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Усіх прыхільнікаў 
нацыянальна-культурнага 

адраджэння Беларусі шчыра 
віншуем з 20-годдзем 

утварэння Беларускага 
Народнага Фронта!!!

Парламенцкія выбары
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з беларускай гісторыяй
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будзьма 
беларусамі!
Першая SMS-віктарына для сапраўдных беларусаў.

У межах агульнанацыяналь
най грамадскай кампаніі «Будзь
ма!», рэдакцыя «Дзедзіча» пра
водзіць СМСвіктарыну «Будзь
ма беларусамі!».

Вам патрэбна толькі адказаць 
на 5 пытанняў, даслаць свой 
СМС з адказамі на нумар 
(029) 808-97-94, пасля чаго 
сярод уладальнікаў нумароў 
з правільнымі адказамі бу
дзе метадам «выпадковага 
выбару» абрана 10  пераможцаў, якія атрыма
юць каштоўныя падарункі.

Узор СМСадказа: «1)а, 2)б, 3)в, 4)г, 5) Каліноўскі 
Кастусь. (Прозвішча і Імя)».  

пытанні віктарыны №1:
1. Псеўданім  Паэта-сатырыка атраховіча:
а) Танк;  б) Крапіва;
в) Купала; г) Бурачок.

2. кураПаты – гэта…
а) месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінізму;
б) першы калгас на тэрыторыі Беларусі;
в) вышэйшая кропка РБ над узроўнем мора;
г) старажытная частка Менску;

3.  Першы сучасны беларускі горад, які ат-
рымаў  магдэбургскае Права:

а) Менск; б) Берасце;
в) Полацк;  г) Гародня;

4. што такое «тарашкевіца»?
а) беларуская народная страва;
б) тыповы беларускі мат;
в) беларускі дарэформенны правапіс;
г) «брага» пабеларуску;

 5.  Знакаміты мастак і камПаЗітар З бе-
расцейшчыны, які ўдЗельнічаў у Паўстанні 
1830-1831 гг.

Адказы прымаюцца да 20 лістапада на нумар: 
(029) 808-97-94.
Пераможцы атрымаюць СМС з віншаваннем, а 

потым арганізатары звяжуцца з імі для ўзгаднення 
перадачы прыза.

Усяго плануецца правесці 5 такіх віктарын. Самых 
актыўных удзельнікаў усіх 5ці этапаў таксама чакаюць 
прыемныя сюрпрызы.

Можна пачынаць зарывацца ў энцыклапедыях!!!  :)
Поспехаў!

                                Dzedzich week-newS

Фота: photoclub.by

Дзяды. Менск, 2 лістапада 2008г.



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

Адным рАдком

Будучыя праекты мінулага
На пазачарговым пасяджэнні каардынацыйнай 
рады аблвыканкама па ахове матэрыяльнай і 
духоўнай спадчыны абмяркоўвалася канцэпцыя 
стварэння гісторыка-культурнага цэнтра нацы-
янальнага маштабу на тэрыторыі Берасцейскай 
крэпасці. 

Да 1000годдзя Берасця, якое будзе адзначацца 
ў 2019г., на тэрыторыі крэпасці адновяць Берасцей
скі замак з рамесным дваром, карчмой, вадзяным 
млыном і броварам. На тэрыторыі Кобрынскага ўма
цавання плануецца стварыць Нацыянальны музей 
тэхнікі, музей узбраенняў і пашырыць музей абароны 
Берасцейскай крэпасці. На Валынскім  узвесці макет 
сярэднявечнага Берасця ў маштабе 1:5 і правесці 
кансервацыю комплексу Бернардынскіх манастыроў 
1718 стагоддзяў. 

На ўездзе ў крэпасць прадугледжаныя паркінгі для 
аўтамабіляў, побач – карэтны двор з пракатам экіпа
жаў і верхавых коней, база электрамабіляў і ровараў. 
На перспектыву запраектаваная аглядная лінная да
рога, якая злучыць крэпасць з паркам, чыгуначным 
вакзалам і цэнтрам горада. Пакуль праект выглядае 
фантастычным і нерэальным. Усе працы плануецца 
завяршыць праз 10 гадоў, да 1000годдзя горада.

Сачыць лепей за птушкамі
4 - 5 кастрычніка ў 30 краінах Еўропы, у тым ліку 
і ў Беларусі, прайшлі Еўрапейскія восеньскія дні 
назірання за птушкамі. 

У рамках мерапрыемства ЗаходнеПалескае аддзя
ленне ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” ў Берасці, 
Кобрыне, Лунінецкім і Янаўскім раёнах арганізавала 
адмысловыя наглядальныя пляцоўкі за птушкамі, 
адкуль з дапамогай аптычных прыбораў можна было 
ўбачыць рэдкія віды птушак: вялікую белую чаплю, 
кулікоў і нават жураўліны клін. У Берасці такая пля
цоўка была арганізаваная на набярэжнай ракі Мухавец 
каля прыстані цеплахода “Гродна”.

                                Dzedzich week-newS

Выборы – значимое событие в жизни любой 
страны, вызывающее всплеск политической 
активности общества и интерес к внутриполити-
ческим перипетиям.

У нас все наоборот, и с каждыми последующими 
выборами интерес к данному процессу у населения 
угасает. Нет, людито на выборы идут. Попробуй не 
пойди – из университета или завода легко вылетишь. 
Поэтому и явка неплохая – 75%. Но в глазах этих лю
дей нет той искры, которая говорила бы: да, я знаю, 
что мой голос будет решающим.

Вновь все прошло тихо и «красиво»: кандидаты от 
власти получили убедительную победу, а Лидия Ермо
шина снова гордо заявила на прессконференции, что 
никто из оппозиционеров в парламент не прошел.

Даже по теории вероятности трудно представить, 
чтобы на 110 избирательных округах Беларуси выбра
ли именно представителей от власти и всех в первом 
туре (т.е. каждый кандидат набрал более 50% голосов 
от общего числа избирателей).

В Бресте я наблюдал за выборами в СШ №7. Кроме 
меня, присутствовало еще 2 наблюдателя  учитель 
этой школы и женщина пенсионного возраста от Бе
лорусского совета ветеранов. Но их присутствие было 
формальным, для галочки.

Если на протяжении дня особых нарушений не 
было, то во время подсчета голосов только моя 
наглость помогла хоть немного воспрепятствовать 
наглости председателя комиссии и поспособствовать 
болееменее открытому подсчету голосов.

Подсчет велся тихо в тесном кругу членов комис
сии. Результаты также тихо, без общего оглашения, на 
листе бумаги передавались председателю комиссии, 
который вместе с секретарем подгоняли их под нуж
ные. До открытия урн было объявлено, что неисполь
зованных бюллетеней ровно 500, хотя невооруженным 
глазом было видно, что там их не более 200.

Разложили по стопкам. Получилось, что стопка 
Ларисы Богданович значительно больше, чем Дмитрия 
Шиманского. Я без спроса подошел к столу и прове
рил: правильно ли сложены бюллетени. Оказалось, 
что голоса за Шиманского лежали в стопке за Бог

данович. После чего даже рядовые члены комиссии, 
которые только считали голоса и не знали конечного 
результата, поняли, что председатель комиссии чтото 
«химичит». Начался пересчет, после которого стопка 
Шиманского увеличилась, а в стопке за Богданович 
нашли даже недействительные бюллетени и бюлле
тени “против всех”. Но доказать фальсификации у 
меня не было никакой возможности.

За день голосования с различных участков города 
поступали сведения о нарушениях: то одному челове
ку выдали бюллетени за всю семью, то жители города 
не находили свою фамилию в списках (особенно это 
относится к иногородним студентам, прописанным в 
общежитии, но не проживающих там). А к окончанию 
голосования стала поступать информация, что члены 
комиссий сами расписываются за непришедших изби
рателей и кидают в ящики их бюллетени.

Один из членов участковой комиссии в Брестском
Центральном округе №2 с целью эксперимента лично, 
чтобы доказать существующие фальсификации, заки
нул два бюллетеня со своего участка в урну на другом. 
При подсчете голосов на обоих участках количество 
полученных бюллетеней сошлось с суммой исполь
зованных и неиспользованных бланков.

И последний факт от кандидата в депутаты по 
округу №3 Игоря Масловского: «На 1600 прошел 
подсчет голосов на 3 закрытых участках: в Брестском 
кожновенерологическом диспансере, областной и 
городской больницах. Членом комиссии в КВД был 
представитель нашей партии, и там голоса разде
лились так: за кандидата от власти А.Онищук  28, 
за меня 19 и за А.Мельника  16, 23 против всех, 4 
бюллетеня испорчено. Это фактически второй тур 
голосования. По двум оставшимся участкам ситуация 
совсем другая: там не было наших представителей, по
этому включилась старая схема и кандидат от власти 
набрал более 80% голосов».

Глядя на «правильные» результаты выборов, стано
вится понятно, что «стабильность» будет сопровож
дать нас еще долго. А люди будут спокойно верить 
всему, смирившись с унизительной ролью пешки.

28.11.08. 
глАзАми нАблюдАтеля

Алесь ЖОЛУД

Выбары-2008 атрымалі назву “пікантныя” з-за вялікай колькасці фотаздымкаў філейных частак сябраў 
участковых камісій, зробленых назіральнікамі падчас падліку галасоў і змешчаных у інтэрнэце.
На фота: Тыповы участак Берасцейскай-Цэнтральнай выбарчай акругі №2. “Падлік галасоў” па-беларуску :)

Макет кляштара бернардзінак. Яго руіны 
захаваліся на Шпітальным востраве.



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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бнФ – 20 год!

SVABODA.ORG

19 кастрычніка 1988 г. у памяшканні тагачаснага 
Дому кіно (касцёл св. Сымона і Алены) быў утвора-
ны Аргкамітэт Беларускага Народнага Фронту.

Трымаю вузкую палоску паперы, на якой праз ка
пірку надрукавана:

«Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага 
камітэта памяці ахвяраў сталінізму (Камітэт 58) за
прашае Вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які 
адбудзецца 19 кастрычніка ў 1800 па адрасе Савецкая, 
15 (Дом Кіно, Менск)». (Лічба “58” – нумар артыкулу 
сталінскага крымінальнага кодэксу, па якім былі рас
страляныя ды сасланыя ў ГУЛаг мільёны ахвяраў).

Увечары пабачыў дзесяткі знаёмых  пісьменнікаў,  
гісторыкаў,  навукоўцаў. У залі – Стэфанія Станюта, 
Васіль Быкаў, Максім Танк, Рыгор Барадулін, Янка 
Брыль... Шмат было моладзі  але былі і тыя, хто, 
як Сяргей Грахоўскі, правёў значную частку жыцця ў 
сталінскім ГУЛагу.

Я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася і 
галасы таго гістарычнага дня данесеныя.

Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае 
слова сказаў васіль быкаў:

- На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў 
прыгнёт. Ліў  сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў 
і - маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі  пазбавілі яго 
праўдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі 
яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягона-
га бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага 
пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто 
найлепш апяе тое, што варта было выбуху гневу і 
абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі 
пазбаўленыя ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць 
на карысць народа, а шмат  хто з іх сам стаў  ахвяраю 
тэрору, уласнае слепаты і заблуджэння.

Але мы болей не хочам жыць, каб не  памятаць  як 
аб  нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых па-
кутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду 
і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба 
сказаць пра мільёны безыменных людзей Беларусі, 
рабочых, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусах, 
рускіх, паляках, яўрэях, людзях іншых нацыянальнас-
цяў, панішчаных у гады сталіншчыны без віны, без 
права, без следу ў народнай памяці.  Сімвалам тых, 
панішчаных сёння сталі ўжо славутыя Курапаты.

Мы павінны таксама назваць імёны катаў нашых 
ахвяр. Хто былі гэтыя нелюдзі?... Як даўно вядома, 
кат і ахвяра інфэрнальным чынам звязаныя між са-
бой, і чалавецтва павінна ведаць і памятаць абодвух. 

Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, у імя дэмакратыі, 
у імя нашай будучыні. У тым наш святы абавязак пе-
рад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі 
пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, 
што мы мелі магчымасці і ўпусцілі яе. Мабыць, ніхто 
з нашых папярэднікаў не меў такой магчымасці, якую 
лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гіста-
рычнай несправядлівасцю не выкарыстаць яе.

