, на невялікі ціхі скверык з 
прыемнымі лавачкамі для пацалункаў і, у рэшце рэшт, 
апынуцца зноў каля стромкіх спускаў да ракі…

Паміж сталіцай і абласным цэнтрам, паміж аблас-
ным і раённым гарадамі шмат адрозненняў: недзе 
жывецца лепш, а дзесьці горш. Але ў кожным горадзе 
ёсць сваё непаўторнае, свае “разынкі”. Кожны чала-
век годны таго горада, у якім ён жыве або марыць 
жыць.

Усе абласныя гарады ў Беларусі выдатныя і па 
праве носяць гэтае званне, у раённыя ж часта вя-
лікія грошы не даходзяць, горш інфраструктура ды 
і магчымасцяў там меней. Але, як кажуць, не месца 
ўпрыгожвае чалавека, а чалавек месца, і каб вырашы-
ць якое месца варта вам упрыгожыць, пазнайце ўсе 
магчымыя варыянты.

беларусі...

Павел БеЛАВУС

скрабунец

аГрацерамок 
ці 

разуМны старШыня 
дзейніЧае

Фельетон

1.
(Усходняя Церамусія. Аграцерамок “Шлях да ста-

більнасці”. Нарада у залі церамсавету.)
С т а р ш ы н я : Сёлета адбудзецца прыезд на-

чальства з нагоды ўрачыстага усталявання лядоўні 
на нашай кухні.

П ’ я н ы  к а ў б а с н і к : А што, будзе куды каў-
басу класці.

С т а р ш ы н я : Каму класці, а каму грошы плаціць. 
Арэнда лядоўні 6000 рублёў за 45 хвілін захоўвання 
каўбасы.

П ’ я н ы  к а ў б а с н і к : Дык навошта мне тая 
лядоўня?

С т а р ш ы н я : Усё робіцца дзеля сацыяльнай 
накіраванасці нашага аграцерамку і згодна з праг-
рамай па адраджэнні церамкоў галоўнага Агранома 
нашай краіны. Але, паводле загаду №1994-2011 
галоўнага Аграному, скарачаецца дзяржпадтрымка 
для суб’ектаў церамковай гаспадаркі. І нам усім як 
перадавікам, згодна з планам пяцігодкі, трэба вяр-
нуць грошы ў дзяржбюджэт за усталяванне лядоўні 
да канца гэтага году.

П ’ я н ы  к а ў б а с н і к : Аграному лепей ведаць. 
Ён чалавек вучоны, не па кніжках жыццё ведае.

С т а р ш ы н я : Так што рыхтуемся да прыезду, 
усім быць парадна апранутымі. Я асобна прызначу, 
хто якія пытанні будзе задаваць, падзякі ўсялякія 
выказваць за нашае стабільнае жыццё. Ты, Федзя, 
як старшыня ЦРСМу, будзеш трымаць транспарант. 
Ты, Пеця, як  актывіст руху “Белы Церамок”, выкажаш 
падзяку за шчаслівае жыццё, а ўсім астатнім раю 
крычаць “Галоўны Аграном - наш кіраўнік”!

2.
(Прайшло ўрачыстае адкрыццё лядоўні. Старшыня 

абмяркоўвае вынікі з жонкай, лежачы на канапе.)
Ж о н к а : Ну, як усё прайшло?
С т а р ш ы н я : Усё прайшло вельмі цудоўна, мяне 

ўзнагародзілі прэміяй, і мы ціхенька едзем з табою 
ўлетку на Кіпр.

Ж о н к а : А што галоўны Аграном?
С т а р ш ы н я : На здзіўленне быў пры настроі. 

Зрабіў пару заўваг, але ўсё ж застаўся задаволены. 
Федзю узнагародзіў пуцёўкаю ў Церамсуэлу, каб 
дапамагаў у трапічных джунглях наладжваць пабу-
дову церамкоў для мясцовага насельніцтва. Пецю 
накіраваў на стажыроўку ў Церамбабвэ па дамове 
абмену кадрамі. Будзе дзяліцца досведам пабудовы 
аграцерамізму з важакамі мясцовых плямёнаў. А 
ўсім астатнім паабяцаў павялічыць тэрмін пагашэння 
запазычанасці па аплаце за збор бярозавага соку і 
грыбоў у церамускіх лясах.

Ж о н к а : Ну то і добра, няхай сабе едуць куды 
хочуць. Галоўнае, што ты не азначаны такой высокай 
узнагародай. 

С т а р ш ы н я : Нічога тут складанага няма. Га-
лоўнае – прызначыць актывістаў ды падрыхтаваць 
насельніцтва аграцерамку да сустрэчы.

Ж о н к а : Які ты ў мяне разумны!
С т а р ш ы н я : А то!

Помнік Марку Шагалу. Фота сяброўкі аўтара :)



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

Наталка ГАЛАЛЮК

У друку з  гэтай тэмай часцей выступаюць вучоныя-
філолагі, таму лінгвістычны аспект больш-менш 
поўна асветлены.  Але ў дадзенай праблемы ёсць і 
яшчэ адзін важны аспект – сацыяльна-палітычны, 
ідэалагічны, без разгляду якога цяжка зразумець, 
чаму пры рэформе правапісу так часта і рэзка 
разыходзіліся пазіцыі майстроў слова…

Набыццё беларускай мовай  неўзабаве пасля Кас-
трычніцкай рэвалюцыі статуса дзяржаўнай паставіла 
на парадак дня задачу аб яе ўнармаванні. У літаратур-
най мове існаваў значны разнабой у напісанні слоў, 
што перашкаджала ёй спраўляцца з ускладзенымі 
на яе сацыяльнымі функцыямі. Рэформа бе-
ларускага правапісу станавілася гістарычнай 
неабходнасцю.

Першым буйным мерапрыемствам на гэ-
тым шляху стала правядзенне 14-21 лістапада 
1926г. у Менску акадэмічнай канферэнцыі па 
рэформе беларускага правапісу. У ёй бралі 
ўдзел латышскі паэт Яніс Райніс, прафесары 
М. Фасмер (Берлінскі універсітэт), П. Растар-
гуеў (Маскоўскі універсітэт), рэдактар часопіса 
“Крывіч” В. Ластоўскі, Я. Лёсік, С. Некрашэвіч 
і інш. Канферэнцыя стварыла правапісную 
камісію, вынікам працы якой стаў праект бела-
рускага нацыянальнага правапісу. Выйшаў ён у 
1930г., аднак заканадаўчай сілы не набыў…

У канцы 20-х гадоў урад савецкай Беларусі зрабіў 
паварот у палітыцы. Неабходным звяном гэтай паліты-
кі стала барацьба з т.зв. беларускім нацыянал-дэмак-
ратызмам: “Нацдэмы лічылі сваёй важнейшаю задачай 
вытравіць з беларускай мовы ўсякія элементы рускай 
мовы” (С. Фальфсон “Навука на службе нацдэмаўскай 
контррэвалюцыі”). Ад дальнейшай працы над бела-
рускім правапісам адхілілі В. Ластоўскага, Я. Лёсіка, 
С. Некрашэвіча. Не палічылі патрэбным дапусціць да 
працы над рэформай і Б. Тарашкевіча, “Беларуская 
граматыка для школ” якога ў 1929г. выйшла пятым 
выданнем. Праект правапісу як нацдэмаўскі трапляе 
ў спецсховы.

26 жніўня 1933г. СНК БССР без папярэдняга аб-
меркавання прыняў пастанову “Аб зьменах і спраш-

моўная рэФорма 1933г.
ідэалагіЧныя аспекты

чэньні беларускага правапісу”. Змены, скіраваныя на 
перайманне рускага правапісу, атрымалі негатыўную 
ацэнку за межамі БССР, у т.л. у заходняй Беларусі. 
Там замежныя выданні на беларускай мове працягвалі 
карыстацца “тарашкевіцай”.

Пасля прыняцця пастановы, 11, 13 і 15 снежня 
1933г. быў праведзены агульны сход пісьменнікаў 
Менска (хаця і пішацца, што праводзіўся ён па ініцы-
ятыве самога Інстытута мовазнаўства Беларускай ака-
дэміі навук і Аргкамітэта Саюза савецкіх пісьменнікаў 
БССР, але ёсць усе падставы сцвярджаць, што ініцы-
ятыва сыходзіла з больш высокіх інстанцый). Кожны 
з выступоўцаў лічыў сваім абавязкам перад партыяй і 

урадам як мага мацней стукнуць па “нацдэмах”:
“Пастанова СНК аб спрашчэнні правапісу ўзбагачае 

нашу мову… збліжае да моў народаў Савецкага Саю-
за” (Мікола Хведаровіч).

