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падоРым 
свабоду!

25 сакавіка 1918 г. была абвешчана неза-
лежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Дзякуючы гэтай гістарычнай падзеі, сёння 
беларусы – шчыры і свабодалюбівы народ 
– маюць гонар святкаваць Дзень Волі!

Вішуем Вас з найгалоўнейшым святам 
нашай краіны, і няхай у гэты дзень і надалей 
пачуццё свабоды не пакідае Вас і Вашых 
сяброў!

Жадаем моцы і гонару любіць і паважа-
ць Радзіму, шанаваць і захоўваць яе мову 
і культуру, ганарыцца гісторыяй – так, як 
завяшчалі нам нашыя продкі, якія шмат 
стагоддзяў змагаліся за Незалежнасць 
Беларусі.

Быць сапраўдным грамадзянінам, пат-
рыётам Бацькаўшчыны, паважаць традыцыі 
дэмакратыі, рабіць добрыя ўчынкі дзеля 
краіны і будучыні, – жыць так, каб нашыя на-
шчадкі, сыны, унукі і праўнукі маглі з высока 
паднятай галавой, гучна і годна сказаць – 

ЖЫВЕ ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ! 
ЖЫВЕ ВОЛЬНАЯ МОЛАДЗЬ!

***
Гэтымі святочнымі днямі сябры “Дзедзіча” 

вырашылі падзяліцца з жыхарамі Берасця 
вясновым адчуваннем свабоды.

Спадзяемся, кожны заўважыў у горадзе 
незвычайныя аб’явы з прапановай атрымаць у 
падарунак “Свабоду”. Дык вось, калі Вы на са-
мой справе хочаце дазнацца, як гэта адбываец-
ца, то зазірніце на сайт http://dzedzich.org. Там 
вы даведаецеся, чаму 25 сакавіка – гэта “Дзень 
волі”, чаму да гэтага часу кіраўніцтва нашай 
дзяржавы не хоча зацвярджаць гэты дзень як 
афіцыйнае свята. А таксама зусім бясплатна 
зможаце замовіць для сябе, сваіх родных і 
блізкіх прыгожую святочную паштоўку.

І будзьце ўпэўненымі – свабоды хопіць 
кожнаму!

Рэдакцыя “ДзеДзіча”

Кожнаму!



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

Беларускаму Народнаму Фронту нядаўна споўніла-
ся 20 гадоў. Дэмакратычная грамадскасць 
Берасцейшчыны таксама шырока адзначыла 
гэты юбілей. 

з гэтай нагоды мы пагутарылі з кіраўніком Берас-
цейскай абласной філіі партыі БНФ сп. Дзмітрыем 
Шыманскім і задалі яму пытанні наконт пазіцыі 
партыі па актуальных гісторыка-культурных і 
моладзевых праблемах.

- Спадар Дзмітрый, як вы ацэньваеце дзейнасць 
БНФ для гісторыі нашай краіны, якія значныя дасяг-
ненні Вы можаце назваць?

- У 1988г. ля вытокаў БНФ стаялі знакамітыя 
пісьменнікі, паэты, мастакі і вучоныя: Васіль Быкаў, 
Максім Танк, Рыгор Барадулін, Янка Брыль, Уладзімір 
Арлоў, Генадзь Бураўкін, Стэфанія Станюта. Стварэнне 
гэтай арганізацыі адыграла значную ролю ў станаўлен-
ні і развіцці Беларусі ў посткамуністычны перыяд. 

Менавіта сябры БНФ у Вярхоўным Савеце іні-
цыявалі прыняццё Дэкларацыі аб дзяржаўным су-
верэнітэце Беларусі, дзякуючы Народнаму Фронту 
нацыянальным сімвалам беларусаў быў вернуты 
дзяржаўны статус, пачалося сапраўднае Адраджэнне 
незалежнай Рэспублікі Беларусь. БНФ і зараз цвёрда 
стаіць на пазіцыях незалежнасці і эканамічнага роск-
віту Беларусі, паслядоўна адстойвае дэмакратычныя 
правы і свабоды яе грамадзян.

Акрамя гэтага, менавіта Фронт паслядоўна выкры-
ваў злачынствы камуністычнага рэжыму ў Беларусі: 
Фронт адкрыў беларусам праўду пра Курапаты і іншыя 
рэпрэсіі супраць нашага народу. Дамогся праўды аб 
сапраўдных наступствах Чарнобылю і аб злачынным 
стварэнні над Магілёўшчынай штучных дажджоў з 
радыёактыўных аблокаў, якія рухаліся на Маскву.

- Спадар Дзмітрый, акрэсліце, калі ласка, асноўныя 
пазіцыі партыі ў гісторыка-культурным плане.

- Беларуская культурная традыцыя пабудаваная 
на такіх еўрапейскіх прынцыпах, як рэлігійная і ідэа-
лагічная талерантнасць, павага да асобы і яе правоў, 
шанаванне законаў. Мы бачым еўрапейскую перспек-

тыву Беларусі ў зберажэнні нацыянальнай адметнасці. 
Беларуская гістарычная памяць і беларуская мова 
- каштоўнасці, якія аб’ядноўваюць наш народ. Зна-
камі свабоды, незалежнасці, адраджэння былі і ёсць 
нашыя нацыянальныя сімвалы - бел-чырвона-белы 
сцяг і герб Пагоня.

Мы выступаем за вяртанне беларускай мове рэаль-
нага статусу дзяржаўнай i заканадаўчае вызначэнне 
статусу моваў нацыянальных меншасцяў, за стварэнне 
беларускамоўнай сістэмы адукацыі ад дзіцячых садкоў 
да ўніверсітэтаў.