Але здзейсніць гэты абавязак, мабыць, будзе ня-
лёгка. Сілы рэакцыі, сталіншчыны не склалі сваёй 
выпрабаванай зброі, і гатовы ўзяць рэванш за іхняе 
паражэнне ў галоснасці. Каб пераканацца ў тым, 
даволі хоць зрэдку браць у рукі газету “Вечерний 
Минск”, орган менскага гаркома і гарсавета народ-
ных дэпутатаў, і паглядзець, хто і супраць чаго там 
выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую 
паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасці, перабудова 
і галоснасць блытае іх адпрацаваныя за гады карты. 
Але яны ўжо пачалі прыстасоўвацца і да атмасферы 
перабудовы. А ў некаторых выпадках - і браць яе пад 
сваё кіраўніцтва. Кіраваць з такім разлікам, каб хутка 
і без стратаў вярнуць так любы іхнім лакейскім душам 
таталітарызм з падаўленнем, рэпрэсіямі, п’яным і па-
корным існаваннем заняволенага народа...

На сходзе вырашылі стварыць Таварыства памяці 
ахвяраў сталінскіх  рэпрэсіяў «Мартыралог Беларусі». 
Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі гра
мадства немагчымыя ні вяртанне гістарычнай памяці, 
ні стварэнне прыстойных умоваў жыцця для суайчын
нікаў. Было зразумела, што мэты новай арганізацыі 
павінны быць значна шырэйшыя, чым аднаўленне 
гістарычнай справядлівасці. Гучалі прапановы ўтварыць 
Народны Фронт. Калі прыступілі да вылучэння канды
датуры старшыні Мартыралёгу, Васіль Быкаў зазначыў, 
што старшыня павінен валодаць шмат якімі якасцям.

быкаў: “Я думаю, што, як кожны кіраўнік, гэта паві
нен быць асаблівы чалавек. Гэта павінен быць аўтары
тэтны чалавек, дасведчаны, адукаваны. Гэта павінен 
быць энтузіяст гэтай выдатнай справы, павінен быць 
аддадзены ідэям дэмакратызацыі і нацыянальнага 
Адраджэння. Апроч таго, што вельмі важна, гэты чала
век павінен быць пазбаўлены таго вялізнага недахопу, 
які ёсць ва ўсіх нас, які  выхаваны ўсімі папярэднімі 
гадамі,  то ёсць ён павінен быць пазбаўлены страху. 
Найперш, страху перад начальствам. І такім чалавекам, 
я думаю, што вы мяне падтрымаеце, калі я назаву 
Зянона Станіслававіча Пазняка.” (воплескі).

Было зразумела: ад таго, хто  стане на чале «Мар
тыралёга», залежала, чым скончыцца гэты сход: ці 

будзе пастаўленая прапанова пра стварэнне Народнага 
Фронту, якая гучала з вуснаў выступоўцаў. Аднак ў залі 
Чырвонага касцёла прысутнічалі і тыя, каго менавіта з 
гэтае прычыны кандыдатура Пазняка не задавальняла. 
Перашкодзіць галасаванню  спрабаваў намеснік загад
чыка аддзела  культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук. Але  
тады  Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі 
і прапанаваў прагаласаваць (на здымку зафіксаваны 
гэты момант. Злева — супрацоўнік ЦК КПБ Расціслаў 
Бузук і вядучы сходу, пісьменнік Міхась Дубянецкі).

быкаў: “Наступнае, што павінна быць: хто супраць 
кандыдатуры? Прашу падняць  рукі! Хто устрымаўся? 
Няма! Усё!” (воплескі)

Далей сход вёў Пазняк. Ён нагадаў, што ўжо гучалі 
прапановы пра стварэнне Народнага фронту.

ПаЗняк: “Я  выстаўляю на галасаванне наступную 
прапанову: утварыць пры таварыстве «Мартыралёг» ар
ганізацыйны камітэт па стварэнні Беларускага Народна
га Фронту за перабудову «Адрадждэнне» (воплескі).

ПаЗняк: “Нас усіх, хто прысутнічае – 227 чалавек. 
Са 174 запрошаных прадстаўнікоў грамадскасці пры
сутнічае 112, без запрашэння – 115.... Хто за тое, каб 
пры таварыстве “Мартыралёг” стварыць арганіза
цыйны камітэт па стварэнні Беларускага Народнага 
Фронту за перабудову “Адраджэнне”? Прашу падняць 
рукі. Апусціце. Хто супраць? Чатырнаццаць плюс пяць 
– дзевятнаццаць чалавек супраць. Хто ўстрымаўся? 
Тры чалавекі ўстрымалася. Такім чынам, рашэнне аб 
стварэнні Аргкамітэту пры таварыстве “Мартыралёг” 
прынятае!” (воплескі)

Было 22.15. Пазняк зачытаў спіс Аргкамітэту.
ПаЗняк: “Арганізацыйная група “Камітэту58” 

спадзявалася на Вашую падтрымку і прапрацоўвала 
гэтае пытанне. Мы прапануем на ваш разгляд спіс 
Арганізацыйнага камітэту. Хачу падкрэсліць, што гэта 
будзе Камітэт, які будзе займацца рабочымі пытання
мі. Менавіта: стварэнне праграмы, стварэнне апорных 
арганізацый, выпрацоўка ідэйных палажэнняў, абмер
каванне іх у грамадскасці і стварэнне арганізацыйнай 
структуры Народнага Фронту. ...Вопыт паказвае – з 
латышскага, эстонскага і літоўскага Народнага Фрон
ту, што праз два  два з паловай месяцы мы можам 
спадзявацца з’езду Народнага Фронту Беларусі. (воп
лескі)... Зачытваю кандыдатуры, якія, на наш погляд, 
маглі б узяцца за працу па стварэнню Народнага Фрон
ту. Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі, Алесь 
Бяляцкі, пісьменнік, Анатоль Варава, гісторык, Вінцук 
Вячорка, філёлаг, Ніл Гілевіч, Анатоль Грыцкевіч, 
доктар гістарычных навук, Юры Дракахруст, матэма
тык, Міхась Дубянецкі, пісьменнік, Вячаслаў Жыбуль, 
літаратуразнаўца, Яўген Кулік, мастак, Мікола Купава, 
мастак, Валеры Маслюк, рэжысер, Пятро Садоўскі, 
кандыдат філалагічных навук, Алесь Суша, гісторык, 
Генадзь Тумаш, мастак, Сымон Свістуновіч, мастак, 
Міхась Ткачоў, доктар гістарычных навук, Алег Трусаў, 
кандыдат гістарычных навук, Ігар Чарняўскі, канды
дат гістарычных навук, Міхась Чарняўскі, кандыдат 
гістарычных навук, Яўген Шунейка, мастацтвазнавец, 
Васіль Якавенка, пісьменнік”. 

галасы З Залі: “Зянон Пазняк!”
ПаЗняк: “Зянон Пазняк. Усіх дваццаць тры чалавекі. 

Таварышы, я павінен сказаць, што гэта – першапа
чатковая мадэль групы. Я думаю, што яны збяруцца 
на сваё паседжанне, выпрацуюць праграму працы, 
выберуць свайго кіраўніка. Мы павінны ўлічваць, 
што гэта яшчэ – не Фронт, гэта людзі, якія будуць 
працаваць, на якіх будуць спадзявацца. І тыя, хто 
захоча ўдзельнічаць у гэтай працы, павінны самі пра
панаваць сябе. Пажадаем поспехаў Арганізацыйнаму 
камітэту”. 

Такім чынам, быў  утвораны  аргкамітэт  Народнага 
Фронту (пазней ягоны склад быў павялічаны) – пер
шага  за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычны руху, 
арганізацыі, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее 
дамагчыся Незалежнасці Беларусі.

Васіль Быкаў вылучае З. Пазняка на пасаду Старшыні “Мартыралёгу”. 19.10.1988г.
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Каханне часцей за ўсё прыходзіць, калі яго зусім 
не чакаеш. Ты не чакаеш і не верыш, што вось гэты 
чалавек, які толькі што прайшоў побач, можа стаць 
тваім адзіным, для якога будзеш гатовы на ўсё. 
Галоўнае – пацвердзіць свае пачуцці.

Сустрэчы адбываюцца з намі заўсёды, у розных 
гарадах, розных краінах, а можа проста ў звычайным 
цягніку, дзе адзін едзе адпачываць, а другі вяртаецца 
дахаты з камандзіроўкі. Але гэтая галоўная сустрэча 
ўсё змяняе. І лёс, і далейшы сцэнар жыцця. 

А зараз задумайцеся, што дазваляе гэтае каханне не 
згубіць, а падтрымліваць, не гледзячы на адлегласць і 
немагчымасць стала быць побач. Так, тэлефон. Новыя 
сродкі сувязі і інтэрнэт.

Толькі ўявіце, колькі бывала цікавых і незабыўных 
сустрэч у нашых бацькоў і ў бацькоў нашых бацькоў, 
якія не мелі працягу. Проста не было магчымасці пад
трымліваць кантакт, альбо ён быў такім рэдкім, што з 
часам згас. А побач апынуўся чалавек, які проста быў 
побач. Там жа побач застаўся і назаўжды.

У пакалення маіх аднагодкаў усё зараз паіншаму. 
Паіншаму адбываюцца сустрэчы і растанні, рэальныя 
зносіны становяцца віртуальнымі, каханне падпарад
коўваецца электрамагнітным хвалям і лічбавым сігна
лам. Так, гэта дрэнна, бо жывыя зносіны, яны акрамя 
таго, што прыносяць нашмат больш задавальнення, 
яшчэ і вучаць, ствараюць пачуццё адказнасці. Яны 
падпарадкаваныя пэўным правілам. 

Але ўсё ж такі, як бы ні хацелася, віртуальнасць 
сама знаходзіць чалавека. На змену знаёмствам на 
вуліцы або ў парку ўсё часцей прыходзяць сайты 
знаёмстваў, розныя чаты і форумы. Мабільны тэле
фон, а з ім СМС, ММС. Інтэрнэт, а з ім ICQ, Skype, “В 
контакте”, электронная пошта не даюць нам спакойна 
жыць, прымушаючы ўвесь час глядзець на экраны 
розных памераў. І на гэтых экранах нам усміхаецца 
блізкі чалавек, піша прыемныя словы і марыць аб 
блізкай сустрэчы. Менавіта гэты экран і немудрагеліс
ты тэлефонны апарат становіцца неад’емнай часткай 
кахання, сувязным паміж двума сэрцамі.

Сёння ўжо нікога не здзівіш тым, што два чалавекі 
моцна кахаюць адзін аднаго, хоць знаходзяцца на 

ПАкАленне віртуАльнАгА 
кАхАння

Алесь ЖОЛУД

адлегласці ў сотні кіламетраў. 
А ўсё таму, што лёгка і без 
напругі могуць перадаваць 
гэтыя пачуцці па электрамаг
нітных хвалях. І яны даходзяць, 
аб’ядноўваюць сэрцы.

Шмат сустракаецца пар ся
род студэнтаў, якія вучацца ў 
розных гарадах, бачацца раз 
у месяц, але разумеюць, што 
не могуць адзін без аднаго, 
таму ўсё каханне перацякае ў 
суцэльную гутарку, дзе, як і ў 
жывых зносінах, здараюцца 
скандалы, інтрыгі, слёзы ра
дасці і нават сэкс, але толькі 
па тэлефоне. Такое каханне 
існуе, але ў хуткім часе, без 
жывога падмацавання, лёгка 
загіне. Значыць, тут усё не так 
і дрэнна – сродкі сувязі ўсё ж 
ідуць як дадатак, які выступае 
дапаможным кампанентам. 
Яны дапамагаюць змякчыць 
сам момант чакання і зрабіць 
сустрэчу больш яркай.

Дзякуючы навуковаму праг
рэсу і тэхнічным дасягненням, 
каханне таксама набыло новыя 
магчымасці і атрымала іншы 
выгляд. Значыць, пакаленне 
людзей, якія жывуць і растуць 
у сучасным асяроддзі, зараз 
мае больш магчымасцяў для 
разумення кахання і пошуку 
менавіта таго непаўторнага 
чалавека. А калі знайшоў яго, 
то ўжо страціць будзе не так 
і страшна, бо яго тэлефон і 
электронны адрас заўсёды 
пад рукой.

Сённяшнія рэаліі складаюцца так, што значная 
частка моладзевых жывых зносін перамяшчаецца 
ў інтэрнэт. Новыя суполкі і гурткі па пэўных інтарэ-
сах існуюць на базе такіх папулярных рэсурсаў, як 
vrontakte.ru, odnoklassniki.ru, livejournal.com.