“Новы правапіс – гэта толькі першы крок да ра-
шучага ачышчэння беларускай мовы ад нацыянал-
дэмакратычнага бруду. Рэформа правапісу павінна 
ісці і надалей” (Аркадзь Куляшоў).

“Зменамі ў правапісе кладзецца вялікі пачатак для 
ачысткі беларускай мовы ад усяго нацдэмаўскага 
рыззя і смецця. Наша задача пачатую пачэсную справу 
прадоўжыць” (Рыгор Мурашка).

“Непрыкрытым убоствам гучаць некаторыя сло-
вы, створаныя нацдэмамі ў іх звярыным імкненні 
адасобіць беларускую мову ад рускай” (Міхась 
Лынькоў).

“Мэтай рэформы беларускага правапісу з’явілася 
знішчыць тую штучную кітайскую сцяну, якую нац-
дэмы імкнуліся пабудаваць паміж мовай беларускай 
і мовай рускай” (праф. М. Піотуховіч).

Гэтыя выступленні сведчаць, у якім складаным ста-
новішчы вялася і завяршылася праца над рэформай 
беларускага правапісу.

Не цяжка заўважыць, што вышэй гаворка вяла-
ся пра погляды на рэформу правапісу перш за ўсё 
пісьменнікаў. Варта адзначыць, што пра рэформу як 
з’яву штучную, навязаную народу зверху, сведчыць 
адсутнасць усякай яе падтрымкі з боку саміх носьбі-
таў беларускай мовы. Людзі ўсё часцей звярталіся да 

правапісу дарэформеннай пары…
Чарговая хваля выступаў за перагляд 

рэформы1933г. прыпадае на другую палову 
80-х гадоў, калі ў сувязі з аб’яўленай у бы-
лым Саюзе перабудовай пачалі па-новаму 
пераасэнсоўвацца многія неардынарныя 
падзеі і факты з эканамічнага, палітычнага і 
сацыяльна-культурнага жыцця. З крытыкай 
рэформы першымі выступілі У. Арлоў, А. Ас-
ташонак, Л. Баршчэўскі, Л. Дранько-Майсюк, 
А. Сідарэвіч і інш.

На сучасным этапе пытанне застаецца 
нявырашаным. У 1992г. была праведзена 
рэспубліканская канферэнцыя  “Праблемы 

беларускага правапісу”, а затым створана Дзяржаўная 
арфаграфічная камісія.  У 1994г. камісія вынесла на 
разгляд “Высновы па удакладненні правапісу бела-
рускай літаратурнай мовы”. Асноўны напрамак пра-
панаваных змен – пашырэнне фанетычнага правапісу 
і падпарадкаванне іншамоўных слоў беларускім моў-
ным законам (трыё, сязон). Пакуль што новы правапіс 
урадам не зацверджаны.

Не выключана, што многім сённяшнім беларусам, 
якія чуюць і размаўляюць, пішуць толькі на сучаснай 
роднай мове, дарэформенная мова можа здацца у 
чымсьці трохі горшай, больш складанай для авало-
дання. Але тая мова усё ж такі па мілагучнасці пера-
сягае сучасную…

“Вялікая беларуская моўная стыхія не 
толькі не загінула за час…падняволення 
Беларусі, …а захавала сваю чыстату… 
Беларуская мова – мова беларускіх казак і 
песень, фразеалогія народнае гутаркі – най-
глыбейшая самабытнасць і хараство”.

(Кузьма Чорны).

Уже 17 лет мы живем в суверенной Беларуси. Но 
нет-нет, да и всплывет на поверхность вопрос, 
навсегда, казалось бы, ушедший в историю: как 
называть нашу страну и государство на русском 
языке — Белоруссия или Беларусь? 

Очередным поводом к тому, чтобы еще раз заду-
маться над этим вопросом, стало довольно резкое 
письмо нашего читателя:

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ
“Уважаемая редакция!
Не следуйте распространившейся глупости не-

лепого уродования русского языка, навязывая не 
свойственные ему названия. Пишите Белоруссия, а не 
Беларусь, как это в соответствии с рекомендациями 
Института русского языка РАН и делается сейчас чаще 
всего в самой России… 

Сделали когда-то явную нелепость отцы и матери 
белорусской государственности. В то время, когда 
принималась первая Конституция Республики Бела-

русь, единственным государственным языком был бе-
лорусский, и совершенно не нужно было узаконивать 
русскоязычный вариант Конституции, загоняя туда 
белорусскую форму названия страны…

А если признать недопустимость в русском языке 
слова “Белоруссия”, то логично следует необходи-
мость и дальнейшего коверкания языка — изменения 
и образованных от слова “Белоруссия” производных, 
т. е. написания по-русски “беларуское” государство и 
национальность “беларус”…

И уж совсем недопустимо переносить слово 
“Беларусь” в историю, рассказывая, например, о 
деятельности Армии Краёвой в Западной Беларуси 
(а не Белоруссии). 

Белорусам нужно пользоваться своим языком и 
совершенно ни к чему претендовать на наведение по-
рядков в языке соседнего народа, пусть и признанного 
здесь в качестве одного из государственных”.

Александр ФРОЛОВ, доцент Международного гума-
нитарно-экономического института (Минск)

сколько названИй у беларусИ?
Как справедливо заметила научный сотрудник 

кафедры богемистики и славистики Университета 
имени Я. Э. Пуркине (Усти-над-Лабой) Инна Калита, ни 
одно государство не имеет сегодня столько названий, 
как Беларусь. К сожалению, больше всего вариантов 
названия нашей страны присутствует именно в рус-
ском языке: Белоруссия, Республика Белоруссия, 
Беларуссия, Белорусь. Исключив очевидные ошибки, 
остановимся на самом популярном варианте, распро-
страненном на территории России, — Белоруссия. 

Именно “Белоруссию” пропагандирует сегодня Ин-
ститут русского языка РАН. Подобную форму находим 
и в “Словаре современных географических названий” 
(под общ. ред. акад. В. М.  Котлякова. Екатеринбург, 
2006). Не менее авторитетная “Справочная служба 
русского языка” (www.spravka.gramota.ru) указыва-
ет, что официальное название страны — Республика 
Беларусь, а неофициальное — Белоруссия. Есть еще 
Распоряжение Администрации президента РФ от 17 
августа 1995 г. № 1495, санкционирующее написание 
в официальных документах Республика Белоруссия 
(полная форма) и Белоруссия (краткая форма).

(заканчэнне на с. 8)

беларусь или белоруссия?
еще раз о том, как нам правильно называться.
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Пошта “дзедзіЧа”

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

Маё пакаленне
песімістычны погляд з надзеяй на лепшае

Маё пакаленне 20-25-гадовых закрануў час 
вялікіх пераменаў. Мы нарадзіліся і гадаваліся з 
маленства ў СССР, а ў школу пайшлі ў новай неза-
лежнай дзяржаве, пад сваім нацыянальным сцягам. 
Потым зноў змены, зноў савецкі пах у паветры. 

Таму з дзяцінства вакол нас бурліла вялікая палі-
тыка, якая ў значнай ступені закранула кожнага з нас 
праз бацькоў і іх клопаты. Каб дзіцё нечым накарміць 
і набыць вопратку ці цацку пасля доўгага чакання ў 
чарзе. Праз школьныя рэформы і розныя забароны, 
нават праз калыханку і іншыя праграмы БТ.

Пакаленне расце, набіраецца розуму і ўжо нады-
ходзіць яго час ствараць наступнае пакаленне. На 
жаль, вялікі адсотак сённяшняй моладзі нічога не 
хоча, не бачыць перспектыў, нічога не ўмее і нават не 
спрабуе штосьці зразумець ці чамусьці навучыцца. 
І гэта пужае. Таму што, калі “сок нацыі”  праяўляе 
абыякавасць, то хто ж будзе вырашаць лёс краіны 
і яе народа? Хіба што зноў пенсіянеры, як гэта ад-
бываецца на беларускіх выбарах. 

Таму і бачым: адна частка, так бы мовіць, непер-
спектыўная моладзь, п’е, і без усялякай цікавасці 
ходзіць на завод. Іншая, больш перспектыўная, 
рознымі спосабамі марыць ці ўжо спрабуе з’ехаць 
за мяжу.

Робіцца сумна, але вера не знікае, што тых 
неабыякавых таксама шмат, проста аб’яднацца ў 
сённяшніх рэаліях складана.