Я лічу, што Беларусь павінна стаць не краінай-му-
зеем савецкай таталітарнай эпохі, а краінай музеяў, 
турыстычным цэнтрам.

- Чаго чакаць ад партыі ў галіне гісторыка-куль-
турніцкай дзейнасці ў бліжэйшы перыяд на Берас-
цейшчыне?

- Сур’ёзныя дыскусіі ў грамадстве ідуць вакол 
усталявання ў Берасці помніка да 1000-гадовага 

адным радКом

НепадзельНы помНік
У Берасці распачаты збор подпісаў пад зваротам 
аб пераглядзе варыянту помніка, прысвечанага 
1000-годдзю Берасця, і спыненні прац па яго 
ўсталёўцы.

Зварот быў складзены па выніках круглага стала 
“Гараджане і іх месца ў горадзе”, які адбыўся 24 сту-
дзеня ў Берасці з удзелам інтэлігенцыі горада і краіны. 
Пасля заканчэння збору подпісаў пад зваротам, ён буд-
зе накіраваны ў Міністэрства культуры, Берасцейскія 
абласны і гарадскі Саветы дэпутатаў.

У звароце гаворыцца, што славуты горад Берасце 
ў 2019г. адзначыць 1000-годдзе, таму як значны ў 
еўрапейскай культуры і гісторыі горад заслугоўвае 
грунтоўнай падрыхтоўкі да сваёй пачэснай гадавіны і 
ўстаноўкі адметнага помніка.

Скандал распачаўся, калі праваслаўная царква 
выступіла супраць прысутнасці на мануменце постаці 
князя Вялікага княства Літоўскага і караля Польшчы 
Ягайлы, якога планавалася змясціць сярод асобаў, 
якія пакінулі значны след у гісторыі горада. Менавіта 
Ягайла ў 1390г. надаў Берасцю Магдэбургскае права, 
першаму сярод сучасных беларускіх гарадоў. Пасля 
заяваў праваслаўнай царквы, якая лічыць Ягайлу “пер-
вым могильщиком православия», улады вырашылі, 
што памяць пра Ягайлу будзе ўшанавана толькі барэ-
льефам і тэкстам на ніжніх ярусах скульптуры.

куды спяшаюцца 
чыНоўНікі?
Прыхільнікі Руху “за Свабоду” звярнуліся ў Берас-
цейскі гарвыканкам па тлумачэнні, чаму помнік да 
1000-годдзя горада плануецца ўсталяваць за 10 
год да адзначэння гістарычнай даты.

Просьба патлумачыць, чаму адкрыццё помніка 
запланавана фактычна на час, калі гораду споўніцца 
толькі 990 год, накіравана старшыні гарвыканкама.

– Адзінае ўцямнае тлумачэнне, якое прыходзіць у 
галаву – чыноўнікі спяшаюцца такім чынам пакінуць 
свой след у гісторыі, бо не ўпэўненыя, што застануцца 
праз 10 год на пасадах. Прынамсі, такое меркаванне 
выказваюць берасцейцы пры абмеркаванні будаўніц-
тва спрэчнага помніка. Я лічу, што помнікі, як і вінша-
ванні трэба рабіць своечасова ці трохі пазней, але ніяк 
не заўчасна, – кажа адзін з падпісантаў заявы, актывіст 
Руху “За Свабоду” Раман Кісляк.

салідарНыя з Беларуссю!
22 сакавіка на Тэатральнай плошчы ў Варшаве 
адбудзецца канцэрт “Салідарныя з Беларуссю”. 

Гэта самая вялікая ў свеце акцыя падтрымкі дэмак-
ратычных пераменаў у Беларусі. Канцэрт арганізоў-
ваецца ўжо 4-ы раз таварыствам Ініцыятыва Вольная 
Беларусь і Сталічным Горадам Варшавай.

Галоўнай тэмай сёлетняга канцэрту будзе спроба 
даць адзнаку пераменам, якія адбыліся ў Беларусі 
на працягу мінулага года. Канцэрт – гэта выраз салі-
дарнасці палякаў з беларусамі. Яго мэта – заахвоціць 
да далейшага змагання за дэмакратыю ў краіне. У 
сёлетнім канцэрце возьмуць удзел зоркі польскай і 
беларускай эстрадаў.

Варшаўскі канцэрт штогод адбываецца пад канец 
сакавіка, калі беларуская апазіцыя святкуе забаронены 
ўладамі Дзень Волі. Акцыю падтрымліваюць вядомыя 
польскія артысты. У мінулым годзе на Замкавую 
плошчу прыйшло каля 14 тысяч асобаў, што зрабіла 
з яго адну з найбуйнейшых імпрэз у Варшаве.
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дзмітрый ШымансКі: Сярод

размаўляць

20-годдзе БНФ адзначылі ў Берасці ўрачыстым сходам і канцэртам у клубе “Прагрэс”



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Гутарыў Павел ДайліД

“Брэсцкі кур’ер” 
выціскае партыю БНФ
Партыя БНФ здымае офіс у памяшканні газеты 
“Брэсцкі кур’ер”. але здымае яго фармальна 
– каб абласная арганізацыя партыі і ўсе суполкі 
мелі юрыдычны адрас. Памяшканне ўяўляе сабой 
прахадны калідор агульнай плошчай 6 м2. 

З газетай мелася дамова, што партыйцы там не пры-
сутнічаюць, але вісіць шыльда, якая пазначае прына-
лежыць дадзенай плошчы Партыі БНФ. Спачатку кошт 
быў 25 тысяч беларускіх рублёў, потым за 4 гады ўзрос 
да 200 тысяч і напрыканцы 2008 – да 300 тысяч.