Але сёння мы вас пазнаёмім з не менш цікавымі 
беларускімі рэсурсамі ў айчынным інтэрнэце.

http://dzedzich.org
Моладзевая арганізацыя “Дзедзіч” існуе ўжо амаль 

10 гадоў. Сайт з’яўляецца віртуальным прадстаўніц
твам арганізацыі ў інтэрнэце. Акрамя заўжды свежых і 
актуальных навін з жыцця горада і вобласці, на сайце 
можна пазнаёміцца з дзейнасцю “Дзедзіча”, пачытаць 
старыя нумары бюлетэня “Дзедзіч”, показкі і гістарыч
ны каляндар, ды запоўніць анкету для ўступлення ў 
арганізацыю.

 http://www.moladz.org
Моладзевая інтэрнэтпляцоўка “Вока” – гэта месца 

сустрэчы прадстаўнікоў віртуальнага грамадства Бе
ларусі. На сённяшні дзень “Вока” з’яўляецца суполь

насцю маладых, актыўных, таленавітых беларусаў з 
усяго свету. Сайт накіраваны на выхаванне моладзі 
на глебе беларускай нацыянальнай ідэі і данясенне 
гэтай ідэі да шырокіх колаў грамадства.

http://www.uff-by.org
Гэта інтэрактыўная вэбстаронка, якая адлюстроў

вае ўвесь спектр інтарэсаў беларускай моладзі. Мала
дыя аўтары распавядаюць пра самыя цікавыя падзеі 
ў Беларусі і за яе межамі, дапамагаюць разабрацца з 
хвалюючымі праблемамі, падаюць матэрыял для роз
думу і навучання, ствараюць пляцоўку для выказвання 
думак і меркаванняў. “Разам мы – прасунутая, актыў
ная моладзь, якая любіць жыццё! Будзем сябрамі! 
United friends forever!” – кажуць стваральнікі сайта.

http://www.generation.by
Гэта рэсурс для актыўных людзей і пляцоўка для 

рэалізацыі творчых ідэй. Праект “вырас” з сайта 
studenty.by. Стваральнікі ўпэўненыя, што студэнцтва 
– гэта незабыўны час, які насамрэч паказвае, што 
вучыцца трэба ўсё жыццё. Гэта час пошуку ўсяго 
новага, выпрабавання, навучання, намацвання глебы 

для самастойнага жыцця, поўнага прыгод, шчырых 
сяброў, незабыўных уражанняў.

http://www.studfarmat.org
Сайт цалкам прысвечаны студэнтам і моладзі. 

Распавядае аб апошніх навінах і падзеях з жыцця 
студэнтаў як Беларусі, так і краін свету.

http://www.youngereurope.org
“Маладая Еўропа” – гэта міжнародная сетка моладзі 

і арганізацый з краін Усходняй і Заходняй Еўропы і 
Цэнтральнай Азіі, створаная з мэтай садзейнічання 
грамадскаму і культурнаму развіццю краін у духу 
агульначалавечых і гуманітарных каштоўнасцяў для 
пабудовы аб’яднанай Еўропы новага тысячагоддзя.

http://www.demoсraticyouth.net
Мэтай стваральнікаў сайта з’яўляецца развіццё 

дзейснага анлайнкам’юніці, каб кожны малады і 
актыўны прадстаўнік сваёй краіны мог нешта новае 
даведацца з першых вуснаў ад такіх жа прадстаўні
коў іншых краін. Сайт створаны ў якасці форума для 
палітычна зацікаўленай моладзі, каб дзяліцца ідэямі, 
метадамі і тэхналогіямі для пабудовы дэмакратыі ў 
сваім рэгіёне.

ByNet зАПрАшАе!

Фота: photoclub.by

Салодкі момант сустрэчы

Алесь ЖОЛУД
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Эх, студенческая жизнь! Вот уже 2-й год я учусь 
на правоведа в одном из киевских университетов. 
Захотела поступить в украинский университет и 
поступила. Тянет меня эта дивная и суетливая 
страна. 

Киев по настоящему можно назвать городом моло
дежи и бизнеса. Сюда стекается народ со всех уголков 
Украины, поэтому первым занятием вчерашних аби
туриентов становится “поиск своих”. 

Вообще в Украине все учебные заведения принято 
разделять на 2 категории: IVIII уровня аккредитации ( 
университеты, институты) и III (колледжи, училища). 
И конечно их же можно разделить на государственные 
и коммерческие учебные заведения. В Киеве государс
твенные, как правило, в названии имеют слово «На
циональный». Хотя многие заведомо идут учиться в 
коммерческие, так как чтобы пробиться в «Националь
ный»,  нужны большие деньги, а потом снова деньги и 
еще раз деньги – так, на различные взятки.

Наверное, если мои родители начнут вспоми
нать свои студенческие годы, то эти воспоминания 
совсем не совпадут с моими реалиями, и уж точно 
слегка шокируют. В Украине сумасшедшего желания 
поступить в университет у вчерашних школьников  
не наблюдается. Оно присуще только родителям, 
которые хотят выучить свою «дитину», открыть ей 
дорогу в свет. А в жизни этих студентов все получа
ется несколько иначе. После 
34 курса нормальный сту
дент  уже ходит на работу по 
своей специальности, где его 
заново обучают на практике 
всем хитростям и тонкостям 
профессии. Поэтому диплом 
«специалиста», «бакалавра» 
или «магистра» работодателю 
ни о чем не говорит. 

Когдато студент и бед
ность были тождественными 
понятиями, сегодня же, если 
есть желание, то деньги будут. 
Работу студенту в Киеве найти 
не тяжело. Но даже эти фак
торы не являются главными. 
Главное в студенчестве – это 
своеобразное времяпрепро
вождение. Да, эти годы надо 
провести так, чтобы потом 
всю жизнь вспоминать! И 
тут все зависит от тебя са
мого: найди свой «кружок 
по интересам» и живи в свое 
удовольствие. В Киеве не 
модно быть таким как все, 
и если ты «не такой», то на 
тебя не показывают пальцем, 
а наоборот – можешь сорвать 
аплодисменты.

Разнообразие субкультур 
просто шокирует. Готов (уда
рение на первый слог) легче 
всего встретить в районе 
станции метро «Театральная», 
скейтеры и роллеры катаются 
на Майдане Независимости, 
в хорошую погоду тамош

ние ступеньки становятся 
местом тренировок. Glamur 
и киевский бомонд соби
рается в Арене (Arena city 
Mandarin Plaza), что в конце 
улицы Крещатик. Их легко 
заметить по огромному ко
личеству шикарных и доро
гих машин. 

Но, наверное, самое не
ординарное студенческое 
место – это Контрактовая 
площадь, попростому Кон
тракт. Ближе к вечеру там 
начинается «городская сказ
ка». Кроме явных предста
вителей панк, металл, ска, 
эмо, этно, хиппи и других 
субкультур, там можно уви
деть людей, жонглирующих 
огнем, играющих в сокс, 
поющих песни под гитару и 
просто хорошо проводящих 
вечер с друзьями, подругами 
и пивом. Всё это на фоне Ки
евоМогелянской академии, 
одного из первых учебных 
заведений Украины. 

Ганна БЕРСАН

А теперь о грустном. Гопники живут в Киеве пре
имущественно в отдельном районе – Троещина, что 
на левом берегу Днепра. О Троещине ходят анекдоты, 
как о Киевке в Бресте или Шабанах в Минске. Самое 
страшное начинается, когда в Киеве проводится какой
нибудь концерт или фестиваль и гопники стягиваются 
в центр столицы. 

В Киеве постоянно проводятся хорошие концерты, 
где можно послушать хорошую музыку непопсовых 
украинских групп (на украинском языке). Тенденция 
этого лета такова, что множество фестивалей, в 
основном многодневных и совершенно бесплатных, 
проводится в маленьких городах или деревнях, куда 
с удовольствием съезжаются молодые люди со всей 
Украины. Да, музыка и свобода!

Для любителей искусства по студенческому билету 
дается весомая скидка на посещение музеев, театров, 
филармоний и прочих культурных центров. Среди 
них самой популярной является галерея Pinchuk Art 
Centre: туда выстраиваются огромные очереди и ходят  
компаниями или с любимыми на свидание. Но даже 
если твой ежедневный маршрут, кроме субботы и 
воскресенья, «дом – университет – дом», то и в вузе 
тебе скучать не дадут. Постоянные праздники, акции, 
конкурсы... Всего не перечислишь. Бесплатные газеты 
«15 минут» и «Обзор» займут тебя на скучной паре. 
А глянцевые журналы «College.ua» и «Student plus», 
которые издаются самими студентами, напрочь уби
вают хандру и ощущение одиночества.

Главное, по словам моих преподавателей, это 
«сформировать в студентах полноценную личность, 
профессионала своего дела, человека интересного и 
интересующегося, но здесь, как нигде, важно собс
твенное желание таковыми стать». И как видите, пре
пятствий в достижении самореализации нет.

Интересно, а что будет дальше?..

глазами БреСтСкой
Студентки

киев молодых

Украінскія часопісы пра і для студэнтаў



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

Толькі пасля распаду Савецкага Саюзу, калі гіста
рычная навука вызвалілася ад партыйнага кантролю, 
і паўстала патрэба абнаўлення гістарычнай адукацыі 
ў адпаведнасці з новымі палітычнымі рэаліямі, ста
новішча з выкладаннем гісторыі Беларусі змянілася. 
Ужо ў 1991 г. быў апублікаваны праект новай канцэп
цыі гістарычнай адукацыі ў Беларусі, з якога і пачаліся 
рэальныя перамены. У адпаведнасці з ім з 1992 г. 
прадмет “гісторыя СССР” касаваўся і далучаўся да 
курсу гісторыі сусветнай, а гісторыі Беларусі ўпер
шыню надаваўся статус самастойнай дысцыпліны. 
Асноўныя прынцыпы прынятай канцэпцыі арыентавалі 
выкладанне гісторыі на ўсведамленне нацыянальнай 
адметнасці Беларусі, адраджэнне гістарычнай памяці 
і нацыянальнай свядомасці, на выхаванне патрыётаў 
Беларусі незалежна ад нацыянальнасці. Вызначаным 
у канцэпцыі прыярытэтам адпавядала і новая праг
рама гістарычнай адукацыі, якая была распрацавана 
аўтарытэтным калектывам вучоных і педагогаў пад 
кіраўніцтвам Міхася Біча і пасля апрабацыі ў газетах 
выйшла ў свет асобным выданнем. Паводле гэтай 
праграмы да пачатку 1993/94 навучальнага году спе
цыялісты падрыхтавалі 20 новых дапаможнікаў па 
гісторыі, выдадзеных на беларускай мове. У іх упер
шыню ў Беларусі гісторыя разглядалася не з класавых, 
а з агульнанацыянальных пазіцый, вытокі беларускай 
дзяржаўнасці звязваліся з Полацкім княствам і Вя
лікім Княствам Літоўскім, адкрыта гаварылася пра 
спусташальныя войны, якія вялі на беларускай зямлі 
маскоўскія цары, а пры асвятленні найноўшай гісто
рыі аўтары выразна адмоўна ацэньвалі таталітарную 
савецкую сістэму. 

Прапанаваная новымі падручнікамі трактоўка мі
нулага Беларусі радыкальна адрознівалася ад трады
цыйнай савецкай і выклікала раздражненне актыўных 
прыхільнікаў старога рэжыму. Рэальныя ўмовы для 
іх наступу на гісторыкаў дэмакратычнай арыентацыі і 
для вяртання савецкае візіі мінулага стварыў прыход 
да ўлады Аляксандра Лукашэнкі ў 1994г. Невыпадко
ва адразу пасля змены дзяржаўнай сімволікі новае 
кіраўніцтва Беларусі жыва зацікавілася беларускай 
гістарычнай навукай і ўзялося прыводзіць яе інтэрпрэ
тацыйныя мадэлі ў адпаведнасць з савецкім бачаннем 
мінулага. З гэтага моманту гістарычная адукацыя ў 
краіне стала полем найвастрэйшых спрэчак і трапіла 
ў поле асаблівай увагі дзяржаўных ідэолагаў. 

Спецыяльная нарада прэзідэнта з прадстаўнікамі 
Міністэрства адукацыі 23 жніўня 1995г. вырашыла 
часова дазволіць карыстацца “нацдэмаўскімі” пад
ручнікамі, а новыя, альтэрнатыўныя, падрыхтаваць 
на наступны год. Для праверкі і выпраўлення наву
чальнай літаратуры па гісторыі стварылі спецыяльную 
Дзяржаўную камісію пры Кабінеце Міністраў. Камісію 
ўзначаліў кіраўнік Галоўнага ўпраўлення грамадска
палітычнай інфармацыі У. Замяталін. У склад камісіі 
ўвайшла пераважна старая прафесура сталінскаса
вецкай школы, у прыватнасці гісторыкі Пётр Петрыкаў, 
Аляксандр Філімонаў, Валеры Чарапіца, філосаф 
Вячаслаў Дашкевіч і інш. Так у Беларусі быў адкрыта 
ўзяты курс на перавод гістарычнай адукацыі на новыя 
(старыя!) ідэалагічныя рэйкі, а фактычна  на яе рэса
ветызацыю, на вайну з беларускай гісторыяй. 

