
На цябе, наша моладзь, надзея
Нашай сумнай забранай зямлі;
Твой арліны палёт цьмы разьвее
І запаліць век вечны агні.

Ты разбудзіш прыспаныя сілы
І на вольны паклічаш прастор
З забыцьця беспрасьветнай магілы
Да бліскучага сонца, да зор.

Ты на бацькаўскім, моладзь, кургане
Узьнясеш нездабыты пасад,
Што расточыць сваё панаваньне
На ўвесь край, дзе сягне твой пагляд.

Табе будуць ня страшны заломы,
Злыя ворагі, іх варажба:
Долю, праўду з маланак і громаў
Твае выкрасяць гарт, барацьба.

Схамяніся-ж ты, моладзь арліна!
У бок другі віхры веяць прымусь,
Бяры сьветач, ідзі за судзьбінай,
Ідзі з словам сьвятым: Беларусь!

23.01.1914
Янка Купала

(захаваны правапіс аўтара)
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аДліга?
Некаторыя беларускія аналітыкі, гаворачы пра 
вызваленне палітычных вязняў а. Казуліна, 
С.парсюкевіча і а. Кіма, выкарыстоўваюць тэрмін 
“адліга”. 

Маўляў, пачынаецца лібералізацыя, выбары ў 
парламент будуць сапраўды свабоднымі і дэмакра-
тычнымі, бо Лукашэнка зацікаўлены ў аднаўленні 
партнёрскіх стасункаў з Захадам.

16 верасня 2008г. дэмакратычныя сілы адзначалі 
сумную гадавіну: 9 год таму ў Беларусі пачалі знікаць 
вядомыя палітыкі, нязгодныя з рэжымам Лукашэнкі. 
Мірная акцыя (людзі стаялі з партрэтамі зніклых 9 год 
таму палітыка В. Ганчара і яго сябра А. Красоўскага) 
была брутальна разагнаная менскім спецназам.

Жорстка збіты сын аднаго з лідэраў Партыі БНФ 
Франак Вячорка. Спрабуючы вырваць сына з рук 
міліцыі, пацярпеў таксама ягоны бацька – Вінцук 
Вячорка.

Пасля акцыі 16-га верасня казаць пра лібералі-
зацыю беларускага рэжыму, на жаль, не выпадае. 
Большасць людзей, якія аналізуюць сітуацыю ў краіне, 
прыходзіць да высновы, што “адліга” – усяго толькі 
новая стратэгія па пусканні пылу ў вочы заходнім 
назіральнікам. Беларусы па-ранейшаму застаюцца 
закладнікамі апошняй дыктатуры Еўропы.

ад рэдакцыі

Спецназ збівае Вінцука Вячорку і яго сына Франака (ляжыць на зямлі)



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

Адным рАдком

СуСтрэча з кандыдатаМ
20 верасня ў Берасцейскім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце адбылася сустрэча выбаршчыкаў з 
кандыдатам у дэпутаты Дзмітрыем Шыманскім і 
яго даверанай асобай, лідэрам Руху “За Свабоду” 
аляксандрам Мілінкевічам. На сустрэчы прысут-
нічала каля 150 чалавек - гэта своеасаблівы рэс-
публіканскі рэкорд у сустрэчах падобнага кшталту 
з удзелам аляксандра Мілінкевіча.

У адрозненне ад суперніцы Шыманскага спадарыні 
Багдановіч Л.М., адміністрацыя ўніверсітэта не даз-
воліла правесці сустрэчу ў актавай залі, як абяцалася 
спачатку. Прыйшлося збірацца ў звычайнай аўды-
торыі, дзе студэнтам чытаюць лекцыі… Аднак, гэта 
не перашкодзіла канструктыўнай і ўзаемакарыснай 
размове з выбаршчыкамі.

На сустрэчы абмяркоўваўся шырокі спектр пытан-
няў як лакальнага, так і нацыянальнага маштабу: ад 
праблем канкрэтнага жыхара Берасця да перспектыў 
развіцця краіны ў бліжэйшыя гады.

Многіх цікавіла сітуацыя ў суседніх краінах: Грузіі, 
Украіне, Расеі. Аднак А. Мілінкевіч выказаў думку аб 
тым, што, калі нам ужо выпала тут сабрацца, лепш 
не губляць час і размаўляць пра праблемы нашай 
Бацькаўшчыны. Ён таксама распавёў пра сацыяльна-
палітычныя настроі грамадства ў Менску і рэгіёнах, 
пра аспекты сваёй будучай дзейнасці.

На сустрэчы прысутнічала вялікая колькасць сту-
дэнтаў і таму шмат пытанняў, адрасаваных Дзмітрыю 
Шыманскаму, тычылася праблем размеркавання і 
працаўладкавання. 

У адказах на пытанні пра месца беларускай мовы 
ў жыцці грамадства, Дзмітрый падкрэсліў, што неаб-
ходна паступова пераводзіць адукацыю на родную 
мову, але без прымусу, не навязваючы сваіх ідэй: 
“Разуменне неабходнасці ведаць сваю мову прыйдзе з 
цягам часу. Калі не нашы дзеці, то нашы ўнукі, праўнукі 
будуць размаўляць па-беларуску.”

- Людзі сабраліся адукаваныя. Выбаршчыкаў 
цікавілі ў асноўным агульнадзяржаўныя праблемы. 
Прысутныя пыталіся, як рэфармаваць эканоміку, якой 
павінна быць знешняя палітыка, як будзе развівацца 
будаўніцтва, адукацыя, медычныя паслугі. Аўдыторыя 
была вельмі актыўная і ў цэлым прыязная. Мне задалі 
каля 30 пытанняў, Аляксандру Мілінкевічу - каля 20, 
- кажа Дзмітрый Шыманскі.

Падводзячы вынікі, адзначым, што сустрэча прай-
шла без непрыемных сітуацый (не ўлічваючы правака-
цыйных пытанняў прадстаўнікоў улады і БРСМ), многія 
зацікавіліся дзейнасцю Партыі БНФ, пакінулі свае 
кантактныя нумары для далейшага супрацоўніцтва.

Пасля сустрэчы, што доўжылася дзве гадзіны, да 
Дзмітрыя Шыманскага падыходзілі людзі, дзякавалі 
за грунтоўныя адказы на свае пытанні і шчыра жадалі 
поспехаў у выбарчай кампаніі.

                                Dzedzich week-news

Этот номер бюллетеня “Дзедзіч” – юбилейный. 
Чем живёт молодёжь, которая его издаёт? 

Организация встреч с белорусскими писателями, 
экологические акции по чистке Муховца, очистка 
территории, прилегающей к монастырю бернардинок 
в Брестской крепости, студенческие обмены – всё 
это их заслуги. О настоящем и будущем “Дзедзіча” 
рассказывает его бессменный руководитель Дмитрий 
Шиманский, по совместительству также руководитель 
областной организации Партии БНФ.

- Дмитрий, с оглядкой на сделанную работу, что 
заставляет сожалеть? 

- Сожалею только о том, что сегодняшней власти не 
нужны такие организации как наша - прогрессивные и 
независимые. А нам почти 10 лет, мы старше БРСМа, 
и опыта не меньше в проведении акций, семинаров, 
встреч и студенческих обменов. Но разве к нам при-
слушаются! Смотрят «волчьими глазами», как на 
каких-то фанатиков - оппозиционеров. 

Мы зла никому не делаем. Что интересно – тем 
и занимаемся! В самом начале мы три года добива-
лись регистрации, потом у нас её забрали, а сейчас, 
не получая никакой поддержки от государства, про-
должаем существовать, собирая и объединяя вместе 
патриотичную молодежь города. А где отделы по 
делам молодёжи? Для чего они существуют? По-
этому и приходишь к выводу, что громкие слова о 
государственной поддержке молодёжи - не больше, 
чем пустая болтовня. 

-  Ваше главное детище - бюллетень «Дзедзіч» – по 
праву можно назвать старейшей молодежной газетой 
города. Как сейчас идут дела с её изданием?

- Не только старейшей, но и единственной. У 
нас вышло за эти годы 50 номеров, причем газета 
“Дзедзіч” никогда не была платной. Назовите мне еще 
хоть одно издание, которое бы такое долгое время 
распространялось бесплатно. Мало того, все наши 
журналисты пишут на полном энтузиазме, у нас нет 
никакой заработной платы. Причем мы всегда рады 
разместить любой материал, главное требование – это 
должно быть интересно молодежи. 

А вы уверены, что ей интересно читать “Дзедзіч”?

После выхода каждого номера мы получаем при-
мерно 15-20 отзывов - звонки, электронная почта. Ну 
и отзывы наших волонтёров - тех, кто распространяет 
“Дзедзіч” в своих учебных заведениях. Ведь газету 
мало напечатать. Её надо доставить до читателя. А 
сама раздача “Дзедзіча” - дело нелёгкое. И, конеч-
но, сделать её такой, чтобы её читали! Актуальной, 
интересной.

Так вот, наши волонтёры получают очень много 
положительных откликов, раздавая бюллетень даже 
незнакомым людям. Самый распространённый - “О, 
“Дзедзіч”. Давненько не читали! Молодцы, что де-
ржитесь”.

- Вы говорили, что журналисты “Дзедзіча” пишут 
на голом энтузиазме. Чем же вы тогда их удержи-
ваете?

Значит, с нами интересно, познавательно, весело.
Плюс к этому, мы поощряем активных журналистов, 
активистов “Дзедзіча” возможностью поучаствовать в 
обучающих семинарах за границей. Чем плохо неделю 
пожить в Польше, Германии, Украине, Литве, посмот-
реть, как живет молодежь Европы. За эти годы такой 
шанс получило более 300 человек.

- Но не может быть все так гладко, возникают же 
проблемы?

- Вызывает сожаление, что руководство БрГУ до 
сих пор не смирилось с существованием “Дзедзіча” 
в университете. Ну сколько можно конфисковывать 
у студентов газету и пугать отчислением наших жур-
налистов. Я бы на месте ректора, Мечислова Эдвар-
довича Чесновского, радовался, что студенты заняты 
полезным делом. Сколько интересных материалов по 
истории у нас публиковалось, целые студенческие ис-
следования, рассказы о путешествиях, родных местах, 
различные художественные произведения студентов. 
Разве это плохо? Разве с этим надо бороться? Лучше 
бы с бюракратизмом и взяточничеством боролись в 
собственных стенах, это более необходимо.

- И вы точно знаете, что нужно сейчас нашей 
молодежи?

- Разумная власть не станет заниматься проектами 
в духе марксизма-ленинизма, с ношениями портрета 

50 номеров, 
дМитрий ШиМанСкий: 
“Мало газету напечатать. главное, чтобы её читали!”

Дзмітрый Шыманскі. люблін. 2006г.



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

поШта дабра
у Берасцейскім дзяржаўным універсітэце 4-5 
верасня прайшла акцыя ў падтрымку дзяцей 
паўднёвай асеціі. 

У двух карпусах універсітэта працавала адмысловая 
“пошта дабра”. Усе жадаючыя маглі дапамагчы дзецям 
як матэрыяльна, пакінуўшы ў скарбонцы пэўную 
грашовую суму альбо пераслаўшы грошы на спецы-
яльна створаны разліковы рахунак, так і маральна 
– для гэтага валанцёрамі з сацыяльна-педагагічнага 
факультэта былі вырабленыя папяровыя цацкі, на 
якіх студэнты і супрацоўнікі ўніверсітэта пісалі свае 
пажаданні дзецям Паўднёвай Асеціі, пасля заканчэння 
акцыі ўсе гэтыя словы падтрымкі былі запакаваныя ў 
капэрту і дасланыя ў Асецію. 