Такія кошты за памяшканне, якое ніяк не выка-
рыстоўваецца, не прымальныя. Таму, не знайшоўшы 
паразумення з рэдакцыяй, у будынку якой, дарэчы, 
месцяцца офісы і партый АГП, БСДП, на партыйным 
сходзе было вырашана адмовіцца ад арэнды ў “БК”.

Непаразуменне выклікае тое, што іншыя партыі, 
якія прапісаліся ў будынку рэдакцыі “БК”, плацяць у 
разы меншыя кошты. Так сацыял-дэмакраты за 40 м2 
напрыканцы года плацілі каля 700 тысяч беларускіх 
рублёў, калі ад БНФ патрабуюць за 6 м2 300 тысяч.

- Такое адчуванне, што нас адтуль эканамічна вы-
ціскаюць. Хоць раней мы заўжды лічылі, што “Брэсцкі 
кур’ер”, як незалежная газета, адстойвае ў горадзе дэ-
макратычныя інтарэсы, - кажа Уладзімір Красько, на-
меснік Старшыні гарадской арганізацыі Партыі БНФ.

чаму Няма жаНчыН-
міліцыяНтак?
актыівст Руху “за Свабоду” Раман Кісляк прапануе 
распачаць набор жанчын у полк ППСМ.

На думку Рамана Кісляка, у Палку патрульна-паста-
вой службы міліцыі УУС Брэсцкага аблвыканкама мае 
месца фактычная дыскрымінацыя жанчын.

– На вуліцах Берасцейшчыны штодзённа патрулю-
юць сотні міліцыянтаў. У той жа час сярод ахоўнікаў 
парадку на вуліцах Брэста не было заўважана ніводнай 
жанчыны. Пры гэтым недакамплект кадраў у сістэме 
УУС складае 5-7%, – кажа Раман Кісляк.

Р.Кісляк накіраваў ліст камандзіру Палка ППС 
міліцыі з прапановай стварыць для жанчын роўныя з 
мужчынамі ўмовы прыёму на працу ў ППСМ, а такса-
ма зрабіць абвестку ў СМІ пра запрашэнне на працу ў 
Полк ППСМ менавіта жанчын, каб ліквідаваць фактыч-
ную дыскрымінацыю па палавой прыкмеце.

На думку праваабаронцы, гэта неабходна зрабіць на 
падставе артыкулаў 2, 3, 4 і 26 Міжнароднага пакту аб 
грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама артыку-
лаў 1, 2 і 3 Міжнароднай канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх 
формаў дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын.

юбілею горада. Пытанняў ў берасцейцаў накапілася 
вельмі шмат: ад таго, чаму помнік 1000-годдзя трэба 
ўсталёўваць да 990-й гадавіны, чаму збор сродкаў 
на яго ідзе пад прымусам і заканчваючы таемнай і 
непразрыстай працэдурай выбару праекта помніка. 
Апошняй кропляй стала рашэнне аб зняцці з помніка 
фігуры Ягайлы, які дараваў Берасцю Магдэбурскае 
права. Супраць фігуры Ягайлы выступілі прадстаўнікі 
Рускай праваслаўнай царквы. БНФ ініцыявала круглы 
стол экспертаў, навукоўцаў і грамадскасці па абмер-
каванні праблемы. Зараз вядзем збор подпісаў з пат-
рабаваннем адкласці ўсталяванне помніка і правесці 
шырокі і адкрыты конкурс праектаў. Да 1000-годдзя 
яшчэ ёсць 10 гадоў.

Іншы напрамак – стварэнне макета старажыт-
нага Берасця на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. 
Маштабнасць задумак архітэктараў не столькі ўраж-
вае, сколькі пужае. Мяркую, што неабходны кантроль 
грамадства над праектаваннем і рэалізацыяй гэтай 
ідэі. І тут Фронт не застанецца ўбаку.

Але акрамя культурных праблем, якія набылі вялікі 
грамадскі рэзананс, Фронт займаецца і іншымі, менш 
“раскручанымі” справамі: мы аказваем дапамогу 
грамадскім арганізацыям і прыватным асобам, якія 
займаюцца асветніцкай і выдавецкай дзейнасцю, збі-
раюць фальклор, вывучаюць гісторыю. Садзейнічаем 
пашырэнню кантактаў паміж навукоўцамі і культурны-
мі ўстановамі Беларусі з краінамі-суседзямі.

- Як Вы лічыце, у якім стане знаходзіцца ахова гіс-
торыка-культурнай спадчыны на Берасцейшчыне?

- Як і па ўсёй краіне – на самым прымітыўным. 
Ёсць ахова, яна сама па сабе, і ёсць гісторыка-куль-
турная спадчына, яна сама па сабе. У нас не створана 
адпаведная заканадаўчая база: навукоўцы, археолагі 
не маюць рычагоў уздзеяння, каб кантраляваць ход 
работ на аб’ектах, якія маюць гістарычную каштоў-
насць, каб пры патрэбе нават прыпыніць распачатае 
будаўніцтва ці рэстаўрацыю. Апошні прыклад – зніш-
чэнне брукаванкі на вул. Савецкай у Берасці, якую 
выпадкова знайшлі падчас рамонту вуліцы. У Еўропе 
найбольшую каштоўнасць мае гісторыя. Брукаванка, 
як яе частка, ёсць ці не ва ўсіх еўрапейскіх гарадах. 
У нас, на жаль, пакуль галоўнае – пакласці плітку ў 
тэрмін і згодна з праектам.

- Хто, на Ваш погляд, з’яўляецца ўвасабленнем 
сапраўднага беларуса? 