Узяўшыся прасейваць тэксты школьных выданняў 
праз сіта ідэалагічнай цэнзуры, Дзяржаўная камісія 
дбала пра адпаведнасць іх зместу не столькі гістарыч
най праўдзе, колькі ідэалагічнай лініі Лукашэнкавага 
рэжыму. Асаблівую ролю ў кампаніі супраць новых 
падручнікаў і нацыянальных падыходаў у гістарыягра
фіі выконвала грамадскае аб’яднанне “Гістарычныя 
веды”, створанае ўвесну 1996 г. Згуртаваўшы некалькі 
дзесяткаў навукоўцаў старога веку, якія абвясцілі 
сябе “защитниками и сторонниками советской госу
дарственности и советской власти”, яно прысвоіла 

вАйнА з белАрускАй
сабе ролю своеасаблівага экспертнага органу, які 
стаў надзіва аўтарытэтным у дзяржаўных вярхах... У 
праграмным звароце, апублікаваным у прэсе, гэтая 
група, узначаленая прафесарам Адамам Залескім, 
заявіла, што будзе весці “борьбу против фальсифика
ций событий прошлого”, выкарыстоўваючы “мировой 
опыт революций и контрреволюций”. Невыпадкова 
“барацьбітоў з фальсіфікацыяй” найбольш непакоіла 
асвятленне падзей апошняй вайны, ацэнка партызанс
кага руху і савецкага ладу. Аднак займала іх і далёкае 
мінулае. Напрыклад, у падручніку “Гісторыя Беларусі 
ХVІХVІІІ стст.” для 7 класу (аўтар П. Лойка) крытыкі 
бачылі “русафобства”, не прымалі станоўчай ацэнкі 
царкоўнай уніі 1596 году і г. д., у “Гісторыі Беларусі. 
Канец ХVІІІ ст.  1917 г.” (аўтар М. Біч) зноў жа катэ
гарычна не прымалі “русафобскіх” пазіцый аўтара і 
таго, што ён пакінуў без станоўчай ацэнкі “великое 
событие”  падзелы Рэчы Паспалітай і ўключэнне 
Беларусі ў склад Расійскай імперыі, а ў падручніку 
для 9 класу “Гісторыя Беларусі 19171992 гадоў” 
(аўтары В. Сідарцоў і В. Фамін) іх раздражняла адно 
ўпамінанне пра тое, што ў савецкай дзяржаве існавалі 
“антынародны таталітарны рэжым” ды “нацыянальны 
і культурны прыгнёт”. 

Дзяржаўная камісія ўважліва сачыла за зместам 
навучальных выданняў не толькі па беларускай, але 
і па сусветнай гісторыі. Так, з падручніка “Сусветная 
гісторыя найноўшага часу” для 9 класа (Менск, 1998) 
яна выкрэсліла як тлумачэнне тэрміну “таталітарызм”, 
так і ўсё, што сведчыла пра супрацоўніцтва Савецкага 
Саюзу з гітлераўскай Нямеччынай, а таксама пра нега
тыўную ролю Сталіна і яго віну ў развязванні Другой 
сусветнай вайны. 

Адначасова з крытыкай “крамольных” выданняў 
прадстаўнікі старой савецкай школы пачалі пісаць 
свае, сапраўды альтэрнатыўныя дапаможнікі, у якіх 
ацэнкі падзеям і эпохам расстаўляліся ў поўнай адпа
веднасці з ідэалагічным курсам рэжыму. Напрыклад, 
у дапаможніку Васіля Мілаванава “Гісторыя Беларусі. 
Канец ХVІІІ ст.  1917 г.” для 8 класа, які выйшаў у 
1998г., падзелы Рэчы Паспалітай трактуюцца як “праг
рэсіўнае дзеянне”, што дало беларусам “магчымасць 
скінуць з сябе прыгнёт польскалітоўскіх феадалаў”. 
Наступнай альтэрнатывай для вучняў 11 класа стала 
“Гісторыя Беларусі. Канец ХVІІІ ст.  1999 г.” пад рэдак
цыяй Яўгена Новіка. Расейскі генерал Міхаіл Мураўёў, 
якога за жорсткасць пры падаўленні нацыянальна
вызвольнага паўстання 186364 гг. празвалі “вешаль

нікам”, у гэтым дапаможніку паўстаў “энергічным 
дзяржаўным дзеячам, які з веданнем справы рабіў 
тое, да чаго быў закліканы”, а дэнансацыя дагавору 
аб утварэнні СССР, заключанага ў 1922 г., і паўстанне 
СНД названыя дзяржаўным пераваротам. 

Пад не менш пільнай увагай уладаў апынулася і 
гістарычная адукацыя ў вышэйшай школе. Яшчэ да 
пачатку яе рэсаветызацыі Інстытут гісторыі НАН Бе
ларусі паспеў выпусціць “Нарысы гісторыі Беларусі” 
у 2х частках (Менск, 199495), якія грунтуюцца на 
нацыянальнадзяржаўнай канцэпцыі. Гэта была пер
шая сінтэза айчыннай гісторыі, створаная ў суверэннай 
Беларусі. Некалькі гадоў яна выкарыстоўвалася як 
дапаможнік для студэнтаў ВНУ, што зусім не адпавя
дала новай дзяржаўнай палітыцы ў галіне вышэйшай 
адукацыі. Выпраўляць сітуацыю ўзяліся “прыдворныя” 
гісторыкі, і ўжо ў 1998 г. у якасці ідэалагічнай анты
тэзы акадэмічным нарысам выйшаў дапаможнік для 
ВНУ “Гісторыя Беларусі” ў 2х частках, падрыхтаваны 
калектывам гісторыкаўвыкладчыкаў. Яго аўтары 
настолькі захапіліся выкананнем палітычнай замо
вы, што дапусцілі безліч фактаграфічных памылак, 
асвятляючы беларускае мінулае з пазіцый старой ра
сейскай і савецкай гістарыяграфіі. Атрымалася мяккая 
рээдыцыя гісторыі “ПаўночнаЗаходняга краю”, якая 
выклікала абурэнне не толькі навуковай грамадскасці, 
але і студэнтаў. 

На жаль, палітычнаму курсу прэзідэнта, а не 
праўдзе гісторыі стараюцца дагадзіць і іншыя новыя 
дапаможнікі з грыфам “дапушчана Міністэрствам 
адукацыі”, такія, напрыклад, як “Очерки истории Бе
ларуси” П. Чыгрынава (Менск, 2000). 

Пасля абвяшчэння курсу на перагляд падручнікаў 
і з’яўлення публікацый членаў клубу “Гістарычныя 
веды” з палітычнымі абвінавачваннямі апанентаў у 
сферы гістарычнай навукі і адукацыі запанавала не
здаровая атмасфера. Сітуацыю асабліва абвастрыла 
публікацыя адкрытага ліста групы старых гісторыкаў
артадоксаў да А. Лукашэнкі з красамоўнай назвай 
“Работа по восстановлению исторической правды 
подвергается яростному сопротивлению со стороны 
националэкстремистов”. У адказ Рада Беларускай 
асацыяцыі гісторыкаў выступіла з заявай, у якой 
рашуча пратэставала супраць навешвання ярлыкоў і 
спробаў вярнуць гістарычную навуку Беларусі да часоў 
бальшавізму. Аднак улады адкрыта занялі бок невялі
кага кола савецкіх артадоксаў, што ўзяліся “ўзнаўляць 
гістарычную праўду”. 

За савецкім часам гісторыі Беларусі як асобнага прадмету ў навучальных праграмах сярэдняй і вы-
шэйшай адукацыі ў БССР проста не існавала. Яна была неабавязковым дадаткам да гісторыі СССР 
(фактычна – Расеі).

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

“аБо” ці “ці”?
У гэтым артыкуле двума прыкладамі зноў будзе 
праілюстравана, як уплыў велікарускай мовы 
збядняе мову беларускую.

Бывае так, што аднаму слову ў велікарускай мове 
адпавядаюць два словы ў мове беларускай. Часта 
гэтыя беларускія словы адрозніваюцца значэннем. 
Скажам “ці” = рас. “или”, не перадае тое ж значэнне, 
што і “або”, якое зноў жа перакладаецца ў велікарус
кай мове словам “или”. А “знаць” значыць не зусім 
тое, што “ведаць”.

Што адбываецца, калі пад уплывам велікарускай 
мовы мы перастаем адрозніваць, скажам, “або” ад 
“ці” або “ведаць” ад “знаць”? Наша мова бяднее, вось 
што адбываецца. Калі мы робім пералічаныя словы 
абсалютнымі сінонімамі, то гэта значыць, што яны 
губляюць адценні сэнсу. Мова грубее. Мы шкодзім 
ёй. А робячы яе бяднейшай мы крадзём самі ў сябе, 
бо мова  гэта твор душы нашага народа.

Пастараймася выкарыстоўваць гэтыя словы як 
належыць. 

Ёсць два беларускія дзеясловы  “ведаць” і “знаць”, 
і трэба разрозніваць, дзе каторы ўжываць.

ВЕДАЦЬ, даведацца можна толькі пры помачы ро
зуму. Гэта слова значыць “мець звесткі аб некім або 
нечым”, прыкладам, можна ведаць хто што думае, што 
зрабіў, сказаў: “Ніхто не ведае, як хто абедае” (пры
маўка). Таксама “ведаць”  “мець разуменне нечага”: 
“Ведаю, чаго вы хочаце”.

Устойлівыя спалучэнні слоў: “Не ведаць, куды дзец
ца”; “не ведаць, куды вочы дзець”, “не ведаць, куды 
рукі дзець”, “Бог ведае што”, “чорт ведае што”, “хто 
яго ведае”, “ведаеце, ...”.

ЗНАЦЬ  гэта значыць “пазнаваць чуццямі (хоць і з 
помаччу розуму)  нюхам, зрокам, слыхам, вошчупам”. 
Знаць можна чалавека, а ведаць  які ў яго светапог
ляд, якія захапленні і г.д. Таксама “знаць” значыць 
“пазнаваць, адрозніваць ад другіх”. Сабака, знаючы 
сваіх гаспадароў, не брэша на іх.

“Знаць” значыць таксама “добра цяміць у нечым 
(ў нейкай вобласці)”: знаць гісторыю, знаць жыццё; а 
таксама “праходзіць праз нешта”: знаць гора, знаць 
асалоду ад вуджэння рыбы.

Устойлівыя спалучэнні: “знаць асабіста”, “знаць з 
чутак” (калі мы не бачылі чалавека асабіста, але маем 
звесткі з размоў пра яго), “знаць з выгляду”.

Злучнік ЦІ ўжываецца, калі два або колькі складні
каў сказа ўзаемна сябе выключаюць. Прыкладам: Ці 
п’яны, ці дурны, ці ашалелы.

Ува ўжыванні “АБО” і “АЛЬБО” розніцы няма  гэта 
абсалютныя сінонімы. Яны ўжываюцца тады, калі та
кога ўзаемнага выключэння, як у выпадку з “ці” няма. 
Прыкл.: Прыдзі ў панядзелак або ў суботу. Значыць, 
няма розніцы, каторага з гэтых дзён прыдзеш.

Надпіс на нямецкім плакаце канца другой сусветнай 
вайны “Sieg oder Bolschewismus” нельга перакладаць 
“Перамога _або_ бальшавізм”. Бо не маецца на ўвазе, 
што “няма розніцы”. Маецца на ўвазе жорсткая аль
тэрнатыва: “ЦІ перамога ЦІ бальшавізм” :)

гісторыяй тэзАўрус

Юрка АГІЕВІЧ

Генадзь САГАНОВІЧ

Ва ўзніклых умовах кож
ная спроба пераглядзець са
вецкую гісторыю сутыкалася 
з бурнай рэакцыяй ветэранаў 
вайны і актыўных прыхіль
нікаў Лукашэнкі са славяна
патрыятычных колаў. Асаб
ліва паказальны прыклад 
з даследчыкам сталінскіх 
рэпрэсій Ігарам Кузняцовым, 
які зза сваіх публікацый быў так ашальмаваны імі ў 
прэсе, што мусіў бараніць свой гонар у судзе. 