На пачатку акцыі перад студэнтамі рэктар універсі-
тэта М. Часноўскі адзначыў, што апошнія ваенныя 
падзеі ёсць на сумленні палітыкаў, універсітэт не 
мае адносінаў да таго, хто і як развязаў вайну, але ў 
той жа час мы не можам быць безуважнымі. Уменне 
спачуваць, суперажываць акультурвае нас, робіць 
больш міласэрнымі. 

Хочацца верыць, што чалавецтва навучыцца пазбя-
гаць такіх дзеянняў і не прыводзіць да сітуацый, калі 
без віны пакутуюць дзеці. Будзем спадзявацца, што 
адміністрацыя БрДУ ў бліжэйшы час правядзе збор 
сродкаў і для дзяцей Грузіі, якія не менш пацярпелі ў 
выніку ваеннага канфлікту.

дажыць да 1000-годдзя
Вялікія перамены ў хуткім часе чакаюць Берасцей-

скую крэпасць. 
Як паведаміў мэр горада Аляксандр Палышанкоў, 

у яе поўнача-заходняй частцы з’явіцца Нацыянальны 
тэхнічны музей, дзе наведвальнікі змогуць пазнаёміц-
ца з гісторыяй тэхнікі ад драбіны да высокатэхнала-
гічнага касмічнага абсталявання.

Побач размесціцца горад рамёстваў, дзе майстры 
16-ці відаў народных рамёстваў змогуць працаваць і 
навучаць свайму мастацтву дзяцей і ўсіх жадаючых, 
або проста дэманстраваць турыстам момант нараджэн-
ня шэдэўра. Недалёка адкрые дзверы гольф-клуб, 
а каля Паўночнай брамы магчымае будаўніцтва кі-
натэатра для правядзення штогадовага фестывалю 
вайсковых фільмаў. 

На Тэрэспальскім мосце арганізуюць спрошчаны 
пешаходны пераход праз мяжу. Гэтыя праекты заклі-
каныя прыцягнуць у наш горад шматлікіх турыстаў. 

Усе працы плануецца завяршыць да тысячагоддзя 
горада.
                                Dzedzich week-news

ФотАжАрт

Гутарыў павел БЯРОЗаВЫ

50 рАздАч
президента по городу. Она придёт к молодёжи и спро-
сит: что вам нужно, чем вам помочь. 

Тогда бы сразу выяснилось, что необходима не 
идеологическая шелуха, а новые рабочие места для 
молодёжи, не перспективы карьерного роста для 
кучки “молодёжных лидеров”, которые в последнее 
время тоже, устав от пустой бумажной работы и “про-
мывки мозгов”, активно покидают свои должности в 
БРСМ в поисках лучшей работы. Нашей молодежи 
нужны реальные перспективы получить по-настоя-
щему европейское образование, хорошую зарплату. 
Тогда можно строить планы, уверенно смотреть в 
будущее. 

- А вы сами уверенно смотрите в будущее?
- Я смотрю в будущее с надеждой. С надеждой на 

перемены. Так же, как и большинство молодых людей. 
Потому что они знают: если всё останется как сегодня, 
в этой стране им ничего хорошего не “светит”. Не зря 
же я участвую в парламентских выборах  в этом году, 
значит, что-то хочу сделать, доказать. 

Становится страшно, когда читаешь результаты 
социологических опросов: 70% молодых людей меч-
тают выехать за рубеж. И эти данные подтверждаются 
нашими собственными исследованиями. А это говорит 
о том, что при сегодняшней власти наше государство 
обречено. Вот это страшно. Да и вы сами видите: 
молодежь часто различными способами пытается 
получить визу, лишь бы только хоть как-то уехать, 
а потом зацепиться в Западной Европе или США, 
получить политическое убежище. 

Да, бывает и такое, что некоторые молодые люди 
специально начинают заниматься оппозиционной 
деятельностью, только чтобы «нарваться» и уехать в 
Европу как “жертва режима”. Хочу сказать уверенно 
– такие люди у нас поддержки не найдут. Потому что 

мы хотим, чтобы наша молодежь строила будущее 
нашей страны.

- Будете и дальше издавать “Дзедзіч”? 
- Мне уже 33 года, а я все руковожу молодежью. 

Хочется передать дело в новые руки. За десять лет 
нашего существования у редакции «Дзедзіча» сме-
нилось несколько поколений активистов. Многие уже 
завели семьи, работают и полностью отошли от дел. 
Но приходят новые молодые амбициозные ребята. 
Хочется, чтобы они полностью взяли в свои руки ру-
ководство организацией. Я, конечно, и дальше буду 
помогать, но главное, чтобы вся остальная инициатива 
исходила от них. 

- Думаю, что и мне, и нашим читателям будет инте-
ресно узнать, какие увлечения у лидера молодёжного 
движения? 

- Моё главное увлечение - это работа с молодёжью. 
Это очень редко бывает - когда реально любишь 
свою работу, то дело, которому посвящаешь больше 
восьми часов каждый день. А в свободное время 
выезжаю на природу, люблю посидеть с удочкой на 
озере. Каждое лето мы с супругой ездим по Беларуси, 
отдыхаем, изучаем памятники истории. А вернее то, 
что от них осталось. 

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
- Я думаю, что «Дзедзіч» читает много студентов, 

а значит элита брестской молодёжи. Я хочу пожелать 
молодым людям не терять оптимизма и веры в свои 
силы. Мы молодые, и у нас всё впереди. Придёт вре-
мя, и мы сами будем решать, как нам жить. За нами 
будущее. Нужно только быть немного смелее, и тогда 
мы добьёмся своего. И, конечно, желаю счастья. Пусть 
у вас всё получается так, как вы хотите.

Самае важнае ў зборы подпісаў – гэта не іх коль-
касць, не механізмы працы. Галоўнае – тыя людзі, 
што хаваюцца за дзвярыма наступнай кватэры і 
тыя, што чакаюць адказу звонку.

За месяц сябры ініцыятыўнай групы Дзмітрыя 
Шыманскага, а гэта 67 чалавек, абышлі прыкладна 
25000 кватэр і сабралі 5000 подпісаў. Пагадзіцеся: 
вынікі працы заслугоўваюць павагі!

За гэтыя дні шмат цікавых і непаўторных гісто-
рый ды раптоўных сустрэч адбылося на лесвічных 
пляцоўках. Зборшчыкі-валанцёры падзяліліся імі з 
чытачамі “Дзедзіча”.

Міхаіл Н.: 
- Адчыніла мне дзверы прывабная дзяўчынка, пра-

панавала зайсці. Пакуль я распавядаў, з якой нагоды 
завітаў, вакол мяне сабралася яшчэ некалькі дзяўчат 
- усе яны з задавальненнем паставілі свае подпісы. 
Аказалася, што дзяўчыны адзначалі дзявочнік, бо адна 
з іх праз 2 дні брала шлюб. Прапанавалі далучыцца да 
жаночай кампаніі. Як тут адмовішся! Я хуценька збегаў 
за шампанскім і толькі раніцай вярнуўся дадому.

Андрэй П.: 
- Адразу бабулька не захацела ставіць подпіс, а 

стандартна адказала: “Калі ўсе распішуцца, то і я”. 
Я даволі ўдала прайшоўся па пад’езду і напрыканцы 
зноў завітаў да яе. Тут яна ўжо не адмовіла. Калі бабуля 
распісвалася, то на левай руцэ ў яе я заўважыў нешта 
падобнае на татушку. Зразумела, каб задаволіць сваю 
цікаўнасць, я адважыўся спытаць: “Што гэта такое?” 

На руцэ 80-гадовай бабулі на самай справе была 
татушка з надпісам “Маруся”, якую, як высветлілася, 

ёй набілі ў вайну хлопцы-салдаты, з якімі яна разам 
працавала на чыгунцы.

І такіх гісторый вельмі шмат!
Дзіўныя нашыя людзі, ніколі не прадкажаш, як яны 

будуць весці сябе ў размове з табою: адныя яшчэ дзве-
ры не адчыняць, а ўжо пасылаюць на 3 літары. Добра, 
што такіх няшмат. А некаторыя руплівыя гаспадыні 
адразу запрашаюць за стол на кухню, а пасля яшчэ і 
гатовыя цябе смачна накарміць. 

Адзінокія мужчыны клічуць разам “сотку” пацяг-
нуць ды падыскутаваць на палітычныя тэмы: “Добры 
ці дрэнны “бацька”?

Сяргей Л.:
- Як я люблю моладзь! - так проста адразу ад-

чыніўшы дзверы з усмешкай прамовіла мне адна 
бабулька. Калі ласка, кажа, заходзьце, сядайце. Па-
шпарт? Нясу!.. Я хоць і камуністка, але пастаўлю свой 
подпіс толькі дзеля вас, бо вам рабіць будучае краіны, 
а нам толькі назіраць.

Падводзячы вынікі збору подпісаў нельга каза-
ць, што ўсе бабулі злыя і гатовыя забіць кожнага 
“БНФаўца”. У размове да любога чалавека можна 
знайсці падыход і ўпэўніць, што мы маем толькі 
добрыя намеры.

Партыя БНФ, яе прадстаўнікі і асабіста Дзмітрый 
Шыманскі за час збору подпісаў сабралі шмат матэры-
ялаў, звязаных з жыццём і праблемамі, якія турбуюць 
жыхароў Берасця. А любая ўвага да нашай дзейнасці 
з боку грамадзян натхняе нас да далейшай актыўнай 
працы на карысць роднага горада і яго жыхароў.

Людскія выбАры

алена пЯтРОВа

Фота: photoclub.by
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Нядаўняя алімпіяда стала выдатнай дэманстрацыяй 
велічы, упартасці і моцы гэтай дзяржавы. Ашалам-
ляльныя вынікі і яскравае відовішча Алімпійскіх гуль-
няў з’яўляюцца паказчыкам нацыянальнага характару 
ўсяго народа. Каб пабудаваць знакаміты водны куб, 
ваду эканомілі ўсёй краінай, а каб выхаваць спартс-
менаў, іх з самага маленства аддавалі ў спартовыя 
інтэрнаты, дзе дзеткі свету белага не бачылі па-за 
трэніроўкамі.

Асаблівы кітайскі менталітэт стаў вынікам як рэ-
лігійных вераванняў, так і дэмаграфічных (этнагеагра-
фічных) асаблівасцяў краіны. Павага да традыцыяў і 
бацькоў, паслухмянасць і культ продкаў паходзяць 
яшчэ ад вучэння самога Канфуцыя. А кітайскі лад 
жыцця, які можна апісаць адной прымаўкай: “Цішэй 
едзеш-далей будзеш”, бярэ свае вытокі ў даасізме. 
Яшчэ мудрэц Лао Цзы казаў: ”Калі доўга глядзець на 
раку, у рэшце рэшт убачыш труп свайго ворага”. Таму 
не здзіўляе, што ў Кітаі замест “смачна есці” кажуць 
“ешце павольна”, а замест “шчаслівай дарогі” - “не 
спяшайцеся”. 

Сённяшняя працавітасць і мэтанакіраванасць кітай-
цаў маюць прамую сувязь з дэмаграфічным выбухам, 
што захлынуў Кітай у ХХ ст. Вялікая канкурэнцыя 
прымушае кітайцаў працаваць 24 гадзіны ў суткі. На-
прыклад, ва ўніверсітэтах, якія можна пералічыць па 
пальцах, конкурс бывае пад 300 чалавек. Пару гадоў 
таму колькасць студэнтаў складала 1% па краіне. Ды 
і зараз навучэнцамі ВНУ становяцца самыя ўпартыя. 
І гэтым шчасліўцам можна толькі пазайздросціць, бо 
выдатная кар’ера ім ужо забяспечана.