Цитаты истории
“Наши демократические писаки и оппозиционеры 

поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, 
которые им платит Запад. Эти оппозиционеры су-
ществуют на деньги США и являются послушными 
псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так 
называемые “оппозиционеры” – враги нашего народа 
– финансируются плутократическим Западом, живут 
на его подачки”.

Ну что, дорогие мои девиантные друзья, кто автор 
этих строк? Думаете – Путин? Или Лукашенко? Или 
Уго Чавес? Читаем ещё:

“Самобытность [нашего] народа состоит в том, что 
ему чужда западная демократия. . . Справедливая не-
нависть [нашего] народа к Западу вытекает из того, 
что плутократический Запад под демагогическим 
предлогом “защиты демократии” всюду насаждает по-
литические режимы, которые служат самому Западу. 
Всюду Запад использует “двойные стандарты”, всюду 
разное отношение к нормам “демократии”...

Запад не подвергает критике свои антинародные 
режимы, но принялся критиковать наше правитель-
ство, которое проводит действительно социальную 
политику. Именно социальная ориентация нашего 
государства и вызовет ненависть на Западе, который 
так любит “двойные стандарты” в своей политике вра-
нья и демагогии... У [нашего лидера] есть абсолютная 
единодушная поддержка всего [нашего] народа: какая 
еще демократия нужна демагогам Запада?”

Прямо-таки прямая трансляция БТ, верно? Только 
это не БТ, дорогие мои. Это доктор Иосиф Геббельс, 
главный идеолог и полоскатель мозгов в нацистской 
Германии. Что такое нацистская Германия и чем она 
закончила - все в курсе, я думаю.

А сейчас мы прерываем нашу трансляцию - к нам 
в дверь стучат...

Антон КАЗАКЕВІЧ

У кожнага з нас свая місія на гэтай зямлі. І зусім не 
важна, колькі грошай ты зарабляеш, якую пасаду 
займаеш, ездзіш на працу на дарагім аўто альбо 
на грамадскім транспарце. Галоўнае – пакінуць 
свой след на зямлі, адкрыць людзям лепшае, 
што ў табе ёсць.

Шчырая, творчая, дзіўная Чулпан Хаматава, ак-
торка расейскага тэатра і пераможца вядомага ўсім 
“Ледніковага перыяду”. Тая, што так хораша сыграла 
Рыту ў папулярнай кінастужцы “Краіна глухіх”. Хто 
хоць раз пабачыў яе на экране, адчуў незвычайнае 
святло душы, што так захапляе і вабіць. Усё яе аб-
лічча сведчыць аб вялізным жаданні жыць, тварыць 
і аддаваць.

Але што мы ведаем пра яе? Чулпан, што ў перак-
ладзе з татарскай мовы азначае “узыходзячая зорка”, 
нарадзілася 1 кастрычніка 1975 года ў Казані, сям’і 
інжынераў. У дзяцінстве, як і многія дзяўчынкі, пела 
перад люстэркам і уяўляла сябе вядомай актрысай, 
але нават не магла падумаць, што яе мары спраўдзяц-
ца. Яна вучылася ў фізіка-матэматычным класе, і па 

на роліках
сямейнай традыцыі збіралася звязаць сваё жыццё з 
дакладнымі навукамі, таму пасля заканчэння школы 
паступіла ў фінансава-эканамічны інстытут, але праз 
год яго пакінула. 

Яе акрыленая творчая душа патрабавала зусім 
іншага. Навучанне акторскаму майстэрству пачалося 
ў тэатральным вучылішчы Казані. Талент Чулпан, яе 
прыродную адоранасць цяжка было не заўважыць, і 
нехта з выкладчыкаў параіў паступаць у Маскву. Так 
яна апынулася ў ГІТЫСе. Пачалося нялёгкае акторскае 
жыццё. Роля Рыты ў “Краіне глухіх” прынесла вядо-
масць і папулярнасць. Многія зацікавіліся творчай 
асобай Чулпан Хаматавай, яе пачалі запрашаць зды-
мацца ў кіно. Але сама Чулпан па-ранейшаму лічыць 
сябе найперш тэтральнай акторкай і ні на што не 
памяняе свой любы маскоўскі тэатр “Сучаснік”.

Акрамя працы ў тэатры і выхавання дзвюх дачок, 
у Чулпан ёсць яшчэ адна справа, якая займае не 
менш важнае месца ў яе жыцці, - дапамога дзецям, 
якія хварэюць на лейкемію. Разам са сваёй сяброў-
кай Дзінай Корзун яна стварыла дабрачынны фонд 
“Падары жыццё”. 

Насуперак распаўсюджанай думцы, што лейкемія 
– гэта смяротны прысуд, акторка гаворыць: “Гэта 
няпраўда! Калі хворым дзецям у час дапамагчы, яны 
вылечацца. Мы хочам змяніць адносіны да дзяцей, 
хворых на рак, не дазволіць грамадству жальбаваць 
над іх лёсам і сарамліва адводзіць у бок вочы, а пры-
мусіць людзей паверыць, што нашы дзеці выжывуць, 
іх сітуацыя не безнадзейная”.

Чалавечая чуласць, суперажыванне і мастацкая 
творчасць – непадзельныя ў жыцці Чулпан Хама-
тавай. У гэтым бачыцца адна з крыніц яе таленту і 
творчага поспеху.

Нягледзячы на сваю маладосць, у творчым даробку 
Чулпан Хаматавай ужо сёння больш за дваццаць ро-
ляў у такіх кінастужках, як “Віктар Фогель”, “Гуд бай 
Ленін”, “72 метры”, “Доктар Жывага”, “Дзеці Арбата”, 
“Грэцкія канікулы”, “Мечаносец” і інш.

У жыцці, па-за сцэнай, Чулпан вельмі просты і звы-
чайны чалавек, яна катаецца па Маскве на ролікавых 
каньках і радуецца кожнаму дню. І разам з ёю свет 
становіцца лепшым і святлейшым!

Кася СОНЦАВА

з Чулпан хаМатавай

ВАўКАлАКА
Фотаздымак са спектакля “Голая піянерка“. Тэатр “Сучаснік“. Фота: khamatova.ru



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

Павал ДАЙЛІД

Газета “ТРУД” (by.trud.ru)

Складанымі для даследавання нашай гісторыі 
з’яўляюцца пытанні, што тычацца беларускай 
партызанкі, збройнага нацыянальнага супраціву 
акупантам. Афіцыйная гісторыяграфія наўздагон 
за савецкай сцвярджае, што партызанскі рух у 
1941-1944гг. кіраваўся камуністычнай партыяй, а 
незалежнай, нацыянальнай партызанкі ў Беларусі 
не было. Ці так гэта? 

Іншы погляд на акрэсленую праблему прапануюць 
гісторыкі С. Ёрш і С. Горбік. Свет пабачыла  іх кніга “Бе-
ларускі Супраціў”, якая даносіць да нас новыя факты, 
гіпотэзы, тэорыі на тэму беларускай партызанкі.

2 красавіка 1968г. у Бразіліі памёр Якуб Харэўскі 
(Нар. у 1900). Сапраўднае яго прозвішча Новік, а 
мянушка Харэўскі паходзіць ад ягонай роднай вёскі 
Харэва, што на Пружаншчыне. Хто ж такі гэты чалавек 
і як яго занесла ў Бразілію? 

З 1922г. малады Харэўскі ўдзельнічаў у антыполь-
скай партызанцы на тэрыторыі Заходняй Беларусі, 
становіцца камандзірам атраду ў Ружанскай пушчы. 
Спачатку аддзел уваходзіў у «5-ю групу партызанскіх 
войскаў БНР», а з 1923г. дзейнічаў самастойна. Ата-
ман Харэўскі разам з Сяргеем Хмарам (атаман 
Іскра) у Сталавічах сустракаўся з чэкістам 
Кірылам Арлоўскім, атрад якога партызаніў 
супраць польскіх уладаў у Заходняй Беларусі. 
Харэўскі дамогся падзелу тэрыторый дзейнас-
ці свайго і чэкісцкага атрадаў, адмаўляючы 
прапанаваную Арлоўскім «каардынацыю» і 
«агульны штаб».

Пасля спынення партызанкі з 1925г. спра-
баваў легалізавацца. Ратуючыся ад пераследу 
польскай паліцыі, ён з фальшывымі дакумен-
тамі перабраўся ў БССР. А ў 1937г. вярнуўся 
назад, хаваючыся ўжо ад савецкага НКУС.

Цікавы момант: калі ўвосень 1944г. немцы закідалі ў 
Беларусь сваіх дыверсантаў, якія спрабавалі ўзрываць 
савецкія цягнікі, то Харэўскі гэтаму перашкаджаў. Ён 
лічыў, што да капітуляцыі Нямеччыны будзе саюзнікам 
саветаў (хоць тыя пра гэта, напэўна, не ведалі). 