Фактычна з 1996г. у Беларусі была ўведзена палі
тычная цэнзура на гістарычную літаратуру. Адной з 
першых з планаў выдавецтва “Мастацкая літаратура” 
на 1996г. чыноўнікі выключылі ўжо падрыхтаваную да 
друку кнігу Ў. Арлова і Г. Сагановіча “Дзесяць вякоў 
беларускай гісторыі” (а таксама творы Васіля Быкава 
і Ларысы Геніюш), якая, на іх думку, была “напісаная 
тэндэнцыйна ў русафобскім напрамку”, хоць праца 
прайшла сур’ёзную экспертызу ў Інстытуце гісторыі, 
які рэкамендаваў яе да выдання. У 1997г. пасля нега
лоснага рашэння невядомых адпаведных асобаў быў 
спынены продаж папулярнай кнігі Ў. Арлова “Адкуль 
наш род”. Але сапраўдным сімвалам увядзення 
цэнзуры ў краіне стала выдаленне гербу Пагоня з 
вокладкі чарговага, трэцяга тому “Энцыклапедыі гіс
торыі Беларусі” (1996). Гэта зрабіла новае кіраўніцтва 
выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя”, намеснікам 
галоўнага рэдактара якога быў прызначаны Пётр 
Петрыкаў  былы дырэктар Інстытуту гісторыі, адзін 
з самых актыўных апалагетаў савецкага мінулага. Ён 
выступіў з жорсткай крытыкай ранейшага кіраўніцтва 
энцыклапедыі, сцвярджаючы, што галоўнай адметнас
цю першых тамоў “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” 
быў “ярка выражаны антырусізм, а ў многіх выпадках 
зацятая русафобія”. Прывёўшы ў прыклад некаторыя 
артыкулы, напісаныя супрацоўнікамі Інстытуту гісто
рыі, П. Петрыкаў абвінаваціў гэтую ўстанову ў тым, што 
яна ажыццяўляе “татальную фальсіфікацыю” гісторыі. 
Беспадстаўны і палітычны характар падобных закідаў 
паказалі дырэктар Інстытуту гісторыі Міхаіл Касцюк 
і яго намеснік Міхаіл Біч, якія ўступілі ў палеміку з 
былым калегам, аднак гэта не адвяло хмараў, якія 
пагрозліва згушчаліся над дырэкцыяй інстытуту. 

Пры новых кіраўніках выдавецтва “Беларуская 
Энцыклапедыя” канцэпцыя чарговых тамоў “Энцы
клапедыі гісторыі Беларусі” на хаду мянялася, і нават 
падрыхтаваныя да друку артыкулы вярталіся на цэнзу
ру. П. Петрыкаў, напрыклад, паўсюль выкрэсліваў сло
ва “русіфікацыя”, не прапускаў ніякай крытыкі ў бок 
Расеі ды савецкай улады і г. д. Зза грубага ўмяшання 
ў тэксты многія гісторыкі (у прыватнасці, Валянціна 
Вяргей, Андрэй Кіштымаў, Уладзімір Конан, Мікола 
Крывальцэвіч, Генадзь Сагановіч і інш.) адмовіліся 
ад далейшага супрацоўніцтва з выдавецтвам і забралі 
адтуль свае артыкулы. 

Кампанія супраць галоўнай фартэцыі “фальсіфіка
тараў”  акадэмічнага Інстытуту гісторыі, які сапраў
ды з’яўляўся цэнтрам гістарычнай навукі, бо сабраў 
найлепшыя кадры краіны, пачалася таксама яшчэ ў 
199596 гадах, і пакуль не скончылася. Чаго толькі ні 
пісала афіцыйная прэса, абразліва называючы флаг
ман беларускай гістарыяграфіі “националистическим 
заповедником”, або заяўляючы, што яго дзейнасць 
“супярэчыць гістарычнай праўдзе, палітыцы прэзідэн
та Рэспублікі Беларусь”. Асабліва высільвалася газета 
“Веды”  перыядычны орган Нацыянальнай акадэміі на
вук і Міністэрства адукацыі, рэдактарскае крэсла ў якой 
было аддадзена члену той самай Дзяржаўнай камісіі 
па падручніках В. Дашкевічу. Найбольш паслядоўна 
і груба крытыкаваліся акадэмічныя “Нарысы гісторыі 
Беларусі”, у віну якім ставілася тая ж “антыруская на

кіраванасць і прыніжэнне ролі савецкага перыяду”, ска
жэнне гісторыі наагул. Крытыкі імкнуліся давесці, што 
гісторыкі з Акадэміі навук прафесійна непрыдатныя, а 
найбольш вінаваты дырэктар інстытуту акадэмік Міхаіл 
Касцюк. Публікуючы дылетанцкія, часта антынавуковыя 
матэрыялы членаў клубу “Гістарычныя веды”, у якіх 
пераважалі эмоцыі і палітычныя штампы, галоўны рэ
дактар “Ведаў” абяцаў стварыць з іх спецыяльны наву
чальны дапаможнік, “азнаямленне з якім павінна стаць 
абавязковым у сярэдніх школах і ВНУ”. У кастрычніку 
1999 г. на ўрачыстасцях з нагоды 70годдзя Інстытуту 
гісторыі прэзідэнт НАН Беларусі Аляксандр Вайтовіч 
выступіў з жорсткімі палітычнымі абвінавачваннямі ў 
адрас дырэкцыі Інстытуту, якія даходзілі да абразаў, 
а праз месяц уласным загадам прызначыў на пасаду 
выканаўцы абавязкаў дырэктара Інстытуту гісторыі 
прафесара Мікалая Сташкевіча  былога супрацоўніка 
Інстытуту гісторыі партыі пры ЦК КПБ. 

Выразным сімвалам арганізаванага наступу на 
Інстытут гісторыі стала прымацаваная на яго будынку 
на самым пачатку 2000 г. расейскамоўная мемарыяль
ная дошка колішняму прэзідэнту Беларускай Акадэміі 
Паўлу Горыну  акурат той асобе, якой у 1930х баль
шавіцкая ўлада даручала граміць нацдэмаўшчыну і 
арганізаваць акадэмію “сапраўдную камуністычную, 
падпарадкаваную інтарэсам сацыялістычнага бу
даўніцтва”.

Пакуль можна канстатаваць, што М. Сташкевіч не 
выканаў ускладзеных на яго задачаў па “перавыха
ванні” акадэмічных гісторыкаў. Жыццяздольнасць 
калектыву Інстытуту гісторыі і неэфектыўнасць 
палітыкі застрашвання засведчылі выбары яго наву
ковай рады, праведзеныя на пачатку 2000 г. У выніку 
тайнага галасавання ў раду ўвайшлі пераважна суп
рацоўнікі з выразнымі прафесійнаграмадзянскімі 
і нацыянальнымі пазіцыямі. Таму Прэзідыум НАН, 
які абяцаў правесці афіцыйныя выбары дырэктара 
Інстытуту гісторыі ў канцы 2000 г., так і не адважыўся 
даць яго супрацоўнікам законную магчымасць абраць 
сабе кіраўніка. Наадварот, прэзідэнт НАН А. Вайтовіч 
публічна прыгразіў, што мае план ліквідацыі Інсты
туту гісторыі і стварэння замест яго “Нацыянальнага 
інстытуту гісторыі пры Адміністрацыі Прэзідэнта”, у 
які будуць набірацца кадры толькі адпаведнай палі
тычнай арыентацыі. 

Крэда “правільнага” асвятлення беларускай гіс
торыі (а фактычна  хімера ўбогай версіі “западно
руссизма” і панславізму) у 1999г. было выкладзена 
адным з такіх “знаўцаў” у выданні Інстытуту сацы
яльнапалітычных даследаванняў пры Адміністрацыі 
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь: “Белорус... по своей 
теоретической и практической жизни является рус
ским человеком”, а варожы славянам Захад “ведет 
тотальную информационнопсихологическую войну 
против общерусского мировоззрения нашего народа” 
[23]... Каментар тут даваць немагчыма, можна толькі 
ставіць дыягназ.

Тэкст падаецца ў скароце, 
поўны варыянт глядзі:

http://jivebelarus.net/society/war-against-
belarusian-history.html

Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, 
он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью 
о нем говорят.

А.Р. Лукашенка
даведка: Францыск скарына жыў у 1490-1541 гадах. 

Пецярбург заснаваны ў 1703г. 
а.р. лукашэнка скончыў гістарычны факультэт. 



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

Павел БІЛАНУС

Беларусь – краіна не вельмі багатая адметнай 
архітэктурнай спадчынай, нашыя нешматлікія 
замкі не ідуць у параўнанне з архітэктурнымі ком-
плексамі нават Украіны і Польшчы. А што казаць 
пра Францыю ці Бельгію? 

Нашае савецкае мінулае з помнікамі невядомым 
салдатам ды Леніну ў кожным горадзе нікому не ці
кава. Таму зацікавіць турыста ды развіваць турызм у 
Беларусі можна толькі на аснове прыроднага багацця 
краіны, тых шматлікіх некранутых лясоў і балотаў 
разам з адметнымі традыцыямі народа, які шмат 
стагоддзяў жыве на гэтых землях. Палессе – адзін з 
такіх куткоў, які яшчэ хавае шмат нераскрытых таям
ніц. Да таго ж, з актыўным развіццём і ростам гарадоў 
ды знікненнем традыцыйнай вёскі ў Заходняй Еўропе, 
жыхары еўрапейскіх мегаполісаў усё часцей і часцей 
шукаюць сабе адпачынак далей ад цывілізацыі ў на
туральных прыродных умовах, якія Палессе да нашых 
часоў захавала на сваіх абшарах.

У гэтым на свае вочы змаглі ўпэўніца сябры грамад
скага аб’яднання “Беларуская асацыяцыя журналістаў” 
і прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі журналістаў, 
якія падчас прэстура наведалі адметныя мясціны 
Палескага краю.

Божая каралева палеССя
Два разы на год у мястэчка Лагішын Пінскага раёна 

з усёй Беларусі прыходзяць вернікі каб памаліцца Ка
ралеве Палесся – Маці Божай Лагішынскай. З гэтага 
мястэчка турыстыжурналісты і пачалі вандроўку па 
палескіх мясцінах. Касцёл тут быў пабудаваны ў 
1634г. намаганнямі Альбрэхта Станіслава Радзівіла, 
які тады валодаў мястэчкам. Але пасля паўстання 
Кастуся Каліноўскага царская ўлада перадала святыню 
праваслаўным вернікам. У 1893г. яны разабралі яе, а 
касцёл перанеслі на могілкі, дзе ён у 1897г. згарэў. 
Пасля гэтага каталікі не мелі свайго храма і мусілі 
ездзіць у пінскія касцёлы. І толькі ў 1905г. ў Лагішыне 
збудавалі новы касцёл у гатычным стылі. Менавіта у 
цэнтры галоўнага алтара гэтага касцёла змешчаны 
цудоўны абраз Маці Божай з дзіцяткам Езусам, які 
вельмі шануюць беларускія каталікі.

тут СпыніўСя чаС
Пінскі раён  гэта цалкам палескія землі, а сам горад 

Пінск называюць сталіцай Палесся. Мае знаёмыяпін
чукі часам крыўдзяцца, калі я пытаюся: “Як там ваша 
балота?” –  “Якоетакое балота, няма ў нашым горадзе 
балота, і што вы ўсе прычапіліся, балота ды балота!”. І 
няхай крыўдзяцца, бо балота, нягледзячы на маштаб
ную меліярацыю ў савецкія часы, захавалася, і людзі, 
як ў творах Мележа, да гэтых часоў жывуць на ім.

Адзін з прыкладаў – вёска Кудрычы, недалёка ад 
злучэння рэк Ясельда і Прыпяць. Пасярод балотаў на 
7 выспах яе жыхары да гэтага часу захавалі традыцыі 
нашых продкаў, карыстаюцца ўласназробленнымі 
прыладамі працы, ад хаты да хаты пераязджаюць на 
самаробных лодках і асабліва не турбуюцца, як і чым 
жыве зараз краіна. Гэта натуральны музей традыцый
най палескай культуры пад адкрытым небам. Час тут 
быццам спыніўся, развіццё цывілізацыі зусім мала 
закранула гэты куток Палесся. Тут можна пабачыць, 
як жылі палешукі 100—200 гадоў таму: пакрытыя 
чаротам хаты складаюць галоўную вуліцу. Захаваліся 
асаблівасці традыцыйнага побыту палешукоў: хаты з 
сенцамі і каморай, хлеў з трыма асобнымі дзвярыма 
— для коней, кароў, авечак і свіней, клуня — памяш
канне, дзе захоўвалі неабмалочанае збожжа, сена і 

салому, ток (тык) — прылада для малацьбы снапоў. 
Вакол стаяць нарыхтаваныя стогі сена і складзеныя 
калодзежам дровы. У Кудрычах захаваліся велізарныя 
старажытныя сасновыя калодзежы — борці, у якіх 
разводзілі пчол.

