
Правда или вымысел?
В белорусской блогосфере разгорается жаркая дискуссия. 

Неутомимые завсегдатаи Сети раскопали на сайте Центриз-
биркома Беларуси сведения о семейном положении, доходах 
и имуществе кандидата в президенты Беларуси Александра 
Лукашенко.

Как известно, в декларации должны указываться доходы 
всех ближайших родственников кандидата. Так оно и есть, 
за исключением, пожалуй, одного нюанса — в этом доку-
менте нет ни слова о Николае Лукашенко, третьем сыне 
главы государства.

Как передает «Салідарнасць», ссылку на найденный 
на сайте Центризбиркома документ опубликовал некто 
lemantar.

Пройдя по ссылке на декларацию о доходах Александра 
Лукашенко, нетрудно убедиться, что в документе указаны 
только два сына — Виктор и Дмитрий. Ни о каком третьем нет 
ни слова. Понятно, что пока он маленький, соответственно, 
собственного дохода не имеет. Однако внизу декларации есть 
приписка — “внучки и внук Лукашенко А.Г. не имели дохо-
да за 2005 год и не обладают собственностью”. То есть, по 
идее, в этой строке должны были быть и сведения о Николае 
Лукашенко. Но о нем здесь нет ни слова.

О том, что у президента Беларуси есть третий сын, впер-
вые вслух заговорили сравнительно недавно — после того, 
как малыш появился вместе с Александром Лукашенко на 
апрельском субботнике. Затем информационное агентство 
“Интерфакс” как бы мимоходом сообщило о том, что у 
Александра Лукашенко 3 сына. Младшего зовут Николай, 
ему 4 года.

Вот эта информация — ключевая. Получается, что Нико-
лай родился в 2004 году. И, соответственно, должен был быть 
указан в поданном в Центризбирком документе.

Даже официальные СМИ уже не делают тайны из третьего 
сына Лукашенко. В программе “Контуры” на ОНТ, в сюжете, 
посвященном поездке Александра Лукашенко в Брестскую 
область, вновь фигурировал сын президента Николай. Ког-
да высокие гости угощались блинами, мальчик спросил у 
главы государства: “Папа, а почему он холодный?” Следом 
диктор назвал мальчика “Лукашенко-младшим”, пишет 
“Наша нiва”.

Однако в декларации 2005г. о Николае Лукашенко нет 
ни слова. Итак, что же получается? — задается вопросом 
lemantar. “Зная о существовании третьего сына, Лукашенко 
ни словом не упомянул о нем в своей декларации, а начальник 
ЦИКа, зная о существовании третьего сына, ни словом не 
заикнулся, что в документе он даже не упомянут!”
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Наступны нумар 
“Дзедзіча” чакайце ў 
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А ведь общеизвестно, что за предоставление недос-
товерных сведений в декларации о доходах кандидату 
может быть отказано в регистрации. Но этого, как мы 
знаем, не произошло.

Так что же выходит? Никакого Николая Лукашенко в 
2005г. еще не было? “Интерфакс” ошибся с возрастом 
малыша, и он на самом деле младше? Или Лукашенко 
намеренно не указал его в документе?

Кроме того, в декларации написано, что Лукашенко 
женат. И его супругой является Галина Родионовна 
Лукашенко, 1955 года рождения.
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ПАЛІТЫКА
Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

Адным рАдком

Змагацца 
З непісьменнасцю-2!
Чарговы факт няведання беларускай мовы службо-
вымі асобамі выкрыў карэспандэнт “Дзедзіча”.

І не дзе-небудзь, а ў галоўным цэнтры вывучэння 
беларушчыны ў горадзе - у старым корпусе БрДУ, дзе 
месціцца філалагічны факультэт, на якім студэнты 
спрабуюць вывучаць родную мову!

На дошках аб’яваў адміністрацыя універсітэта 
вывесіла інфармацыю пра дзяржаўную сімволіку 
Беларусі (сцяг, герб, гімн). Відаць, дзеля зніжэння 
апазіцыйных настрояў сярод студэнцтва: паглядзеў на 
да болі знаёмыя сімвалы, і душа напоўнілася радасцю 
ад таго, што жывеш у такой стабільнай краіне.

Улічваючы высокі акадэмічны статус берасцейскага 
філфака, рэдакцыя “Дзедзіча” поўным складам пачала 
сумнявацца ў веданні беларускай мовы. Але нам па-ра-
нейшаму здаецца, што па-беларуску “флаг” - гэта сцяг. 
Хаця да сённяшняй чырвона-зялёнай гамы слова “сцяг” 
неяк не пасуе. “Флаг” - ён і ёсць “флаг”. Ці не так?

Удар па дЗедаўшчыне
За здзек з саслужбоўца сяржант тэрміновай служ-
бы атрымаў тры гады пазбаўлення волі.

У батальёне радыёэлектроннай барацьбы, што 
змешчаны ў Берасці на “Чырвоным двары”, да ста-
раслужачага падышоў яго аднагодка з пытаннем: ці за-
біраў днявальны у маладых ежу, дасланую бацькамі? 
Той даў адмоўны адказ. Не паверыўшы, сяржант пачаў 
наносіць таварышу ўдары па твары, затым запіхнуў 
у бытоўку, разадраў у ахвяры адзежу на грудзі, узяў 
ўключаны прас і прыпёк ім калегу. У выніку - тэрмічны 
апёк грудной клеткі.

Па словах суддзі Берасцейскага міжгарнізоннага 
вайсковага суду Эдуарда Каспяровіча, звычайна 
саслужбоўцы прабачаюць адзін аднаго і падчас суду 
просяць моцна не караць абвінавачаных. У гэтым вы-
падку пацярпелы заклікаў пакараць крыўдніка па ўсёй 
строгасці, бо зараз, як сказаў ён, адбітак ад войска 
застанецца ў яго на ўсё жыццё. Акрамя таго, скалечаны 
жаўнер атрымаў ад крыўдніка 1 мільён рублёў. Сам 
жа крыўднік хутка адправіцца ў калонію ўзмоцненага 
рэжыму, дзе правядзе тры гады свайго жыцця.

У БелавежскУю пУшчУ –
БеЗ даведак
Дарога з Берасця ў Белавежскую пушчу будзе 
выключана з памежнай зоны.

Згодна з прапановай, якая была накіравана 
Дзяржаўным памежным камітэтам у Берасцейскі 
гарвыканкам і там зацверджана, цяпер у Белавежскую 
пушчу зможа прыехаць любы грамадзянін Беларусі 
без набыцця адмысловых даведак, якія патрабуюцца 
для знаходжання ў памежнай зоне. Адмена такога 
патрабавання для Белавежскай пушчы накіравана на 
прыцягненне турыстаў у гэты рэгіён.
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Павлюк БЫКОВСКИЙ

Белорусское телевидение показало сюжет с 
обвинением посольства США в финансировании 
белорусской оппозиции по своей Программе 
малых грантов.  

Для убедительности был показан фрагмент опера-
тивной записи допроса возглавившего в апреле Брест-
скую областную организацию Партии БНФ Дмитрия 
Шиманского и запись скрытой камерой разговора 
с одним из сотрудников посольства - белорусским 
гражданином Алексеем Мельниковым. Впрочем, что 
говорят Д.Шиманский и A.Мельников, не понятно, а 
смысл происходящего объясняет дикторский закад-
ровый голос.

Активиста Партии БНФ Дмитрия Шиманского 28 
мая в Минске задержали сотрудники правоохра-
нительных органов, обнаружили у него 1.718 USD 
и изъяли их по подозрению в том, что они якобы 
фальшивые. Из сюжета же БТ, показанного вечером 
29 мая, следует, что оппозиционер якобы сознался в 
получении денег в посольстве США. Однако сам Дмит-
рий утверждает, что он отказался давать показания, а 
деньги были его собственные, которые он приготовил 
для покупки компьютера.

“Меня задержали на улице Коммунистической, 
когда я садился в такси, - рассказал в интервью 
Д.Шиманский. - До этого я стоял и ждал машину, 
а когда она появилась, на заднее сиденье вдруг сел 
неизвестный, представился сотрудником КГБ и при-
казал водителю ехать в Департамент финансовых 
расследований”. 

Д.Шиманский отмечает, что после вызова такси и 
до выхода из Департамента финансовых расследова-
ний его мобильный телефон не имел связи. Данный 
факт может свидетельствовать, что оппозиционер 
находился в разработке спецслужб.

“У меня потребовали объяснений по поводу про-
исхождения этих денег. Эти объяснения я давать 
отказался, и это записано в протоколе моего допроса. 
После этого сотрудники Департамента финансовых 
расследований попросили меня представить на про-
тяжении 10 дней декларацию об имуществе, доходах 
за последние пять лет, и меня отпустили”, - рассказал 
Д.Шиманский.

Телесюжет, героем которого он стал, Д.Шиманский 
смог найти в Интернете. Ознакомившись с записью, 
политик высказал намерение обратиться в суд с иском 

ИнформАцИоннАя 
войнА:

к Белтелерадиокомпа-
нии о защите чести, 
достоинства и дело-
вой репутации, так как 
закадровое утверж-
дение диктора о том, 
что он якобы признал 
получение денег в 
посольстве США, не 
соответствует дейст-
вительности.

Политик на-
мерен  доби-
ваться опровер-
жения. По его 
мнению, сюжет 
БТ преследует 
две цели: дискре-
дитирует политику посольства США и, одновременно, 
дискредитирует людей, которые намерены баллотиро-
ваться на осенних выборах в Палату представителей.  
(Д.Шиманский входит в единый список кандидатов в 
депутаты от Объединенных демсил.)

В посольстве США 30 мая не комментировали си-
туацию, распространив лишь заявление о Программе 
малых грантов посольства США: “Учитывая, что эта 
программа существует уже давно и хорошо известна, 
вызывает удивление тот факт, что она стала объек-
том столь пристального внимания именно в данный 
момент. Однако, согласно положениям Венской кон-
венции о дипломатических сношениях, посольство 
США готово получить официальный запрос о работе 
Программы малых грантов от Министерства иност-
ранных дел Республики Беларусь”. Отмечается, что 
программа заинтересована в проектах, касающихся 
построения демократических институтов, поддержки 
гражданского образования, равенства женщин, ре-
форм законодательства и рыночной экономики с 
целью содействия интеграции Беларуси в трансат-
лантический союз демократических стран. 

На сайте Программы малых грантов Комиссии по 
демократии посольства США (http://belarusian.minsk.
usembassy.gov/democracy_commission.html) прямо 
сказано: “Гранты не могут использоваться для ведения 
партийной или политической деятельности. Но непар-
тийная образовательная и информационная деятель-
ность в области выборов может быть рассмотрена”.

Достоверно не известно, получал ли 
Д.Шиманский грант и если получал, то в 
качестве кого и для какой деятельности. 
Однако фабрикация сюжета с обвинением 
посольства в финансировании оппози-
ции очевидно имеет пропагандистский 
эффект. Является ли это продолжением 
информационной войны с США или арт-
подготовкой к парламентским выборам? 

“Я думаю, что и то, и другое присутству-
ет”, - высказал своего мнение политолог 
Владимир Ровда. По его мнению, сейчас 
власти заинтересованны, чтобы парла-
ментские выборы прошли по их сценарию, 
внести раскол в оппозицию, чтобы она не 
участвовала как единое целое, а также по-
казать, что она финансируется из одного 
заграничного кармана.

новый виток или 
артподготовка к выБорам?

Дзмітрый Шыманскі

Карыкатура У. Чуглазава



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

новая плошча –
новы помнік
У Берасці будзе ўсталяваны манумент, прысвеча-
ны тысячагадовай гісторыі горада.

Праект зацверджаны прэзідэнтам, а яго аўтару 
Аляксею Паўлючуку засталося толькі зрабіць некато-
рыя ўдакладненні. 

Манумент будзе ўяўляць сабою шмат’ярусную і 
шматфігурную кампазіцыю са скульптурамі дзеячоў, 
якія пакінулі значны след у гісторыі горада, сярод якіх 
Вітаўт, Ягайла, Мікалай Радзівіл Чорны, Леў Сапега, 
Юльян Урсын Нямцэвіч і іншыя. А на вяршыні калоны 
будуць знаходзіцца выявы ўкленчанага купца і Маці Бо-
жай, што сімвалізуюць легенду аб заснаванні горада. 

Месца ўсталёўкі таксама вызначанае – гэта скры-
жаванне вуліц Савецкай і Гогаля ў гістарычным цэн-
тры горада.

УвАход – грошык,
Чуткі аб платных прагулах і пераздачах хадзілі  
ў БрДУ даўно. Студэнты, страціўшы надзею на 
халяву, рыхтавалі грошы. Аднак, калі пачалі 
здавацца і пераздавацца першыя залікі, яны з 
палегкай уздыхнулі: грошаў  ніхто не патрабуе. 
Але што будзе на іспытах? 