Пасля капітуляцыі Харэўскі распачаў антысавецкую 
партызанскую барацьбу. Да 1948г. ён дзейнічаў суп-
раць савецкіх уладаў, працягваючы супрацоўніцтва з 
«бульбаўцамі». Аднак пасля цяжкіх баёў з савецкімі 
войскамі атаман быў вымушаны адступіць. Ён пе-
раправіў каля Тэрэспалю свой аддзел у Польшчу, а 
адтуль, праз Чэхію, у Заходнюю Нямеччыну. 

У 1949г. Якуб Харэўскі са сваімі партызанамі выехаў 
у Бразілію. Быў кіраўніком паўднёва-амерыканскага 
аддзелу Саюзу Былых Удзельнікаў Збройнай Барацьбы 
за Вызваленне Беларусі. У 1967г. газета “Беларускі го-
лас”, якую выдаваў ў Таронта (Канада) былы паплечнік 
Сяргей Хмара, змясціла артыкул, дзе Харэўскі-Новік 
згадваўся як палеглы ў баях за Беларусь. Сам Харэўскі 
надрукаваў у адказ ліст, што чуткі пра ягоную смер-
ць перабольшаныя. У студзені 1968г. у «Беларускім 
Голасе» Харэўскі надрукаваў артыкул «Аб беларускай 
партызанцы ў апошнюю вайну».

2 красавіка 1968г. атаман Якуб Харэўскі 
загінуў разам са сваім ад’ютантам у аўтама-
більнай катастрофе ў Р’ю-Грандэ Порт Алекра ў 
Бразіліі. Ёсць падазрэнні, што да ягонай смерці 
маюць дачыненне савецкія спецслужбы.

P. S. У лютым гэтага года на падставе 
даследавання С. Ярша і С. Горбіка выйшаў 
дакументальны фільм пра пасляваенны ан-
тыбальшавіцкі супраціў. Дарэчы, не чакайце 
яго на экранах. Яго можна знайсці ў рэдакцыі 
“Дзедзіча”.

Палескі Чэ Гевара
40 гадоў з дня сМерці якуба харэўскага

(Заканчэнне. Пачатак на с. 6)

последняя ИнстанцИя
В своем обращении А.В. Фролов повторил расхо-

жий в стане наших восточных соседей тезис: “Наци-
ональные формы в другие языки не переносятся”. 
Мол, в русском нет никакой Норге, а есть Норвегия, 
вместо Данмарк пишем Дания, Суоми — Финляндия, 
Дойчланд — Германия… 

Убедиться в правильности написания названия 
того или иного государства можно в самом точном 
из всех справочников, своеобразном документе 
“последней инстанции” — Общероссийском клас-
сификаторе стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 
025-2001 (ОКСМ). Этот документ гармонизирован с 
Международным стандартом ИСО 3166-97 “Коды для 
представления наименований стран”, разработанным 
Международной организацией по стандартизации 
(ИСО).

ОКСМ предназначен для “идентификации стран 
мира и используется в процессе обмена информацией 
при решении задач международных экономических, 
научных, культурных, спортивных связей и т. д.”. Есть 
тут и Норвегия с Данией, и Финляндия с Германией. А 
вот никакой Белоруссии в ОКСМ вы не найдете. Такого 
государства нет! Зато под 112 номером с индексом 
BY в списке стран идет Республика Беларусь (полное 
название) или Беларусь (сокращенная форма).

ЧеМ Мы хуЖе персов?
Казалось бы, какие еще могут быть вопросы? В 

свое время Персия попросила называть её Ираном, 
Цейлон – Шри-Ланкой, Берег Слоновой Кости – Кот д’ 
Ивуаром, Бирма – Мьянмой, Бенгалия – Бангладеш.

С подобной “просьбой” к мировому сообществу 
обратились и белорусы. В Законе РБ от 19.09.1991г. 
N 1085-XII “О названии Белорусской Советской Со-
циалистической Республики” Верховный Совет пос-
тановил: “Белорусскую Советскую Социалистическую 
Республику впредь называть “Республика Беларусь”, а 
в сокращенных названиях — “Беларусь”. Установить, 
что эти названия транслитерируются на другие языки 
в соответствии с белорусским звучанием”.

Таким образом, БССР (Белоруссия) почила в бозе, 
как когда-то Персия, Цейлон или Родезия. Ее же пра-
вопреемником стала Республика Беларусь (Беларусь). 
Орфография и языковая традиция тут не при чем. 

В 2006 году в Таллине состоялась международная 
конференция экспертов ООН по топонимике, которые 
постановили: белорусские названия на иностранных 
картах должны передаваться с национальной формы 
написания. Это значит, что, к примеру, на немецких 
картах вместо Weissrusland (калька с Белоруссии) 
появится Belarus’ (с апострофом, показателем мяг-
кости). Вместо Gomel, Mogilev и Vitebsk — Homiel’, 
Mahiliou и Viciebsk.

Интересно знать 
До конца ХІХ века наши предки сохраняли древнее 

самоназвание “ліцвіны”. Но белорусское возрождение 
началось позже литовского, и наши светочи во главе с 
Ф. Богушевичем уже не могли использовать этот тер-
мин. Пришлось принять имя, под которым наш народ 
знали на просторах Российской империи, – белорусы. 

В начале ХХ века историк и писатель Вацлав Ластов-
ский пропагандировал название “Крывія”. Лингвист 
Янка Станкевич настаивал на “Вялікай Літве”. В меж-
военной Лиге Наций фигурировали термины Ruthenie 
Blanche (фран.) и White Ruthenia (англ.) — “Белая 
Русь”. Зенон Пазняк предложил изменить название 
страны на “Вялікае Княства Літоўскае Беларусь”. 

авторИтетное МненИе
Александр ШАБЛОВСКИЙ, кандидат филологи-

ческих наук: 
— Введение в русскоязычный оборот слова “Бела-

русь” считаю полностью правомерным. Если говорить 
о производных от слова “Беларусь”, то, конечно, 
последовательным было бы написание “беларус” и 
“беларуский”. Но в этом вопросе мы принимаем пози-
цию российских академиков, которые в своих оценках 
очень традиционны. Потому не знаю, закрепится ли 
в будущем “беларус” и “беларуский”. Ведь для того, 
чтобы у слова “кофе” в русском языке помимо муж-
ского появился и средний род, потребовалось почти 
100 лет! Так это всего лишь род…

На пачатку 1939г. Харэўскі ўдзельнічаў ў баранавіц-
кай нелегальнай канферэнцыі сябраў Беларускай ся-
лянска-работніцкай грамады, якая пачала падрыхтоўку 
антыпольскага паўстання. Атаман атрымаў заданне 
рыхтаваць зброю. 1 верасня 1939г. ён арганізаваў 
партызанскі атрад. Яго прызначылі намеснікам Івана 
Тарасюка, камандзіра паўстанцаў. Пасля гібелі Тара-
сюка Харэўскі ўзначаліў паўстанцкія сілы на заходне-
беларускім Палессі (да 5000 чалавек).

На 18 верасня 1939г. паўстанцамі планаваўся штурм 
Пінска. Аднак у сувязі з наступленнем Чырвонай Арміі 
17 верасня Харэўскі адмяніў штурм.

Да чэрвеня 1941г. Якуб Харэўскі хаваўся ад НКУС. 
Ужо ў ліпені 1941г. ён зноў збірае свой атрад, які 
ўдзельнічаў у сумеснай беларуска-ўкраінскай анты-
бальшавіцкай вайсковай аперацыі на Палессі. 

З 1942г. няўлоўны Харэўскі - адзін з кіраўнікоў 
Беларускай Народнай Партызанкі, узначаліў «Лаву 
атаманаў». З 1943г. яго атрад – на Валыні, дзе суп-
рацоўнічае з Украінскай Паўстанцкай Арміяй атамана 
Бульбы-Бараўца, што змагаўся і з камуністамі, і з 
фашыстамі. Захапіўшы вялікія запасы нямецкай зброі, 
атрад Харэўскага адышоў на Берасцейшчыну. 

беларусь или белоруссия?



КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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Ці ўмееце вы КАМУНІКАВАЦь? Упэўненая, што ўсе 
скажуць: “Так, вядома”. Але ў якой форме пра-
ходзяць гэтыя зносіны? Часцей за ўсё гэта проста 
гутарка, абмен інфармацыяй. У той жа час, усім 
вядома, што паняцце ЗНОСІНЫ шмат шырэй, чым 
наша звычайнае: “Прывітанне!” - “Пакуль”.