на радзіме прэзідэнта ізраіля
Вёска Кудрычы – гэта яскравы прыклад адметных, 

яшчэ жывых традыцый палескага краю. У мястэчку 
Моталь, што на поўначы Янаўскага раёну, таксама 
дбаюць пра традыцыі і захоўваюць гісторыю ў Мо
тальскім музеі народнай творчасці. 

Каралева Рэчы Паспалітай Бона Сфорца ў 1533г. па
даравала Моталю магдэбургскае права. Яна перасяліла 
сюды для абслугоўвання сваёй рэзідэнцыі выхадцаў з 
Італіі, якія асіміляваліся з мясцовым насельніцтвам. 
Каралеўская рэзідэнцыя не захавалася, але захаваліся 
незвычайныя на Палессі прозвішчы мясцовых жыха
роў: Палто, Кульбеда, Кузюр, Базан. 

За 2 км ад Моталя знойдзена стаянка старажыт
нага чалавека эпохі неаліту, на пясчаным узвышшы 
каля ракі Ясельда. Археолагі адшукалі больш за 700 
крэмніевых прыладаў працы — разцы, праколкі, та
пары, наканечнікі стрэл, фрагменты глінянага посуду, 
скрэблы, нажы, сярпы, усё гэта было перададзена ў 
музей. 

Адзін з найбольш вядомых мотальскіх народ
ных промыслаў дайшоў да нашых дзён. Гэта выраб 
кажухоў. Добра развівалася ў мястэчку і ткацтва. 
Мясцовы народны строй і ручнікі з’яўляліся ў сваім 
родзе пашпартам, па якім можна было вызначыць, з 
якой вёскі ці горада паходзіць чалавек. У мотальскіх 
рушнікоў, багатая калекцыя якіх таксама сабрана 
ў музеі народнай творчасці, традыцыйныя колеры 
— чырвоны і чорны.

Да вайны Моталь лічыўся габрэйскім мястэчкам, 
да таго ж там нарадзіўся першы прэзідэнт Ізраіля 
Хаім Вейцман.

“калыСка капіталізму”
З палескай зямлёй звязана жыццё славутага роду 

Скірмунтаў. А вёскі Моладава і Парэчча, таксама 
размешчаныя ў Янаўскім раёне, часам называюць 
“калыскай капіталізму ў Беларусі”. 

У 1798г. у Моладаве ў сям’і Сямёна Скірмунта на
радзіўся сын Аляксандр. Ён атрымаў выдатную адука
цыю ў Віленскім універсітэце, вучыўся ўва Францыі і 

Нямеччыне, займаўся практычнай хіміяй. Калі вярнуў
ся на радзіму, ажаніўся з дачкой менскага губернатара. 
Меў 11 дзяцей. Яшчэ пры жыцці бацька перадаў яму 
правы на кіраванне маёнткамі і капіталамі. У 1830 г. 
Аляксандр заняўся стварэннем у Моладаве цукровага 
завода. Прадпрыемства ў сваім родзе было адным з 
першых у Беларусі. Тут выраблялі рафінад вельмі 
высокай ступені ачысткі. Аляксандр атрымаў патэнт 
на вынаходку прылады для паскоранага выпарвання 
цукровага сіропу. Адначасова ў суседнім маёнтку 
Скірмунтаў — Парэччы — была арганізавана суконная 
фабрыка, на той час самая вялікая ў Беларусі. З 1860х 
гг. вырабы парэчанскай фабрыкі Скірмунтаў атрымлі
валі ўзнагароды на самых прэстыжных прамысловых 
выставах Еўропы. Таксама ў Парэччы былі пабудаваны 
паравы млын і сыраварны завод. Аляксандр Скірмунт 
першым у Беларусі стварыў для сваіх работнікаў 
сістэму сацыяльнага забеспячэння, трымаў доктара і 
бальніцу, вучэльню для дзяцей працоўных. Найбольш 
здольных рабочых адпраўляў вучыцца за мяжу. 

Калісьці ў Моладаве знаходзіўся велічны белы 
палац Скірмунтаў. Зараз ад маёнтка засталася толькі 
капліцаратонда. Ад маёнтка Скірмунтаў у Парэччы за
хаваўся фабрычны корпус і стары парк над Ясельдай, 
дзе і зараз можна на свае вочы пабачыць не звыклыя 
для Беларусі расліны, напрыклад, адзінае ў нашай 
краіне цюльпанавае дрэва.

у духмяным водары траў
Ёсць на Палессі і спецыялізаваны музей, дзе здаўна 

захоўваюцца расліны. Гэта наступнае месца нашай 
вандроўкі  вёска Стрэльна паблізу ад Янава. Адметная 
гэтая вёска музеем народнай медыцыны “Бабуліны 
вышкі”. Пад дахам мясцовага Дома культуры сярод 
духмянага водару траў прадстаўлены прыклады ле
кавых раслін, якімі з даўніх часоў карыстаюцца для 
лячэння розных хвароб на Палессі. 

З 1991г. Марыя Васiльеўна Ламаносава, тагачасны 
дырэктар мясцовай школы, разам са сваімі вучнямі 
збірала і захоўвала лекавыя расліны і рэцэпты іх 
прыгатавання. Зараз яе справу працягвае былая на
стаўніца біялогіі, гаспадыня музея i яго захавальнiца 
Галiна Iванаўна Вайцяшчук.

Музей складаецца з некалькiх пакойчыкаўзалаў, 
раздзеленых перагародкамi, якія ўпрыгожаныя высу
шаным хмелем і галінкамі бярозы. Пад столлю вiсяць 

пучкi траў так, як гэта рабiлi нашыя бабулi. У музеі 
сабраныя шматлікія кнігі і даведнікі па народнай 

медыцыне. Але найлепшай энцыклапедыяй 
з’яўляецца сама Галіна Іванаўна, яна з зада

вальненнем распавядзе пра тое што і як 
лечыць кожны з экспанатаў.

Ёсць у музеі і адмысловы дэгуста
цыйны пакойчык ці фітабар, дзе 

наведвальнікаў частуюць смачнай 
духмянай гарбатай. Яе заварваюць 
з тых лекавых траў, пра якія рас
павядае экспазыцыя.

Палескі добразычлівы край за
ўсёды рады гасцям. Тут беражліва 
захоўваюць галоўны свой скарб 
– традыцыі. І можа ў будучым 
праехацца на лодцы ад Пінска да 
Янава, ды на сабе адчуць як жылі 
на гэтых землях паляшукі, будзе не 
менш прэстыжна, чым адпачыць 
на далёкай выспе Ціхага акіяна.

нязведАныя 
тАямніцы ПАлесся

Капліца-ратонда – адзінае, што засталося ад маёнтка Скірмунтаў
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)
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Спачатку ідэя была простая: спяваць рок па-бе-
ларуску. Першай яна прыйшла менавіта “Мроі”, 
якая праз гэтую ідэю прыйшла, у сваю чаргу, да 
стварэння ўнікальнага музычнага кангламерату, 
які атрымаў назву стод-рок. Як сам тэрмін, так і 
абазначаная ім плынь ня толькі былі народжаныя 
ў Беларусі, але і мелі тыпова беларускае духовае 
карэнне. Аднак, пра ўсё па парадку. 

Нарадзіўшыся ў 1981г., “Мроя” праявіла зайздрос
нае пастаянства  за мінулыя гады склад яе ні разу 
не змяняўся: Юрась Ляўкоў  вакал, басгітара; Алег 
Дзямідовіч  ударныя; Лявон Вольскі  лідэрвакал, 
клавішныя; Уладзімер Давыдоўскі  вакал, лідэргі
тара. Бадай, гэта і дазволіла сканцэнтраваць увагу на 
аспектах менавіта творчых, праявіць мэтанакіраванас
ць, дасягнуць істотных мастацкіх вынікаў.

 Вучыліся, як многія пачынальнікі, на аўтарытэтах: 
ігралі “Дып пэрпл”, “Лед зэпелін” і былі спачатку зада
воленыя. Публіцы таксама падабалася. Але неўзабаве 
і тыя, і другія засумняваліся: а ці ёсць сэнс у такой 
творчасці? Музыка  гэта ж жывыя эмоцыі. Хіба можна 
камусьці дакладна сыграць чужы настрой? Хіба варта 
слухаць чыйсьці пераказ чужых думак?

Сур’ёзны падыход да музыкі вымагаў чагосьці 
большага. Скажам, паспрабаваць самым “агучваць” 
вершы папулярных паэтаў. Не, зразумела, гэта не 
апагей. Гэта таксама школа. Яна вучыла выбіраць па
эзію, якая гучала б у року  няўрымслівым, надзённым, 
захапляючым, вучыла адчуваць у гэтай паэзіі музыку  
адзіную, непаўторную. Жартам хіба сказаць: на гэтыя 
“школы” пайшло два гады. Затое, калі ў 1983г. “Мроя” 
выйшла ў свет цалкам са сваёй праграмай “Стары 
храм”, выступіўшы з канцэртамі ў рамках разнастай
ных грамадскакультурных імпрэзаў, па рэспубліцы 
ўпершыню пайшла інтрыгуючая пагалоска: “Чулі рок 
на беларускай мове?” “Чулі? Рокеры самі здолелі 
сфармуляваць свае думкі на роднай мове!” “Чулі? У 
сталіцы  беларускі рок!”

А што ж потым? Нічога асаблівага: хлопцы маладыя 
і, хоць і рокмузыкі  чаго толькі пра іх не брэшуць 
 зусім не думалі вызваляць сябе ад грамадзянскага 

абавязку  службы ў Савецкай Арміі. Такім 
чынам  перапынак на два гады. Але не 
трэба думаць, што на цэлыя два гады яны 
развіталіся з рокам. Нават калі ў газеце 
“Чырвоная змена” абмяркоўвалася ідэя 
стварэння рокклуба, “мроеўцы ў пагонах” 
былі сярод актыўных карэспандэнтаў.

Канец 1986г. зноў нагадаў імя пачы
нальнікаў беларускага року ўзнаўленнем 
праграмы “Стары храм” у канцэртным і сту
дыйным варыянтах. А канкурэнцыя была 
ўжо салідная, бо ідэя беларускага року за 
гэты час спадабалася нават скептыкам, якія 
пераканаліся ў яе слушнасці, плённасці, 
перспектыўнасці. 

Узнікаюць новыя гурты, робяць пераа
рыентацыю на “белрок” і старыя знаёмыя. 
Тым ня менш, канцэрт “Мроі” не тоне ў 
наплыве цікавых навінаў. Больш таго, пры
ваблівае ўвагу журналістаў: пра “Мрою” 
пішуць “Чырвоная змена”, “Знамя юнос
ти”, “Ленінскі прызыў”, робіць перадачу 
радыёстанцыя “Савецкая Беларусь” і нават 
не абыходзіць увагай польскі маладзёжны 
часопіс “Na przelaj”. Поспех? Так, і не без 
падставаў. 

Але гэта не азначала, што жыццё маладога гурта 
сталася беспраблемным. Так, на пэўны час “Мроі” 
атрымалася нават заручыцца падтрымкай Саюзу 
Пісьменнікаў БССР (арганізацыі, прабачце, да року 
аж надта кансерватыўнай). На прадстаўленай творчай 
базе калектыў паспеў падрыхтаваць новую праграму 
“Зрок”. Аднак, выступ з ёю ў рамках грамадскага 
паходу “Ратуйма!” супраць затаплення Прыдзвіння 
пазбавіў “Мрою” і падтрымкі і  галоўнае  базы. Тым 
не менш, рэпетыцыі працягваліся  дома, у пад’ездах 
дамоў. Комплекс электраўзмацнення пры гэтым не 
працуе, каб не перашкаджаць суседзям. 

Дзіўна, але факт: афіцыйна асуджаны кіраўніцтвам 
дзяржавы “вар’яцкі праект” затаплення яшчэ доўга 
працягваў караць сваіх ворагаў. І яшчэ факт: пры 
маўклівасці многіх Палацаў культуры, музыканты 

большасці рокгуртоў рэспублікі ўсё яшчэ туляцца са 
сваёй творчасцю па завуголлях. І якой творчасцю! 