Дэканат у адказ на гэтае пытанне бездапаможна 
разводзіць рукамі: распараджэнне есць, а тэрміны 
не вызначаны. У палажэнні аб здачы іспытаў і залікаў 
таксама гэты пункт не агаворваецца. Пакуль. І ўсе ж 
такі ўсім зразумела: у наступным семестры гэтага 
дакладна  не пазбегнуць.

камУ ад гэтага выгада?
Хто і навошта прыдумаў такія дзіўныя меры, зразу-

мець цяжка. Выкладчыкі ставяцца да гэтага абыякава, 
кажуць, што на іх рахунак шмат не выпадзе. Але асаб-
ліва здзіўляюцца студэнты-платнікі. Як вядома, сума 
іх аплаты прапарцыянальная колькасці лекцыйных 
і семінарскіх гадзін. Гэта значыць, яны плацяць за 
права наведаць той ці іншы занятак. Зараз яны будуць 
плаціць і за права яго прапусціць. 

Адміністрацыя  тлумачыць такія меры неабходнас-
цю прафілактыкі занадта частых прагулаў і нежадання 
рыхтавацца да залікаў і экзаменаў. Ну што ж, такога 
тлумачэння дастаткова, каб зразумець усю савец-
кую псіхалогію нашых педагогаў. Замест таго, каб 
зацікавіць студэнта сваім прадметам, адкрыць у ім 
жаданне стаць больш адукаваным, інтэлігентным, яны 
абіраюць шлях запалохвання. Гэта прасцей. Таму што 
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выхад – два.

Стэфанія МАЛЮТА

цікава падаць навуковы матэрыял здольны не кожны. 
Ды і ў каго ёсць ахвота лішні раз напружвацца. А метад 
“з-пад палкі”   – правераны і дзейсны. 

Успомніце, менавіта такім метадам ствараецца 
аншлаг на стандартных і сумных універсітэцкіх ме-
рапрыемствах і “навуковых” канферэнцыях. Такім 
метадам забяспечваецца масавасць на мітынгах у 
гонар дзяржаўных святаў. Гэты ж метад дапамагае 
выкладчыку здзейсніць поўную раскупаемасць літа-
ратуры ўласнага складання. 

Карацей, кіраўнікі нашай альма матэр зразумелі ўсе 
хароствы гэтага спосабу і  вырашылі не змяняць яму і 
ў выпадку новай праблемы – студэнцкага нежадання 
вучыцца . Яны спадзяюцца, што палкай змогуць убіць 
у голавы небаракаў прагу да ведаў. Канешне, гэта ня-
легка. У ідэале, трэба было б прывязаць студэнта да 
стула, зачыніць аўдыторыю на замок і каля дзвярэй 
паставіць жандара. Але, на жаль, занадта дэмакратыч-
ныя законы нашай краіны не дазваляюць гэтага.

хто вінаваты?
Калі паглядзець з іншага боку, можна зразумець 

і выкладчыкаў. Абудзіць цікавасць да навукі ў нека-
торых студэнтах немагчыма, якой бы харызмай ты ні 
валодаў. Справа ў тым, што зараз на платнай аснове 
можа навучацца кожны, каму патрэбен дыплом. Не 
возьмуць, хіба што, людзей з відавочнымі разумовымі 
адхіленнямі. У гэтым годзе, праўда, тых, хто набраў 
менш за 20 балаў, ва універсітэт не прымаюць. Але 
ж каб набраць 20 балаў, дастаткова ведаць праграму 
пачатковай школы. Вось, так і атрымліваецца, што 

вышэйшую адукацыю на-
бываюць нават людзі, якія з 
цяжкасцю ўмеюць чытаць і 
пісаць. Канешне, такіх цяжка 
зацікавіць спосабамі ацэн-
кі генеральнай дысперсіі ці 
працэсам палаталізацыі зад-
неязычных  гукаў. І тут не да-
паможа нават стоадсодкавае 
наведванне заняткаў.

дУмаць шкодна
Увогуле, патрабаванне на-

ведваць усе лекцыі –  не пад-
парадкаванае логіцы. Карысці 
ад гэтага ніякай. Ды і кожны 
студэнт сам павінен клапаціц-
ца аб паўнаце сваіх ведаў і аб 
падрыхтаванасці да іспытаў. 
Ён сам здольны зразумець, 
што яму патрэбна, каб пас-
пяхова здаць сесію і якія на-
ступствы яго чакаюць у выніку 
недасканалага валодання ма-
тэрыялам. І цяпер, і ў будучыні, 
калі скончыцца вучоба і давяд-
зецца шукаць працу. А гвал-
тоўны прымус ідзе насуперак 
з уяўленнямі аб універсітэцкіх 
свабодах і прыніжае асобу 
студэнта. Ва універсітэце не 
павінна панаваць атмасфе-
ра татальнага кантролю і не 
павінна дзейнічаць універ-
сальнае савецкае правіла: мы 
падумаем за вас, таму што вам 
думаць шкодна.
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Хоць студэнцкае каханне і адрозніваецца сваім 
сентыменталізмам, яно не абмяжоўваецца аднымі 
платанічнымі пачуццямі. Хіба ні ў кожнай пары за-
каханых аднойчы паўставала пытанне: дзе можна 
надацца чарам кахання? А ў кагосьці гэтае пытанне 
перарасло ў сталую праблему. 

Сапраўды, у студэнцкія гады, калі жаданні ніяк не 
стасуюцца з магчымасцямі, калі прыглушыць усплеск 
гармонаў і прыродныя інстынкты амаль немагчыма, 
прыходзіцца ўключаць свае ўяўленне. Летам, канешне, 
прасцей: пустынны пляж на захадзе сонца ці схаваная 
ад чужых вачэй палянка ў лесе…. Ну ці проста закіну-
тая лаўка на ўскрайку парку. А зімой??? Можна толькі 
пазайздросціць тым, хто здымае кватэру. Для вялікай 
колькасці закаханых, якія не маюць гэтай прырагаты-
вы, мы вырашылі пайсці на маленькі эксперымент. 
Увага, сябры! Каб унесці ў вашае інтымнае жыццё 
больш экстрыму, прапануем 10 альтэрнатыўных мес-
цаў для сэксу. 

1. Інтэрнат. Калі хто-небудзь з вас мае прытулак у 
інтэрнаце, можаце лічыць, што вам пашчасціла. Ка-
нешне, тут ёсць свае цяжкасці. Кім толькі не даводзіц-
ца быць, каб прабрацца у пакой да свайго каханага: і 
стрыечнай сястрой, і сяброукай з Амерыкі, і дзяўчынай 
Галяй з 346 пакою. Кожны раз прыходзілася нешта 
прыдумляць і выкручвацца (напрыклад, нацягваць на 
вочы шапку-ушанку, калі на вуліцы ўжо +10) ці проста 
ўпрошваць цёцечак-вахторак. Ды не адна бутэлька 
піва была падорана хлопчыкам з пакою, за тое, што 
ім прыходзілася бавіць час у чыталцы… 

Мінус – сэкс у інтэрнаце можа бракаваць на ра-
мантыку, асабліва, калі пад дзвярыма енчыць сусед 
па пакоі, якому надакучыла ўжо чакаць. 

2. Гатэль. Зразумела, што кожны дзень ніводны 
студэнт здымаць гатэль дазволіць сябе не можа. Але 
ў пэўных выпадках (напрыклад, на 200-ы дзень ад 
вашага першага пацалунку), не наведаўшы два разы 
кавярню, на сэканомленыя грошы можна дазволіць 
сабе гадзіны шчасця. З гэтай нагоды магу параіць ра-
мантычную вандроўку ў які-небудзь беларускі горад. 
Не абавязкова ехаць за мяжу, у Венецыю ці Парыж, 
каб акунуцца з галавой у рамантычны асяродак. Ра-
мантыка павінна быць у вашых сэрцах. Вяртаючыся 
да рэчаіснасці, хачу паведаміць, што знятая на суткі 
кватэра ў Магілёве каштавала нам 50 тыс. руб., а гатэль 
“Дзвіна” ў Віцебску абышоўся кожнаму па 16 тыс. Не 
5 зорак, канешне, але ссунутыя разам два ложкі ды 
тэлевізар, уключаны на поўную гучнасць, каб асаблі-
ва не засмучаць астатніх наведвальнікаў, дапамаглі 
ажыццявіць усе нашыя жаданні.

3. Цягнік. У рамантычную вандроўку раю выпраў-
ляцца на цягніку: адносна танна, і адкрываецца новая 
прастора для вашага кахання. Калі вы едзеце ўначы, 
а спаць студэнты ноччу не прывыклі, можна параз-
гадваць крыжаванку ці пагуляць у гарады, але гэта не 
наш метад… Ідэальны варыянт, калі вы знаходзіцеся 
ўдваіх у плацкартным адсеку (пра купэ мы не гаво-
рым, бо гэта не па-студэнцку), ну а калі побач з вамі 
зацікаўленыя суседзі, то прыйдзецца чакаць да позняй 
ночы, калі нават самы ўпарты дзядзечка будзе мірна 
пахрапваць. Адзінае, што цягнік нават ноччу будзе 
спыняцца на станцыях, і новыя пасажыры будуць 
спыняць свой скептычны позірк на вашым “любоў-
ным гняздзечку”.

4. Кінатэатр. Ну, гэтае месца ўжо стала сакральным 
для многіх студэнтаў. Тут прызначаюць спатканні, 
сюды ходзяць сагрэцца, паглядзець новы блокбастэр 

як і дзе? СэкС 
У СтУдэнцкім фАрмАце

8. Універ. Аказваецца, ва ўніверы можна не толькі 
вучыцца, а парты ў аўдыторыях прызначаны не толькі 
для захоўвання шпор. Звычайна універсітэты адчыне-
ныя да самага позняга вечара (курсы, рэпетыцыі і т.д.), 
а ў гэты час, калі старанна пашукаць, можна знайсці 
пустынныя аўдыторыі, дзе вашаму інтыму ніхто не 
перашкодзіць. Парада: святло лепш не запальваць, 
каб не прыцягваць непатрэбную ўвагу.

9. Кабінкі для пераапранання. Прагульваецеся вы 
са сваім каханым па крамах… Ну, саўковыя магазіны 
абутку не лічацца. Дык вось, прагульваецеся вы па 
прыгожым гандлёвым цэнтры, зазіраеце ў краму 
бялізны, бярэце прымерыць які-небудзь жаночы кам-
плект… Галоўнае, каб кабінка была прасторная і зна-
ходзілася не перад носам у астатніх пакупнікоў. Ёсць 
крамы, дзе прымеркавыя размяшчаюцца адасоблена 
і іх шмат. Гэта важна, каб не ствараць чаргу.

10. Грамадскі транспарт. Варыянт для самых адчай-
ных і рызыкоўных. Калі вы хочаце адчуць сапраўдны 
экстрым, можам прапанаваць вам сэкс у вагоне метро. 
У прынцыпе, можна знайсці час, калі ў вагоне нікога не 
будзе, ці ў тралейбусе да канцавога прыпынку едзеце 
толькі вы ўдваіх. Так што, каб удыхнуць свежасць у 
вашыя адносіны, можаце паспрабаваць.

Галоўнае, сябры мае, уключайце сваю фантазію, 
дадавайце каларыт у вашае штодзённае жыццё, і 
ведайце, што сэкс паляпшае не толькі вашую імун-
ную сістэму, кровазварот і колер твару, але падымае 
настрой і павялічвае жыццёвы тонус.

Ганна ГУРКОВА

ці папіць піва. А вось мы прыйшлі не за гэтым, ці, 
можа, за гэтым, а потым неяк атрымалася… Карацей, 
для сэкса не варта ісці у вялікія кінатэатры, на самы 
папулярны сеанс ды яшчэ на прэм’еру фільма. Трэба 
выбраць маленькі кінатэатрык, фільм, які паказваюць 
другі месяц ды сеанс з раніцы ці ў абед. Нават калі 
акрамя вас у залі знаходзіцца пару гледачоў, сцэны з 
фільму будуць адцягваць іх увагу. І яшчэ: азірніцеся 
навокал, ці няма дзе бабулькі-назіральшчыцы. Ну а 
далей… практыкуйце новыя позы.

5. Прыбіральня. Вы думаеце, такое паказваюць 
толькі ў кіно, а на практыцы такое ажыццявіць склада-
на, ды беларускія прыбіральні не надта прыстасаваныя 
для заняткаў каханнем? Спяшаюся развеяць вашыя 
міфы. Апошнім часам у горадзе з’явілася мноства 
ўтульных кафэшак, дзе прыбіральні вызначаюцца 
прыгожым інтэр’ерам. Але тут таксама існуе шмат 
нюансаў. Важна, каб вас ніхто не заўважыў, бо набярэ-
цеся праблем з адміністрацыяй. Тут як пашанцуе: або 
лекцыя на тэму “Што трэба рабіць у прыбіральнях”, 
або штраф за “разлаганне грамадскіх нораваў”.