Нямала ў Кітаі і замежных студэнтаў. Пасля таго, як 
Паднябесная стала стратэгічным партнёрам Беларусі, 
там з’явіліся і нашыя студэнты. Праўда, параўнальна 
з наплывам кітайскіх студэнтаў да нас, там нашых 
значна менш. Распавядае студэнтка лінгвістычнага 
ўніверсітэта, якая год пражыла ў Пекіне:

- Што датычыцца саміх кітайцаў, а менавіта моладзі, 
то мяне здзівіла іхняя інфантыльнасць. Маладзёнам, 
якім споўнілася 20-21, я б дала год 18, а то і менш. 
У школе там не прынята ні з кім сустракацца, а калі 
хто-небудзь з настаўнікаў заўважыць старшакласніка 
Лі Ю Вэй з дзяўчынкай Лю Сін, то ў абодвух будуць 
вялікія праблемы. Нават калі б захацелі Лю Сін з Лі 
Ю Вэем пасля школы ажаніцца, да 22 год гэта зрабіць 
нельга. Ды што там казаць: самы папулярны ўзрост 
для вяселля 26-27 год, таму ў 20 кітайцы яшчэ дзеці.

Яшчэ ўразіла кітайская талерантнасць. Кажуць, 
што беларусы гэтым адметныя, але варта толькі 
з’ездзіць у Кітай, каб паглядзець на добразычлівасць 
тамтэйшага народа. Там няма такога супрацьстаяння 
субкультур, якое ў нас часцяком прыводзіць да стра-
шэнных канфліктаў.

Яшчэ здзівіў так званы “культ ежы”. Гатаваць уме-
юць усе. Усе трапезы строга рэгламентаваны: сняда-
нак роўна ў 7, абед у 12 і вячэра ў 5. Разнастайнасць 
страваў нязвыклая для нашага вока. На рынку сотні 
гатункаў садавіны і гародніны, якая ў шмат разоў 
таннейшая за нашу. Ды і месцаў, дзе можна смачна 
паесці, значна больш, а кошты падыходзяць нават 
для студэнцкай кішэні. Цікава, што ў крамах няма 
малочнай прадукцыі. Ну не знойдзеш там ні смятанкі, 
ні кефіру. Ды і чорнага хлеба няма, у асноўным белы 
салодкі. Ёсць яшчэ адзін непрыемны аспект, за што 

Ай-Ай-Ай  – 
уеду я ў кітАй!

- П’юць, але ў барах, кавярнях ці дома. У нас нельга 
ўбачыць, каб маладыя людзі гулялі па горадзе з бутэль-
камі піва, распівалі гарэлку ў парках ці скверыках, а 
потым ехалі ў такім выглядзе ў аўтобусе. У вас ніхто не 
ездзіць на роварах. У нас практычна кожны школьнік 
ды студэнт мае свой ровар.

Вось так. Атрымліваецца, беларусам больш па-
дабаецца ў Кітаі, чым кітайцам у Беларусі. Можа мы 
такая “нацыя прусакоў”, якія гатовыя прыстасавацца 
ў любым месцы (абы толькі не дома), бо там значна 
лепш. 

А можа на самой справе краіна ў нас кепская? Але 
нягледзячы на ўсе перспектывы Кітая і яго глабальнае 
пранікненне па ўсім свеце, хочацца каб беларускія 
дзеці нараджаліся з русымі валасамі і вялікімі пры-
гожымі вачыма.

Не выходзьце, беларускія дзяўчаты, за кітайцаў! 
Давайце разам аднаўляць нашую нацыю!

алесь ЖОлуД

кітайцаў часам не любяць еўрапейцы: зрабіць адрыжку 
ў грамадскім месцы лічыцца абсалютна нармальным. 
А яшчэ ў іх паўсюль плююцца, не важна ці то дзяўчына, 
ці бабулька. Ходзяць і харкаюцца.

У Кітаі дзіўны транспартны рух. Усё змяшалася: 
людзі, коні, ровары, машыны, пешаходы. Кажуць: 
“Калі ты навучыўся вадзіць у Пекіне, табе больш нічога 
не страшна”. А такі звыклы для Менска транспарт, як 
метро, прысутнічае толькі ў 3 буйных гарадах, а 10-
мільённыя “мястэчкі” абыходзяцца аўтобусамі.

Прыемна ўразіў кітайскі “здаровы лад жыцця”. 
Нават калі на Беларусі  ў кожнай вёсцы будзе лядовы 
палац, нацыя здаравее стане наўрад ці. У Кітаі паўсюль 
можна пабачыць групкі людзей, якія сінхронна робяць 
гімнастыку ці ўключаюць музыку і таньчаць тыбецкія 
танцы. А кожную вольную хвіліну яны стараюцца пат-
раціць на фізічныя практыкаванні. Аднойчы пабачыла 
кіроўцу таксі, які ў вольны ад кліентаў час рабіў прыся-
данні! Вось гэта і павінна стаць нам прыкладам.

Таксама ў Кітаі асаблівае стаўленне да дзяцей. Іх 
там вельмі любяць і песцяць. Таму там няма дзіцячых 
дамоў, усіх малых уладкоўваюць у сем’і.

Як і ў Беларусі, там шмат людзей едуць з вёсачак 
у вялікія гарады працаваць на любых работах, дзе 
можна хоць нешта зарабіць. Дык вось існуе такая 
прафесія – разносчык сурвэтак у рэстаранах. Проста 
падае сурвэткі і зарабляе 100$.

І яшчэ, кітайцы нашмат прасцейшыя, чым бела-
русы. Там не існуе нейкіх умоўнасцяў, адчуваецца 
большая свабода. Ніхто не “заганяецца” сваім знешнім 
выглядам і г.д.

Цікава пачуць супрацьлеглы бок.
Кітаянка, што прыехала вучыцца ў  адзін са 

сталічных ВНУ, адзначае, што яе ўразіла колькасць 
прыгожых дзяўчат, якіх тут нашмат больш, чым 
хлапцоў. Да таго ж Ма Лі Юн вельмі шакавала коль-
касць п’яных.

- А ў Кітаі, што, не п’юць? - запытаўся я.

песенька з новага альбому nRM становіцца ўсё больш актуальнай. Кітай, які доўгія тысячагоддзі 
знаходзіўся ў ізаляцыі ад навакольнага свету, зараз прывітальна расхінае свае абдымкі для ўсіх 
іншаземцаў. 

Кітайскі мастак лі Вэй  вось так бачыць 
навакольны свет і сябе ў ім

Сучасная кітайская дзяўчына-студэнтка
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Пошук скАрбАў еўроПы

андрэй ШВаНЬКО

Не прайшло і дзесяцігоддзя, як у Беларусі, ды і ў 
астатніх еўрапейскіх краінах, зразумелі значнасць 
медыя-працы для грамадскага сектару. 

Немагчыма перабольшыць ролю медыя для молад-
зі і моладзевых арганізацый. Прыкладам такой працы 
стаў міжнародны грамадскі медыя-праект па стварэнні 
і падтрымцы сайта www.ngotv.eu.

NGOtv.eu аб’ядноўвае групу маладых людзей, якія 
захапляюцца і маюць цікавасць да стварэння сваіх 
медыя-прац, а таксама хочуць навучыцца прафесійна 
працаваць з аўдыё- і відэатэхнікай.

Адным з галоўных кампанентаў www.ngotv.eu 
з’яўляецца відэа-часопіс “Прыярытэр”. Кожны месяц у 
кожнай з краін-удзельніц, а гэта Польшча, Нямеччына, 
Францыя, Украіна, Беларусь, Азербайджан і Грузія, 
моладзь робіць пэўныя відэасюжэты на зададзеную 
тэму, пасля чаго ўсе матэрыялы мантуюцца і ствара-
ецца агульны часопіс “Прыярытэр”. 

На працягу двух гадоў усе ўдзельнікі праекта, у 
тым ліку і сябры “Дзедзіча”, праходзілі навучанне ў 

Як гэта было і Што знайШлі...
Ці з’яўляюцца Беларусь і украіна часткай Еўропы? 
Ці лічаць грамадзяне гэтых краін сябе еўрапей-
цамі?

Вырашыць гэтыя пытанні ў асобна ўзятым месцы, 
а гэта горад Скадоўск на беразе Чорнага мора ў Хер-
сонскай вобласці Украіны, намагаліся 24 маладыя ча-
лавекі з розных абласцей Украіны, а таксама некалькі 
прадстаўнікоў з Беларусі, Літвы і Малдовы. 

На працягу 5 дзён у рамках курса “Пошукі скарбаў 
Еўропы” яны шукалі ў гэтым курортным мястэчку тры 
галоўных еўрапейскіх скарба: правы людзей, талеран-
тнасць і актыўную грамадзянскасць. Акрамя гэтага, 
знаёміліся, весела адпачывалі ды дыскутавалі: “Дзе 
жывецца лепш – у Беларусі ці Украіне?”

“Пошукі” былі арганізаваныя Херсонскай моладзе-
вай арганізацыяй “Новая генерацыя”. Трэба адразу 
зазначыць, што «Пошук скарбаў Еўропы» – гэта не 
звычайны трэнінгавы курс, ён не прапаноўваў удзель-

нікам гатовых адказаў ды тэарэтычных ведаў, бо адзі-
нага пункту гледжання наконт канцэпцыі Еўрапейскага 
грамадства няма нават сярод вучоных і палітолагаў. 

Абмяркоўваючы пытанне еўрапейскай ідэнтыфі-
каванасці, удзельнікі намагаліся “персаналізаваць” 
Еўропу і знайсці ўласныя адказы на свае пытанні. 

Найбольшае задавальненне прынес палявы этап, 
калі ўсе ўдзельнікі былі падзеленыя на 3 каманды і, 
выконваючы пэўныя заданні, павінны былі бегаць па 
Скадоўску, шукаць патрэбныя месцы ды аб’екты – усё, 
каб знайсці галоўныя каштоўнасці Еўропы ў гэтым го-
радзе. У гульнявой прыгодніцкай форме шукалі, якія 
нацыянальныя меншасці жывуць у Скадоўску, колькі 
рэлігій ды канфесій у ім, наколькі адкрытыя судовыя 
структуры, якія ў горадзе назіраюцца парушэнні пра-
воў чалавека (а гэта вываз на пароме са Скадоўска і 
гандаль украінскімі дзяўчатамі ў Турцыі), як скадаўча-
не ставяцца да сэксуальных меншасцяў і інш. 

Пасля квэсту “шукальнікі” абдумалі ўбачанае 
ды пачутае ў двух 
майстэрнях: тале-
рантнасць і правы 
чалавека. Ну а ве-
чары ператвараліся 
ў тэатралізаваныя 
пастановы перыяду 
падзення Берлінс-
кай сцяны. 

Вось што пра гэта 
распавяла ўкраінка 
Аксана: 

– Нам удалось за-
печатлеть эксклю-
зивные моменты 
того времени, пос-
ледние отголоски 
80-х. Девушки так 
хорошо вошли в 
роль, что казалось 
– мы в прошлом 
тысячелетии! А при-
чески! Вы помните 

Польшчы, Нямеччыне і Францыі, дзе  асновам працы з 
тэхнікай і апрацоўцы зробленых матэрыялаў іх вучылі 
сапраўдныя высокакваліфікаваныя аператары, аўдыё- 
і відэатэхнікі, журналісты ды рэдактары. 