Стары храм зруйнавалі, 
Абразам ня гледзячы ў твары. 
Парушылі мост да нябёс. 
Храму старога каменне 
Зрабілася сонца праменнем  
Ён асвятляе наш лёс.
Так “Мроя” пачынала! Музыказнаўцам спачатку 

было проста: назваў музыку “Мроі” цяжкім рокам і  
кожны пагодзіцца. Але потым з’явіліся іншыя адценні 
творчай палітры... Прызвычаіўшыся да замежных 
ярлыкоў, назвалі “цяжкі панкрок”. У рэшце рэшт 
дайшлі да абсурду  “постпанкхэвіметал”. І чым 
бы ўсё скончылася, калі б малады рэдактар музычнай 
калонкі “Камертон” у газеце “Беларускі ўніверсітэт” 
Ігар Войніч не ўзяў на сябе смеласць адысці ад за
ходніх канонаў роктэрміналогіі, назваўшы музыку 
гурта проста  стодрок. Стод  гэта паняцце з часоў 
паганства, якое абазначала “ідал”.

У той жа час многія спецыялісты лічаць, што бела
руская культура найбольш з усіх славянскіх культураў 
пранесла праз стагоддзі хрысціянства першакрыніч
ныя славянскія традыцыі. І якраз праца “Мроі” над ка
ляднымі, купальскімі мелодыямі спачатку падсвядома 
наблізіла калектыў да гэтых першакрыніцаў. 

Музыка “Мроі” сярод незалежнай беларускай 
моладзі становіцца натхненнем да зменаў у савец
кай штодзённасці. А новы альбом гурта “ Дваццаць 
восьмая зорка” наогул быў выдадзены на кружэлцы  
галоўным савецкім лэйблам “Мелодыя”. Да гэтага з 
беларускіх гуртоў там выходзілі толькі “Песняры”. І 
“Мроя” была вартая таго! Не верыце? Паслухайце!

З кнігі Вітаўта Мартыненкі і 
Анатоля Мяльгуя “Праз рок – прызму”.

P.S. Запісы “Мроі” тых часоў можна ўзяць на сядзі
бе “Дзедзіча”. Мы маем вялікую музычную бібліятэку 
беларускай музыкі розных часоў. Звяртайцеся па 
пазначаных на апошняй старонцы кантактах!!!

з чАго ПАчынАўся
N.R.M.

Лявон Вольскі. Лідэр Незалежнай Рэспублікі МРОЯ

Фота: photoclub.by

1984г. Першы канцэрт “Мроі”.

Апрацаваў Павел БІЛАНУС



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Яўген КОВАЛь, cOlleGe.uA

маниПуляции – это нормально
Человек – прирожденный манипулятор, и если ты 

не манипулируешь другими, значит, ты не человек! 
Раньше мы воздействовали с помощью силы, сегодня 
с помощью мозга, что по сути ничего не меняет. Хоть в 
современном обществе и доминирует культ сознания, 
поведением все равно руководят неосознанные вле
чения, скрытые наклонности и шаблоны. Используя 
их, ты сможешь добиться всего!

Манипулировать можно всеми – умными и глупы
ми, старыми и молодыми, хотя лучше всего закомп
лексованными и логичными. Невозможно манипули
ровать людьми с абсурдным складом мышления, но 
их мало и в расчет не берут.

Манипуляциям не учат в школе или институте, это 
запрещено. Им можно научиться на курсах професси
ональных манипуляторов, но придется платить деньги 
и общаться с очень странными людьми. Лучше учить
ся в одиночку, тем более что в твоем распоряжении 
есть группа ничего не подозревающих студентов. Если 
получится, когдато ты придумаешь суперманипуля
цию, и вся группа поцелует тебя куда захочешь.

Подстройка
Чем больше тебе доверяет человек, тем круче 

можно его использовать. Состояние полного дове
рия достигается разными способами – многолетней 
дружбой, хорошими поступками, верностью. Быс
трее добиться доверительных отношений можно с 
помощью так называемой подстройки – базового 
инструмента НЛП.

Подстройка — это максимальное копирование 
поведения собеседника, начиная с его позы и за
канчивая стратегиями мышления. Замечено: когда 
собеседникам хорошо вместе, они двигаются и раз
говаривают одинаково, подсознательно копируя друг 
друга. Подстроившись под жертву, ты помогаешь ее 
подсознанию принять тебя за своего.

Тренируйся копировать 
позу, жесты, моргать и ды
шать вместе с будущей 
жертвой. Используй 
те же слова и вы
ражения, говори 
с той же скоро
стью, которой 
говорит она. 
Подстроив
шись, 

ты становишься своим – тебе доверяют и подсо
знательно готовы тебя слушаться. Проверить, на
сколько удачно прошла подстройка, просто. Сделай 
необычное движение – если человек повторит его, 
подстройка удалась. Теперь можно делать с ним все 
что хочешь.

чувство собственной важности
Самая «эрогенная» зона людей – их самооценка. 

К тому, кто относится к тебе с уважением, ты авто
матически проявляешь больше внимания. Иногда 
хватает реалистичного комплимента, чтобы человек 
почувствовал себя хорошо. Эффект растягивается от 
нескольких лет до минуты, которой бывает вполне 
достаточно, чтобы чтото впарить.

Чаще проси советы, не надо бояться роли идиота. 
Будь глупым – тогда бдительность жертвы усыпляется. 
Она раздувается от гордости, когда подчеркивают ее 
особенный ум и компетентность. В контексте разгово
ра объясни человеку, почему ты обратился за советом 
именно к нему.

Обращайся ко всем по имени и произноси его чаще. 
Люди любят свое имя. Прежде чем сообщить человеку 
чтото важное, произнеси его имя. Внимание к тому, 
что ты говоришь, сразу возрастает в несколько раз.

Самая лучшая манипуляция в мире – откровен
ность. Достаточно рассказать жертве чтото очень 
искренне и по большому секрету – ты сделаешь ей 
очень приятно, она расслабится и, может, тоже рас
скажет какойто секрет.

Пересказывая чтото, книгу или фильм, говори не 
от третьего лица, а от второго. «И тут он говорит: ты 
очень классная детка, ты оченьочень классная, ты 
так мне нравишься». Нормальное человеческое под
сознание воспринимает подобный текст буквально 
– как признание в любви и начинает подсознательно 
любить тебя в ответ.

 ставь якоря
Якорь – еще один метод НЛП. Это внешний 
стимул, вызывающий внутреннюю реак

цию, способ запомнить 
чувства, которые будут 
всплывать из подсозна
ния при определенной 
ситуации. Якорем может 
быть что угодно – запах, 
звук, прикосновение. 
Прикосновение исполь
зовать проще всего. В 
разговоре с жертвой ты 
просишь рассказать, что 
она любит. Когда чело
век произносит слова 

«я люблю», ставишь якорь 
– прикасаешься к его руке 
или вздыхаешь. Делать это 
нужно несколько раз, пока 
не получится. Позже, когда 

сам будешь произносить 
слова «я люблю» и прикасать

ся к руке жертвы, она должна 
неосознанно ощутить большой 

приток необъяснимой любви к тебе. 
Женщинам лучше прикасаться к ле

вой руке, а мужчинам к правой.
Якорь можно поставить и себе. 

Если не хватает чувства уверенности, 
устройся в месте, где тебя никто не 
потревожит. Расслабься и вспомни 

ситуацию из жизни, в которой ты был уверен в себе 
на все сто процентов (если такая была). Как только 
это получится и тебя заполнит прежнее чувство уве
ренности, нужно ставить якорь. Например, это может 
быть прикосновение к мочке уха. Позже, когда тебе 
срочно понадобится уверенность, ты потрогаешь 
себя за мочку уха, и нужное чувство сладко разо
льется по телу.

 рви шаблоны и Подавляй!
Большинство вещей делается шаблонно. Жертва не 

задумывается о происходящем, не разбивает его на 
составные части и не анализирует. Шаблон – отрабо
танная до автоматизма последовательность действий 
человека. Сделав чтото неожиданное, можно разру
шить шаблон действий жертвы – от непривычности 
ситуации человек на некоторое время зависает. В мо
мент полной растерянности ему можно внушить все, 
вставив в разрыв шаблона любую команду. Человек в 
шоке, он хочет выйти из этой ситуации любой ценой и 
готов согласиться на любые предложения.

Всегда, когда можно, используй силу. Сила – это 
самое сильное в жизни. Силой можно добиться ре
зультата быстрее, чем любыми уловками. Дави на 
жертву. Требуй принятия решения «здесь и сейчас», не 
давай опомниться и времени думать. С людьми неуве
ренными лучше идти в лобовую атаку. Разговаривать 
громко, хлопать по плечам, давить взглядом. Человек 
теряется, начинает оправдываться, чувствует, что его 
приперли к стенке. Такие приемы расшатывают у него 
позитивное представление о себе. Чтобы добиться 
результата, можно раздражать жертву, применяя не
обоснованные, но умело сформулированные обвине
ния. Жертва обескуражена – что происходит, почему 
ее обвиняют в том, в чем она не виновата?!

Подавлять личность можно, вызвав сильнейшее 
чувство вины. Самый простой способ – создать си
туацию неуюта, например заплакать. Просить можно 
все что хочешь – со слезами не поторгуешься. Очень 
просто взять жертву на крючок подарками. Работают 
даже дешевые безделушки – нормальный человек 
обязательно почувствует себя обязанным идти на 
уступки тому, кто ему когдато чтото подарил.

итог
Будь осторожен с психотехниками, чтобы никто 

ничего не заподозрил.

научи людей подчинятьСя
нлП в Помощь
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ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Аб’явы

DzeDzich week-newS

Прэс-служба “ДЗЕДЗІЧА”

Абласная арганізацыя Партыі БНФ

студэнцкАя 
«незавершанасць»

Да ўвагі творчых маладых асоб. Абвяшчаецца 
краязнаўча-гiстарычны конкурс прац – прэзен-
тацый Беларусi.

Цягам блiжэйшых трох месяцаў мы будзем пры
маць вашыя творы па вышэй азначанай тэме. 

Фармат – любы з прыдатных для размяшчэння ў 
розных вiдах сродкаў масавай iнфармацыі: у друку, 
iнтэрнэце, радыё ці тэлебачанні. Гэта могуць быць 
артыкулы, нарысы, эсэ, прэзентацыі Power Point, 
фота, гуказапiсы. Карацей усё, што вы здольны будзе
це зрабiць. Прэзентаваць можна як Беларусь у цэлым, 
так і асобныя шэдэўры мастацтва, помнікі архітэктуры, 

“ПрАз берАсце ў еўроПу”

                                Dzedzich week-newS

гістарычныя падзеі, стылі, напрамкі, імёны. Арыгiналь
насць вiтаецца. Прафесіяналізм не патрабуецца. Ідэя 
выкладання – на ваш выбар.

Лепшыя працы будуць размешчаны ў бюлетэні 
“Дзедзiч”, на сайце dzedzich.org, а таксама ў iншых 
незалежных рэгіянальных ды рэспубліканскіх СМІ.

Для ўсiх удзельнікаў будзе арганiзаваная экскурсiя 
па старым невядомым Берасці, паход у музей, а так
сама азнаямляльныя сустрэчы з навукоўцамi i прад
стаўнiкамi НДА, якiя займаюцца праблемамi захавання 
беларускай нацыянальнай спадчыны.

Для аўтараў лепшых прац у якасцi прыза будзе 
праведзена экскурсiя па знакамітых мясцінах Бела

русi. Мiр, Нясвiж, Наваградак, Ружаны i шмат iншых 
цiкавых гарадоў вы зможаце пабачыць падчас двух
дзённага вандравання па Беларусi.

Мы гарантуем вясёлае ды пазнавальнае баўленне 
часу для ўсiх, каму цiкава мiнуўшчына, матэрыяльная 
спадчына i духоўныя здабыткi нашай Радзiмы.

не сумнявайцеся ў сваiх сiлах!

будЗьце вартымi ўславiць беларусь!
Працы прымаюцца ў электронным і друкаваным 

выглядзе на мэйл: lubluganarus@gmail.com
ці паштовы: г. Брэст, вул. К.Маркса 3613, Віктару.

Падрабязная інфармацыя па тэл.:  (033) 6985924 
(з 1900 да 2000 штодзённа па буднях), а таксама па 
электроннай пошце.

люблю белАрусь, мАю чым гАнАрыццА

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) 6412098, (029) 8089794.

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) 6605741 (Дзмітрый), 
(029) 7828881 (Павал).
таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.