6. Ліфт. Разглядаць яго мы прывыклі як сродак пе-
рамяшчэння паміж паверхамі, але ва ўмовах вострага 
недахопу памяшкання можна выкарыстоўваць у іншай 
якасці. Зноў-такі, лепш выбраць час, калі асноўныя 
масы народу спяць. Ды і ліфт лепш каб быў новы і 
прасторны. Пад усімі гузікамі знаходзіцца чароўны 
гузік “Стоп”, націснуўшы які, вы пазбавіцеся турба-
ванняў іншымі пасажырамі.

Мінус – ёсць рызыка захруснуць, калі вы будзеце 
занадта інтэнсіўна рухацца, выконваючы 
цуды акрабатыкі, ці проста ў хваляванні 
пераблытаеце гузікі. Але правесці пару 
гадзін з любімым чалавекам толькі ў 
радасць. Галоўнае, каб вы не хварэлі 
на клаустрафобію.

7. Басейн. Нават калі вы не 
аматар спорту, а паход у басейн 
апошнім разам быў у 3 класе, 
настойліва рэкамендую 
схадзіць туды са 
сваім любімым 
чалавекам. 

Канешне , 
вам можа не пашчасціць, 
і вы натрапіце на проць-
му сварлівых жанчын, 
але, калі прыйсці туды да 
абеду, людзей звычайна 
няшмат. Немагчыма пе-
радаць адчуванні, якія 
ўзнікаюць у момант дак-
ранання двух мокрых 
целаў. І толькі ў басей-
не дзяўчына папросту 
можа насіць на руках 
свайго хлопца.
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гУльні мАлАдых

Павел БЕЛАВУС, Фота:  vkontakte.ru

раненый Боец атакУет 
школУ
 Со дня на день будет подписан президентский 
декрет о реформе школы. Выпускники, которые 
отпраздновали свой последний звонок, еще не 
понимают, насколько искренне им улыбнулась 
Фортуна, потому что уберегла их от второго школь-
ного эксперимента.

Вообще, удивительно, какое количество людей име-
ют то или иное отношение к школе. Страна гудит, как 
растревоженный улей. Как выясняется, практически 
в каждой семье есть либо ученики, либо учителя. И, 
конечно, все возмущены, потому что соцсоревнова-
ние с лозунгом «Освоим два учебных года за один!», 
в которое государство втягивает школу, коснется 
почти каждого.

С чего начались разговоры о необходимости ре-
формы? Со знаменитого президентского совещания, 
на котором губернатор Брестской области Константин 
Сумар и Александр Лукашенко выясняли, почему 
«раненый боец» пишется с одним «н», а «раненный 
в голову боец» – с двумя. 

Мне было смешно наблюдать за этим, поскольку 
лично мой ученик 8-го класса приводил те же аргумен-
ты, что и высокие государственные мужи. Я обозвала 
сына «неучем», а через пару дней такие же, только 
великовозрастные и статусные неучи вылезли на эк-
раны телевизоров. И заявили, что в школе дают много 
ненужных знаний, что учиться 12 лет - это долго, и 
что освоить два учебных года за один не составит 
никакого труда. Кто бы спорил: если не учить даже 
простейших правил, то, безусловно, никаких слож-
ностей нет. И тут уже все едино - что раненый боец, 
что раненный в голову; что стихи Василя Быкова, что 
проза Франциска Скорины из Петербурга... 

У нас ведь есть дипломаты, которые не знают ни 
одного иностранного языка. У нас даже президент 
есть, который родной язык не освоил. Действительно, 
зачем эта школа с ее «ненужными знаниями», напри-
мер, об основах мировой художественной культуры?.. 
Некоторым для жизни понадобились только четыре 
математических знака - сложение, вычитание, деление 
и умножение. И они искренне не понимают, почему их 
намерением упростить и сократить школьную жизнь 
возмущены все остальные.

Я тоже возмущена и объясняю почему.
Простейшая логика подсказывает, что делать выво-

ды об итогах эксперимента можно только после того, 
как этот эксперимент завершен. Еще ни один ученик 
не вышел из школы, пройдя 12-летнее обучение. Чего 
ж зашевелились те, чьи внуки и внучки только-только 
пошли в школу? Они, наконец, увидели, что программа 
очень сложная? Давайте менять программу. Только 
усовершенствовать ее из министерских кабинетов 
невозможно. В стране тысячи опытных учителей, ко-
торые лучше, чем кто бы то ни было, расскажет вам 
и про отвратительные учебники, и про надуманные 
темы, и про неоправданно сложные, иногда - просто 
нерешаемые задания, которые предлагаются во время 
тестов. Спросите их. Посвятите этому год, еще год - 
написанию нормальных учебников. И уж потом, как я 
понимаю, можно выступать с какими-то предложения-
ми о реформе. Куда сегодня толкают школу? К работе 
без нормальных учебников по ускоренному курсу? 
К увольнению тысяч учителей, которые становятся 
лишними? К тому, что на вступительной кампании в 
вузы сойдутся сразу два школьных выпуска? 

Такое ощущение, что раненый боец очнулся и ринул-
ся в атаку. Даже не понимая, что он ранен в голову.

Дзякуючы інтэрнэт-рэсурсу www.
vkontakte.ru, у моладзі Берасця 
з’явілася магчымасць па-новаму 
праводзіць свой час не толькі ў 
віртуальнай прасторы, але і ў сап-
раўдным свеце. 

Ініцыятыўнымі наведвальнікамі 
гэтага сайта была створана адмысло-
вая група «флешМОБ», і з дапамогай 
менавіта інтэрнэт-інфармавання ў 
Берасці, пасля даволі доўгага флэш-
мобавага зацішша, было праведзена 
некалькі ўдалых і масавых флэш-
мобаў. 

Першы з іх адбыўся 1-га траўня. У 
19.55 у будынку аўтавакзала сабрала-
ся больш за 200 чалавек, якія ствары-
лі вялізную чаргу-натоўп за білетамі. А 
роўна ў 20.00 ва ўсіх прысутных пачалі 
звінець будзільнікі на тэлефонах, гэта апавяшчала аб 
тым, што пара піць кефір. Таму праз хвіліну буды-
нак вакзалу ператварыўся ў спецыялізаваную 
ўстанову па ўжыванні гэтага малочнага пра-
дукту. Спалоханыя касіры нават выклікалі 
міліцыю, але затрымліваць 200 маладых 
чалавек з пачкамі кефіру ніхто не 
адважыўся. Праз некалькі хвілін 
акцыя скончылася. 

Другім, яшчэ больш уда-
лым прыкладам гурта-
вання людзей і проста 
цікавага адпачынку, 
стаў флэшмоб 
18 траўня. 
Спачатку 
адбы-
л а с я 
с у с т -
рэча каля 
Ц У М а ,  д з е 
кожны ўдзельнік 
павінен быў знайсці 
сабе пару для пацалун-
каў. Было створана каля 30 
пар, якія на працягу некалькіх 
хвілін смачна цалаваліся. На жаль 
вялікая колькасць людзей знаходзі-
лася паблізу і не адважылася паўдзель-
нічаць у такой прыемнай 
справе. Далей усе разам 
пад парасонамі накіраваліся 
да скрыжавання праспекта 
Машэрава і бульвара Кас-
манаўтаў і там, па камандзе, 
усе разам у зазначаны час 
прыселі, стварыўшы нібыта 
агульны парасонавы дах. І 
па правілах флэшмобу пасля 
гэтага хутка разышліся, пакі-
нуўшы пасля сябе лёгкі шок 
у выпадковых мінакоў.

Наступны флэшмоб быў 
прызначаны на 1 чэрвеня. І 
паколькі газета рыхтавалася 
яшчэ да яго правядзення, 
то магу толькі пазнаёміць з 
яго сцэнаром. У 17.00, калі 
каля ЦУМаўскага гадзінніка 

на бардзюры з’явіцца тэлевізар, усе 
флэшмоберы сядаюць перад яго 

экранам, папярэдне разгарнуўшы 
газетку, каб не адмарозіць 

попы, і з пачкамі поп-корну 
ўважліва глядзяць фут-

бол. Пасля чаго, рап-
тоўна з’явіўшыся, 

усе раптоўна 
пак ідаюць 

м е с ц а 
п р а -

гляду.
Т а к і м 

чынам выкон-
ваючы галоўнае 

правіла флэшмоба 
– імгненнасць і непрад-

казальнасць.
Флэшмоб – гэта забава 

ХХІ стагоддзя, папулярная ва 
ўсім свеце. У Берасці і ранней пра-

водзіліся як палітычныя, так і проста 
вясёлыя акцыі падобнага роду. У бліжэй-

шы час плануюцца новыя, яшчэ цікавейшыя, 
з незвычайнымі сцэнарамі флэшмобы, аб якіх 

большасць берасцейцаў можа даведацца праз па-
пулярны ў Беларусі інтэрнэт-рэсурс vkontakte.ru.

ПоштА “дзедзічА”

Берасцейскі флэшмоБавы рУх

Кефір смачнейшы на аўтавакзале. Міліцыянты сышлі ў разгубленасці



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

aBIBocK

землякі

Найвыдатнейшы грамадскі і дзяржаўны дзеяч, 
таленавіты вучоны-гісторык, Акадэмік Беларускай 
Акадэміі Навук і проста патрыёт сваёй Бацькаўш-
чыны – усе гэтыя словы пра нашага славутага 
земляка – Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага.

Нарадзіўся У. Ігнатоўскі 19 красавіка 1881 г. у вёсач-
цы Такары Берасцейскага павета Гарадзенскай губерніі 
(цяпер Камянецкі раён Берасцейскай вобласці) у сям’і 
вясковага настаўніка, які потым прыняў сан святара. 
Дарэчы, і сам Усевалад, калі быў юнаком, навучаўся ў 
Віленскай духоўнай семінарыі. Але за ўдзел у выступлен-
нях супраць улад яго выключылі. Хутка Усевалад здолеў 
паступіць у Магілёўскую семінарыю, потым у Пецярбург-
скі універсітэт на гісторыка-філалагічны факультэт.

У 1911 г. ён заканчвае Юр’еўскі (Тартускі) універсі-
тэт, працуе выкладчыкам у прыватнай жаночай гім-
назіі ў Вільні. Пачынае вывучаць гісторыю і культуру 
беларускага народу.

не дАляцеў...
Падчас Першай сусветнай вайны пераязджае ў 

Менск, дзе прымае ўдзел у стварэнні беларускай 
эсэраўскай арганізацыі “Наш край”. Лютаўскую рэва-
люцыю У.М. Ігнатоўскі сустракае у Яраслаўлі. Толькі 
ў 1918 г. ён вяртаецца ў акупаваны кайзераўскімі 
войскамі Менск.

У Менску ён прымае ўдзел у стварэнні Беларускай 
партыі эсэраў, займаецца культурна-асветніцкай 
дзейнасцю сярод насельніцтва. Менавіта Ігнатоўскі 
стаяў ля вытокаў стварэння падпольнай Беларускай 
камуністычнай арганізацыі (БКА).

Пасля вызвалення Менску ад польскіх войскаў 
Ігнатоўскі ўдзельнічае ў падрыхтоўцы Дэкларацыі аб 
паўторным абвяшчэнні незалежнасці БССР і 31 ліпеня 
1920 г. ставіць пад ёй свой подпіс ад імя БКА.

3 гэтага часу пачынаецца 10-гадовы, найбольш 
плённы і напружаны перыяд рознабаковай партыйнай, 
дзяржаўнай, навуковай, педагагічнай і грамадскай 
дзейнасці Усевалада Макаравіча. Ён быў членам Бюро 
ЦК КП(б)Б, Прэзідыума ЦВК БССР і СССР, сябрам ура-
да БССР, сябрам Бюро дапамогі Кампартыі Заходняй 
Беларусі, Наркамам земляробства, адукацыі БССР, за-
гадчыкам агітацыйнага аддзела ЦК КП(б)Б, прафеса-
рам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, старшынёй 
Інстытута беларускай культуры, акадэмікам і першым 
прэзідэнтам Беларускай Акадэміі навук.

Актыўна і плённа працуючы на такіх высокіх паса-
дах, Ігнатоўскі стаў адной з першых асоб вышэйшых 
эшалонаў улады ў БССР. Паважліва ставіліся да яго 
як ў кіруючых органах СССР, так і калегі па працы 
за мяжой.

Зразумела, што асабістая зайздрасць некаторых 
“таварышаў” такому імкліваму ўзвышэнню былога 
эсэра, а цяпер наваяўленага бальшавіка, не прымусіла 
сябе чакаць - пачынаецца НКВД-шны пераслед.

Ігнатоўскага падтрымалі відныя прадстаўнікі бела-
рускай інтэлігенцыі – Купала, Колас, Ластоўскі, Лёсік, 
Некрашэвіч, Цвікевіч і інш. Але, на вялікі жаль, пазіцыі 
іх былі вельмі слабымі: Ігнатоўскі ўступіў у Кампартыю 
толькі ў 1920 г. Ластоўскі быў старшынёй урада анты-
савецкай БНР, Лёсік – сябрам гэтага ўраду.