У нашай газеце ўважлівы чытач не раз мог прачы-
таць уражанні ўдзельнікаў праекта пасля вандровак 
па Еўропе, якія ажыццяўляліся непасрэдна ў межах 
навучання.

Хочацца адзначыць, што і зараз праца з www.ngotv.
eu працягваецца. Калі малады студэнт мае жаданне 
навучыцца прафесійна карыстацца відэатэхнікай ды 
паўдзельнічаць у праекце, ён заўсёды можа звярнуцца 
ў “Дзедзіч”. 

Нашыя кантакты шукайце на апошняй старонцы 
бюлетэня. Ды наведайце старонку www.ngotv.eu, дзе 
можна пазнаёміцца з апошнімі выпускамі відэа-часо-
пісаў “Прыярытэр”, “Пляц Л” ды запоўніць анкету, дзя-
куючы якой ў далейшым вы атрымаеце магчымасць 
паўдзельнічаць у новых медыя-праектах.

павел БІлаНуС, Вікторыя КОпЧаК

эти волнующие хвосты набок, блесточки, или наобо-
рот, длинные волосы парней, обволакивающие их 
плечи… А как приятно смотреть на людей в форме. 
Вечерника называлась «Взятие Берлинской стены». 
Никогда ранее я не встречались с подобными со-
бытиями.

На працягу курса ўдзельнікі даведаліся ад спе-
цыялістаў, якія еўрапейскія структуры змогуць 
фінансава падтрымаць іх моладзевыя ініцыятывы. 
Але галоўнае – гэта сяброўскія сувязі, якія засталіся 
пасля сустрэчы.

Хочацца адзначыць, што вельмі вялікае ўражанне 
на ўкраінскую моладзь зрабіў паказ фільма М. Дэм-
бінскага “Беларуская музычная партызанка”. Украінцы 
былі здзіўленыя і не паверылі, што ў нашай краіне 
ёсць нават забароненыя музычныя гурты, але потым 
і ўсцешылі: “Затое, напэўна, у вас жыць весялей!”.

ngotv.eu —
МеСца, дзе СуСтракаецца еўрапейСкаЯ Моладзь

За аб’яднаную Еўропу!

Намалюем нашу будучыню разам!

ngotv.eu: Спачатку слухаем, потым робім!



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

- Аляксандр Аляксандравіч, вы ўжо тыдзень пра-
цуеце ў Косаўскім палацы. Гэта вашая ўласная ініцы-
ятыва, ці вас запрасіла арганізацыя, што займаецца 
рэстаўрацыяй дадзенага аб’екта?

– Дадзены аб’ект уключаны ў рэспубліканскую і 
абласную праграму па захаванні і рэстаўрацыі ар-
хітэктурных гістарычных помнікаў. Таму афіцыйна 
гэты аб’ект замацаваны за Брэстрэстаўрацыяй. Я 
тут працую як прадстаўнік філіі Брэстрэстаўрацыі 
– Брэстрэстаўрацыяпраект. Справа ў тым, што любая 
дакументацыя праектная ўключае ў сябе комплекснае 
вывучэнне помнікаў. А гэта значыць, што археалагіч-
ныя даследаванні перад рэстаўрацыйнымі працамі 
абавязковыя. Таму мы праводзім тут археалагічныя 
назіранні за землянымі працамі, якія адбываюцца 
ўсярэдзіне гэтага палаца.

- Што цікавага Вы спадзяецеся знайсці?
- У любым выпадку наша археалагічная праца заўсё-

ды мяжуе з пэўнымі адкрыццямі, таму што немагчыма 
нешта капаць, каб нічога не знаходзіць. З улікам таго, 
што тут ніколі не праводзіліся археалагічныя дасле-
даванні, знаходкі тут будуць добрымі ў навуковым 
плане, ў першую чаргу гэта артэфакты звязаныя з 
матэрыяльнай культурай ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. І 
ўжо першыя ёсць у нас добрыя матэрыялы, і я думаю, 
што яны будуць яшчэ накаплівацца і паляпшацца.

- А ці можна канкрэтызаваць, якія гэта матэры-
ялы?

– Знойдзены некалькі артэфактаў, звязаных з 
побытам ХІХ стагоддзя, у прыватнасці, гэта сталовыя 
прыборы, нават са срэбра. Таксама ёсць некалькі 
знаходак, звязаных з інтэр’ерам палаца, гэта вырабы 
ювелірнага мастацтва, медны падсвечнік, некалькі 
элементаў кандзелябраў, якія ў той час асвятлялі 
палац. Шмат вельмі знойдзена кафлі – рэшткі разва-
леных печак і камінаў. Яны самі па сабе надта унікаль-
ныя, бо ніхто не мае зараз дакладных дакументальных 
звестак пра інтэр’ер гэтага палаца. 

Легендаў шмат, а рэалій няма. Таму нашыя рас-
копкі закліканыя да таго, каб сабраць максімальна 
гэтыя рэшткі, для таго, каб потым у нейкай ступені 
ўзнавіць унутраны выгляд палаца. Напрыклад, кафля 
дасць магчымасць узнавіць каміны і я думаю, што 
яны будуць уключаны ў праектную дакументацыю па 
рэстаўрацыі палаца. Значыць, гэтыя каміны будуць 
узноўленыя.

- Ці моцна быў парушаны пласт “чорнымі капаль-
нікамі”?

– Атрымалася так, што пасля таго, як палац згарэў, 
усе перакрыцці і ўсе рэшткі інтэр’еру проста заваліліся 

АрХеАЛАГічнАя

ўсярэдзіну, а пасля былі проста занесены смеццем, 
пяском. Таму калі “чорныя капальнікі” і знаходзілі 
тут нешта, то гэта былі проста выпадковыя знаходкі. 
Тым больш, што дах палаца быў ацынкаваны металам, 
таму металашукальнікі, вельмі папулярныя сёння ся-
род “чорных археолагаў”, тут проста гудуць у любым 
месцы. Таму тут проста трэба сістэматычна капаць, 
перабіраць зямлю, каб нешта знайсці.

- Якія Вы бачыце перспектывы ў аднаўленні пала-
ца Пуслоўскіх для Івацэвіччыны, Берасцейшчыны і ў 
цэлым для Беларусі?

 – Тое, што у дзяржавы ёсць сродкі і жаданне 
аднаўляць такія помнікі – гэта плюс не толькі да 
аўтарытэту дзяржавы, але і для аўтарытэту нашай 
культуры беларускай. 

Аднаўленне гэтых культурных здабыткаў у любым 
выпадку будзе ўздзейнічаць на духоўны стан нашага 
грамадства, якое стане ў рэшце рэшт ганарыцца тым, 
што мы маем. І гэтая рэспубліканская праграма пра-
дугледжвае зараз рэстаўрацыю некалькіх помнікаў. 
Па Берасцейшчыне ў нас тут ідзе палац Пуслоўскіх у 
Косаве, пасля палац Сапегаў у Ружанах і на перспек-
тыву – кляштар картузіянаў у Бярозе. Таму будзем 
працаваць на гэтых трох аб’ектах, якія важныя для 
Берасцейшчыны, як самыя значныя, самыя вядомыя. 
Ну а для кіраўніцтва рэспублікі зразумела, што ў нас 
большасць такіх помнікаў размешчана на захадзе Бе-
ларусі. І калі на Гродзеншчыне, Міншчыне ў нас ёсць 
Мірскі і Лідскі замкі, Нясвіжскі палац Радзівілаў, то 
на Берасцейшчыне будуць Косава, Ружаны і Бяроза. 
Па вялікім рахунку, гэта будуць добрыя турыстычныя 
пункты, і я думаю, акрамя таго, што наша дзяржава 
ў свой час канстатавала неабходнасць пашырэння 
турызму, то ўжо будзе што і паказаць. 

А для Косава і Івацэвічаў гэта азначае, што турыс-
тычныя маршруты пралягуць праз гэтыя гарады, што 
паспрыяе развіццю інфраструктуры ў гэтай мясцовас-
ці, а гэта і новыя рабочыя месцы, і сэрвіс, і гандаль і 
народныя рамёствы.

- На Вашую думку, якім чынам можна будзе выка-
рыстоўваць адрэстаўраваны палац у Косаве?

– Ужо ёсць пэўныя планы па адаптацыі гэтага па-
мяшкання. Тут плануюцца гатэльныя пакоі, рэстаран, 
кафетэрый... Па сутнасці, гэта будзе такі культурна-
турыстычны цэнтр, сюды можна будзе прыехаць 
адпачыць, пазнаёміцца з гісторыяй краю. 

Я думаю, што нашыя археалагічныя матэрыялы, 
якія мы тут знайшлі і знойдзем, пойдуць у нейкія 
выставачныя галерэі. Гэта будзе добры турыстычны 
комплекс, тым больш, што тут сядзіба Т. Касцюшкі 
побач.

- Над чым Вы працавалі да раскопак у Косаве?
 – Тры гады мы са студэнтамі працавалі ў Воўчыне  

Камянецкага раёна па даследванні маёнтка Чартарый-
скіх і Панятоўскіх. У гэтым годзе мы ўжо працавалі з 
Брэстрэстаўрацыяпраектам у в. Заказель Драгічын-
скага раёна, дзе вывучалі капліцу-ўсыпальню рода 
Ажэшкаў. 

А яшчэ ў нас праходзяць археалагічныя назіранні за 
землянымі работамі ў горадзе Берасці, бо будаўніцтва 
вядзецца ў гістарычнай частцы горада. У прынцыпе, 
кожны аб’ект, які будзе рэстаўравацца ў Берасцейскай 
вобласці, будзе ўзяты пад нашую апеку. Таму перспек-
тывы вялікія і працы вельмі шмат.

- Раскажыце пра рэаліі сённяшняй беларускай 
археалогіі.

– На сенняшні дзень сілы акадэмічнай археалогіі 
скіраваныя на тое, каб паставіць пад кантроль усе зем-

знаходкі хіх СтагоддзЯ ў палацы пуСлоўСкіх 
ва ўрочыШчы МарачоўШчына
Ва ўрочышчы Марачоўшчына (Івацэвіцкі раён) у знакамітым палацы пуслоўскіх вядуцца археалагічныя 
раскопкі. Імі займаюцца студэнты гістарычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта на чале 
з вядучым супрацоўнікам па археалогіі “Брэстрэстаўрацыяпраекта”, кандыдатам гістарычных навук 
аляксандрам аляксандравічам Башковым.

падчас адпачынку на месцы раскопак
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КУЛьТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

геофак Собирает 
у коСтра
посиделки у костра, песни под гитару, лесное 
ориентирование и общая каша в одном ведре – всё 
это прелести туристического слета.

Уже на протяжении 6 лет на географическом 
факультете БрГУ есть замечательная традиция с 
началом нового учебного года собираться вместе 
преподавателям и студентам в лесу и проводить 
соревнования по туристским дисциплинам за звание 
самого быстрого, смелого и умелого в лесных усло-
виях туриста-географа.

Вот и в этом году с 3 по 5 октября недалеко от 
поселка Берестье на берегу озера Рогознянское со-
стоится 6-ой открытый туристический слет географи-
ческого факультета. Организаторами по традиции яв-
ляется деканат факультета и открытый в начале 2008г. 
туристический сектор БрГУ. Его сотрудник Евгений 
Веренич рассказал, что в этом году масштабы слета 
планируется значительно расширить. Не зря же он 
называется открытым: участие в соревнованиях могут 
принять не только команды 1-5 курсов именно геогра-
фического факультета, но и любая другая команда, 
готовая вступить в туристические состязания.