студэнцкая паэзія не знікла разам з ва-
гантамі і трубадурамі, а існуе ў самых 
розных праявах і зараз. 
таму, калі ты адчуваеш у сабе творчыя 
сілы, калі табе сумна сядзець на парах, а 
пісаць на партах ужо не хапае месца, 
бяры ўдзел 
ў студэнцкім конкурсе 
“незАвершАнАсць”.
дарагія сябры! 
калі вы не пішаце па-беларуску..., то 
пішыце! 
сорамна неяк. 
да 20 лістапада на vershyk@gmail.com 
дасылайце свае лісты.
лепшыя 30 вершаў будуць надрукава-
ныя ў зборніку, а 3 пераможцы атрыма-
юць прышпільныя прызы. 
Журы конкурсу – лепшыя літаратары 
беларусі.

Пры падтрымцы Беларускай асацыяцыі жур-
налістаў у Берасці стартаваў конкурс-праект мала-
дой журналістыкі “Праз Берасце ў Еўропу”. 

Галоўная мэта конкурса – павышэнне актыўнасці і 
цікавасці моладзі да вывучэння і асвятлення гісторыі, 
культурных асаблівасцяў і турыстычнага патэнцыялу 
Берасцейшчыны, як непаўторнага рэгіёна Еўропы. 

Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца школьнікі і 
студэнты ўсіх навучальных устаноў горада. да 25 
лістапада журы конкурсу, якое складаецца з вядомых 
журналістаў і краязнаўцаў будзе прымаць працы па 
тэме “Праз Берасце ў Еўропу”. Гэта могуць быць ка
лектыўныя працы: школьныя і студэнцкія сценгазеты, 
розныя самвыдаты. 

Акрамя таго, будзе праводзіцца асобны конкурс  па 
наступных індывідуальных намінацыях:

– лепшы фотарэпартаж;
– лепшы артыкул па тэме;
– лепшая праца ў мастацкалітаратурным жанры 

(апавяданне, казка, верш, карыкатура).

Галоўнае патрабаванне 
– працы павінны рас
крываць сутнасць 
конкурсу: горад 
Берасце – гэта 
брама ў цывілі
заваную Еўропу, 
свой погляд на 
родны горад, яго 
гісторыю, людзей, 
геаграфічнае мес
цазнаходжанне і значэнне ў Еўропе.

Аўтары лепшых прац атрымаюць прызы, а 15 з 
іх прымуць удзел у семінарах першакласных жур
налістаўпрактыкаў, а пасля іх завяршэння адправяцца 
ў 5 займальных прэстураў па памятных гістарычных 
мясцінах Берасцейскай вобласці. 

Працы прымаюцца на электронны адрас:
bresteurope@gmail.com



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

ІНФАРМАЦЫЙНА
АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

№6(51) • кастрычнік 2008

• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 31.10.2008 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

 Дзяўчына, навошта вы носіце панчохі ў буйную 
сетку?

 Затым, каб дробная рыба не лавілася.
***

Матуля прыводзіць сваю 18гадовую дачку да 
лекара: 

Доктар, маю дачку пастаянна цягне есці салёнае.
Лекар агледзеў дзяўчыну і кажа:
Ваша дачка цяжарная, на пятым месяцы... 
Ды вы што, доктар, мая дачкацаца, яна ніколі не 

была з мужчынам! Праўда, каханая?!
Нават не цалавалася ні разу!!!  кажа дачка. 
Доктар моўчкі падыходзіць да акна і пачынае пільна 

глядзець удалечыню. Праходзіць 5 хвілін.
Доктар, нешта не так?  пытае маці. 
Не, не. Проста ў такіх выпадках на ўсходзе ўзы

ходзіць яркая зорка і тры вяшчуна спускаюцца з гары. 
Вось стаю, чакаю...

***
Ніколі чалавек не бывае такім чулым, уважлівым 

і асцярожным, як калі ідзе з кухні ў залю з поўнай 
талеркай супу.

***
Мужчыны змяняюць жонкам толькі па паважлівых 

прычынах  альбо жонкі тоўстыя, альбо для разна
стайнасці.

***
Карысная парада гасцінным гаспадарам.
Калі да вас прышлі госці і вы паставіце на стол 

хрэн, тады ніхто не зможа сказаць, што ў вас на стале 
ні хрэна не было.

А калі вы паставіце некалькі відаў хрэна, тады 
можна сказаць гасцям:

– Якога хрэна вам яшчэ трэба?
***

Відаць, першым гастарбайтэрам быў Чабурашка.
Прыбыў у скрыні з апельсінамі, то бок нелегальна. 

Матаўся без дакументаў па тэлефонных будках. Су
стрэўшы Гену, патрапіў на будоўлю  спачатку дома для 
сяброў, потым плэйграунда для кіндэраў. Ды і самая 
запамінальная яго фраза  “Мы будавалі, будавалі 
і на канец пабудавалі”  сапраўды паказвае, на што 
прыдатна якасць працы.

***
Распальванне эстонскакітайскага канфлікту можа 

быць не зусім карысна для Расеі, адзначаюць нека
торыя аналітыкі.

***
Малдаўскія мікрабіёлагі спрабавалі ажывіць дына

заўра, але ізноў атрымаўся катэдж.
***

Як вядома, на Усходзе існуюць два буйныя заводы: 
Jараn і Сhinа.

Прычым абодва знаходзяцца ў правінцыі Маdе 
in...

***
Грузін глядзіць на сваё дзіця. Той увесь валасаты

валасаты. Ён пытае жонку:
 Тамара, слухай, ты яго нарадзіла або звязала?

***
На мінулых выбарах падаўляючая большасць на

сельніцтва Беларусі выказалася за прэзідэнта Лука
шэнку. А падаўляемая супраць. 

Учора ў Маскву прыляцелі Васkstrееt bоуs, уначы 
яны сустрэліся з Тvеrskау strееt girls!

***
Інтэлігентная сям’я. 17гадовая дачка цяжарная. 

Усе ў шоку, мама п’е валакардзін і выцірае слязу ка
рункавай хустачкай. Тата панура п’е Мартэль двацца
цігадовай вытрымкі. Усе чакаюць прыезду віноўніка. 
Каля пад’езда спыняецца чырвоны Ферары, з яго 
выходзіць сталы мужчына ў гарнітуры ад Кардэна і 
туфлях з чырвонага бегемота.

Ён падымаецца ў кватэру і, спыняючы ўсе охі і ахі 
бацькоў, кажа:

 Значыць так. Я вельмі вядомы чалавек, у мяне 
сям’я, я не магу іх кінуць. Аднак і Вашу дачку я не 
пакіну. Я вырашыў так. Калі Ваша дачка народзіць 
хлопчыка, то ён атрымае ў спадчыну два маіх завода, 
20 мільёнаў даляраў, адукацыю ў Гарвардзе, а Ваша 
дачка пажыццёвае ўтрыманне ў памеры 2 млн. у год. 
Калі яна народзіць дзяўчынку, то яна атрымае ў спад
чыну маю фабрыку, 10 мільёнаў даляраў, адукацыю 
ў Oксфардзе, Ваша дачка  пажыццёвае ўтрыманне ў 
1 млн. Ну а калі ў яе здарыцца выкідак... 

Тут устае бацька, ставіць чарку на стол, падыходзіць 
да мужыка, кладзе яму руку на плячо і кажа: 

 Тады ты пераспіш з ёй яшчэ раз!
***

Дыялог у кавярні:
– Мадам спяшаецца?
– Мадам не спяшаецца.
– Мадам вып’е кубачак кавы?
– Мадам вып’е кубачак кавы.
– Мадам не замужам?
– Мадам замужам.
– Мадам можа патэлефанаваць мужу і сказаць, што 

яе толькі што згвалціў незнаёмы мужчына?
– Мадам можа патэлефанаваць свайму мужу і ска

заць, што яе згвалціў незнаёмы мужчына шаснаццаць 
разоў запар.

– Шаснаццаць разоў?!
– Мсьё спяшаецца?
  ***
Так, хлопцы, у нашай сакратаркі Машкі сын нара

дзіўся. Усе здаем па 100 руб. і аналіз на ДНК.
***

Калі дзядуля на сваё васьмідзесяцігоддзе задзь
муў усе свечкі на торце  значыць, кватэра вызваліцца 
яшчэ не хутка.

***
Вырашыў стары габрэй навучыць свайго сына

балбеса розуму. Паслаў ён яго вучыцца ў сінагогу. 
Праз тыдзень прыходзіць паглядзець, як поспехі. 
Рабін: 

– Такі балбес, такі балбес! Усе дзеці як дзеці, а гэты 
ніфіга не робіць, мацюкаецца і ўвогуле, забірайце яго 
на фіг, не патрэбныя мне вашы грошы!

Габрэй засмуціўся і адправіў сына вучыцца да пра
васлаўнага святара. Праз тыдзень заходзіць. Святар: 

– Усе дзеці такія даўбакі, а Ваш – проста золата.Што 
ні скажаш, усё зробіць! Сам дапамогу прапаноўвае.

Габрэй, западозрыўшы няладнае, кліча сына, маў
ляў, з чаго гэта раптам такія поспехі? А сын і кажа:

– Заходжу я, значыць, у царкву, і бачу – вісіць на 
крыжы габрэй прыкуты. Я зразумеў – тут з габрэямі 
не жартуюць!

***
 Не, што ні кажыце, а я люблю добрае кіно. Такое, 

каб з мазгамі... Каб мазгі па асфальце...

Тое, што добрых людзей значна больш, чым дрэн
ных, лёгка даказаць, калі суаднесці колькасць выбар
шчыкаў і кандыдатаў.

***
Інтэрнэт як жыццё: рабіць няма чаго, а сыходзіць 

не хочацца!
***

Сыну аднаго габрэя прыйшоў час ажаніцца. 
Бацька,заклапочаны будучыняй сына,кажа яму:

– Давай я пазнаёмлю цябе з добрай дзяўчынай.
 – Не, – адказвае сын, – я сам знайду сабе жонку.
–  А калі яна дачка Ракфелера?, – пытае бацька. 
– Ну, добра, тады іншая справа!
Бацька тэлефануе Ракфелеру:
 – У мяне ёсць выдатны жаніх для Вашай дачкі!
– Не, дзякуй, – адказвае Ракфелер. – Мая дачка 

занадта маладая для замужжа!
– А калі малады хлопец – намеснік прэзідэнта Сус

ветнага банка? – пытае бацька.
– Тады, ясна, іншая справа, – адказвае Ракфелер. 
  Габрэй тэлефануе прэзідэнту Сусветнага банка:
– Ці не патрэбен Вам малады хлопец на пасаду 

намесніка?
– Не, дзякуй, у мяне і так намеснікаў больш, чым 

трэба! – адказвае прэзідэнт.
– А калі гаворка ідзе пра жаніха дачкі Ракфелера? 

– пытае габрэй.
***

Прыкмета бландынкі: калі пацягнула на салодкае,  
значыць мозг запрацаваў!

***
 – Сярод вас, дзеўкі, я пачуваюся як у Афрыцы.
 – А як у Афрыцы?
 – Вакол адныя кракадзілы.

***
Вялікабрытанія. Судовы запіс N12659. Справа ця

жарнай жанчыны. 
Жанчына прыкладна на 8м месяцы цяжарнасці 

села ў аўтобус. Яна заўважыла, што мужчына на
супраць глядзіць на яе і ўсміхаецца. Яна неадкладна 
перасела на іншае месца. Мужчына ўсміхнуўся шырэй, 
жанчына зноў перасела. Мужчына заўсміхаўся ва 
ўвесь рот. Калі жанчына перасела ў 4ты раз, мужчына 
заржаў на ўвесь аўтобус. Яна паскардзілася кіроўцу і 
мужчына быў арыштаваны. 

Выпадак быў перададзены ў суд. Суддзя спытаў 
мужчыну (прыкладна гадоў дваццаці), што ён можа 
сказаць у сваё апраўданне?

– Высокі суд, усё было прыкладна так: калі жан
чына зайшла ў аўтобус, я нічога не мог зрабіць, але 
заўважыў яе стан. Яна села пад рэкламным знакам 
“Падвойныя Мятныя Двайняты на падыходзе” – я 
ўсміхнуўся.

Затым яна перасела на месца пад знакам “Мазь 
Слогана паменшыць пухліну” – і я зноў змушаны быў 
усміхнуцца. Затым яна перанесла сябе на месца пад 
знакам “Вялікая палка Вільяма зрабіла сваю справу” 
(Williаm’s Вig Stiсk did thе Тriсk) – і я ледзь стрымліваў 
сябе. Але калі ў чацвёрты раз яна перасела і апынулася 
пад знакам “Гума Gооdуеаr магла прадухіліць гэты 
няшчасны выпадак”, я не стрымаўся. (Gооdуеаr Rubbеr 
соuld hаvе рrеvеntеd this ассidеnt). 

Суддзя: 
 – АПРАЎДАНЫ!

***
Першымі Вялікі гадронны калайдэр запусцілі ды

назаўры...