І ў рэшце рэшт Ігнатоўскаму ўзгадалі ўсё: і яго «клас-
сово чуждое» паходжанне (сын святара), і эсэраўскае 
мінулае, і антыленінскія пазіцыі ў навуковай творчасці, 

і «прымусовую» беларусізацыю, і многае іншае. Фак-
тычна, ён быў пастаўлены перад выбарам: ці згінуць 
у засценках бясконцых турмаў і лагераў, ці скончыць 
сваё жыццё самагубствам. І выбар быў зроблены.

Зняты з усіх пасад, выключаны з партыі і фактыч-
на пазбаўлены ўсіх сродкаў да існавання, Усевалад 
Ігнатоўскі застрэліўся на кватэры 4 лютага 1931 г. Да 
свайго пяцідзесяцігодзя ён не дажыў крыху больш 
за два месяцы. 

Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі пакінуў прыкметны 
след у гісторыі Беларусі. Нават сёння яго праца “1863 
год на Беларусі” не згубіла ані кроплі сваёй актуаль-
насці, а таму займае асобнае месца ў беларускай гіста-
рычнай навуцы, бацькам і фактычна заснавальнікам 
якой па праву трэба лічыць Усевалада Макаравіча – ву-
чонага, дзяржаўнага дзеяча і прыхільніка беларускай 
культуры, мовы і гісторыі роднага краю!

Вы прыйшлі на іспыт...
Калі зайсці ў аўдыторыю - вырашайце самі. У канцы 

дня экзаменатары, як правіла, меней уважлівыя, стом-
леныя і не жадаюць слухаць доўгіх разваг. Яны час-
цей спыняюць абітурыентаў, калі жадаюць паставіць 
“выдатна”, задаюць менш дадатковых пытанняў. У 
гэты час лягчэй адказваць пры прабелах у веданні 
прадмета. Але і адзнакі ў канцы дня, як правіла, ніжэй. 
Справа ў тым, што тут спрацоўвае выкладчыцкі стэ-
рэатып - “моцныя ідуць першымі”. 

Мы ведаем шмат прыкладаў, калі абітурыент, усім 
сваім выглядам дэманструючы, што ён выдатнік, 
ішоў у першай пяцёрцы - і атрымліваў “выдатна”, а 
яго веды былі на шмат больш сціплымі. Таму, калі 
вы адчуваеце, што ведаеце крыху больш, чым на 
“добра”, ідзіце ў першай пяцёрцы і атрымлівайце сваю 
выдатную адзнаку.

Крайні варыянт - ісці адказваць апошнім. Звычайна 
яго выкарыстоўваюць тыя, каму дастаткова атрыма-
ць “здавальняюча”. Гэты варыянт дае магчымасць 
застацца адзін на адзін з экзаменатарам і паведаміць 
яму дадатковую інфармацыю пра сябе: цяжкасці ў 
падрыхтоўцы, вялікая любоў да прадмета, цяжкае 
дзяцінства і г.д.

Аднак, калі вас не задавальняе “здавальняюча” :), 
ні ў якім разе не ідзіце апошнім! Спрацоўвае згаданы 
стэрэатып - і вы атрымаеце адзнаку ніжэй сваіх маг-
чымасцяў. Хаця бываюць выключэнні. Ісці адказваць 
у канцы непажадана яшчэ і таму, што доўгае чаканне 
зморыць вас.

Аптымальны варыянт - ісці чацвёртым-пятым у пер-
шай пяцёрцы: у вас будзе досыць часу на падрыхтоўку, 
сорак-пяцьдзесят хвілін, пакуль будуць адказваць 
першыя тры-чатыры чалавекі. Гэта ведаюць усе, таму 
прыходзьце да ўваходу ў будынак або памяшканне, 
дзе будзеце здаваць іспыт, крыху раней.

Падрыхтоўка да адказу - складаны і важны этап іс-
пыту. Ад таго, што ў вас атрымаецца ўспомніць, шмат 
у чым будзе залежыць ваша адзнака. Калі ў вас добрая 
зрокавая памяць, і вы добра падрыхтаваліся да іспыту, 
то старонка падручніка сама ўсплыве перад вачыма. 
Трэба толькі засяродзіцца і абавязкова супакоіцца.

Калі вы ўсхваляваныя, то заплюшчыце вочы, рас-
слабцеся, успомніўшы штосьці смешнае або прыем-
нае. Пасля таго, як вы прыйдзеце ў працоўны стан, 
уважліва прачытайце пытанні. Не можа быць, каб вы 
абсалютна нічога не ведалі. Такога проста не бывае!

Калі нейкае пытанне вы ведаеце добра, то пачынай-

це з яго: пры падрыхтоўцы да адказу падсвядома буд-
зеце ўзгадваць астатнія пытанні. Не адчайвайцеся і не 
палохайцеся, калі ў першую хвіліну вам падасца, што 
вы наогул нічога не ведаеце. Гэта бывае шмат з кім.

Ніколі не хадзіце адказваць з чыстым лістком, 
нават калі вы супервыдатнік. Гэтым вы пазбаўляеце 
выкладчыка магчымасці выбіраць, якую форму адка-
зу - пісьмовую або вусную - яму ацэньваць зручней. 
Вядома, што некалькі канкрэтных лічбаў, дэталяў, 
фактаў аказваюць глыбейшае ўздзеянне на сураз-
моўцу, чым проста развагі па ўсёй тэме адказу. Аднак 
трэба захоўваць пачуццё меры.

Перад тым, як ісці адказваць, паназірайце за экза-
менатарам - наколькі ён добразычлівы, або наадварот 
раздражнёны. Гэтая інфармацыя вам вельмі спатрэ-
біцца пры адказе.

Асобна хочацца сказаць пра шпаргалкі. Вядома, 
спісаць са шпаргалкі ўвесь тэкст вам наўрад ці ат-
рымаецца, але часам трэба разок зазірнуць у яе. Тут 
кожны дзейнічае на свой страх і рызыку. Пасля таго, 
як зазірнеце ў шпаргалку, у вас будуць трэсціся рукі, 
змешвацца ўсё ў галаве, прынамсі, хвілін дзесяць.

І яшчэ адна парада. Нават калі вы выдатна веда-
еце пытанне і склалі толькі план адказу - усё роўна 
запішыце некалькі першых фраз.

Поспеху вам, шаноўныя студэнты!

ПрА ПСіхАлогію іСПытАў

Люся ВОЛЬНАЯ

Надмагілле У.М. Ігнатоўскаму на 
Вайсковых могілках. Менск. Фота: radzima.org
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КУЛьТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

Любая натуральная мова як сродак зносін адыгры-
вае выключна важную ролю ў жыцці грамадства, 
камунікатыўныя патрэбы якога яна абслугоўвае. 
Не з’яўляецца выключэннем у гэтым сэнсе і бела-
руская мова – нацыянальная мова беларусаў.

Беларуская мова прайшла дастаткова складаны 
шлях развіцця. На працягу свайго існавання яна 
выконвала важную ролю ў станаўленні беларускай 
дзяржаўнасці. Вядома, што ў ВКЛ беларуская мова 
таго часу (старабеларуская) выконвала ўсе функцыі 
дзяржаўнай мовы і выкарыстоўвалася ва ўсіх сфе-
рах жыцця. Адраджэнне беларусаў ў XIXст. пачалося 
менавіта са стварэння новай літаратурна-пісьмовай 
мовы. Дзякуючы выдатным дзеячам культуры бела-
рускае слова распаўсюджвалася і набывала прыкметы 
літаратурнай мовы. На працягу XXст. беларуская мова 
даказала сваю жыццёвасць і неабходнасць і засталася 
асноўным фактарам падтрымання нацыянальнай куль-
туры і свядомасці.

У сучасным грамадс-
тве беларуская мова (як і 
ўвогуле любая) выконвае 
тры асноўныя функцыі: 
камунікатыўную (срод-
ку зносін), культурную 
(з’яўляецца часткай і 
сродкам духоўнай куль-
туры), ідэнтыфікацыйную 
(сродку нацыянальнай ідэнтыфікацыі і самаідэнты-
фікацыі). Беларуская мова – развітая мова з багатым 
слоўнікавым запасам; мова, на якой створаны і захоў-
ваюцца вялізарныя культурныя каштоўнасці. Бяры і 
карыстайся на здароўе! Але… Чамусьці большасць 
аддае перавагу іншай мове. Вось парадокс: з аднаго 
боку, за доўгі час моўная сістэма цалкам склалася і 
здольная выдатна абслугоўваць усе сферы дзейнасці, 
з іншага – развіццё і ўдасканаленне мовы суправаджа-
ецца яе выцясненнем: у навуцы, адукацыі, справаводс-
тве яе роля зведзена да мінімуму.

У сітуацыі двухмоўя, у якой вымушана існаваць 
беларуская мова, істотна ўскладняецца яе роля ў 
выкананні сваіх асноўных функцый. Моўныя пытанні 
былі ў цэнтры ўвагі заўжды, асабліва ў першыя гады 
існавання Рэспублікі Беларусь. У выніку пэўнай дзей-
насці грамадства і дзяржаўных рашэнняў мы і прыйшлі 
да сітуацыі дзяржаўнага двухмоўя. Сёння дзяржаўнымі 
мовамі ў нашай краіне з’яўляюцца беларуская мова 
як мова тытульнай нацыі і руская мова як найбольш 
пашыраная ў камунікатыўных зносінах.

Пры ўсеагульным усведамленні, што такое 
“дзяржаўная мова”, ні ў прававых актах, ні ў навуковай 
літаратуры практычна немагчыма знайсці адназначна-
га тлумачэння гэтага паняцця. У энцыклапедыі “Бела-
руская мова” (Менск, 1994) даецца такое азначэнне: 
“Дзяржаўнасць мовы – гэта юрыдычна замацаваны і 
рэгламентаваны парадак яе выкарыстання ва ўсіх або 
ў пераважнай большасці разгалінаванняў афіцый-
най сферы грамадскіх зносін… Дзяржаўны статус 
мовы прадугледжвае сістэму прававой аховы мовы 
на тэрыторыі адпаведнага дзяржаўнага ўтварэння”. 
Значыць, дзяржаўнае двухмоўе – гэта юрыдычна 
замацаваны і рэгламентаваны парадак раўнапраўна-
га выкарыстання дзвюх моў ва ўсіх або пераважнай 
большасці афіцыйных сфер грамадскіх зносін. Такім 
чынам, беларуска-рускае двухмоўе трэба прызнаць 

роўнАСць?

найбольш дэмакратычным урэгуляваннем жыцця 
грамадства, паколькі абедзвюм мовам гарантаваны 
аднолькавыя правы. Да прыкладу, артыкул 50 Кансты-
туцыі РБ: “Кожны мае права карыстацца роднай мовай, 
выбіраць мову зносін”.

Зараз пад дзяржаўным двухмоўем разумеецца 
права грамадзяніна карыстацца той ці іншай мовай 
ва ўсіх сферах сваёй дзейнасці. І гэта правільна. 
Аднак ёсць і другі бок праблемы: дзяржава праз свае 
ўстановы павінна рэальна забяспечыць такое права 
кожнаму. З гэтага вынікае, што кожны дзяржаўны 
служачы ці работнік дзяржаўнай установы менавіта 
як прадстаўнік дзяржавы павінен абавязкова валодаць 
дзвюма дзяржаўнымі мовамі. Гл. Закон “Аб мовах у 
Рэспубліцы Беларусь”:

“Арт. 3. Грамадзянам РБ гарантуецца права карыс-
тацца іх нацыянальнай мовай. Ім гарантуецца таксама 
права звяртацца ў дзяржаўныя органы, органы мяс-
цовага кіравання і самакіравання, на прадпрыемствы, 

ва ўстановы, арганізацыі і 
грамадскія аб’яднанні на 
беларускай, рускай або 
іншай прымальнай мове.

Арт. 4. Кіраўнікі, іншыя 
работнікі дзяржаўных ор-
ганаў, органаў мясцовага 
кіравання і самакіравання, 
прадпрыемстваў, ... павін-
ны валодаць беларускай і 

рускай мовамі ў аб’ёме, неабходным для выканання 
імі сваіх службовых абавязкаў.

Арт. 5. Дзяржаўныя органы, органы мясцовага 
кіравання і самакіравання, прадпрыемствы, ... павін-
ны прымаць і разглядаць дакументы, якія падаюцца 
грамадзянамі на беларускай, рускай мовах. Адмова 
службовай асобы прыняць і разглядзець зварот гра-
мадзяніна на беларускай, рускай мовах са спасылкай 
на няведанне мовы звароту цягне за сабой адказнасць 
у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам”.

Прыемна заўважыць, спадарства, што на паперы 
беларуская мова ў адным радку побач з рускай стаіць 
на першым месцы :) Праўда, насамрэч мы бачым 
зусім іншае – неадпаведнасць заканадаўчага статусу 
беларускай і рускай моў іх рэальнаму становішчу ў 
грамадстве. Беларуская мова, мова тытульнай нацыі, 
займае другараднае месца ў большасці камунікатыў-
ных сфер. Гэта відавочна. Ніхто не мае права пры-
мусіць чалавека выбраць як сродак зносін беларускую 
мову, чалавек сам павінен усвядоміць свой выбар. Для 
гэтага ўсведамлення павінна быць праведзена яшчэ 
вельмі вялікая тлумачальная і практычная работа. На 
паперы, у заканадаўчых актах гэта выкласці даволі 
лёгка, а вось правесці гэта ў рэальным жыцці!...