На данный момент направлены приглашения в 
столичные университеты: БГУ, БГПУ им. М. Танка, а 
также Витебский, Могилевский, Гомельский и Полес-
ский госуниверситеты. Ожидается и команда БрГТУ. 
Приглашаются также команды других факультетов, 
ведь кроме географического, каждую весну БрГУ 
организует общеуниверситетский слет. Хочется за-
метить, что и там географический факультет 7 лет 
не отдает первое место.

В перспективе наш геофак хотел бы собрать на 
своем турслете команды географических факульте-
тов не только белорусских вузов, но и стран СНГ. Да 
и самим студентам, сидя у костра, даже с професси-
ональной точки зрения будет интересно узнать, как 
и чему учат географов в других вузах и странах. Но 
это пока только мечты, для которых нужна солидная 
спонсорская поддержка.

Хотелось бы немного рассказать и о туристичес-
ком секторе БрГУ. Это своеобразная туристическая 
фирма в стенах университета. Кроме проведения 
турслетов, сектор занимается организацией отдыха 
для студентов и сотрудников университета, и, как 
полноценная туристическая организация, для любого 
жителя Бреста.

Поэтому теперь, чтобы группе студентов органи-
зовать путешествие по Беларуси либо посмотреть 
достопримечательности других стран, не нужно долго 
искать организацию, которая этим займется, стоит 
только спуститься в холл главного корпуса, и там, в 
офисе турсектора, вам помогут составить маршрут 
и расписание путешествия. Тем более, что есть у 
университета и свой автобус, которым при большом 
желании можно воспользоваться.

ГАрбАтА

Ганна КаРаБІНаВа

АрХеАЛАГічнАя

Гутарыў павел ДаЙлІД

ляныя працы падчас будаўніцтва ў ахоўнай, гістарыч-
най зоне. Акадэмія навук падключае ўсіх археолагаў 
для кантролю за землянымі працамі. 

Гэтая тэндэнцыя ўжо шырока распаўсюджана ў 
Еўропе, але мы ў гэтым плане ідзем па тым жа шля-
ху. Існуе сёння імкненне вывесці археалогію з рамкаў 
навукова-тэарэтычных да практычных. 

Гэтая тэндэнцыя развіваецца і ў нас на Берасцейш-
чыне, шмат у чым дзякуючы адміністрацыі Брэстрэс-
таўрацыяпраекта. Гэта першая рэстаўрацыйна-праек-
тная арганізацыя, якая падключыла да сваёй працы 
археолагаў. Такія працы вядуцца толькі ў Менску і на 
Берасцейшчыне.

- А ці хутка беларуская археалогія можа выйсці на 
еўрапейскі ўзровень?

– Уся праблема ў нас у падрыхтоўцы кадраў, якіх 
катастрафічна не хапае. У Беларусі Акадэмія навук 
кожны год выдзяляе толькі адно ці пару месцаў на 
навучанне археолагаў. Другая праблема – гэта фінан-
саванне. Неабходна больш грунтоўнае, праграмнае 
фінансаванне беларускай археалогіі.

- Якія асацыяцыі ў Вас ўзнікаюць з самым малень-
кім горадам у Беларуі Косава?

– Калі я сваім калегам з Украіны і Расеі пісаў, што 
еду ў Косава, мне адразу званілі і гаварылі: “Вы што, 
там жа страляюць!”. 

А я ім кажу, спакойна, у нас Косава – нармальнае 
ціхае мястэчка...

На падыходзе да палаца пуслоўскіх...

- Скажыце, падчас археалагічнай практыкі ці 
змяняецца ў студэнтаў погляд на нашую гісторыю, 
культуру, спадчыну нашых продкаў?

– Калі людзі практычна адчуваюць, што самі 
спрычыняюцца да ўзнаўлення гісторыі, то гэта ўжо 
пэўны адбітак накладае. Праз 10-20 год, калі палац 
будзе функцыянаваць, кожны з гэтых студэнтаў, якія 
тут працуюць, прывядзе сваіх дзяцей і пакажа што ён 
палац рэальна ўзнаўляў. А гэта ўжо немалаважна для 
заваявання аўтарытэта перад сваімі дзецьмі. 

- Вы пражываеце тут у намётах. Ці лёгка перажы-
ваюць гэта студэнты з гораду?

– На дзяўчат ускладзена самае важнае ў экспедыцыі 
– энергетычная падтрымка функцыянавання арганіз-
маў нашых хлопцаў. 

- Як вы ладзіце свой вольны час?
– Слухаем гукі прыроды, цішыню.Спартыўныя 

гульні – футбол, валейбол і інш. Акрамя таго, у нас 
вельмі добрая вясёлая кампанія. Ну канешне, песні, 
бо нішто так не яднае, як добрая песня.

- Як уратаваліся ад дажджоў, што былі днямі?
– Крыху падмачыла, але ў нас вельмі добрае абста-

ляванне, то мы пакуль не наракаем. А галоўны сродак 
ад мерзлаты – гэта археалагічная гарбата. Рэцэпт дам 
ў наступным нумары... 

- Дзякуй, заінтрыгавалі...

Макет рэстаўрацыі Косаўскага палаца

Карыкатура 
у. Чуглазава
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Самае непрадказальнае Басовішча прайшло 
18-19 ліпеня ў Гарадку. першы раз у шэнгене, 
без беларускага адборышча, з рэдагуемай да 
апошняга праграмай, але тым яшчэ больш цікавае 
і неспадзяванае.

лета-2008 выдалася даволі багатым на беларус-
кія і транспамежныя фестывалі. “Басовішча”, 
“Вольнае паветра”, Be2gether і “Рок па вакацыях”. 
але BeFree, што адбыўся 9-10 жніўня ў львове, 
вылучаецца сярод астатніх. 

Гэта новы беларускі фэст зусім побач з Беларуссю. 
Імпрэза была адразу заяўленая з размахам: дзве сцэ-
ны ў цэнтры гораду, намётавае мястэчка, гурты, якія 
няшмат дзе пачуеш. Трэба адзначыць і канцэнтрацыю 
беларускіх вядомых калектываў, якія проста не змяш-
чаліся на сцэне, граючы звычайна па 30-40 хвілін. 
Таксама канцэрт наведала шмат польскіх, украінскіх 
і нават адзін французскі гурт.

Арганізатары справіліся са сваёй задачай. Праўда, 
не ўсе гурты змаглі прыехаць, а намётавае мястэчка 
апынулася даволі далёка ад месца канцэрту. Аднак 
гэта ўжо акалічнасці вялікага гораду, які прыняў у 
сябе беларускае свята.

Першы дзень пачаўся з невялікім спазненнем. 
Яшчэ на пачатку гукарэжысёр спытаў у вакаліста 
гурта Partyzone Дзяніса Вячэрскага, ці заўсёды ён 
так гучна пяе, што той даказаў праз некаторы час. 
Разам з імі збіралі народ да сцэны гурты-пераможцы, 
адабраныя праз інтэрнэт, а таксама : B:N:, Pomidor/OFF, 
Znich, польскія Rockaway і ўкраінская “Інкунабула”. 
Французскі Vladivostok змяніў некалькіх рэфрэнаў 
на радкі “Жыве Беларусь”, што натоўп успрыняў 
вельмі весела. 

Далучэнне Польшчы да шэнгену адбілася і на 
праграме Басовішча-2008. Замест запланаваных на 
конкурсную частку 9-ці гуртоў, удзельнічала 6. Але 
галоўная інтрыга конкурснай часткі, як выступяць 
гурты, якіх абралі без канцэрту, а толькі па дэма-запі-
сах, вырашылася паспяхова. Гурты трымаліся годна, а 
прызы фестывалю раз’ехаліся па розных гарадах Бе-
ларусі. Першае месца ў конкурсе атрымалі гарадзенцы 
Tlusta Lusta, другое - менчукі Spital F, трэцяе паехала 
з “Глюкамі” ў Магілёў. 

Апроч традыцыйных гасцей Басовішча сёлета дэбю-
тавалі менчукі Rahis. Гурт даўно вядомы па акустычных 
запісах і сольных электрычных канцэртах на невялікіх 
менскіх пляцоўках, упершыню выступаў на вялікай 
сцэне. Выступ прайшоў з вялікім поспехам, а прыхіль-
нікі яшчэ доўга гукалі Rahis і патрабавалі на “біс”. 

А Саня Ракавец з IQ48 паспеў падтрымаць сваім 
пазнавальным вакалам Rahis, Pomidor/OFF, а таксама 
дэбютаваць у якасці вядучага трансляцыі для тэлека-
нала Белсат. Зрэшты, зачынялі фэст таксама IQ48. 

За два дні Басовішча на сцэне выступілі 22 гурты, 
сярод якіх Neuro Dubel, Крама, Trоitsа, Зміцер Вайцюш-
кевіч з WZ-Orkiestra, украінцы “И друг мой грузовик”, 
палякі Dick4Dick і іншыя. А таксама ўпершыню на 
фэсце музыкі маладой Беларусі была арганізаваная 
адмысловая “зона ды-джэяў”.

Гледачоў на Басовішчы хапала, хоць і не ўсе ахвот-
ныя беларусы змаглі атрымаць візы. Праўда, сёлетні 
фэст сапраўды моцна нагадваў Беларусь. Найперш 
паводзіны аховы на фэсце, якая жорстка адбірала 
дрэўцы ад сцягоў у гледачоў, дазваляючы трымаць 
сцягі толькі ў руках ці на плячах. На жаль, арганізатары 

так і не далі гледачам зразумелых тлумачэнняў са сцэ-
ны. Сярод людзей гулялі дзве версіі. Паводле першай, 
у Польшчы нядаўна прыняты закон пра забарону на 
масавых мерапрыемствах махаць сцягамі на дрэўках у 
мэтах бяспекі. Паводле другой версіі, высока ўзнятыя 
сцягі перашкаджалі здымкам тэлеканалу Белсат, які 
ладзіў трансляцыю фестывалю. Так ці інакш, а пача-
так трансляцыі не прайшоў без скандалаў. Гледачы 
літаральна перакрыквалі вядучых і прадстаўнікоў 
каналу крыкамі “Тлумачэнняў!”. Тлумачэнняў так і 
не было, але пад сцэнаю гледачы трымаліся свайго 
і ўздымалі сцягі. 

Дзевятнаццатае Басовішча адбылося. Са сваімі 
скандаламі, непрадказальнасцю, паспяховымі дэбю-
тамі і чаканымі сустрэчамі. Уражанняў шмат, пра яго 
размаўляюць, а значыць Басовішча жыве.

Незаўважна збіраліся хмары, і падчас выступу 
Zet значны ўжо натоўп скакаў пад дажджом. Моцны 
дождж працягваўся да раніцы, што трошкі сапсавала 
ноч жыхарам намётавага мястэчка, але не перашко-
дзіла атрымаць асалоду ад канцэрту. 

2-гі дзень пачаўся выступам фольк-гуртоў. З 12-00 
пачыналі граць гурт Насты Някрасавай, P.L.A.N., “Яр”, 
“Джамбібум”. Апошніх спрабавала перакрычаць сцэна 
МТС, што размясцілася на іншым баку плошчы, але 
гэта ў рэкламшчыкаў не атрымалася. На завяршэнне 
гралі “Стары Ольса”, WZ-Orkiestra і LitvinTroll.