- Васіль Быкаў, Ларыса Геніюш.
- У Ірландыі большасць насельніцтва гаворыць па-

ангельску. Ірландская мова гучыць толькі ў глухіх вёс-
ках сярод найстарэйшых жыхароў. Аднак урад гэтай 
краіны выдзяляе велізарныя грошы на падтрымку 
роднай мовы. Там існуе нават тэлеканал цалкам на 
ірландскай мове. Якая ж будучыня беларускай мовы, 
можа яна знікне, як лаціна?

- Не памрэ беларуская мова, як лацінская, гэта 
дакладна. Спадзяюся, што не застанецца яна і ў 
такім бядацкім стане, як ірландская. Для адраджэння 
беларускай мовы патрэбна 2 простыя і ў той жа час 
складаныя рэчы: стварыць адпаведныя умовы, не 
наламаўшы дроваў, як у пачатку 90-х, і запасціся 
цярпеннем, бо гэта будзе вымагаць шмат часу. Праз 
2 пакаленні, недзе гадоў праз 50 беларуская мова 
вернецца ўва ўсёй сваёй прыгажосці ва ўсе сферы 
нашага жыцця.

Якія умовы? Павінна быць распрацавана і прынята 
Дзяржаўная праграма развіцця беларускай мовы. 
Найперш – заахвоціць бацькоў, каб яны выбіралі паў-
сюдна менавіта беларускую мову навучання для сваіх 
дзяцей. Забяспечыць дзіцячыя садкі, школы, каледжы 

і ўніверсітэты падрыхтаванымі беларускамоўнымі 
кадрамі. І, натуральна, ствараць беларускамоўнае 
атачэнне для нашых дзяцей паўсюль – ад тэлевізараў 
да грамадскага транспарту, ад дзіцячых кавярняў да 
паліклінік. А самае галоўнае – падтрымка Дзяржаўнай 
праграмы з боку бацькоў.

- Чаму сённяшнія ўлады не любяць БНФ? Баяцца, 
што вы прымусіце іх гаварыць па-беларуску?

- Яны баяцца не БНФ. Яны баяцца дэмакратыі, 
увасабленнем якой для іх з’яўляецца БНФ. У дэмак-
ратычных умовах у сённяшніх праўладных палітыкаў 
не было б ніводнага шанса атрымаць падтрымку боль-
шасці насельніцтва на выбарах любога ўзроўню – ад 
прэзідэнцкіх да выбараў сельсаветаў. Коснаязыкія, 
непісьменныя, не ведаючы ані беларускай ані рускай 
мовы, адарваныя ад рэальнага жыцця плотамі сваіх 
катэджаў, яны чапляюцца за ўладу, бо нічога іншага 
рабіць проста не ўмеюць. Гэта элементарнае нежадан-
не расставацца з уладай. Сённяшнія ўлады –тыя ж са-
мыя камуністы, якія своечасова перафарбаваліся “на 
патрабаванне часу”. І пакуль яны сядзяць на сваіх мес-
цах, не будзе ў Беларусі Адраджэння – ані культурнага, 
ані эканамічнага. Мы так і застанемся на перыферыі 
Расеі замест таго, каб жыць у цэнтры Еўропы.

- Як Вы лічыце, ці ўвядзенне так званай “дзяржаў-
най ідэалогіі” не супярэчыць Канстытуцыі нашай 
краіны? Якім чынам “дзяржаўная ідэалогія” ўплывае 
на гістарычную навуку ў краіне, нашым рэгіёне?

- Як не дзіўна, гістарычная навука – вельмі гнуткая, 
яе лёгка можна мяняць пад патрэбы таго ці іншага 
палітыка. Бо можна ж пры выкладанні гісторыі ў 
школах казаць пра сталінскія рэпрэсіі, а можна пра-
маўчаць. Можна казаць пра вынішчальныя войны 
Масковіі з ВКЛ, падчас якіх расейцы знішчалі да 
паловы насельніцтва нашай зямлі, а многія гарады, 
у тым ліку і Берасце, наогуле стаялі пустымі. А мож-
на казаць пра братэрства і еднасць нашых народаў. 
Вяртаючыся да Берасцейшчыны, можна казаць пра 
славутага сына нашай зямлі Тадэвуша Касцюшку, а 
можна ставіць помнікі і адкрываць музей у Кобрыні ў 
гонар Аляксандра Суворава, які бязлітасна задушыў 
паўстанне Касцюшкі ў крыві, забіваючы мімаходзь і 
жанчын і нават немаўлят…

А наколькі ідэалогія ўплывае на навуку, хай выра-
шаюць самі навукоўцы.

- Ці праўда, што сённяшняе маладое пакаленне яшчэ 
больш абыякавае да роднай культуры, гісторыі?

- Адназначна не. Зараз беларусы, у тым ліку і ма-
ладыя, усё больш пачынаюць адчуваць сябе нацыяй. 
Адсюль і павышэнне цікавасці і моладзі, і дарослых 
да вывучэння сваёй гісторыі, культуры. Больш за тое, 
у Менску, у абласных цэнтрах сярод моладзі, асабліва 
студэнцкай, становіцца папулярным, я бы сказаў мод-
ным, размаўляць па-беларуску. І гэта прыемна. 

- Ці толькі “чаркай і шкваркай” павінен жыць бе-
ларус? Да чаго імкнуцца?

- Не так шмат беларусаў жыве толькі “чаркай 
і шкваркай”. Працавіты і таленавіты, беларус у 
першую чаргу дбае пра свой дом, пра сваю сям’ю, 
пра сваіх дзяцей і іх будучыню. Іншая справа, што 
прызвычаіўшыся за амаль тры стагоддзя да прыг-
нёту і рэпрэсій, беларус прыняў за аксіёму прынцып 
“мая хата з краю”. Не высоўвайся, будзь такім, як 
усе – так вучаць сваіх дзяцей беларусы. І гэта вельмі 
дрэнна. Трэба думаць не толькі пра сваю сям’ю, але 
і пра краіну, вучыцца браць на сябе адказнасць за яе 
будучыню!