Справа нават не ў тым, што людзі не карыстаюц-
ца беларускай мовай, а ў тым, што яе перастаюць 
разумець. Аднойчы, пачуўшы з маіх вуснаў беларус-
кую гаворку, нейкая дзяўчына сказала: “Вот бы мне 
научиться так говорить по-белорусски…”. Што ж 
атрымліваецца: беларускую мову хутка трэба будзе 
вывучаць як замежную? Не. Пакуль існуе самастойная 
беларуская літаратурная мова – існуе і народ з уласнай 
культурай і самасвядомасцю. Будзе існаваць. “І бела-
русу хопіць месца ў сям’і нялічанай славян” – прарочыя 
словы Янкі Купалы збыліся.

Наталка ГАГАЛЮК

расейская БеларУсь 
альБо БеларУская расея? 
(двУхмоўнае сУіснаванне)

тэзАўрУС

пра евіных дачок
Зноў у рубрыцы “Тэзаўрус” мы будзем плакацца 
аб гаротнай долі беларускай мовы. Зноў, поўныя 
шавіністычнай нянавісці, будзем скрыгатаць 
зубамі на адрас мовы велікарускай.

Той факт, што не толькі абсяг яе ўжытку звужаецца, 
але і сама наша мова разбураецца, яшчэ тым страш-
нейшы, што мала хто звяртае на гэта ўвагу. А калі ў 
мове перастае адбівацца душа народа, мова траціць 
сваю каштоўнасць. У нас у Беларусі цяпер адбываецца 
працэс своеасаблівага “зліцця” моў - як у страшных 
кніжках Рэя Брэдберы пра іншапланецян: мова велі-
каруская, як паноўная, пранікае ў мову беларускую і 
перарабляе яе пад сябе, яны зліваюцца ў “адну мову 
з двума тэрмінамі” - вядома, на аснове дамінуючай 
велікарускай, калі ўся беларуская мова робіцца свое-
асаблівай “калькай” мовы велікарускай.

Цяжка зразумець? Што ж, можна паспрабаваць 
растлумачыць на прыкладах.

У велікарускай мове ёсць словы “жена” і “женщи-
на”. У беларускай - “жонка” і “жанчына”. Але яны не 
ідэнтычныя па значэнні. Велікарускае “жена” значыць 
тое ж, што і “супруга”. Па-велікаруску нельга сказаць 
“Какая-то жена пошла за водой”. Бо калі яна “жена”, 
то не можа быць “какой-то”, яна можа быць “чья-то”, 
канкрэтная. Па-беларуску ж можна скажаць “Нейкая 
жонка пайшла па ваду” (ПА ваду!), бо ў мове беларус-
кай слова “жонка” мае не толькі значэнне ням. Ehefrau, 
але і проста Frau, жанчына. Так што беларуская жонка 
можа быць не толькі “чыёйсьці”, але і проста - “ней-
кай” жонкай. На жаль, у нас чужое слова “жена” проста 
атаясамляюць са словам “жонка”, і таму ўжываюць 
беларускае слова паводле правіл велікарускай мовы. 
Гэта значыць мяняецца форма (гукавое афармленне 
слова - “жонка”), але пакідаецца велікарускі “змест” 
– поўная семантычная адпаведнасць велікарускаму 
слову “жена”.

І такія “трансфармацыі” адбываюцца не толькі з 
гэтым канкрэтным словам, але і ўва ўсёй мове, ро-
бяць беларускую мову “беларускай” толькі па форме; 
па зместу ж, па сутнасці - маскалізуюць яе. Не дзіва, 
што беларусы не адчуваюць да такой “беларускай” 
мовы ніякай эмацыянальнай прывязанасці. І я яе не 
адчуваю.

Яшчэ прыклад - слова “дзеўка”. “Белорусское 
дзеўка не значит девка, а девушка”, - пісаў акадэмік 
Яўхім Карскі. Але каго турбуе, якое значэнне гэта 
слова мае ў беларускай мове, калі ў веліком і могучем 
русском языке яно мае значэнне негатыўнае? Зноў 
маем прыклад, калі велікаруская мова дыктуе мове 
беларускай свае правілы гульні. А мы яшчэ спрабуем 
шукаць “апраўданні” гэтаму. Маўляў, “мова разві-
ваецца”, не могучы аддзяліць развіцця мовы ад яе 
дэградацыі і калечання.

Але до аб смутным. Калі зайшла ўжо мова пра дачок 
Евы, ўспомнім яшчэ колькі слоў.

Часта няправільна ўжываюць словы “маладзіца” і 
“маладуха”. Яны абодва значаць не проста маладую 
жанчыну, а маладую замужку (спадзяюся, значэнне 
слова “замужка” тлумачыць не трэба). Дзеўка робіцца 
маладзіцай пасля шлюбу.

Прыблізна такая ж розніца (як паміж “маладзіцай” і 
“дзеўкай”) і паміж “спадарыняй” і “спадарычнай”. Пер-
шае слова значыць Frau, госпожа; другое - Fraeulein, 
барышня. Ужываць слова “паня” можна толькі ў зна-
чэнні “барыня”, памешчыца; ужыванне яго ў значэнні 
“спадарыня” зусім недарэчы.

Пры такой колькасці добрых слоў, няма патрэбы 
ўжываць слова “кабета”. Яно пазычана з польскай 
мовы і лішняе ў нашай.

Юрка АГІЕВІЧ

І на іншых вяршынях суровых
(Вера! Роўнасць! Свабода! Край!)
Ты струменьчык матчынай мовы,
Быццам маці, не забывай.

 (У. Караткевіч)



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

whIteruthenIan

У большасці праваслаўны, але ў вялікай меры і 
каталіцкі народ, які гаворыць славянскай мовай 
і заціснуты паміж двума суседзямі – Польшчай і 
Расеяй, якім часта не было даволі лічыцца про-
ста “братамі”, а якія ўсё рваліся ў “старэйшыя 
браты”... 

Пра каго гэта я? Не, не пра беларусаў. Я гавару пра 
ўкраінцаў, пра народ, які выклікае ў мяне, мабыць, 
больш сімпатыі, чым ўсе іншыя нашы суседзі.

Але не толькі падабенства нашай гістарычнай долі 
выклікае гэту сімпатыю, а яшчэ і тое, што будаўніцтва 
ўкраінскай Украіны ідзе нашмат больш паспяхова, 
чым будаўніцтва беларускай Беларусі. Адной прычы-
ны, мабыць, няма, ёсць шэраг іх, аднак усё роўна, ці 
не можам мы пазычыць што-небудзь з украінскага 
вопыту і для сябе? Няўжо ж не?

Ёсць адна постаць, падобнай якой вельмі не ставала 
беларускаму нацыянальнаму руху, але якую меў рух 
украінскі. “Часам аж страшна робіцца ад адной думкі: а 
што, калі б таго “чарнявага студэнта” з Таўрыі не было 
ў нас у пачатку 20-х гадоў XX стагоддзя?” - сказаў пра 
гэтага чалавека адзін з яго блізкіх паплечнікаў Яўген 
Маланюк. Гэты чалавек - вядомы ўкраінскі публіцыст, 
палітычны дзеяч, літаратурны крытык, ідэолаг “інтэг-
ральнага” або “чыннага” ўкраінскага нацыяналізму 
Дзмітра Данцоў.

У пачатку сваёй палітычнай і публіцыстычнай дзей-
насці Данцоў аддаў належнае сацыялістычным ідэям і 
нават далучыўся да ўкраінскай сацыял-дэмакратычнай 
партыі. Аднак яшчэ перад Першай сусветнай вайной у 
яго творчасці з’явіліся выразныя антырасейскія тэн-
дэнцыі, якія ўмацоўваліся па меры аддалення Данцова 
ад таварышаў па партыі. Ён падкрэсліваў небяспеч-
насць для Украіны наследаваць прыклад паўночнага 
суседа і заклікаў украінцаў павярнуцца тварам да 
Захаду (звязаць геапалітычную будучыню з Нямеч-
чынай і Аўстра-Венгрыяй), пастаянна перасцерагаючы 
ўкраінскіх палітыкаў перад захапленнем сацыяліс-
тычнымі ідэямі, што паступалі з перадрэвалюцыйнай 
Расеі. «Роўнасць рабоў перад моцным гаспадаром 
і панам, - пісаў ён пасля падзей рэвалюцыі 1917г., 
- уяўлялася роўнасцю свабодных грамадзян, і леген-
да пра “дэмакратычную Расею” рабіла фармальнае 
спусташэнне сярод вульгарна мыслячых мас. Да гэтага 
далучылася новая легенда пра Расею - носьбіта палі-
тычнага і грамадскага прагрэса. Імпульсіўная гульня 
сіл у варварскім, некіраваным грамадстве, натуральны 

Пятае, “сінтэтычнае” патрабаванне абвешчанай 
дактрыны заключаецца ўва ўзвядзенні да ўзроўню 
дзяржаўнай палітыкі імперыялізму. “Імперыялізм, 
- заяўляе Данцоў, - гэта не толькі “здзірства”, але 
адначасова выкананне грамадскіх спраў у грамадскіх 
інтарэсах нацыямі, пакліканымі і ўпаўнаважанымі 
да таго. Ёсць вышэйшыя і непаўнацэнныя народы; 
якія ўмеюць кіраваць іншымі (і сабой), і народы, што 
гэтага не ўмеюць. ... Не толькі фанатычная і бескам-
прамісная павінна быць яна [усякая вялікая ідэя], але 
і служыць інтарэсам прагрэсу, як мы яго тут разуме-
ем, гэта значыць, як права дужых рас арганізаваць 
людзей і народы для ўзмацнення інсуючай культуры 
і цывілізацыі.

Вышэйпамянёнае права Данцоў прапануе ажыц-
цяўляць шляхам “творчага насілля ініцыятыўнай 
меншасці”. Гэта - шостае з патрабаванняў, на якіх 
пабудаваў сваю тэорыю аўтар “Нацыяналізму”. Ён 
падкрэслівае, што гэты сродак (гвалт) “не ёсць з 
тых, што могуць быць, а могуць і не быць. Агрэсія, 
праз якую новая ідэя прыходзіць да жыцця, не ёсць 
выпадковай, яна іманентная кожнай “тэалагічнай”, 
рэлігійнай або нацыянальнай ідэі, што прагне заняць 
на нейкай тэрыторыі, або ў галовах якойсьці масы 
месца ідэі сабе варожай.

Падводзячы вынікі свайго асноўнага твора, Дан-
цоў паўтарае за Ніцшэ: “мусім правесці асноўную 
пераацэнку вартасцей. “Фанатызм”, “інстынктыўныя 
адчуванні, “эмацыянальнасць” замест “разумовасці”, 
“дух нацыянальнай нецярпімасці”, усё, што аплёў-
валі ў нас, павінна рэабілітаваць свежае і маладое 
ўкраінства”.

Па словах С. Лянкаўскага, заданнем палітычных 
дзеячаў, якія імкнуліся стаць на чале руху супраціўлен-
ня ў Галіцыі, было падпарадкаваць плыні, “якія кіпелі 
ў розумах пакалення, што шукала шляху”. Данцоў 
стараецца гэтыя псіхалагічныя працэсы, што выбуха-
юць стыхійна, як непрыманне існуючай сапраўднасці, 
змацаваць, даць ім тэарэтычнае абгрунтаванне і на іх 
аснове перарабіць душу новага ўкраінца. Глеба, на 
якой вырасла гэта ідэалогія, абсалютна псіхалагічная 
[«Розбудова нацiї», Прага, 1928.—Ч.7-8.—С.273]. На 
хвалі гэтага “непрымання”, якое выкарысталі ства-
ральнікі будучай Арганізацыі украінскіх нацыяналістаў 
(ОУН) і ўзнікла ў 1929г. гэта арганізацыя. Фармальна 
не ўваходзячы ў ОУН, Данцоў стаў яе вядучым ідэола-
гам. У ОУН уваходзілі пераважна студэнты і моладзь. 
Няма пэўных даных пра колькасць сябраў арганізацыі, 
але паводле найбольш высокіх ацэнак яна дасягала 
20-і тысяч чалавек (1939). Аднак уплывы ОУН значна 
перавышалі колькасць яе сябраў. 