Мяркую, што “ўмею камунікаваць” азначае “ўмею 
правільна камунікаваць”. Хоць гаворка і грае велі-
зарную ролю ў зносінах людзей, але ўсе выдатна 
ведаюць, што людзі, напрыклад, закаханыя, не пат-
рабуюць словаў, каб выяўляць свае пачуцці, думкі. Ім 
цалкам дастаткова бачыць адзін аднаго.

Таксама велізарнае значэнне ў зносінах паміж 
людзьмі мае міміка суразмоўцаў. Ці не прыходзілася 
вам самім мець зносіны з кім-небудзь з дапамогай 
поглядаў, жэстаў? Вядома, прыходзілася! Але калі 
вы разумелі адзін аднаго, значыць, гэтае разуменне 
з’явілася вынікам вельмі складанай працы.

Да ўсяго вышэй сказанага, трэба яшчэ не толькі 
гутарыць з суразмоўцам, але і разумець яго жэсты, 
позірк. Калі ў вас і гэта атрымалася, то вам засталася 
самая дробязь: каб суразмоўца разумеў вас. Здава-
лася б, калі адказвае - значыць разумее. Пры ўсёй 
відавочнасці гэта не заўсёды так.

У якасці важнага кампанента зносін выступаюць 
матывы ўдзельнікаў зносін, то бок іх мэты і намеры. 
Выкладчык, дапусцім, жадае ў лекцыі паведаміць не-
шта студэнтам, каб яны гэта “нешта” засвоілі. Бывае, 
што сёй-той са студэнтаў не жадае засвойваць гэта 
“нешта”. Тады кажуць аб намерах. Зносіны ў такіх 
выпадках альбо абцяжарваюцца, альбо прыходзяць 
да нулявога выніку.

Нарэшце, усім добра вядома, што 
чалавек падчас зносін можа казаць 
адно, а думаць іншае, то бок ілжэ або 
проста штосьці замоўчвае з нейкіх (не 
абавязкова дрэнных) памкненняў.

Такім чынам, калі мы жадаем, каб 
нас зразумелі правільна, трэба, каб і 
форма, і змест гарманічна зліваліся 
адно з адным. Размаўляючы, не варта 
адварочвацца, займацца староннімі 
справамі (напрыклад, гартаць кнігу). 
Натуральна, трэба абраць аптымаль-
ную гучнасць голасу - казаць досыць 
гучна, але не аглушаць.

Ёсць людзі, якіх цяжка назваць 
вельмі гаваркімі. Яны могуць слуха-
ць вас з увагай, але ў той жа час вы 
гэтага не бачыце. Вам здаецца, што 
вас проста не жадаюць слухаць. Хоць 
насамрэч у вашага суразмоўцы такая 
звычка і для яго гэта норма зносін. 
Часта так паводзяць сябе людзі, якія 

маюць альбо паважанае становішча ў грамадстве, 
альбо высокі рост і вялікія памеры. Часта пры гутарцы 
з такімі людзьмі мы пачуваемся няўтульна, бянтэжым-
ся, а часам і спыняемся, бо нам здаецца, што нас не 
зусім уважліва слухаюць або проста ігнаруюць.

Ва ўмовах паўсядзённых зносін нярэдка хто-не-
будзь раптам (менавіта “раптам” – нечакана) пачынае 
распавядаць выпадак са свайго жыцця або, скажам, 
показку, у той час, калі ні таго, ні іншага ад яго не 
чакаюць. Некаторыя людзі пачынаюць гутарку, як 
бы працягваючы развіваць свае ўласныя думкі, якімі 
яны былі паглынутыя самі, а ніхто з прысутных аб іх 
не меў аніякага паняцця. 

Бывае, што чалавеку весела, у яго добры настрой, 
яму хочацца падзяліцца ім з іншымі. Няўжо гэта 
дрэнна? І вось распавядаецца вясёлая показка або 
тлумачыцца чыннік радаснага настрою. Але пры гэтым 
чалавек можа і не заўважыць, што іншыя наладжаныя 
“на іншую хвалю”. Іх можа нешта засмучаць. Яны мо-
гуць смуткаваць аб страце сябра або роднага чалавека. 
Як на фоне такіх абставінаў можа прагучаць жарт? Як 
выглядае пры гэтых умовах шырокая ўсмешка? 

Пачынаючы гутарку, праверце, ці дарэчы наогул 
пачынаць казаць, ці трэба казаць тое, што вам захаце-
лася. Адным словам, уступаючы ў зносіны, пачынайце 
з “арыенціроўкі” ў сітуацыі: заўсёды адкажыце самі 
сабе на пытанні: хто перад вамі, пра што і як можна (і 
ці трэба наогул) казаць.

Вельмі часта нам прыходзіцца сутыкацца з сіту-
ацыяй, калі наш уласны жарт не выклікае чаканай 
рэакцыі, ці то смех, ці хоць бы ўсмешку. А калі мы самі 
не знаходзім нічога смешнага ў жарце прыяцеля? Як 

складанасці зносінаў

Люся ВОЛьНАЯ

паступаць тады? Тым больш, калі хтосьці з кагосьці 
пажартаваў, і гэты другі пакрыўдзіўся. Звычайна тыя 
людзі, у якіх добрае пачуццё гумару, выдатна пачына-
юць зносіны, а ў каго гэтае важнае пачуццё адсутнічае 
– з цяжкасцю пачынаюць гутарку, знаёмяцца.

Але факт застаецца фактам, і не кожны з нас вало-
дае пачуццём гумару. Цяжкасць выяўлення ў самога 
сябе слабаразвітага пачуцця гумару складаецца ў тым, 
што людзей, якія бы не смяяліся, якім бы не бывала 
смешна, наогул не існуе. Але смех можа выклікацца 
рознымі чыннікамі. Калі гэтыя чыннікі нікчэмныя або 
наогул не могуць быць, строга кажучы, прычынамі ве-
сялосці, то тут дарэчы прымаўка: “Смех без прычыны 
– прыкмета дурылы”. Але гэта не значыць, што пачуццё 
гумару нельга развіць.

Самым частым тыпам зносін з’яўляецца гутарка. 
Падчас гутаркі мы выкарыстоўваем мову, ці то нашу 
родную ці то замежную, – у любым выпадку яна 
неабходная.

Мова - неацэнны дар, дадзены чалавеку. З дапамо-
гай слоў можна распавесці пра ўсё. Мова - прылада 
чалавека. Яна неабходная, каб людзі маглі паўна-
вартасна камунікаваць. Цікавасць да роднай мовы, 
імкненне да дасканалага валодання яе пісьмовай і 
вуснай формамі заўсёды характарызуюць культурнага 
чалавека. Няма такой сферы зносін, дзе б ні патраба-
валася добрае валоданне мовай і ўменне карыстацца 
гэтым дарам.

Ці ведаем мы родную мову? “Вядома, - адкажуць 
многія. - Бо з дзяцінства ёю карыстаемся. Ды і ў школе 
ўсякія там скланенні-змяненні вывучалі”. Але аказва-
ецца, што “скланенні-змяненні”, ды і ўся граматыка 

– толькі складовая частка мовы. Ды 
і не толькі ў ёй сутнасць. Галоўнае ў 
тым, што мова - найважнейшы сро-
дак зносін.

Што ж неабходна, каб правільна 
камунікаваць? Трэба ў першую чаргу 
паважаць суразмоўцу, слухаць яго з 
усёй магчымай увагай, не перабіваю-
чы і даючы выказацца, не “забруджва-
ць” каналы сувязі. Неабходна таксама 
выглядаць адпаведным чынам, каб 
не было разузгадненняў, імкнуцца 
казаць толькі тое, што думаем, каб 
не ўносіць лішняга.

Усё гэта, калі не ўніверсальныя 
спосабы зносін, то, прынамсі, дапа-
мога ў правільнай пабудове камуніка-
цыяў і ва уменні знаходзіць агульную 
мову з людзьмі. 

Знаёмцеся, размаўляйце і разумей-
це адзін аднаго!

Адна мая сяброўка пастаянна сварыцца са сваёй 
мамай. Гэта бывае настолькі часта, што рэдкія 
перамір’і становяцца практычна сямейнымі 
святамі… 

Добра-добра, буду сумленнай. Гэта я пастаянна 
сваруся з мамай. Для сваркі дастаткова любой дробязі, 
на якую іншыя нават не звярнулі б увагі. Гэтыя скан-
далы вымотваюць душу, знішчаючы добры настрой, 
самаацэнку і жаданне штосьці рабіць.