Другі дзень быў, пэўна, самым цікавым. Пасля ук-
раінскага Xy4 на сцэну выйшлі IQ48, якія разам з вядо-
мымі хітамі выканалі песні з новага альбома, што хутка 
пабачыць свет. Да ўсяго, IQ48 выканалі зусім раней 
не чутую песню сумесна са спявачкай “Джамбібум” 
Настай Хмель. Адносна новыя і невыдадзеныя песні 
выконваў і магілёўскі Mauzer, які ўпершыню выступаў 
з новым басістам. Польская Metanoia, а затым “Крама” 
падрыхтавалі публіку да выступу легендарнага ULIS, 
які, зрэшты, не парадаваў нічым новым, але выканаў 
песні з апошняга альбома. Neuro Dubel зграў змяшаны 
сэт са сваіх хітоў, наколькі гэта дазволіў час. І, нарэш-
це, пасля польскага Habakuk на сцэну выйшаў украін-
скі хэдлайнер фэсту “Тартак”. Сярод сваіх песняў гурт 
знайшоў месца для каверу на сваю ж песню “Не хочу” 
- “Не жадаю” ад беларускіх ЧпБ. Сашко Положіньскі 
пашкадаваў, што Кроў ня змог наведаць фэст асабіста, 
але і сам добра выкрыкваў “Толькі так, ё” і “Беларусь у 

маім сэрцы”, а таксама шмат разважаў пра братэрства 
беларускага і украінскага народаў. На тым фестываль 
беларускай музыкі BeFree скончыўся.

Імпрэза ў Львове сталася адной з самых важных 
падзеяў лета. Час пакажа, ці ўтрымаецца ўкраінскі 
фестываль сярод галоўных беларускіх імпрэзаў, ці 
захавае назву і ў якім горадзе пройдзе ў наступны 
раз. Можа быць, праз колькі год ён пасталее, абрасце 
традыцыямі ды гісторыямі і стане яшчэ адным леген-
дарным беларускім фестывалем.

быць воЛьным!

бАсовішчА—2008 
не рАсчАрАвАЛА

феСтываль “Be Free” у львове - пачатак добрай традыцыі

павал прохараў, вакаліст берасцейскага гурта “Сьцяна”
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На самым дне гэтай кішэні месціцца вёска Нор-
вілішкі, якую сталінскі аловак некалі ўзяў ды і разрэ-
заў напалову. На самай мяжы гэтай вёскі - прыгожы 
замак, пяцьдзесят метраў ад яго - касцёл, адразу за ім 
- могілкі. У іх нават з аднаго боку плоту няма. Замест 
плоту - дзяржаўная беларуска-літоўская мяжа.  Уяві-
це сабе, што аднаго дня вы прыходзіце на могілкі да 
сваякоў, але патрапіць на іх ужо не можаце. Таму што 
могілкі раптам апынуліся ў іншай дзяржаве. 

Тое ж з хатамі. Вось стаіць плот. Вось стаяць хаты. 
Па абодва бакі ад плота. Некалі людзі, што жылі ў гэ-
тых хатах, напэўна хадзілі адзін да аднаго ў госці. Ці 
то на гарбату, ці то тэлевізар паглядзець ды апошнія 
плёткі абмеркаваць. А зараз ужо не ходзяць. Бо іх 
двары падзяліла дзяржаўная мяжа.

У такім вось дзіўным кутку Еўразвязу, карэнныя 
жыхары якога размаўляюць на мешанай польска-
беларуска-літоўскай мове (якую яны самі называюць 
“тутэйшай”), другі год запар адбыўся буйны фес-
тываль музыкі і мастацтваў  Be2GeTHeR. Удзел у ім 
узялі каля 70 гуртоў ды выканаўцаў з розных краінаў 
Еўропы. Хэдлайнерамі фэсту выступілі калектывы з 
Вялікай Брытаніі - Groove Armada і Tricky, з Нямеччы-
ны - Fools Garden і My Baby Wants Wo eat Your Pussy, 
а таксама Infected Mushroom з Ізраіля, Fishbone са 
Злучаных Штатаў і etienne De Crecy з Францыі. Ся-
род іншых, менш знакамітых, але больш знаёмых 
беларускім прыхільнікам року гуртоў, якія прынялі 
ўдзел у фестывалю, - Zdob Si Zdub з Малдовы і LUK 
з Украіны.

Велізарны намётавы гарадок, тры вялікія сцэны, 
некалькі дыска- і рок-клубаў, шматлікія бары, крамы, 
міні-футбольныя і валейбольныя пляцоўкі, скэйт-
парк, намёты крышнаітаў, індыйскага масажу, прыхіль-
нікаў “Beatles”, розныя інсталяцыі і забаўляльныя 
пляцоўкі, неверагодная атмасфера свабоды, музыкі і 
кахання - гэта не проста фестываль у тым сэнсе, якім 
мы прызвычаіліся яго разумець - гэта цэлы горад, які 
вырас у Норвілішках на тры дні і пад 
дахам якога знайшлі прытулак 
каля 10 тысячаў чалавек. 

Жыццё ў наваколлі гэтага 
гарадка пачалося яшчэ за 
два тыдні да пачатку 
фестывалю. Каля 30 
маладых людзей з 
Літвы, Польшчы, 
Украіны і 

Беларусі, а таксама каля 10 прафесійных скульптараў 
з гэтых краінаў, а яшчэ з Эстоніі, Швецыі ды Аўстрыі 
прынялі ўдзел у Міжнародных мастацкіх майстэрнях 
(international art workshops), падчас якіх стварылі не-
калькі фота- і відэа-прэзентацый, былі распрацаваны 
паштоўкі, зроблены цікавыя інсталяцыі, пабудаваны 
парк дзіўных скульптур, якія гучаць і г.д. 

Сам фестываль пачаўся ўвечары 14 ліпеня вялікай 
драм-фіестай на Ратушным пляцы Вільні, пасля чаго 
перамясціўся ў начныя клубы Вільні, а раніцай адкрыў 
свае дзверы ў Норвілішках.

Беларусь на фестывалі прадстаўлялі тры вядомыя 
гурты - NRM, Osimira і Mauzer. Першымі на сцэну 
Be2GeTHeR 15 ліпеня выйшлі музыкі з Незалежнай 
Рэспублікі Мроя. Неверагоднай моцы лівень, які аб-
рынуўся на Норвілішкі за некалькі хвілінаў да выхаду 
на сцэну NRM, на жаль, напужаў некаторых гледачоў, 
але самыя верныя прыхільнікі легендарных беларускіх 
рокераў, зразумела, сыходзіць не збіраліся. “Прыві-
танне! Мы прыехалі да вас з Беларусі - краіны, дзе 
ніколі не бывае такога надвор’я”, - жартаваў Лявон 
Вольскі. І панеслася! Новыя і старыя хіты, жарты, 
размовы з публікай, дзесяткі бел-чырвона-белых 
сцягоў, “калектыўныя спевы” - выступ атрымаўся 
вельмі дынамічным, эмацыянальным і экспрэсіўным. 
Беларускія музыкі засталіся вельмі задаволеныя гукам 
- Лявон падзяліўся гэтым са сцэны (а таксама адзна-
чыў, што рэдка гурту даводзіцца мець такі гук), але 
расчараваныя надвор’ем - аб чым мы даведаліся ўжо 
на пасляканцэртавай прэс-канферэнцыі.  Энэрэмаўцаў 
тым больш шкада, бо яны засталіся фактычна адзі-
ным гуртом, якому давялося граць пад такім моцным 
ліўнем. Адразу пасля выступу NRM дождж скончыўся, 
усталявалася цёплае надвор’е, а на другі дзень фэсту 
дык увоўгуле стаяла такая спякота, што гледачоў палі-
ваў ужо не лівень, а пажарны брандсбойт. А на небе за 
ўвесь дзень так і не з’явілася ніводнай аблачынкі.

Выступы Osimira і Mauzer (яны якраз адбыліся на 
другі дзень) праходзілі ўжо з трошкі 

іншым настроем. Не толькі з-за 
надвор’я, але, зразумела, з-за роз-

ніцы ў стылях. Фолькавыя матывы 
Osimira прымушалі гледачоў ус-

міхацца, распранацца, вадзіць 
карагоды, весяліцца і танчыць, 
а Mauzer у сваёй вядомай 
жорсткай, агрэсіўнай ма-
неры намагаўся перакана-
ць публіку, што Беларусь 
абавязкова будзе вольнай. 
Пераканаў ці не - невядома, 
але пэўную надзею (чар-
говую), прынамсі ў душы 
аўтара гэтага матэрыялу, 
пасяліў :)

У наступным годзе ар-
ганізатары фестывалю пла-
нуюць зрабіць яго па абодва 
бакі ад мяжы. Якім чынам 
гэта магчыма і як гэта будзе 
выглядаць - пакуль невядо-
ма, але хіба на тое яно і мас-
тацтва, каб знішчаць межы 
не толькі ў нашых думках, 
але і ў рэальным жыцці.

мАстАцтвА без межАў

Ян БЕлаРуС

Калі ўважліва разглядаць мапу літвы, на поўдзень ад Вільні можна заўважыць маленькую кішэню - 
такі незразумелы “апендыкс”, які знаходзіцца нібыта на тэрыторыі Беларусі, але належыць да літвы. 
Згодна адной з легенд, Іосіф Сталін, калі маляваў межы Саюзных рэспублік, паклаў на мапу тытунёвую 
трубку, якую пры маляванні проста абвёў алоўкам, ды так і пакінуў.

літоўскі памежнік на Be2getheR

у беларускіх музыкаў з’явіліся літоўскія фанаткі :) таварыш Mauzer

лявон Вольскі (nRM)



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

у чым Адрозненне

Стэфанія МалЮта

памятаю, улетку ішоў матч Галандыя - Расія, і я 
спытала ў свайго сябра , за каго ен. “За нашых, 
канешне, што за пытанне!” – адказаў Вася. З гэта-
га выпадку я і пачала задумвацца, хто такія нашы: 
ці беларусы, ці рускія, ці тыя і тыя разам.

На шчасце, пасля нялёгкіх і марудных пошукаў, я 
знайшла навуковыя абгрунтаванні раздзялення па-
няццяў беларусы і рускія. І цяпер мне і майму сябру  
засталося высветліць, чыіх рысаў у нас болей і каго 
нам лічыць “сваімі”. 

(Навуковыя здабыткі я падаю ў разбаўленым з маімі 
уласнымі думкамі выглядзе).

беларуСы – еўрапейцы, 
руСкіЯ – еўразійцы

У дапятроўскай Расеі заходні ўплыў быў нязначны і 
здзяйсняўся праз пасярэдніцтва ўкраінскіх і беларускіх 
зямель. Пазней, у імператарскую эпоху такі ўплыў  
здзяйсняўся “зверху” – праз падарожнікаў і эмігран-
таў-дваран, пісьменнікаў, журналістаў,  гувернёраў 
і тычыўся перш за ўсё сфераў культуры і навукі. У 
Беларусі  ўплыў Захада ішоў “знізу” – па этнічным су-
седстве – і закранаў у тым ліку побыт і дробную гаспа-
дарку, а ў часы ВКЛ таксама адміністратыўна-прававы 
лад (Статуты княства, магдэбурскае права, выбарныя 
прадстаўнікі ў органах цэнтральнай ўлады).

індывідуалізМ беларуСаў і 
калектывізМ руСкіх

У Расеі сялянская грамада (община) існавала аж 
да рэформ Сталыпіна (1906-1911 гг). Грамада дзяліла 
зямлю паміж сялянамі па колькасці “душ”(мужчын), 
пры гэтым зямля не прадавалася і была як бы 
нічыёй.