Уласцівы арганізацыі дух самаадданасці, які даход-
зіў да фанатычнай самаахвярнасці для нацыянальнай 
справы, аказаўся надзвычайна прываблівым для 
маладых людзей. Можна сказаць, што ідэалогія 
ОУН сфармавала палітычны светапогляд цэлага па-
калення заходніх украінцаў. Пасля вайны Заходняя 
Украіна стане тэрыторыяй, на якой будзе разгорнуты 
найшырэйшы ўва Усходняй Еўропе антысавецкі пар-
тызанскі рух, а яшчэ пазней заходнія ўкраінцы зро-
бяцца найбольш палітычна актыўнымі грамадзянамі, 
у многім дзякуючы якім Украіна стане такой, якою мы 
бачым яе сёння. Магчыма (хаця нават гэтай пэўнасці 
няма), Украіна была б незалежнай і без Данцова. Але 
ці не была б у ёй расейская мова другой дзяржаўнай, 
а гербам замест Трызуба - безаблічны вянок з калос-
ся? Хто ведае...

тэАрэтык чыннАгА 
нАцыянАлізмУ

выбух незадаволенасці у дэспатычна кіруемым краі - 
лічыліся праяўленнем каласальнай духоўнай энергіі, 
бездапаможныя канвульсіі зламанага дэспатычнай 
хваробай арганізма - прыкметай супраціўляльнасці і 
вялікай жыццёвай сілы” [Донцов Д. Культура примі-
тивізму. — Чаркасы, 1918.—С.8.]. 

У пачатку трэцяга дзесяцігоддзя ХХ стагоддзя 
Украіна апынулася ў вельмі складанай сітуацыі. 
Галіцыя ўвайшла ў склад Польшчы, у якой рэжым 
Пілсудскага праводзіў жорсткую палітыку адносна 
ўкраінскай этнічнай меншасці. Вялікія ўкраінскія тэ-
рыторыі адыйшлі Румыніі і Чэхаславакіі, а ўкраінская 
“дзяржаўнасць” існавала ў форме УССР. З сярэдзіны 
20-х гадоў ідэя ўкраінскай дзяржаўнасці перажывала 
сур’ёзны крызіс. Данцоў лічыў, што яе дэмакратыч-
ная мадэль была скампраметавана непаслядоўнай, 
шмат у чым дэструкрыўнай палітыкай Цэнтральнай 
Рады, а манархічная - такімі ж дзеяннямі гетманскага 
ўрада Скарападскага. Неабходна было знайсці новыя 
імпульсы для рэанімацыі волі ўкраінскага народа да 
суверэнітэту. Палітычныя поспехі радыкальных рухаў 
у многіх краінах дазвалялі спадзявацца, што ўнясенне 
іх асноўных пастулатаў у стратэгічныя канцэпцыі лю-
бой нацыянальнай ідэі будуць мець пазітыўныя вынікі. 
Стаўку на гэта зрабіў і Д.Данцоў, які з 1921г. жыў у 
Львове. Квінтэсэнцыяй яго тэарэтычных распрацовак 
стаў вядомы твор “Нацыяналізм” [беларускі пераклад: 
http://www.luxveritatis.at.tut.by/ddnacblr.pdf]. 

Абапіраючыся на ідэі філасофскага ірацыяналізму 
Шапенгаўэра, Гартмана і асабліва Ніцшэ, а таксама 
другіх філосафаў аўтар “Нацыяналізму” заклікаў 
раз і назаўсёды адмовіцца ад рацыянальнага све-
таўспрымання. Замест гэтага, галоўнае месца ў ім 
павінна была заняць воля да жыцця. Праяўленні волі, 
інтэрпрэтаваў Данцоў ідэі “філасофіі волі”, гэта «нішто 
іншае, як асалода пашырэння, выступлення па-за 
ўласныя межы”. [Донцов Дмитро. Нацiоналiзм.—Лон-
дон–Торонто, 1966. - с.233] Бо “экспансія - не толькі 
самасцвярджэнне ўласнай волі да жыцця, але і адмаў-
ленне яе ў іншых”.

Адсюль выводзіліся два першыя патрабаванні чын-
нага нацыяналізму: «узмацняць волю нацыі да жыцця, 
да ўлады, да экспансіі» і “імкненне да барацьбы, ды 
свядомасць яе неабходнасці”.

Данцоў выдзяляе як наступныя патрабаванні ва-
лявога нацыяналізму - рамантызм і дагматызм ува 
ўспрыманні данай ідэалогіі. Першы павінен жывіцца 
легендай “апошняга бою”, адмаўленнем “таго, што 
ёсць”, захапляльнай карцінай “катастрофы, што 
прынясе новае”. Другі - з’явіцца “ў суправаджэнні 
катэгарычнага загаду, пачуцця, што наказвае абса-
лютнае паслушэнства”.

Аб’ядноўваючы гэтае паняцце, Данцоў адзначае: 
“ілюзіянізм” з’яўляецца сінтэзам абодвух: ён проці-
пастаўляе “знадворнапачуццёваму” - ірацыянальнае, 
надзнадворнапачуццёвае, канкрэтнаму - нябачнае і 
невядомае, і гэта “тэалагічнае” ў ім; і ён проціпастаўляе 
довадам голую афірмацыю, і гэта “дагматычнае ў ім”. 

Аднымі з галоўных патрабаванняў чыннага нацы-
яналізму да яго паслядоўнікаў Данцоў лічыў фанатызм 
і амаральнасць. Паводле яго меркавання, нацыяналь-
ная ідэя павінна быць “амаральнай”, гэта значыць не 
кіравацца прынцыпамі “агульначалавечых” каштоў-
насцей дробных буржуа. Ажыццяўляць амаральную 
палітыку павінен фанатык, які “лічыць сваю праўдай 
праўдай, адкрытай яму небам, агульнай, якая мае 
быць прынятая іншымі. Адсюль яго агрэсіўнасць і 
нецярпімасць да іншых поглядаў”.



КУЛьТУРА
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Кожнае пакаленне мае свой шлях і кожнае пака-
ленне сутыкаецца з неразуменнем грамадства 
увогуле і старэйшага пакалення ў прыватнасці. 
Грамадства заўседы коса глядзіць на таго, хто 
не такі, як усе.

Грамадства яго не любіць. Яно усяляк спрабуе 
навязаць яму свой пункт гледжання. Але такі чалавек 
заўсёды сам вырашае, якім шляхам яму ісці і што 
рабіць са сваім жыццём.

Такіх людзей няшмат, але яны ёсць. Іх можна 
ўбачыць паўсюль: ва універсітэце, у краме, проста на 
вуліцы. Яны з выклікам глядзяць табе ў вочы, а ты 

ганарліва дзярэш нос і думаеш: “Як можна быць такім 
дурным? Губляць час на нейкія дробязі?” Ты ведаеш, 
іх называюць панкамі. Існуе шмат розных поглядаў 
на субкультуру панкаў, але я , правёўшы даволі доўгі 
час ў асяроддзі такіх людзей, з упэўненасцю кажу: 
яны файныя. Файныя не тым, што “забіваюць” на 
ўсё і ўсіх, а менавіта тымі непаўторнымі адносінамі 
да саміх сябе, сваіх сяброў і ўвогуле да жыцця. Але 
спачатку давайце трошкі паглыбімся ў гісторыю ўз-
нікнення гэтага руху.

Рух панкаў ўзнік у процівагу руху хіпі і з’яўляецца 
яго антыподам: адмаўленне вольнага сэксу, прапа-
ганда насілля і г.д. Але адначасова ёсць шмат чаго 
агульнага: адмаўленне палітыкі, імкненне да асабістай 
свабоды, нянавісць да вышэйшых слаёў грамадства.

Кажуць, панк пачаўся тады, калі скончыўся the 
Beatles. Замест радаснага “YEAH!YEAH!YEAH!” аду-
сюль панеслася змрочнае “NO!NO!NO!’ Са з’яўленнем 
панкаў з’явіўся свой асабісты стыль вопраткі: падра-
ныя джынсы, касуха, экзатычнае прычэсванне, разма-
ляваныя ў розныя колеры валасы і твар – так выглядаў 
звычайны панк ў 70-х. Але знешні выгляд сучасных 
панкаў далёкі ад ідэала тых гадоў. Іх уніформа – берцы 
(цяжкія “армейскія” боты) цi кеды, джынсы, касуха. 
Зразумела, ўсё ў цёмных колерах.

Светаўспрыманне панкаў можна сцісла ахаракта-
рызаваць так: “Я агідны і не прызнаны грамадствам, 
але я ганаруся ўсім гэтым!”

Само існаванне панкаў - гэта пратэст грамадскаму 
парадку i альтэрнатыва сістэме, у якой мы жывём. Іх 
філасофія не цяжкая для разумення. Яны не вераць 
у каханне, парадак і мір. Яны не прызнаюць апты-
містычную будучыню. У разуменні панкаў зямлю не 
чакае нічога добрага – толькі войны, экалагічныя 
катастрофы і эпідэміі.

Панкі прапаведуюць анархію. Яны лічаць, што 
дзяржава не аб’ядноўвае грамадства, а наадварот, 
разбурае яго, падзяляе людзей на класы, перашка-
джае паўнавартасна жыць і кіраваць сваім жыццём. 
Дзяржава толькі абараняе ўладу, маёмасць і інтарэсы 
гаспадароў жыцця, ўтрымліваючы людзей ў падпарад-
каванні (у гэтым штосьці ёсць, ці не праўда?).

ПАнкі: СПоСАб жыцця
Са свайго асабістага досведу магу сказаць, што 

панкі маюць надзвычайнае пачуццё гумару, але разам 
з гэтым яны агрэсіўныя, часам бязлітасныя. Жывуць 
па прынцыпу “Я заўсёды буду супраць”. Сярод іх ёсць 
наркаманы, алкаголікі, як і сярод рэпераў, скінхедаў, 
гомасексуалістаў.

З панкамі цікава паразмаўляць пра бацькоў, ка-
ханне, проста пра жыццё, бо яны бачаць тое, чаго не 
жадаем бачыць мы. Панкі – гэта людзі ў пошуку. Яны 
не спыняюцца на дасягнутым і ведаюць, што патрэбна 
ісці далей. Яны тыя, хто кожны дзень паказвае нам іс-
наванне чагосьці яшчэ, акрамя паўсядзённых клопатаў 
і непатрэбных хваляванняў.

Ім добра ТАК. Толькі не трэба перашкаджаць.

“Пісаць мэмуары мне, напэўна, зарана…” Але 
ёсць такія перыяды ў жыцці – быццам бы самі 
сабой – маленькае асобнае жыццё! Не можаш 
успомніць пра яго без усмешкі, і забыць таксама 
хутка не можаш…

Зараз мне 19. Пішу, а ў галаве несвядома пракруч-
ваюцца падзеі. Пракруцім на чатыры гады назад…

Мне 15. Звычайная школьніца. Сумныя вучэбныя 
дні. Бацькі прымушаюць сядзець за падручнікамі, а 
мне хочацца на вольную волю. Хочацца, каб ніхто не 
даваў загадаў, што рабіць, з кім сябраваць і як апра-
нацца. Выходжу з хаты, запальваю цыгарэту, іду сама 
не ведаю куды… Іду…

Каля прыпынку “Багданчука” мой позірк падае на 
вялічэзную будоўлю. Любіла я з дзяцінства лазіць па 
такіх месцах! Прабіраюся па сходах, асцярожна абы-
ходжу ямы, і нечакана сутыкаюся з натоўпам падлет-
каў. У рваных джынсах, чорных саколках з надпісамі 
“Punk’s not dead”, кедах, абвешаныя значкамі, шпіль-
камі і ланцугамі. Ведаю я багата пра такіх людзей, 
але ў такой кампаніі раней не тусіла. Выгляд у мяне 
прыкладна такі ж, як у іх – яны адразу заўважаюць Наталля ГАГАЛЮК

“сваю”, вітаюцца. Знаёмімся, частую 
іх цыгарэтамі… Цяпер гэтая кампанія 
– панкі – мой своеасаблівы прытулак.

Прынялі мяне не адразу і не ўсе: хлопцы з большай 
цікавасцю, дзяўчаты – крытычна аглядалі. Усе былі 
майго ўзросту ці малодшыя, некалькі з іх былі гады 
на 2-3 старэйшыя за мяне. З імі мне весела. Адчуваю, 
што тут мяне разумеюць: усім хочацца незалежнасці 
ад гэтага свету, усе хочуць пазбавіцца нейкага прыг-
нёту, неразумення з боку грамадства. 

Увесь свой час я праводжу тут. Не займаемся нічым 
такім: палім, п’ем, іграем на гітарах, часам збіраемся 
“мутузіць” нейкіх рэпераў ці гопнікаў. Мне няма 18, 
таму пачынаюцца прывады ў аддзяленні міліцыі за тое, 
што не ў той час знаходжуся не ў тым месцы.

Гэта працягваецца. Працягваюцца і сваркі з баць-
камі. Мяне намагаюцца пераканаць… Я нікога не 
слухаю… Жыву, як хачу… Жыву… Мо, успамінаў 
пра гэтае жыццё сапраўды хопіць, каб напісаць 
мэмуары…

Чакаеце працягу? Толькі я не ведаю, якім момантам 
скончылася маё жыццё побач з гэтымі людэьмі. Не 
паступова і не рэзка. 