моладзі Становіцца модным

Фотажарт

Фота: photoclub.by



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

Нямеччына... Што адразу прыходзіць на розум пры 
гэтым слове? Піва, футбол, сасіскі...

Але часцяком у беларусаў узнікаюць зусім іншыя 
асацыяцыі. У нашай свядомасці моцна ўкаранелі 
штампы з савецкага мінулага, закладзеныя яшчэ ў 
школе. Пры слове “Нямеччына” мы адразу ўзгадваем 
Гітлера, Вялікую Айчынную і г.д. Цікава, што зараз з 
сабе ўяўляе гэтая краіна?

Нягледзячы на шматлікія рэпарацыі і кантрыбуцыі, 
нягледзячы на ваенныя разбурэнні і кляймо “фа-
шызму”, краіна змагла ачуняць і стала адной з самых 
паспяховых у Еўропе. 

Вось некаторыя цікавыя назіранні за тыдзень ван-
дровак па Нямеччыне:

1. АДУКАЦыЯ
У адрозненне ад беларускай моладзі, нямецкія дзеці 

заканчваюць школу прыкладна ў 21 год. Таму для 
немцаў незразумела, як у 22 гады можна быць спецы-
ялістам з вышэйшай адукацыяй. Атрымліваецца, што 
ўжо ў 17 ты павінен дакладна ведаць, у якой 
сферы хочаш працаваць усё астатняе жыццё. 
Але як 17-цігадовы падлетак можа вызначыц-
ца, хоча ён быць музыкантам альбо фатогра-
фам і ці ёсць у яго на тое здольнасці. 

“Я не хачу ў 22 гады працаваць у офісе 8 
гадзін у дзень, а студэнцкае жыццё дае сва-
боду”, - кажа Стэфан - студэнт Дрэздэнскага 
ўніверсітэта. Да 27 год можна лічыць сябе паў-
навартасным маладзёнам і не задумвацца пра 
сям’ю, якую немцы не спяшаюцца заводзіць.

Цікава, што з нямецкага ўніверсітэта амаль 
немагчыма быць выключаным. Калі ты хочаш 
вучыцца - калі ласка. На здачу адной сесіі 
даецца цэлых 3 гады. А вось стыпендый як 
такіх у студэнтаў няма. За добрыя поспехі ты 
можаш атрымліваць гранты з розных фондаў, 
прыкладна ў памеры 600 эўра. Усмешка СОНЯ

2. Жыллё
Што датычыцца студэнцкіх інтэрнатаў, то яны 

каштуюць у асноўным 100 эўра, таму многія аддаюць 
перавагу кватэрам. Дарэчы, чым бліжэй кватэра да 
метро ці да нейкай вялікай вуліцы, тым таннейшы 
будзе кошт. Таму ў самым цэнтры Берліна кватэру 
можна зняць літаральна за капейкі. Як і ва ўсёй Еўропе, 
у Нямеччыне вельмі дарагія камунальныя паслугі, таму 
стараюцца эканоміць і цяпло, і ваду.

3. ТрАНСпАрТ
Першы транспартны сродак, што кінуўся ў вочы 

- гэта ровар. Прычым катаюцца немцы на ім і зімой. 
Паўсюль можна пабачыць роварныя стаянкі, а ў цяг-
ніках ёсць адмысловыя “роварныя” вагоны. Дарэчы, 
цягнікі там ходзяць з такой перыядычнасцю, што на 
вакзалах няма залаў чакання. Сетка метро ў сталіцы 
вельмі развітая, можна даехаць практычна ў любы 
куток горада, адзінае, што квіток каштуе 2 еўра. Але 
ў самім метро няма турнікетаў, хочаш прабівай талон-

чык, хочаш не, штраф за безбілетны праезд- 40 еўра, 
але нас за тры дні ні разу не праверылі :)

4. ЕЖА
Безумоўна, харчавацца ў шыкоўных нямецкіх рэста-

рацыях нам было не па кішэні, а вось кошты у розных 
фаст-фудах такія ж, як і ў Менску. Для нашага непры-
стасаванага страўніка некаторыя прадукты (ёгурт, 
сыр) могуць падавацца “штучнымі” і без смаку. Кошты 
ў крамах вар’іруюцца: ёсць рэчы таннейшыя, чым у 
Беларусі, ёсць даражэйшыя. Цікава, што ў Нямеччыне 
ёсць звычайныя крамы, а ёсць Bio, дзе кошты боль-
шыя у тры разы, затое усё 100% натуральнае.

5. ЖАНЧыНы
Шмат розных жартаў існуе пра нямецкіх жанчын. 

Іх быццам бы знешнюю непрывабнасць спісваюць на 
наступствы інквізіцыі. Маўляў, даўным-даўно ўсіх пры-
гожых дзяўчын абвінавацілі ў вядзьмарстве і спалілі на 
вогнішчы. Так яно ці не, сказаць складана, але пэўныя 
адрозненні паміж нашымі прадстаўніцамі прыгожа-
га полу і нямецкімі фрау мы заўважылі. Маладыя 
дзяўчыны абсалютна “не заганяюцца” з нагоды свайго 
знешняга выгляду, яны аддаюць перавагу спартоваму 
стылю, у якім ім папросту зручна. На вуліцы мы не 
заўважылі ніводной кабеты ў спадніцы ды на абцасах. 
А вось жанчыны “бальзакаўскага ўзросту” наадварот, 
выглядаюць вельмі дагледжанымі, не кажучы ўжо пра 

бабулек. Нямецкіх бабулек нашым трэба 
ставіць у прыклад. Такое ўражанне, што 
жыццё ў іх толькі пачынаецца. Яны апрану-
тыя з іголачкі. З такой фрызурай, макіяжам 
і ўпрыгожаннямі іх хочацца размясціць на 
вокладку глянцавага часопісу. І выгляд у 
нямецкіх пенсіянерак шчаслівы.