Самае страшнае, што вінаватая ва ўсім, канешне, я 
сама, і я выдатна гэта разумею. Там, дзе можна і трэба 
прамаўчаць, я абавязкова што-небудзь, ды скажу, як 

кажуць, “ляпну”, пра што потым буду вельмі доўга 
шкадаваць.

Часам я ўсвядомлена іду на канфлікт. Позняе 
вяртанне дадому, пах цыгарэт - і “ў хаце ізноў фа-
шысты”, як кажа мой тата. Вядома, мне нічога не 
каштавала прыйсці дадому крыху раней, і не паліць, 
але… Мусіць, мой пераходны ўзрост зацягнуўся на 
нявызначаны тэрмін. 

Вы спытаеце: як могуць не ладзіць двое самых 
родных людзей: мама і дачка. Я не ведаю, чаму так 
атрымліваецца. Што гэта: залішняя ўпартасць, не-
жаданне зразумець адзін аднаго або вечны канфлікт 
“бацькоў і дзяцей”? Кася ЯГОРАВА

Трэба сказаць, што пераважная большасць маіх сяб-
ровак выдатна ладзяць са сваімі мамамі. Гэта нармалё-
ва, так і павінна быць. А што застаецца такім, як я?

Вядома, сітуацыя не безнадзейная. Трэба проста 
навучыцца разумець адзін аднаго. Гэтыя банальныя 
словы на самай справе маюць глыбокі сэнс. Асабліва 
добра я гэта разумею падчас так званых перамір’яў, 
таму што мама - гэта ўсёткі самы родны і блізкі чала-
век, і ніхто ніколі не заменіць мне маму: ні сяброўкі, 
ні тата, ні сястра. 

І хай мама ніколі не дазволіць мне пісаць артыкулы 
ў “Дзедзiч”, я ўсё роўна яе вельмі люблю. А тое, што 
не ўсё ідэальна ў нашых адносінах… Людзям уласціва 
змяняцца да лепшага, не ці праўда?

Пра мяне, маму і Фашыстаў
Фота: photoclub.by



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

эка-эксПрэс

Футбольны мараФон

Віталь КОЎШ. Фота: Яўген СКРАБеЦ

будзеМ перапрацоўваць 
сМецце
Сучасны смеццеперапрацоўчы завод, які хуткім 
часам мяркуецца пабудаваць у Берасці, будзе 
ўтылізаваць не толькі цвёрдыя побытавыя адходы, 
але і ападкі сцёкавых вод, а таксама глей, які 
перапаўняе вычышчальныя збудаванні горада. 

Пра гэта падчас візіту на Берасцейшчыну заявіў 
міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя Беларусі Лявонцій Харужык. Тым самым 
будзе ліквідаваная пагроза экалагічнай катастрофы 
ў  пойме Буга. 

Меркаваны кошт праекту — ад 60 мільёнаў да-
ляраў да 60 мільёнаў эўра. Па словах міністра, да 
выкарыстання гэтых грошай трэба падысці ўзважана 
і абачліва. Бо сам завод будзе ўяўляць сабой таксама 
вельмі складаны і патэнцыйна небяспечны ў  экала-
гічным плане аб’ект. У яго ўзвядзенні паўдзельнічае 
нямецкая фірма «Ліндзе КСА» і яе даччынае прадп-
рыемства.

з берасця ў кіеў — па вадзе
Камфартабельны круізны цеплаход плануюць па-
будаваць на Пінскім суднабудаўнічым заводзе.

Па папярэдніх накідах, “трохпавярховы” гатэль на 
плаву будзе абсталяваны 25 каютамі на 50 месцаў. На 
ім плануецца стварыць нават летні кінатэатр, сауну з 
басейнам. Як мяркуецца, цеплаход зможа здзяйсняць 
водныя паходы па маршруце Берасце—Пінск—Ма-
зыр—Кіеў.

кедровы лес будзе 
ў каМянецкіМ раёне
Берасцейскi лясгас прыступiў да пасадак каля Высо-
кага сасны сібірскай кедровай, або проста кедра.

Цяперашняй вясной на плошчы 1 га будзе высаджа-
на каля 2 тыс. двухгадовых саджанцаў. Лясгас выга-
даваў iх самастойна, закупiўшы 2 гады таму ў Омскай 
вобласцi кедравыя арэхi. За гэты час сеянцы значна 
падраслi.

У першыя гады кедр расце павольна. Таму чакаць 
кедровых арэшкаў мясцовага ўражаю давядзецца га-
доў 30. Але для кедра, які жыве больш за 500 гадоў, 
гэта не шмат.

па-еўрапейску Жыць і 
спаборніЧаць
У Берасці да 2010г. з’явіцца 6 новых гатэляў, 
паведаміў старшыня гарвыканкама Аляксандр 
Палышанкоў.

Ужо ў наступным годзе плануецца ўвесці ў эксплу-
атацыю чатыры гатэлі: на вуліцах Чкалава, Чырва-
насцяжнай, Гаўрылава, у мікрараёне Усход-5. Самыя 
грандыёзныя новабудоўлі — на вуліцы Гаўрылава (тут 
у комплексе з гандлёва-забаўляльным цэнтрам будзе 
збудаваны 4-зорачны гатэль на 300 месцаў) і ў раёне 
ЦУМа, дзе да 2010г. два гатэлі ў комплексе з бізнэс-
цэнтрам павінна пабудаваць замежная кампанія. Гэт-
кае маштабнае будаўніцтва звязана з наданнем гораду 
статуту аднаго з самых спартовых гарадоў Беларусі, 
уключэннем горада ў графік правядзення аўтарытэт-
ных еўрапейскіх спартовых турніраў.

Штогод на спартовых пляцоўках Берасцейскай воб-
ласці праходзіць да 20 спаборніцтваў міжнароднага 
ўзроўню. Найбуйнейшыя з іх прымае абласны цэнтр. У 
2009 годзе ў Берасці будзе праводзіцца чэмпіянат Еўро-
пы па акадэмічным веславанні, а ў 2010-м — моладзевы 
чэмпіянат свету.

dzedzich week-news

паміж моладзевымі арганізацыямі Берасцейшчыны, 
Валыні і Любліншчыны, што праходзіў 12-13 кра-
савіка ў Луцку. Гэтае спаборніцтва арганізаваў Луцкі 
гарсавет і ў ім удзельнічала 13 камандаў. “Пагоня” 
- адзіны прадстаўнік Беларусі на турніры - у першы 
дзень атрымала дзве ўпэўненыя перамогі і выйшла ў 

У спаборніцтве на полі каманда камуністаў “Новыя магчымасці“  была мацнейшай

Кубкі і прызы пераможцам турніра ў Луцку.

У Берасці ў рамках святкавання 90-годдзя 
абвяшчэння Беларускай Народнай Рэс-
публікі прайшоў футбольны турнір “Кубак 
незалежнасці-2008”.

У спаборніцтве ўдзельнічалі аматарскія 
каманды дэмакратычных партый і грамадс-
кіх арганізацый горада. Усяго заяўкі падалі 
7 камандаў – “СПБ”, “Пагоня” БНФ, “Гра-
мада”, “За Свабоду”, “Новыя магчымасці” 
ПКБ, “АГП”, “Чорная зорка” руху анархістаў. 
Турнір праходзіў цягам трох тыдняў. Спачатку 
каманды дужаліся па групавой сістэме. У 
выніку напружанай барацьбы ў фінальную 
частку трапілі 4 каманды. Фінал праходзіў 5 
красавіка на футбольнай пляцоўцы СШ №10. 
Над стадыёнам луналі сцягі розных палітыч-
ных партый. Перамогу ў выніку святкавала 
каманда “Новыя магчымасці”, 2-е месца 
заняла “Чорная зорка”, 3-е месца дасталося 
“Пагоні”. Каманда-пераможца атрымала ку-
бак і медалі за першае месца. Кубак, дарэчы, 
перахадны, і змаганне за валоданне ім у на-
ступным годзе разгарнецца па-новай.

Трэба адзначыць, што на працягу ўсяго турніру ад-
чувалася святочная атмасфера, што прыцягвала ўвагу 
шматлікіх мінакоў, якія спыняліся паглядзець як на 
саму гульню, гэтак і на прыгожае відовішча.

Працягам спартовай вясны для “Пагоні” стала 
запрашэнне на міжнародны турнір па міні-футболе 

паўфінал, заняўшы ў сваёй групе першае 
месца. У паўфінале і гульні за 3-е месца ва 
ўпартай барацьбе наша каманда саступіла, 
але паказала прыстойную гульню. 