Было дрэннае, было добрае. Я шмат чаго вынесла 
для сябе з некалькіх год такога жыцця! Панк – гэта 
не знешні вобраз бруднага анархіста, які ідзе супраць 

грамадства і пратэстуе, панк – гэта душэўны спосаб 
жыцця, гэта прага асабістай свабоды, гэта нянавісць 
да дурных абмежаванняў. Не адразу, але я зразу-
мела, што знешнасць – не тое, па чым можна зараз 
пазнаць панка. Жаданне вызначыцца з масы знешне 
– гэта самая дробязь. Не абавязкова насіць драныя 
джынсы, іракез, паліць і піць піва, каб цябе называлі 
панкам… Бунт, жаданне змагацца – гэта ўнутраная 
натура панка. Няма ўжо той кампаніі: кожны сам па 
сабе. Я часта сустракаю паасобку гэтых людзей. Па-
глядзіш – і падумаць не можаш, што гэта той самы… 
А ўнутры яны ўсё тыя ж…

Нічога асаблівага ў гэтым жыцці не было, як можа 
падацца на першы погляд. Але асаблівасці пачынаеш 
заўважаць значна пазней… Тут я сустрэла першае 
сапраўднае, праўда, неўзаемнае каханне; тут былі 
першыя шкодныя звычкі, і пазбавілася я ад іх такса-
ма тут; тут я пачала шукаць сябе, як асобу, часам не 
без юнацкага максімалізму; тут знайшла сапраўдных 
сяброў і адчула, што такое здрада…

Калі вы паглядзіце на мяне знешне, наўрад ці 
скажаце, што я панк ці калісьці ім была. Але ўнутры 
захавалася тая ж прага да змагання і пратэсту, можа 
толькі ў іншым выглядзе…

ці самавыяўленне?

быць ПАнкАм…

Фота: ByMedia.net Фота: ByMedia.net

Кася ЯГОРАВА



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

ці ПАтрэбнА белАрУСі
Решение о начале строительства атомной элек-
тростанции в Беларуси, принятое недавно без 
широкого общественного обсуждения, без учета 
мнения граждан нашей страны, без всестороннего 
изучения проблемы специалистами не может рас-
цениваться как ответственное и взвешенное. 

Действительно ли, по словам А. Лукашенко, “без 
атомной электростанции Беларусь не проживет, и 
поэтому строить АЭС надо, и мы будем ее строить”, а  
“создание собственной ядерной энергетики является 
безальтернативным вариантом гарантии нашей наци-
ональной безопасности”? Что может принести в нашу 
страну “мирный атом”, кроме “гарантий”?

1. Здоровья населению аэс 
не приБавит.

Известно, что даже при работе в штатном режиме, 
без аварий и инцидентов, любая АЭС наносит су-
щественный вред биосфере и населению. Этот вред 
связан с неизбежными выбросами образующихся в 
реакторе радионуклидов и подтвержден многочис-
ленными исследованиями. Вот только несколько 
фактов из тысяч.

Результаты исследований, проведенных учеными 
из Медицинского Университета Южной Каролины, 
показали, что заболевания лейкемией выше у детей и 
молодых людей, живущих вблизи АЭС. Ученые изучи-
ли доклады о положении со здоровьем населения, жи-
вущего вблизи 136 ядерных объектов в США, Канаде, 
Великобритании, Германии, Испании и Германии.

 Коалиция предупреждения рака США представила 
результаты обследования 268 графств, распола-
гающихся на расстоянии до 80 км вокруг военных 
атомных производств и 46 гражданских АЭС. Зафик-
сировано существенное увеличение смертности от 
рака груди в обследованных районах. 

Опубликованы результаты эпидемиологического 
исследования состояния здоровья детей, живущих в 
окрестностях пяти АЭС США после их закрытия: “Форт 
Сант Врейн” (Колорадо), “ЛяКрос” (Висконсин)”, 
“Миллстоун/Хаддам Нэк”, “Ранчо Сэко” (Калифорния) 
и “Троян” (Орегон). В первые два года после закрытия 
АЭС младенческая смертность в секторе 64 км с под-
ветренной стороны от АЭС упала на 15-20 %.

Согласно данным исследований, проведенных по 
заданию Федерального ведомства радиационной 
безопасности, заболевание лейкемией среди детей 
в возрасте до пяти встречается тем чаще, чем ближе 
они проживают к одной из 16 действующих в Германии 
АЭС. Получены доказательства, что даже безаварийно 
работающие АЭС несут угрозу для здоровья.

Можно дальше перечислять факты, но главное, 
чтобы о них знали граждане Беларуси, которым, по 
моему убеждению, принадлежит право решать, быть 
или не быть атомной станции  в нашей стране.

2. дешевая энергия – это миф. 
Главным преимуществом электроэнергии, вы-

рабатываемой на АЭС, сторонники строительства 
атомной станции считают ее дешевизну по сравнению 
с угольными и газовыми. Действительно, топливная и 
эксплуатационные составляющие стоимости выраба-
тываемого электричества меньше на АЭС, нежели на 
тепловых электростанциях. Но капитальные затраты 
выше в несколько раз! К примеру, стоимость нового 
ядерного энергоблока финской АЭС “Олкилото”, 
тендер на строительство которой выиграл “Фрама-
том”, составляет 3 млрд. евро. Это в 3.5-7 раз выше 
стоимости строительство ТЭС с парогазовыми уста-
новками, которые, к тому же, могут быть введены в 
строй в 3 - 4 раза быстрее, чем АЭС.

Большинство методик расчетов, используемых для 
доказательства выгоды атомной энергетики, не учи-
тывают истинные расходы на демонтаж отработавших 
ресурс станций, который может растянуться на деся-
тилетия и даже столетия. А эти расходы сопоставимы 
со стоимостью строительства станции, но вот только 
нести их будут наши потомки.

В Великобритании затраты на снятие с эксплуа-
тации одного блока уже сегодня составляют около 
500— 600 млн ф.ст. Принятая стратегия снятия АЭС 
с эксплуатации предполагает удаление активной зоны 
через 100 лет после останова блока. Общая сумма 
обязательств по демонтажу государственных ядер-
ных установок Великобритании достигает примерно 
48 млрд. ф. ст.!

В Швеции первый энергоблок АЭС “Barseback” 
мощностью 600 МВт был остановлен в 1999г., второй, 
имеющий такую же мощность - в 2005г. Шведским 
налогоплательщикам закрытие каждого из блоков 
обошлось в 600 миллионов евро.

В мире быстрыми темпами растет стоимость вы-
воза, переработки и захоронения ядерных отходов. 
Многие страны вообще запретили ввоз на свою тер-
риторию «чужой» ядерной грязи. Ужесточение мер 
безопасности, которые, безусловно, будут приняты в 
будущем, значительно увеличат эти расходы.

Электроэнергия, вырабатываемая АЭС, дешева 
лишь до тех пор, пока в нее не включают стоимость 
обращения с отходами, а атомные станции получают 
субсидии из бюджета.

3. «атомного ренессанса не 
предвидится». 
Везде, кроме Беларуси и Ирана.

Мировая статистика с 1985г. демонстрирует неук-
лонное снижение темпов роста ядерной энергетики, 
который поддерживается сегодня, по существу, только 
стремлением “азиатских тигров” любыми способами 
добиться энергетической независимости, а также ядер-
ными амбициями Ирана и, возможно – Бразилии. 

Европейские страны не спешат, в отличие от Бела-
руси форсировать атомные стройки. В настоящее вре-
мя только в двух странах Западной Европы имеются 

конкретные планы строительства новых блоков АЭС: 
в Финляндии и Франции. В Финляндии строительство 
уже ведется, причем –это первая ядерная стройка в 
Западной Европе с 1991г. 

Германия, Испания, Швеция, Бельгия, Италия, Авс-
трия, Дания приняли законодательный запрет на раз-
витие и использование атомной энергии в будущем. 
Одни постепенно выводят станции из эксплуатации, 
а другие (Италия) остановили их вовсе. 

В США с 1973г. не было ни одного выполненного 
заказа на новые реакторы. 

Среди основных факторов, сдерживающих разви-
тие ядерной энергетики, специалисты выделяют не 
решенную на практике проблему изоляции радио-
активных отходов, сохраняющуюся потенциальную 
опасность распространения делящихся материалов и 
ядерного терроризма (недееспособность существую-
щих механизмов сдерживания наглядно продемонс-
трирована КНДР), безопасность собственно ядерных 
установок (проблема как таковая и сопутствующий 
повышению уровня безопасности рост затрат), инвес-
тиционная проблемность атомной энергетики.

В то же время процесс отказа от использования АЭС 
в мире замедлен тем, что ряд стран, поддавшись на 
уговоры или давление атомного лобби, продолжают 
планировать развитие атомной энергетики и строят 
АЭC. В некоторых странах нетрудно проследить связь 
этих планов с национальными программами ядерного 
вооружения.

      Динамика прироста “ядерной”
 электроэнергии на АЭС мира.

Брагін. Зона.



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

Юрый ВАРОНЕЖЦАЎ

Прэс-служба “ДЗЕДЗІЧА”

Гарадская арганізацыя Партыі БНФ

АтАмнАя СтАнцыя
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, (029) 523-19-70.

Увага!!!
Абвяшчаецца дадатковы набор карэспандэн-
таў у склад рэдакцыі бюлетэня “Дзедзіч”
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў 
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- Выказаць свае думкі,
- Навучыцца пісаць артыкулы,
- Зірнуць на акаляючы свет вокам журналіста,
- Стаць ля вытокаў стварэння новай моладзе-
вай газеты,
просім звязацца з намі па тэл.: 
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 782-88-81 (Павал).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.

4. свяЗь политического и 
топливного аспектов. 
Увеличение зависимости от дорогого сырья. 

При анализе публикаций последних лет возникают 
серьезные сомнения в том,  что страны ЕС будут в вос-
торге от намерений Беларуси и окажут нам содействие 
в появлении столь небезопасного объекта.

В странах Западной Европы, принявших решение 
об отказе от ядерной энергетики, особенно, в Австрии, 
Дании и Норвегии зреет недовольство в отношение к 
развитию таковой в странах Восточной Европы. “ЕС не 
должен поддерживать ядерные планы новых членов”, 
- заявила недавно влиятельный европейский политик, 
член СДПА У. Сима (Австрия). “Финансовый кран 
ядерной энергетике в Европе должен быть закрыт раз 
и навсегда”. Можно представить, как отнесутся наши 
европейские соседи к появлению белорусской АЭС. 

Я уже не говорю о, мягко говоря, весьма напряжен-
ных отношениях официальной Беларуси с США, кото-
рые также вряд ли будут способствовать появлению 
ядерного объекта на нашей территории. А влияние 
американцев на страны, которые могли бы построить 
станцию и продать топливо для нее, велико.

Таким образом, и строителем нашей станции, и 
поставщиком топлива, и складом для отходов, скорее 
всего, будет Россия. Страна, которая сама испытывает 
проблемы с ядерным топливом. Добыча урана в Рос-
сии составляет всего 3,3 тыс. т в год, в то время как 
ежегодная потребность – 20,5 тыс. т урана. В насто-
ящее время  используются складские запасы (кото-
рые, естественно, сокращаются). Проблему импорта 
удалось решить, да и то частично,  только в 2006г., 
заключив долгосрочные соглашения с Казахстаном 
и Узбекистаном.

Не исключено, что ядерное топливо к моменту 
окончания строительства белорусской АЭС значи-
тельно подорожает. За последние 7-8 лет стоимость 
уранового концентрата возросла в 14 раз!  Прогнозы 
МАГАТЭ сводятся к тому, что к 2010г. на рынок посту-
пит на 5,7 тыс. тонн урана меньше, чем требуется для 
обеспечения жизнедеятельности реакторов.

 Вот так «гарантия национальной безопасности»! 
Опять один поставщик, опять монопольные цены.

Но и такого топлива хватит ненадолго. По данным 
экспертов, общий ресурс энергии, содержащийся в 
достоверных запасах природного урана, оценивается в 
40 миллиардов тонн н.э.(н.е. - нефтяной эквивалент), 
что в семь раза меньше ресурсов энергии в достовер-
ных запасах нефти и газа.

5.специфические риски в   
несвоБодном оБществе.

Мое твердое убеждение: в стране, где общече-
ловеческие ценности не разделяются действующим 
политическим руководством, нельзя иметь такие объ-
екты, как АЭС. Не дай Бог, на станции, которая будет 
построена, произойдет серьезная авария, население 
опять, как и в 1986г.,  узнает о ней из сообщений 
зарубежных радиостанций. В закрытом обществе 
повторение Чернобыля неизбежно.

Граждане страны никогда не узнают, во сколько 
обошлось строительство станции, кто и сколько на 
нем заработал, была ли альтернатива столь дорого-
му проекту. А сама его реализация в условиях нашей 
политической модели будет сопряжена с серьезными 
утечками инвестированных средств «налево».

Компенсации населению, живущему в окрестностях 
АЭС, выплачиваемые в большинстве стран мира, вряд 
ли будут предусмотрены в Беларуси. В стране, где лик-
видированы льготы уже пострадавшим от «мирного 
атома» гражданам.