Што  да беларускіх земляў у 18-19 ст., то тут сялянс-
кай грамады не было. Пасля адмены прыгоннага права 
(1861 г.) частка сялян атрымала ва ўласнасць тую зям-
лю, якой яна карысталася да рэформы. Таму беларускія 
сяляне былі мацней прывязаныя да сваей зямлі, а іх 
гаспадарчая самастойнасць вышэй, чым у рускіх.

У паслярэвалюцыйнай Расеі калгасы як бы рэс-
таўравалі былую грамаду, у той час як для беларус-
кіх сялян калектывізацыя была нязвыклым і злым 
новаўвядзеннем. У Заходняй жа Беларусі калгасаў 
не было аж да 1939г.

Усе гэтыя акалічнасці мелі шэраг наступстваў. У 
псіхалогіі беларусаў значнымі сталі рысы самастой-
нага, прыватнага чалавека, індывідуаліста, адказнага 
за самога сябе і за сваю справу перад сям’ёй. У рускіх 
залежнасць ад грамады спарадзіла страх да свабоды і 
адказнасці, “иждивенческие” стэрэатыпы свядомасці. 
(Нават у рускіх былінах і казках герой ляжыць 33 гады 
на пячы і чакае, калі за яго будзе працаваць чароўны 

шчупак ці “трое из ларца”). Калектывізм свядомас-
ці узмацняўся і ідэямі праваслаўнай “соборности” 
– адзінства ўсіх веруючых ува Хрысце з прыярытэтам 
групавой маралі.

У нашы дні праяву азначаных рыс можна назіраць 
у адносінах да магчымай саюзнай дзяржавы. Сярод 
рускіх больш прыхільнікаў інтэграцыі, чым сярод 
грамадзян Беларусі. Гэта бачна і па сацыялагічным 
апытанні. Прычым, трэба ўлічваць, што апытанне 
было праведзена лабістамі аб’яднання, таму рэальныя 
лічбы, напэуна, значна меншыя.

“дзЯржаўны народ” і правінцыЯлы
Па прычыне адрозненняў у статусе рускіх і бела-

русаў у Расейскай імперыі, рускія ўсведамлялі сябе 
народнай асновай дзяржавы, у той час калі этнічная 
самасвядомасць беларусаў падаўлялася. Рускім 
надаваўся статус”дзяржаўнага народа” (формула 
Александра ІІІ), галоўнага і аб’ядноўваючага народа ім-
перыі. Гэтую думку актыўна выкарыстоўвалі і савецкія 
прапагандысты. Яна не знікла ў свядомасці расейцаў і 
да гэтага часу, таму яны так клапоцяцца аб захаванні 
рускай мовы і культуры ў іншых краінах. 

Беларусы ж заўседы (прынамсі, пасля часоў Льва 
Сапегі) адчувалі сябе непаўнавартаснай нацыяй, 
амаль рускімі, але, на жаль, не зусім. Таму беларусы 
так абыякава ставяцца да нацыянальнага самавы-
значэння, да сваей мовы і культуры, якую яны лічаць 
правінцыйнай.

недавер беларуСаў да СіМвалаў і 
СловацэнтрызМ руСкіх

Пасля канца савецкай эпохі былі дэмантаваны не-
калькі характэрных помнікаў і перайменаваны некалькі 
вуліц у знак змены ідэалогіі. Але, у адрозненне ад “на-
роднага” звяржэння ў жніўні 1991 г. помніка Дзяржын-
скаму ў Маскве, у Беларусі ніводная з падобных акцый 
не была ініцыяваная “знізу”: усе рабілася па загаду 
ўлады. Ды наогул, да перайменавання вуліц беларус 

адносіцца не тое што абыякава, а нават негатыўна. Ён 
хучэй падлічыць, колькі грошаў на гэта выдаткавана і 
спалохаецца, якая пачнецца блытаніна з дакументамі, 
чым ацэніць яго семіятычную важнасць.

Абыякавасць да сімвалаў выяўляецца ў абыякавас-
ці да выбару нацыянальнага герба і сцяга. Простага 
абывацеля не цікавіць, што сённяшняя дзяржаўная 
сімволіка адлюстроўвае пераемнасць савецкіх каш-
тоўнасцяў, у адрозненне ад герба і сцяга 1991г., якія 
азначаюць выбар каштоўнасцяў БНР.

беларуСкаЯ падатліваСць аСіМілЯцыі 
і руСкаЯ культурнаЯ уСтойліваСць

Сведчанне асіміляцыі натуральна бачыцца у тым, 
што чалавек лічыць сваей роднай мовай не мову 
свайго народа, а нейкую іншую. З усіх народаў СССР 
рускія – гэта самы устойлівы да асіміляцыі народ: па 
дадзеных перапісу 1989 г., мову свайго народа лічылі 
роднай 99,8% рускіх (гэта самы вялікі паказчык), 98,4 
% грузін, 98,1 % чачэнцаў, 80,1% украінцаў і толькі 
70,9 % беларусаў. 

Рускія, калі жывуць у іншай краіне, імкнуцца ства-
рыць там сваю рускую суполку і падтрымліваць рускі 
лад жыцця. Беларусы ж, нават жывучы ў сваей краіне, 
імкнуцца дасканала авалодаць і карыстацца чужой 
мовай і культурай. Такая бікультурнасць прыводзіць 
да пэўнага расколу ў свядомасці беларусаў, да пара-
доксаў у іх мысленні. 

Хоць пераважная большасць беларусаў лічыць бе-
ларускую мову роднай (па дадзеных 1999г. 85,6%), у 
жыцці ёй мала хто карыстаецца. Таксама большасць 
аддае перавагу расейскаму тэлебачанню і рускім 
кнігам. 

Атрымліваецца, мільёны людзей не размаўляюць 
на мове, якую лічаць роднай, што дало падставу ня-
мецкаму даследчыку П.Векслеру назваць беларускую 
сітуацыю шызаглосіяй.

беларуСаў ад руСкіх?

САЦыЯЛАГІЧНАе АПытАННе(2002 Г.)  “ОБщеСтВеННОе МНеНИе О 
СОюзНОМ ГОСуДАРСтВе РОССИИ И БеЛАРуСИ”

Процент граждан, 
которые ответили положительно
из 2026 граждан    Из 606 граждан 
      России              Беларуси

• свой (отдельный) президент? 26 %  52%
• свой (отдельный) парламент? 29 %  51%
• отдельные армии?  22 %  57%
• отдельные спецслужбы? 28 %  40%
• единое экономическое 
   пространство?  84 %   83%
• единая валюта?  81 %  73 %
Крыніца: Дадзеныя медыягрупы “Саюз” и “Monitoring.ru” 

Считаете ли Вы, что у России 
и Беларуси должен (-ны, -на, 
-но) быть: 

Малюнак у. Чуглазава



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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прэс-служба “ДЗЕДЗІЧа”

абласная арганізацыя партыі БНФ

кАк ПрАвиЛьно 
ГоЛосовАть бераСцейСкаЯ аблаСнаЯ 

арганізацыЯ
ПАртыі бнФ

распачынае ў Берасці новую агульнагарадс-
кую кампанію “Разам за утульны горад”.
СтАНЬ СЯБРАМ ПАРтыІ БНФ!
Разам мы:
- Пабудуем сучасную эфектыўную гаспадарку;
- Усталюем парадак і вяршэнства Закона;
- Адстаім незалежнасць нашай Радзімы;
- Знішчым усеўладдзе і карупцыю чынавенства.
СтАНЬ СЯБРАМ ПАРтыІ БНФ!
Ты зможаш:
- Атрымаць кваліфікаваную прававую дапамогу 
ў складаных жыццёвых сітуацыях;
- Прайсці курсы палітычнай і грамадзянскай 
адукацыі ў Беларусі і за мяжой;
- Зрабіць кар’еру адукаванага і перспектыўнага 
палітыка;
- 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) 808-97-94.

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.

ПОЧеМу НужНО ГОЛОСОВАтЬ тОЛЬКО 28 СеНтЯБ-
РЯ, А Не ПРеДВАРИтеЛЬНО?

Только 28 сентября наблюдатели на избирательных 
участках более-менее эффективно смогут проконтро-
лировать правильность голосования. В другие дни, с 
23 по 27 сентября, имеется возможность подменить 
бюллетени и фальсифицировать выборы.

КАК БытЬ, еСЛИ ДеКАН ИЛИ АДМИНИСтРАЦИЯ зАСтАВ-
ЛЯют ГОЛОСОВАтЬ зА КОНКРетНОГО КАНДИДАтА?

Выборы являются тайными, никто не будет подгля-
дывать за вами, когда вы будете ставить «галочку». 
Согласитесь с начальством, а в кабинке для голосо-
вания проголосуйте за своего кандидата, а не за того, 
которого вам навязывают. Вкиньте бюллетень в урну 
для голосования и скажите начальнику, что проголо-
совали «как надо».

ЧтО ДеЛАтЬ, еСЛИ ДеКАН ИЛИ АДМИНИСтРАЦИЯ 
тРеБуют ГОЛОСОВАтЬ ДОСРОЧНО?

Выборы являются свободными. Избиратель сам 
решает, участвовать ли ему в выборах и за кого го-
лосовать. Стоит знать, что согласно ст. 191 Уголов-
ного кодекса “Воспрепятствование осуществлению 
гражданином РБ права свободно избирать, ... вести 
предвыборную агитацию, совершенное с примене-
нием насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным 
способом”, наказывается лишением свободы на срок 

до 3 лет, или исправительными работами на срок до 
2 лет, или штрафом.

И на предыдущих выборах начальство часто тре-
бовало досрочно голосовать. Многие голосовали, 
боясь угроз. А многие – нет. И никто не слышал, что 
эти угрозы были осуществлены. Но если вас всё же 
будут заставлять голосовать, звоните: (029) 641-20-98, 
или пишите: dzedzich@tut.by.

КАК БытЬ, еСЛИ ЧЛеНы ИзБИРАтеЛЬНОй КО-
МИССИИ Не МОГут ПРОВеРИтЬ ПРАВИЛЬНОСтЬ 
ПОДСЧётА ГОЛОСОВ?

Практика такова, что реальные цифры подсчёта 
голосов знает только председатель и секретарь ко-
миссии. Но по закону каждый член комиссии имеет 
право знать реальные цифры, а не те, что секретарь 
написал в итоговом протоколе и подсунул подписы-
вать членам комиссии. Стоит знать, что согл. ст. 192 
Уголовного кодекса:

«... Заведомо неправильный подсчет голосов или 
иное искажение результатов голосования, совер-
шенные лицом, входящим в состав ... избирательной 
комиссии» наказываются лишением свободы на срок 
до 5 лет, или исправительными работами на срок до 
2 лет, или штрафом.

СПЛАНИРуйте СВОе ВРеМЯ И ГОЛОСуйте тОЛЬКО 
28 СеНтЯБРЯ!!!

Сейчас много говорят о фальсификации выборов. партия БНФ выдвигала своих представителей во все 
избирательные комиссии, но власти массово отказали им. Будут ли фальсификации или нет, покажет 
время. Мы просто даём совет, как снизить их вероятность.

З 11 па 13 ліпеня каля мястэчка Воўчын на возеры 
Катэра (Камянецкі раён) “дзедзічы” правялі свой 
традыцыйны летнік. На яго былі запрошаныя 
старыя і новыя сябры арганізацыі, а таксама 
сябры партыі БНФ.

Такі летнік даўно ўжо стаў добрай завядзёнкай: 
кожны год збіраецца шмат ахвотных ўзяць удзел у 
культурнай і спартовай праграмах, што адмыслова 
рыхтуюцца да яго.