У канцы хацелася б дадаць, што сучасная 
Нямеччына з’яўляецца надзвычай сацыяльна 
арыентаванай краінай, надзвычай прагрэсіў-
най і бурлівай. Там можна пабачыць жыхароў 
з любога кутка свету, пачынаючы з Бразіліі і 
заканчваючы Аўстраліяй. Усе там адчуваюць 
сябе ўтульна, а такая страшэнная з’ява, як 
эканамічны крызіс, на мой погляд, у Нямеч-
чыне ніяк не праяўляецца.

нямеччына
Беларускімі вачыма

Не так даўно ў берасцейскіх кінатэатрах прайшла 
прэм’ера новага фільма Валерыя Тадароўскага 
“Стылягі”. Працоўная назва стужкі “Бугі на 
касцях” раскрывала ўсю сутнасць часу стыляг, 
калі кружэлкі з забароненай музыкай рабілі з 
рэнтгенаўскіх здымкаў. У пракат фільм выйшаў 
пад назвай “Стылягі”, а ў кіношнай Маскве 
дарэчы можна пазнаць Менск, у якім і праходзілі 
здымкі. 

Што такое “стылягі”? Гэта “музыка, вопратка і 
сэкс”. Так у адным з інтэрв’ю сказаў рэжысёр фільма 
Валерый Тадароўскі. Масква. 1955 год. З аднаго боку 
- савецкая дзяржава з яе цэнзурай і татальнай заба-
ронай, а з другога - моладзь, якая вызнае не камуніс-
тычныя погляды Камсамолу, а ідэі жыцця, пастаяннага 
вяселля і аптымізму. На гэтым фоне сюжэт фільма да 
банальнага просты: малады камсамолец закахаўся ў 
“чувіху” і перакінуўся на бок стыляг.

Гэта не гістарычны фільм, хаця ён дакладна адлюс-
троўвае літаргічны стан постсталінскага грамадства, 
ягоны страх перад ўсім новым і нянавісць да тых, хто 
хоча вылучыцца з шэрага натоўпу. 

Гэта не мюзікл, проста часам у кіно ў зусім не-
чаканыя моманты з’яўляюцца добра пастаўленыя 
музычныя нумары. 

музыКа, воПратКа і сэКс
у “cтылёвым” Кіно

Гэта вясёлае, камедыйнае кіно. Вельмі яркае і завад-
ное. З асаблівасцяў: музыка - рок 80-х, трохі апрацава-
ны і адаптаваны. Акцёрская гульня на высокім узроўні. 
Але асабліва парадавалі Сяргей Гармаш і малады 
акцёр, выканаўца галоўнай ролі Антон Шагін.

Не здзіўляйцеся, калі пабачыце ў кіношнай Маскве 
наш менскі ГУМ, альбо яшчэ якую частку праспекта 
сталіцы. Проста “Стылягі” здымаліся ў нас. І ў нека-
торых эпізодах у джазавых музыках можна пазнаць 

хлопцаў з беларускага бойсбэнду “Цягні-штурхай”.
Пры ўсёй сваёй пазітыўнасці, хіба што не кожнаму 

фанату музыка 80-х прыйдзецца даспадобы такой, 
якой яна пададзеная тут. Таксама хтосьці скажа, што 
фільм фальшывы, бо “такога не магло быць”. Але калі 
хочацца падняць сабе настрой, цікава правесці час і калі 
вы аматар непрытарнага пазітыўнага музычнага кіно, 
“Стылягі” - тое, што трэба!

Соня ГаРОШКа

Фота: photoclub.by



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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Усім нам добра вядомы такія ўніверсітэты як Ба-
лонскі, Сарбона, Оксфард, Кембрыдж, Гарвард ці 
іншыя, навучанне ў якіх лічыцца вельмі прэстыж-
ным, а іх дыплом – гарант поспеху і дабрабыту ў 
жыцці для яго ўладальніка. Між тым, на Беларусі 
існавала навучальная ўстанова, якая па-праву 
магла б стаяць у гэтым шэрагу.

Віленскі ўніверсітэт – найстаражытнейшая наву-
чальная ўстанова на тэрыторыі Беларусі, быў зас-
наваны езуітамі ў 1570 г. як калегіўм. Амаль адразу 
навучальная ўстанова набывае прызнанне як у краі-
не, так і па-за яе межамі. У 1578 г. кароль Стэфан 
Баторый выдаў прывілей, згодна з якім калегіўм 
стаў акадэміяй, што давала яму права прысвойваць 
вучоныя ступені, мець выбарную адміністрацыю, а 
таксама правы ўласнай юрысдыкцыі. А праз год гэты 
прывілей быў зацверджаны булай папы Грыгорыя XIII. 
Першым рэктарам акадэміі стаў ідэолаг Контррэфар-
мацыі ў Рэчы Паспалітай – Пётр Скарга. Акадэмія мела 
філасофскі (гуманітарна-прыродаведчы) і тэалагічны 
факультэты. Студэнты абодвух факультэтаў вывучалі 
беларускую мову.