Финансирование строительства и эксплуатации 
АЭС в странах, где доля производимого ими элек-
тричества действительно велика, осуществляются 
большей частью частными инвесторами. Существует 
опасность того, что в Беларуси эти затраты лягут серь-
езным бременем на государственный бюджет в ущерб 
и без того куцым социальным программам. 

В тоталитарном обществе экономические успехи 
не всегда связаны с качеством и уровнем жизни 
граждан. Часто используемый сторонниками АЭС 
тезис о необходимости наращивания производства 
электроэнергии на душу населения (якобы, верный 
путь к цивилизации) легко разбивается цифрами, 
иллюстрирующими небольшую разницу в душевом 
производстве электричества, к примеру, в СССР (да 
и России) со странами, где уровень жизни выше в 
разы. Были годы, когда СССР производил электри-
чества на душу строителя коммунизма больше, чем 
было среднедушевое производство этого продукта 
в Великобритании, Австрии, Германии и.т.д. Даже в 
самом «нищем» 1993 г. по производству электроэнер-
гии на душу населения Россия занимала 13-е место 
в мире (6297 кВтч). 

Большинство развитых стран мира за последние 
годы или не увеличили вовсе душевое производство 
электроэнергии, или увеличили его на величину, неп-
ропорционально малую по отношению к росту уровня 
жизни населения за этот же период.

Не в электричестве, видно, дело!

6. нУжен референдУм!
В нормальных странах решения по проблемам, 

затрагивающим интересы большой группы населения, 
принимаются обществом, а не только политиками. 
Проблема ядерной энергетики – не исключение. 
В мире были проведены десятки референдумов, 
которые дали как негативные, так, к сожалению, 
и позитивные результаты для атомных лоббистов. 
Примеры:

- Австрия приняла безъядерную доктрину, ут-
вержденную на всенародном РЕФЕРЕНДУМЕ, за-
прещающую строительство и эксплуатацию АЭС на 
территории страны.

- в Италии после проведения общенационального 
РЕФЕРЕНДУМА принято решение полностью отка-
заться от ядерной энергетики.

- В 1994г. жители Yenliao (Тайвань) подавляющим 
большинством (96,2%) проголосовали на РЕФЕРЕН-
ДУМЕ против строительства атомных реакторов. 

- На первом в Японии РЕФЕРЕНДУМЕ по пробле-
ме ядерной и энергии в 1996г. в г. Maki (префектура 
Niigata), 60% населения города проголосовало против 
предоставления земли под строительство АЭС.

- Через год после аварии на АЭС Three Mile Island 
в 1980г. в Швеции был проведен РЕФЕРЕНДУМ, по 
результатам которого парламент разрешил фирмам 
эксплуатацию 12 энергоблоков АЭС, которые дейс-
твовали или строились, но запретил строительство 
новых блоков.

- В России в период, когда демократия в этой 
стране развивалась,  было проведено несколько РЕ-
ФЕРЕНДУМОВ, запретивших строительство или экс-
плуатацию конкретных АЭС. Сегодня в силу известных 
причин попытки инициирования новых референдумов 
подавляются властями.

Разумеется, референдум — сложный и дорогой 
способ принятия решений, но он является  наиболее 
объективным. И действительно, только благодаря 
инициированию и проведению референдумов во 
многих странах удавалось остановить авантюрные 
проекты, поддерживаемые как государством, так и 
группами заинтересованных в них граждан. 

Вместе с тем практика показывает, что конститу-
ционное право на референдум очень трудно реали-
зовать. Особенно в нашей стране, где любая иници-
атива по его проведению натолкнется на активное 
противодействие власти, а сам процесс голосования 
подвержен манипуляциям. Тем не менее, широкая об-
щественная кампания, основной идеей которой будет 
требование проведения референдума по проблеме 
строительства АЭС, позволит повлиять на ситуацию, 
кажущуюся сегодня тупиковой.

физик, кандидат технических наук, ответственный секретарь 
Комиссии Верховного Совета  СССР по рассмотрению причин 
аварии на Чернобыльской АЭС и оценке действий должност-

ных лиц в послеаварийный период.



АДПАЧЫНАК
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)
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• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 01.06.2008 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: Н. Гагалюк, П. Дайлід, Н. Гурына, А. Дземідзюк, 
С. Лазенка, Я. Скрабец. Адказны сакратар: П. Белавус.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41,  (029) 782-88-81.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы 
для далейшай палемікі
• Наклад 299 асобнікаў

дАрэчы

Жаніх і нявеста. Ён:
- Выбач, што я ўчора не з’явіўся. Хлапечнік...
- На хлапечніках заўсёды куча дзевак.
- Не, гэта хлапечнік, туды дзевак не бяруць.
- Ты што, думаеш я ніколі на хлапечніках не была?!

***
Хлопец - бландынцы:
- 67% усіх бландынак - тупыя.
- А я ўваходжу ў астатнія 13%!

***
Паводле даследаванняў, траціна брытанцаў пакутуе 

ад параноі. Жыхары Вялікабрытаніі лічаць, што за імі 
назіраюць або пераследуюць.

Дадзеныя вынікі былі атрыманыя шляхам аналізу 
электроннай і SMS-перапіскі жыхароў Злучанага 
Каралеўства, а таксама запісаў з вулічных камер 
назірання.

***
- Вы чытаеце французскія любоўныя раманы?
- Не. Я гляджу нямецкія.

***
Ідзе экскурсія па атамнай электрастанцыі. За 

шклом два мужыка, апранутыя ў адмысловыя суп-
рацьрадыяцыйныя строі, вельмі акуратна нясуць 
маленькі цюбік.

 Мужык пытае ў экскурсавода:
 - Выбачце, а што будзе калі яны выпусцяць гэты 

цюбік? 
 - Ды ў прынцыпе нічога не будзе...У радыусе 115 

кіламетраў.
***

У расейскіх показках украінцы пераважна тупыя 
і сквапныя.

Але дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ва 
ўкраінскіх показках расейцы пераважна мёртвыя.

***
Маленькі хлопчык напісаў Дзеду Марозу:
“Дашлі мне, калі ласка, браціка”.
Дзед Мароз адказаў:
“Няма праблем. Дашлі мне сваю маму”.

***
Калі 16-гадовай дзяўчыне прапаноўваюць 

пазнаёміцца з хлопцам, яна пытае: Ці прыгожы ён?
20-гадовая пытае: Ці добры ён? 
А дзяўчыны пасля 25 гадоў пытаюць: Дзе ён?

***
- Дзяўчынка, дзяўчынка! Скажы тэлефон, я за-

помню!
- Ну запамінай, матэматык: восемдзесят дзевяць 

мільярдаў сто дваццаць сем мільёнаў семсот дзевя-
носта чатыры тысячы сто пяцьдзесят тры.

***
Ідзе мужык па дарозе, а па ёй мясцовы жыхар на 

возе едзе.
Мужык:
- Скажыце, калі ласка, да Таліна далёка?
- Не, не талёка.
- Падвязіце.
- Сяттай.
Едуць гадзіну, другую, трэцюю. Мужык не вы-

трымлівае:
- Скажыце, калі ласка, да Таліна далёка?
- Цяппер талёка.

Каб правесці вечар у таварыстве дзвюх прыгожых 
дзяўчын, патрэбна адна непрыгожая дзяўчына і літр 
гарэлкі!

***
Нішто так не цешыць мужчынскага самалюбства, 

як жанчына з мініятурнымі далонямі.
***

Бландынкі носяць сонечныя акуляры на валасах, 
таму што, калі іх апрануць на нос, то становіцца цём-
на і страшна.

***
Мама прыехала на вячэру да свайго сына Сашы, які 

жыў у адной кватэры з суседкай Вікай. 
За вячэрай мама маўчала, адзначыўшы пра сябе 

прыгажосць суседкі. Яна раней падазравала наяў-
насць сувязі паміж гэтай парачкай, і гэты факт толькі 
ўзмацніў яе цікаўнасць. Назіраючы пасля вячэры за іх 
зносінамі, мама задумалася, ці ёсць нешта большае 
паміж Сашай і яго суседкай, чым яна ўбачыла. 

Здагадаўшыся пра думкі мамы, Саша катэгарычна 
заявіў: “Я ведаю, пра што ты думаеш, але запэўніваю 
цябе, мы з Вікай толькі суседзі”. 

Праз тыдзень Віка звярнулася да Сашы: 
- Пасля таго, як у нас вячэрала твая мама, я не 

магу знайсці срэбную цукарніцу. Спадзяюся, гэта не 
мама яе ўзяла?

- Я не думаю, але я напішу ёй на e-mail, проста каб 
быць упэўненым.

І ён сеў, і напісаў:
“Дарагая мама, я не хачу сказаць, што ты ЎЗЯЛА 

цукарніцу, я таксама не кажу, што ты НЕ БРАЛА яе. 
Проста факт застаецца фактам - пасля твайго прыходу 
срэбная цукарніца знікла. З любоўю, Саша”.

Праз некалькі дзён ён атрымаў адказ ад мамы:
“Сынок, я не кажу, што ты СПІШ з Вікай, я таксама 

не сказала, што ты НЕ СПІШ з ёй. Але факт ёсць факт: 
калі б Віка спала ў СВАІМ ложку, яна даўно знайшла 
б там цукарніцу. З любоўю, мама”.

***
Дзяўчына тэлефануе свайму хлопцу:
- Прывітанне! Прыходзь да мяне ўвечары. Бацька, 

праўда, у хаце, але ён не паднімаецца з ложку - учора 
моцна пабіў нагу.

- На жаль, нашае спатканне прыйдзецца адкласці. 
Я таксама ляжу - у мяне жудасна баліць тое месца, аб 
якое твой бацька пабіў нагу.

***
Юнак не ведае, што купіць сваёй дзяўчыне на дзень 

нараджэння і пытае ў маці:
- Мама, калі б табе заўтра спаўнялася васемнац-

цаць, што бы ты жадала атрымаць у падарунак?
- Нічога больш, - уздыхнула маці.

***

я цяБе УгУ 
- Ты мяне кахаеш?
- Угу.
- Ну, што значыць “угу”?
- Кахаю-кахаю.
- А чаму ты кажаш так, быццам хочаш адчапіцца?
- У сэнсе?
- Ну што значыць “кахаю-кахаю”?
- А што гэта па-твойму значыць?
- Па-мойму гэта значыць - “ад...ісь”.
- Я не разумею, што ты хочаш?
- Каб ты сказаў “кахаю”.
- Але я сказаў “кахаю” нават два разы.

- Ты не так сказаў.
- А як трэба было сказаць?
- Трэба было сказаць “кахаю”.
- Ну добра, кахаю.
- Выдатна!
- Ты задаволеная?
- Не.
- Што яшчэ не так?
- Ну чаму ты не можаш сказаць проста “кахаю”? На-

вошта дадаваць гэта “ну добра”, тыпу, я цябе за...ала!
- Блін.
- За...ала, так?
- Ты што, здзекваешся?
- Проста скажы “кахаю”!
- Кахаю!
- Ну вядома… Кахаеш… Пасля 10 хвілін угавораў.
- …
- Так, табе здаецца, трэба прызнавацца ў каханні?
- Я не прызнаваўся, я проста сказаў тое, што ты 

прасіла.
- То бок, для цябе гэта нічога не значыць?
- Што значыць “не значыць”?
- Гэта значыць, калі б я не папрасіла, ты б не 

сказаў.
- Але я ж сказаў!
- Толькі таму, што я папрасіла.
- Я да гэтага сказаў.
- Што ты сказаў?
- Што кахаю.
- Не! Ты сказаў “угу”.
- Ды якая розніца?
- Ты не бачыш розніцу паміж “кахаю” і “угу”?
- Я не бачу!
- Ну тады давай я буду казаць табе “я цябе угу”.
- Хахахаха!
- Што смешнага?
- Нічога. Фраза смешная.
- Так, абас...ца, як смешна!
- Ну чаго ты завялася?
- Таму што ты мяне не кахаеш!
- З чаго ты ўзяла?
- Таму што калі б ты мяне кахаў, ты бы сказаў “ка-

хаю”, а не “угу”.
- Так. Усё. Не выводзь мяне…
- І наогул. Калі бы ты мяне кахаў, ты сказаў бы гэта 

сам, а не чакаў, калі я цябе спытаю!
- А я і не чакаў!
- Калі б я была ўпэўненая ў тваім каханні, я бы не 

пытала!
- Ды чаму ж ты не ўпэўненая ў маім каханні?
- Таму што…
- Я сказаў “угу”?
- Угу.
- Дурніца.
- Угу.
- Ну ідзі сюды…
- Я такая дурная…
- Жудасна дурная.
- Увесь час раблю скандал на пустым месцы.
- Істэрычка мая.
- Пойдзем спаць?
- Даўно пара…
- Прабач, што я на цябе накрычала.
- Добра, усё. Зачынілі тэму. Пойдзем спаць...
- Абдымі мяне.
- :)
- Ты мяне кахаеш?