Сёлета гэта былі віктарыны, прысвечаныя сусвет-
най і беларускай гісторыі, 
культуры, літаратуры, ге-
аграфіі. У якасці фізічнай 
падрыхтоўкі акрамя колкі 
дроваў арганізатары пра-
паноўвалі ўдзельнікам ру-
хомыя камандныя гульні 
і спаборніцтвы.  Вечары 
былі аддадзеныя  аматарам 
оксфардскіх дэбатаў. Най-
больш актыўныя ўдзельнікі 
культурных і спартовых 
мерапрыемстваў атрымалі 
каштоўныя прызы – кнігі 
беларускіх паэтаў і пісьмен-
нікаў, беларускія фільмы 
і музыку. 

І безумоўна, лірычным 
заканчэннем кожнага дня 
ў лесе над возерам былі 
любімыя песні пад гітару 
каля вогнішча.

дАвАй, дАвАй, АдПАчывАй!!!
Гэтым разам ў летніку паўдзельнічала больш за 

20 чалавек.
– Мерапрыемствы такога кшталту вельмі моцна 

згуртоўваюць каманду. Людзям важна ведаць, што 
іх шмат, што іх інтарэсы супадаюць, – кажа кіраўнік 
“Дзедзіча” Дзмітрый Шыманскі. – Нам заўсёды 
важна найперш стварыць дух адзінства, сапраўды 
сяброўскія адносіны паміж сябрамі нашай каманды. 
Запрашаем на наступны год усіх ахвотных да ўдзелу 
ў нашым летніку.

“тры чарапахі” nRM – хіт летніка №1“павуцінне” – самая папулярная гульня ў Воўчыне



АДПАЧЫНАК
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• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 25.09.2008 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, С. Малюта, А. Дземідзюк, 
С. Лазенка, В. Яромава. Адказны сакратар: П. Біланус.
• 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

Дзіўнае побач. Мытнік Мікалаеў, проста заплюш-
чыўшы вочы, зарабіў 25 тысяч даляраў.

***
Форум бодыбілдынгу.
Ігар: Я займаюся культурызмам пяць гадоў і пе-

ратварыўся ў гару цягліц. Мая бабуля не качаецца, а 
цэлымі днямі есць і глядзіць тэлевізар, але аб’ём яе 
рукі большы, чым у мяне. Чаму?

Знаўца: Таму што ў яе там сала, Ігар. Але ты сап-
раўдны культурыст, калі сам не здагадаўся.

***
У першым класе настаўніца дае заданне: назваць і 

апісаць самую каштоўную рэч, якая вядомая вучням. 
Пеця ўстаў і распавёў пра татаву машыну. Леначка 
- пра мамчыны брыльянтавыя каралі. Вовачка ўстае 
і кажа:

- Менструацыя!
Настаўніца аж папярхнулася:
- Вовачка! Ды што ты такое кажаш? Ты хоць ведаеш, 

што гэта такое?
Вовачка адказвае:
- Што гэта такое, я не ведаю. Але дакладна ведаю, 

што гэта - нешта вельмі каштоўнае, таму што калі 
сёння раніцай мая старэйшая сястра абвясціла, што 
яна ў яе знікла, мама страціла прытомнасць, тату хапіў 
інфаркт, а сусед застрэліўся!

***
У школе на лінейцы 1 верасня па загары можна 

вызначыць, хто па-любому паступіць у інстытут.
***

Навіны: 
У Кітаі пасля ад’езду расейскай зборнай на Вялікай 

Кітайскай сцяне выяўлены Вялікі Рускі Надпіс!
***

Таблічка ў прыбіральні бара:
Хлопец, які прыбірае недакуркі з пісуара, таксама 

раскладвае лёд у вашыя шклянкі.
***

Муж з жонкай прыязджаюць у перапоўнены са-
наторый. Яго з цяжкасцямі пасяляюць у мужчынскі 
блок, а яе – у жаночы. Праз некалькі дзён мужу не 
хапае цярплівасці. Ну, ён і просіць жонку пабыць з ім 
на прыродзе ўвечар. Карацей, знайшлі яны кусты, і ў 
самы разгар працэсу з’яўляецца вартаўнік.

- Ну што, штраф заплацім або пратакол склад-
зем?

- Штраф, вядома!
- Тады з цябе тысяча а з яе пяць!
- Ой а чаму такая дыскрымінацыя?
- Ды цябе я першы раз тут бачу, а яе ўжо ў пяты 

раз!
***

У паліклініцы: 
 - Вы карысталіся прэзерватывам пры апошнім 

палавым кантакце? 
 - Доктар, чаму вы так злавесна вымавілі “апош-

нім”?
***

- Што робяць дэпутаты, якія тонуць у акіяне?
- Добрую справу.

  ***
На ракетах і бомбах, якія ляцяць у бок Грузіі, расей-

скія салдаты пішуць: “За Сталіна!”

Аўтобус поўны турыстаў, спякота. Сэрвіс наш: 
кандыцыянер не працуе. У дарозе ўжо некалькі гад-
зін. І тут хтосьці так сапсаваў паветра! Ува ўсіх вочы 
рэжа, народ у шаленстве: “Дайце нам гэтага вырадка 
- разарвем на кавалачкі”, – і ўсё ў такім духу. Тут па-
дымаецца мужчына самавітага выгляду:

- Спакойна. Я экстрасэнс у 10-м пакаленні і без 
праблем вылічу гэтага вырадка. Мне патрэбна нітка 
даўжынёй на ўвесь аўтобус.

Народ замітусіўся, дасталі дзесьці нітку. Экстра-
сэнс:

- Зараз нацягніце нітку ад пачатку і да канца салона 
і ўсе вазьміцеся за нітку. Усе ўзяліся?!

- ТАК.
- Хто пердануў, таксама ўзяўся?!
- ТАК.

***
Званок тэлефона:
- Алё, гэта сіньёр Род? Гэта Эрнэста, домаўпраўля-

ючы вашай загараднай рэзідэнцыі.
- Так, Эрнэста, гэта я. Што-небудзь здарылася?
- Я проста хацеў вам сказаць, што ваш папугай... 

ён памёр.
- Як памёр? Мой папугай? Прызёр міжнародных 

спаборніцтваў?
- Так, сіньёр.
- Чорт, я на яго ўбухаў процьму грошай. Ад чаго 

ён памёр?
- Ён з’еў тухляціны, сіньёр Род.
- Tухляціны? Хто яго накарміў тухляцінай?
- Ніхто, сіньёр. Ён сам падзюбаў крыху мяса з 

дохлага каня.
- Якога каня?
- Вашага арабскага скакуна, сіньёр Род.
- Як, мой жарабец таксама мёртвы?
- Так, сіньёр. Ён цягнуў воз з вадой і не вытрымаў.
- Ты што, з розуму сышоў? Які воз з вадой?
- Якой мы тушылі пажар, сіньёр.
- Госпадзі, пажар?
- Так, сіньёр, у вашай хаце. Фіранка загарэлася 

ад свечкі.
- Якога чорта!!! Ты хочаш сказаць, што мая сядзіба 

згарэла ад адной свечкі?
- Так, сіньёр.
- Навошта ты запаліў свечку, Эрнэста?
- Для пахаванняў, сіньёр.
- Якіх пахаванняў???!!!
- Ваша жонка, сіньёр. Яна прыйшла позна ўначы, 

я падумаў, што гэта злодзеі і стукнуў яе вашай новай 
клюшкай для гольфа Taylor Made Super Quad 460.

Доўгае маўчанне...
- Эрнэста, калі ты зламаў гэтую клюшку, табе 

канец!!!
***

- Дарагі, я ў цябе першая жанчына?
- Вядома, дарагая!
- А як жа Танька, Машка, Клаўка, Верка…?!
- Ну, яны былі нявінніцамі.

***
- Вы браты?
- Не, мы двайняты.
- А што, двайняты няўжо не браты?
- Не заўсёды, мы напрыклад сёстры.

***
Размаўляюць дзве сяброўкі:
  Ты ўяўляеш сабе, мне ўчора паказалі незвычайную 

позу: яна знізу, а ён зверху. Рэтра завецца.

 ЗША. У поўным аўтобусе едуць негры і белыя, 
паміж імі пачынаецца бойка. Кіроўца спыняе аўтобус, 
прымушае ўсіх выйсці і пашыхтавацца перад аўтобу-
сам. Пытае, у чым справа. Негры: 

- Ды вось! Поўная дыскрымінацыя! Нас неграў 
стала зневажаюць, кажуць, мы белыя будзем сядзець 
спераду, а вы назад садзіцеся. 

Кіроўца: 
- Ды мне наогул па барабану, я - дальтонік, для 

мяне вы ўсе зялёныя. А зараз усе моўчкі зашлі ў 
аўтобус і расселіся - светла-зялёныя наперад, цёмна-
зялёныя назад. 

***
Назіраючы за тым, як каты і сабакі закопваюць 

прадукты сваёй жыццядзейнасці, я зрабіў выснову, 
што каты - гэта пярэднепрывадныя жывёлы, а сабакі, 
адпаведна, заднепрывадныя.

***
У сямікласніка ў заплечніку мама знайшла набор 

сада-маза… З гэтай прычыны на кухні збіраецца 
сямейная нарада. Бацька:

- Ну, я так разумею, лупцаваць бессэнсоўна…
***

- Так, хлопцы, у нашай сакратаркі Машкі сын нара-
дзіўся. Усе здаем па 100 руб. і аналіз на ДНК.

***
Царква. Звініць тэлефон. Святар паднімае слухаўку:
- Алё, бацечка, гэта з гаркама партыі. Крэслаў бра-

куе. Дашліце нам 12 штук.
Святар:
- Кукіш вам, а не крэслы! Мінулы раз даваў скамей-

кі, дык вы іх пахабшчынай падрапалі!
- Ах, так! Тады кукіш вам піянераў у царкоўны хор!
- Ах, кукіш нам піянераў у царкоўных хор? Тады 

кукіш вам манахаў на суботнік!
- Ах, кукіш нам манахаў на суботнік? Тады кукіш 

вам камсамольцаў на хросны ход!
- Ах, кукіш нам камсамольцаў на хросны ход? Тады 

кукіш вам манашак на фінскую лазню!
- (Доўгая паўза)... А за такія словы, бацечка, можна 

і партбілет на стол пакласці!
***

Муж з жонкай гутараць. Жонка:
- Як мне ўсё надакучыла, насіць няма чаго, усё 

аднастайна, я стамілася, у мяне дэпрэсія.
- Дарагая, я думаю табе трэба куды-небудзь 

з’ездзіць!
- О! Дарагі, а як думаеш, куды?
- Я думаю, у сківіцу!

***
Сямейная пара купіла робата-выхавацеля з ўбудава-

ным дэтэктарам хлусні, і вырашыла яго выпрабаваць. 
Тут як раз прыйшоў са школы іх сын.

- Дзе ты быў? - спытаў бацька.
- У школе пасля ўрокаў затрымаўся, - адказаў сын.
Робат адвесіў яму падпатыльнік.
- Ага! - задаволены бацька. - А зараз кажы праўду!
- Ну... мы з сябрамі глядзелі парнушку...
- Вось бачыш, - сказаў бацька, адважваючы сыну 

яшчэ адзін падпатыльнік. - Бацькам трэба казаць праў-
ду! Я, напрыклад, ніколі не хлусіў сваім бацькам!

Робат падыходзіць да бацькі і адважвае яму дзве 
аплявухі, ды такія, што той ледзь на нагах выстаяў.

Маці, смеючыся, заўважае:
- Будзь з ім папяшчотней, гэта, у рэшце рэшт, 

ТВОЙ сын!
Робат моўчкі наносіць ёй удар у сківіцу.