Вялікую падтрымку маладой установе аказалі 
мецэнаты. Так у 1585г. М. Радзівіл Сіротка перавёз з 
Берасця ў Вільню і перадаў акадэміі друкарню свайго 
бацькі. Сын знакамітага дзяржаўнага дзеяча Льва 
Сапегі – Казімір Леў Сапега ахвяраваў акадэміі каштоў-
ную бібліятэку, а таксама адыграў вырашальную ролю 
ў адкрыцці ў 1641г. юрыдачнага факультэта. А ў 1753г. 
на сродкі мсціслаўскай кашталянкі Лізаветы Пузыны 
тут была заснавана астранамічная абсерваторыя.

Акадэмія рыхтавала як служыцеляў культу, так і 
выкладчыкаў для езуіцкіх калегіумаў, якія ў хуткім 
часе былі ўтвораны амаль ва ўсіх буйных гарадах 
Беларусі. Нескладана ўявіць, якое вялікае значэн-
не гэта мела для пашырэння асветы на Беларусі і 
падрыхтоўкі нацыянальнай інтэлігенцыі. За перыяд з 
1583 па 1781гг. акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам 
каля чатырох тысяч навуковых ступеняў па філасофіі, 
тэалогіі і праву. Сярод найбольш вядомых выпускнікоў 
акадэміі варта ўзгадаць М. Сматрыцкага, С. Полацкага, 
А.Каяловіча і іншых.

Аднак у сувязі са спыненнем дзейнасці ордэна 
езуітаў у 1773г. акадэмія перайшла пад апеку Адука-
цыйнай камісіі, якая пераўтварыла яе ў ВНУ новага 
тыпу, і з 1781г. атрымала назву Галоўнай школы 
ВКЛ. Куратарам Галоўнай школы стаў выдатны дзеяч 
І. Храптовіч, а рэктарам быў прызначаны знакаміты 

матэматык і астраном М. Пачобут-Адляніцкі, які, 
займаючы гэту пасаду каля 20 гадоў, правёў у школе 
рэформу і надаў адукацыі амаль свецкі характар. Шко-
ла складалася з маральнага і фізічнага факультэтаў. 
Пасля таго, як пераведзеныя з Гародні медыцынская 
школа і інстытут спавівальнага майстэрства на чале 
з Ж. Жыліберам былі далучаны да Галоўнай школы, 
у яе складзе з’явіўся медыцынскі факультэт. Усё тым 
жа Жыліберам пры Галоўнай школе быў заснаваны 
батанічны сад.

Асабліва высокіх навуковых поспехаў Галоўная 
школа дасягнула ў галіне хіміі (А. Снядэцкі), а таксама 
метэаралогіі і астраноміі (М. Пачобут-Адляніцкі).

Пасля таго, як варвары-суседзі па-драпежніцку 
падзялілі Рэч Паспалітую і тэрыторыя ВКЛ апынулася 
ў складзе Расейскай імперыі, Галоўная школа была 
падпарадкавана расейскаму ўраду і з 1796 г. стала 
называцца Галоўнай Віленскай школай.

Але і на гэтым прыгоды “віленскай Сарбоны” не 
скончыліся. У 1803г. яна была рэарганізавана ва ўні-
версітэт, які складаўся з 4-х факультэтаў: маральных і 
палітычных навук, фізіка-матэматычнага, медыцынс-
кага і літаратуры, вольных мастацтваў. Выкладанне ва 
ўніверсітэце ажыцяўлялі 34 прафесары і 12 ад’юнктаў. 
Значных поспехаў дасягнулі навукоўцы ўніверсітэта 
ў анатоміі (Г. Баянус), хіміі (А. Снядэцкі), медыцыны 
(І.Франк), грамадазнаўства (І. Даніловіч, І. Лелявель). 
Пры ўніверсітэце дзейнічалі медыцынскі, ветэрынарны, 
агранамічны інстытуты, астранамічная абсерваторыя, 
адзін з самых багатых у Еўропе батанічных садоў (каля 7 
тыс. раслін), першы ў Расеі заалагічны музей, 3 клінікі, 
аптэка, добра абсталяваныя кабінеты і лабараторыі, 
велізарная бібліятэка. Універсітэт выдаваў навукова-лі-
таратурны часопіс “Віленскі дзённік”, друкаваў падруч-
нікі для школ, распрацоўваў навучальныя праграмы.

Адукацыя, атрыманая ў Віленскім універсітэце, 
не саступала той, якую давалі лепшыя ўніверсітэты 
Заходняй Еўропы таго часу. З яго сцен выйшлі вя-
домыя паэты і пісьменнікі А. Міцкевіч, Ю. Славацкі, 
Ю.Крашэўскі, гісторык І. Даніловіч, урачы А. Бекю, 
В.Гіндэнбург, геолаг І. Дамейка і іншыя.

Віленскі ўніверсітэт быў цэнтрам перадавой навуко-
вай і грамадскай думкі. У 1816г. тут узнікла легальнае 
таварыства шубраўцаў, ядро якога склалі выкладчыкі 
ўніверсітэта. У 1817 г. ва ўніверсітэце створана тайнае 
студэнцкае таварыства філаматаў (сяброў навукі). Ся-
род яго арганізатараў былі А. Міцкевіч, Т. Зан і Я.Чачот. 
У 1820г. у складзе таварыства філаматаў узнікла не-
легальная арганізацыя – філарэты. Таварыствы рас-
паўсюджвалі антысамадзяржаўныя і патрыятычныя 
ідэі сярод студэнтаў і выкладчыкаў універсітэта. Такім 
чынам, універсітэт стаў калыскай будучых арганізата-
раў і ўдзельнікаў паўстання 1830-31 гг.