Сваёй гульнёй на турніры “Пагоня” 
пакінула добрае ўражанне, дый чацвёртае 
месца для нашай каманды, якая ўпершы-
ню ўдзельнічала ў такім турніры можна 
расцэньваць як поспех. 

Афіцыйная частка футбольнага турніру 
была завершана ўрачыстым закрыццём 
з уручэннем падарункаў пераможцам і 
прызёрам чэмпіянату. Не засталіся без пры-
зоў і нашыя гульцы, якія з рук мэра Луцку 
атрымалі Кубак “За волю да перамогі” і 
падарункі на памяць. А пераможцам стала 
каманда “Перетворення” суполкі пратэс-
тантаў Луцка.

Па словах капітана “Пагоні”, Старшыні 
Берасцейскай гарадской арганізацыі Партыі 
БНФ сп. Я. Бяласіна, паездка на турнір пры-
несла плён не толькі ў спартовым плане.

- Падчас візіту мы правялі шэраг сустрэч 
з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, 

палітычных партый, мясцовых уладаў Луцка. Гутаркі 
вяліся пра магчымасць правядзення супольных куль-
турніцкіх, спартовых і грамадскіх мерапрыемстваў. 
Упэўнены, што пасля гэтага турніру кантакты паміж 
дэмакратычнымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў ста-
нуць больш шчыльнымі.

P.S. На пачатку траўня ў Берасці плануецца пра-
вядзенне футбольнага турніру, прымеркаванага да 
Дня Еўропы.



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

“КП в БеЛАРУСИ”

Прэс-служба “ДЗеДЗІЧА”

Гарадская арганізацыя Партыі БНФ

 С 2008г. в Беларуси действует новое положение о 
распределении.С марта выпускники начнут полу-
чать путевки в жизнь нового образца под названи-
ем “Свидетельство о направлении на работу”.

Мы изучили новое Положение о распределении 
выпускников учреждений образования, получивших 
профессионально-техническое, среднее специальное 
или высшее образование.

Сначала несколько слов о том, что осталось пре-
жним. Бюджетники по-прежнему будут отрабатывать 
год после училищ и техникумов, два года - после ву-
зов. Платников распределять не будут, хотя рабочие 
места могут предложить - по желанию.

Теперь о том, что изменилось.

Кого расПрЕдЕлят ПЕрвым?
Сначала будут распределять отличников и лауре-

атов фонда Лукашенко по поддержке талантливой 
молодежи, способных учащихся и студентов. Впро-
чем, на фоне обязательного распределения это вы-
годно – ведь им дадут список заявок от предприятий 
на выбор. То есть если в списке, например, всего 
две-три заявки из Бреста, кто первым распределил-
ся – тот и остался.

Раньше не было отдельного пункта о студентах-ме-
диках. Теперь есть: их распределяют на два года после 
прохождения стажировки (интернатуры).

Кому ЗаКоН НЕ ПисаН?
В новом Положении впервые перечислили тех, кто 

под него не попадает. Это студенты, которые будут 
профессиональными военными, милиционерами, 
спасателями. А еще спортсмены, которые включены в 
национальные и сборные команды, а также молодежь, 
получившая образование в спецучреждениях, напри-
мер лечебных или вовсе за колючей проволокой.

Кроме того, не распределяются «иностранные 
граждане, местом постоянного проживания которых 
являются иностранные государства». Это актуально 
для россиян, которые живут в Беларуси с российским 
гражданством, учатся бесплатно в вузе, но раньше 
часто не попадали под распределение. Теперь попадут, 
если планируют жить и работать в Беларуси.

ЗаявКи На работу
Будут ли учитывать заявки от фирм и заявки, 

которые принес сам? Раньше наравне с госоргани-
зациями рассматривали и приглашения от частников. 
Теперь студентов распределяют «в первую очередь в 
государственные организации и организации с долей 
собственности государства в их уставных фондах».

Заявки, которые «на себя» приносили сами выпус-
кники, раньше рассматривали на общих основаниях. 
Теперь «возможно распределение в иные органи-
зации, а также рассмотрение заявок организаций о 
распределении на работу к ним конкретных выпуск-
ников» только после того, как закончатся заявки от 
госорганизаций из списка вуза.

Кого расПрЕдЕляют не по общим правилам?
В новом Положении отдельным выпускникам пре-

дусмотрены льготы при распределении.
- Инвалидам I или II группы, детям-инвалидам в 

возрасте до 18 лет место работы предоставляется с 
учетом состояния их здоровья по месту жительства 
родителей, мужа (жены) или с согласия выпускника 
иное имеющееся в наличии место работы.

- Выпускникам, у которых один из родителей или 
муж (жена) инвалиды I или II группы, место работы 
предоставляется по желанию выпускника и при на-
личии возможности по месту жительства данного 
родителя, мужа (жены).

- Выпускникам, имеющим медицинские противо-
показания к работе по полученной специальности, 
место работы предоставляется с учетом состояния 
здоровья.

- Отдельно рассматриваются выпускники, у кото-
рых муж или жена избран на выборную должность в 
госорганы, работает в МИДе, служит в армии (кроме 
солдат и курсантов), является сотрудником Службы 
безопасности президента, работает в МВД, КГБ, ДФР 
КГК, в таможенных органах, в МЧС, в прокуратуре. В 
таких случаях выпускнику при наличии возможности 
предоставляется место работы по месту прохождения 
службы мужа (жены).

мужа и жЕНу раЗвЕдут по разным городам?
Есть несколько вариантов:
- Мужу и жене, которые должны быть направлены 

на работу по распределению одновременно, место 
работы при наличии возможности предоставляется 
в одном населенном пункте.

- Если вашу жену или мужа распределили раньше, 
вам работа предоставляется в том же населенном 
пункте «при наличии возможности».

- Если ваш муж или жена не молодые специалисты, 
то вам место работы предоставляется по вашему же-
ланию и при наличии возможности по месту работы 
или жительства жены (мужа).

Кому дадут свободНый диПлом?
Если вы попадаете под один из перечисленных 

выше пунктов или «обстоятельства» в виде мужа 
и ребенка у вас возникли в течение двух лет после 
окончания вуза, вам должны найти работу рядом с 
семьей или дать свободный диплом.

Повезло также выпускникам невостребованных 
специальностей: если им не найдут работу, тоже раз-
решат искать место под солнцем самостоятельно.

Что дЕлать молодым родитЕлям?
Выпускникам - беременным женщинам, матерям 

или отцам, которые имеют ребенка до 3-х лет - место 
работы предоставляется по их желанию и при наличии 
возможности по месту жительства семьи.

Между прочим, декретный отпуск засчитывается в 
срок работы по распределению. Так же как и служба 
в армии. Но после вуза служат только год, так что 
второй год придется отработать.

КаК должНы обеспечить молодого работника?
Вам положен отпуск, денежная помощь в размере 

одной стипендии и выплаты в связи с переездом.
Кроме того, местные органы, а также организации 

(в общем, ваш работодатель), если у него не хватило 
на вас собственного жилого фонда, вам могут выде-
лять средства «с целью компенсации затрат на наем 
жилых помещений у граждан».

Если ПриЕхал, а сПЕциалисты НЕ НужНы?
Нужно вернуться в вуз и перераспределиться. Кро-

ме того, перераспределят, если у вас появился супруг 
из другого города или ребенок, вас отчислили из 
аспирантуры, или по какой-то уважительной причине 
наниматель не может вас принять на работу или про-
должить контракт. Например, вышел работник, на чье 
место вы поступили, или наниматель обанкротился.

Теперь у выпускника есть возможность перерас-
пределиться простым переводом к другому работо-
дателю. Раньше такая норма толком прописана не 
была. Получались абсурдные ситуации, когда один 
работодатель готов отпустить, второй ждет не дож-
дется на рабочем месте, а как это сделать - никто 
толком не знает.

будут следить
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.

Что дЕлать с суПругом-иНостраНцЕм?
Распределять вас «в один населенный пункт» к мужу-

иностранцу никто не обязан. Сначала вам надо отрабо-
тать 2 года, например, в Дрогичине, а потом ехать к мужу 
в Берлин! Если к тому моменту вы еще женаты :) 

Единственный законный вариант для выпускников, 
которые будут проживать за пределами Беларуси, 
- получить распределение «по месту жительства» по 
запросу находящейся там организации РБ.

И напоследок напоминаем: ваш вуз теперь два года 
должен вести ведомость персонального учета выпуск-
ников. И если вы не явились по месту распределения, 
или уехали, или уволились, ваш наниматель должен в 
трехдневный срок сообщить об этом в вуз.

за выпускнИкаМИ. 2 года.



АДПАЧЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)
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• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 24.04.2008 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.
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дарэЧы

Настаўніцкая. Старая настаўніца, якая выкладае 
гісторыю, жаліцца маладзейшым калегам на вучняў:

- Ну што за часы! Скажаш “Партыя блакітных” 
- хіхікаюць. Слова “член” на ўроках наогул прамаў-
ляць нельга...

Усё пасмяяліся. Невялікая паўза і адна маладая 
настаўніца задуменна пытае:

- А навошта на ўроках гісторыі прамаўляць слова 
“член”?..

***
Туалет агульны на некалькі кабінак. З нейкай кабінкі 

раздаецца натужлівы голас: “Блін, трэба пачынаць 
нармалёва сілкавацца.” Паўза. Голас з іншай кабінкі: 
“Ты што там, жрэш ці што?”.

***
Фразу аб тым, што мужыкі жадаюць ад жанчын 

толькі аднаго, часцей за ўсё паўтараюць тыя жанчы-
ны, ад якіх мужыкам і гэта адно, шчыра кажучы, не 
вельмі трэба.

***
- Дарагі, я табе катлетак да гарэлачкі насмажыла. 

Будзеш?
- Вядома, дарагая. Я толькі з-за іх і прыйшоў.
- Як? А з-за мяне?
- Ну, вядома, з-за цябе, родная... Ты ж абяцала 

катлетак насмажыць!
***

- Прабачце, вы б не маглі выдыхаць дым у іншы 
бок?

- Калі бы я мог выдыхаць дым у іншы бок, я бы 
выступаў у цырку.

***
Самыя хітрыя жанчыны - жанчыны вайскоўцы. У іх 

2 святы: 23 лютага і 8 сакавіка!
***

Прыходзіць бландынка ў казіно, бярэ на ўсе грошы 
фішкі, падыходзіць да рулеткі і ставіць усё адразу на 
«23». Шар выпаў на «23», яна ізноў усё выйгранае 
ставіць на «23», круп’е ёй кажа: 

 — Толькі што выпала «23», вельмі мала шанцаў, 
што ізноў выпадзе. 

 Яна ўсё роўна паставіла і ізноў выйграла. Ставіць 
ізноў на гэта ж. Круп’е ёй кажа, што не можа быць, 
каб ізноў выпала. Яна паставіла... Карацей, збанк-
рутавала ўсё казіно сваім «23», падыходзіць да яе 
адміністрацыя і кажа: 

 — Скажыце, як Вам так шанцуе? 
 — Вы разумееце, я прыляцела ў гэты горад рэйсам 

№ 7. Калі я прыехала ў гатэль, мяне пасялілі ў сёмы 
нумар. Калі я ехала ў казіно і спыняла таксі, то вельмі 
доўга ніхто не спыняўся, спынілася толькі сёмая ма-
шына. І я падумала, што гэта знак. 

 — А прычым тут «23»?! 
 — А няўжо сям’ю тры не дваццаць тры?

***
Увосень у сауны горада паступае тое, што ўлетку 

не паступіла ў ВНУ.
***

У аптэку заходзіць дзядок і звяртаецца да аптэ-
каркі:

- Дачушка, я незадаволены сваім палавым жыц-
цём і вынікамі Вялікай Айчыннай. У вас ёсць надуўны 
Гітлер?

Спыняе міліцыянт машыну з бландынкай за 
рулём.

- Вашы правы, калі ласка.
- Чаго?
- Правы, калі ласка.
- А што такое правы?
- Гэта такая штучка з вашым фотаздымкам.
- Аааа. (Капаецца ў сваёй сумачцы. Дастае люс-

трачка). 
Калі ласка. 
Міліцыянт глядзіць у люстрачка:
- Ну, што ж вы адразу не сказалі, што вы мілі-

цыянт.
***

- Я не разумею, чаму ўсе мужчыны бегаюць за 
мной!

- Ну, ты даеш!
***

- Доктар, у мяне баліць галава.
- А я ні на што і не прэтэндую.

***
- Ці ведаеце вы як кіроўцы фур завуць рова-

рыстаў?
- Як?
- Хрусцікі!

***
Абсурд - гэта калі слуга народа зачытвае гаспада-

рам сваё пасланне.
***

7 прыкметаў таго, што дыснэеўскі мульцік “Віня 
Пых” прапагандуе наркотыкі:

1. Ослік Іа-Іа - яму ўсё па барабану, у яго запаво-
леныя рэакцыі і выяўленая адсутнасць матывацыі 
- канопля.

2. Пятачок - усяго баіцца і пакутуе маніяй перасле-
ду - грыбы.

3. Заяц - усюды суе свой вялікі нос, усё яму трэба 
- какаін.

4. Тыгра - не можа стаяць спакойна, пастаянна скача 
і крычыць, ніколі не стамляючыся - экстазі.

5. Крыстафер Робен можа размаўляць з жывёламі 
- ужывае галюцынагены.

6. Віня Пых - любіць салодкае, валодае сапраўды 
бязмежнай фантазіяй - LSD.

7. Сава - заўсёды прыходзіць на дапамогу, калі ў 
кагосьці “праблемы” - дылер.

***
Пляж. Выратавальнік:
- Дзяўчына! Не заплывайце, калі ласка, за буйкі!
- Гэта не буйкі, крэтын, гэта я на спіне плыву!

***
Дзве бландынкі складаюць показку пра брюнэтак:
- Класна атрымалася, давай у інтэрнэт адправім!
- Добра, выцягні дыскету, я на яе паштовыя маркі 

наляплю.
***

Не, я разумею - займацца сэксам з адной жанчынай 
- гэта нармалёва... Але з адной і той жа...

***
З гутаркі сябровак:
- Прывітанне, ну і як прайшло першае спатканне?
- Ведаеш, так сабе... Неяк не ўставіла.

***
- А чаму ў цябе ў вучэбным класе ўсе сістэмныя 

блокі пад сталамі стаць?
- А мне падабаецца назіраць, як студэнткі USB-

порт шукаюць.

Едуць мянты на УАЗіку, ззаду казла вязуць. На 
вуліцы дождж, слота. Глядзяць, на прыпынку бацюшка 
стаіць. Увесь змакрэў. Злітаваліся над ім, вырашылі 
падвезці, заадно і папрыкалвацца. 

Сеў бацюшка ў машыну, падзякаваў і пытае:
- А куды гэта вы, дзеткі, казла вязеце? 
Тыя адказваюць: 
- Ды ў духоўную семінарыю паступаць!
Бацюшка таксама з гумарам патрапіўся:
- А калі не паступіць, так мянтом і застанецца?

***
- Прывітанне! Як справы?
- Навошта пытаеш, у адной краіне жывем...

***
- Мне, калі ласка, цюбік клею “Момант”.
- Таксікаман?!
- Не, у мяне чаравік парваўся.
- Так што думаеш?! Клею нанюхаешся, чаравікі 

цалей стануць?!
***

Бландынка:
- Купіла даляры!
- А чаму не еўра?
- Даляры танней.

***
Суседзі Марыі Шарапавай упэўненыя, што дзяўчына 

трэніруецца нават па начах.
***

- Як краты арыентуюцца пад зямлёй, куды ім 
капаць?

- У іх слых добры. Яны чуюць, дзе расце морква.
- А нафіг ім морква?
- Для зроку карысна.

***
На канцэрт Боба Дзілана наваліла прыхільнікаў 

Дзімы Білана - проста чытаць яшчэ не ўмеюць.
***

Дачка жаліцца маці:
- Муж стаў да мяне горш ставіцца. Не ведаю, што 

і рабіць.
- Выяўляй пабольш увагі, клапаціся.
- Ды я і так клапачуся.
- Значыць, мала клапоцішся. Ці ведаеш ты, на-

прыклад, яго густы? Падавай яму тое, што яму больш 
падабаецца.

Дачка, плачучы, кажа:
- Так што ж, ты мне раіш падаваць яму бланды-

нак?
***

Мужык прыходзіць да лекара і кажа:
- Доктар, у мяне праблемы: з жонкай дрэнна жыву, 

дэпрэсія...
- А у вас даўно быў сэкс з жонкай?
- Пачакайце секунду...
Тэлефануе:
- Лена, а ў нас даўно быў сэкс?
Жонка:
- А хто гэта?

***
Аб’ява:
Маладая прывабная бландынка просіць вярнуць 

500 даляраў за ўзнагароду.
***

Калі адштурхоўвацца ад рэлігійных канонаў, то га-
лоўнае прызначэнне жыцця на зямлі - гэта пастаўка 
людзей для таго свету.