Больш за трэць студэнтаў універсітэта ўдзельнічала 
ў паўстанні. Гэта вызначыла лёс навучальнай ўстановы. 
У 1832 г. расейскі імператар Мікалай І закрыў уні-
версітэт. Ён быў рэарганізаваны і ў 1842 г. раскіданы 
ў Пецярбург і Кіеў. Ад былога універсітэта засталася, 
па-сутнасці, толькі абсерваторыя. 

Пасля закрыцця ўніверсітэта як вышэйшая адука-
цыя, так і акадэмічная навука Беларусі нібыта ўпада-
юць ў летаргічны сон, які будзе доўжыцца ажно да 
пачатку наступнага стагодзя. Немагчыма падлічыць 
страты якія беларусы панеслі за час гэтага сну.

Віленскі ўніверсітэт зноў пачаў працаваць толькі 
ў 1919г.пасля аднаўлення незалежнай польскай 
дзяржавы і далучэння да яе Віленшчыны. Але гэта ўжо 
зусім іншая, сумная для Беларусі гісторыя.

віленсКая сарбона

ABiBock

ИНТЕрЕСНыЕ ФАКТы о ВойНАХ
ДАТСКий король Hильс, который правил в 1104-

1134 годах, имел самую маленькую армию, когда-либо 
существовавшую в мире. Она состояла из 7 человек 
- его личных помощников. С этой армией он правил 
Данией 30 лет, причем в это время в её состав входили 
еще большие части Швеции и Hорвегии, и некоторые 
части Северной Германии.В Англии во времена Якова 
I для того, чтобы стать солдатом, достаточно было вы-
пить кружку пива за счет короля и взять у вербовщика 
аванс - шиллинг. Вербовщики ходили по пивным, уго-
щали пивом, а на дне кружки лежал упомянутый шил-
линг. Поэтому тогда любой британец, которого угощали 
пивом, сначала долго осматривал кружку на свет.

В 1896 г. между Британией и Занзибаром случилась 
война, длившаяся ровно 38 минут.

В 1249 г. солдат из Болоньи бежал в Модену, за-
хватив старый дубовый ушат, из которого поил свою 

лошадь. Власти Болоньи потребовали выдать им не 
дезертира, а ушат. Получив отказ, Болонья начала 
против Модены войну, продолжавшуюся 22 года и 
сопровождавшуюся значительными разрушениями. 
А ушат до сих пор остается в Модене и хранится в 
одной из башен города.

ВО ВРЕМЯ Второй мировой войны немцы в Голлан-
дии в большой секретности строили макет аэродрома. 
Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО - все 
делалось из дерева. Hо однажды прилетел англий-
ский бомбардировщик и сбросил на лже-аэродром 
одну-единственную бомбу, после чего строительство 
прекратилось. Бомба была деревянная.

ВО ВРЕМЯ франко-прусской войны во французской 
армии уже были пулеметы. Hо, несмотря на очевидные 
преимущества, ими никто не пользовался, поскольку 
из соображений секретности разработчики не напи-
сали инструкций для пулеметчиков!! Кстати, Hиколай 
II не любил автоматическое оружие. Он считал, что 
из-за пулеметов и автоматов армия может остаться 
без патронов.

В ШВЕйЦАРии голубиную армейскую почту отменили 
только несколько лет назад, а в Британии лишь в 1947г. 
отменили должность человека, обязанного в момент 
вторжения Hаполеона в Англию выстрелить из пушки.

ПО ДАННЫМ Гамбургского института по вопросам 
безопасности, за последние полстолетия ВВС США 
в ходе боевых учений, а также в результате аварий 
потеряли 92 атомные бомбы, которые находятся на 
дне Атлантического и Тихого океанов.

ОДиН из американских самолетов во Вьетнаме 
поразил своей ракетой себя же.

ПОЛКОВНиК Ермолов, будущий герой войны 1812 
года, очень интересно получил звание генерала. Он 
так дерзко разговаривал со своими сослуживцами, 
которые были выше его чином, что они выпросили 
для него генеральский чин. Все-таки выслушивать 
такие гадости от генерала не так обидно.

ОДиН сиамский король, отступая, приказал об-
стреливать врага из пушек не ядрами, а серебряными 
монетами. Чем дезорганизовал противника полностью 
и выиграл сражение.

дарэчы
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Саша ліТВіНчУК

за 18 кіламетраў ад Берасця знаходзіцца 
вёска чарнаўчыцы. адметная яна не толькі 
тым, што з’яўляецца цэнтрам сельсавета і не 
так даўно стала аграгарадком. 

У самым цэнтры вёскі захаваўся адзін з най-
старэйшых помнікаў беларускага дойлідства 
– касцёл Святой троіцы, пабудаваны ў XVI ст.

Не менш цікавым стала і знаёмства з ксян-
дзом Паўлам, які з 1990-х гадоў служыць у 
гэтым касцёле. Ён дасканала ведае гісторыю не 
толькі касцёла, але і роднай краіны, з’яўляецца 
сапраўдным патрыётам і адданым прыхільнікам 
нацыянальнага адраджэння Беларусі. 

У касцёльным будынку нашая размова крана-
лася як мясцовых, так і глабальных пытанняў.

- У чым галоўная адметнасць касцёла Свя-
той троіцы?

- Гэта самы старажытны касцёл на тэрыторыі 
Берасцейскага раёна. Калі вы ў Google напішаце 
“найстаражытнейшая царква Берасця”, то вы-
светліце, што гэта царква на пр. Машэрава, якая 
пабудавана ў 1836г. на месцы грэка-каталіцкага 
кляштара базыльянаў. У нас жа рымска-каталіц-
кі касцёл, які быў асвечаны ў 1580г. У ім былі 
славутыя людзі гэтай і не толькі гэтай зямлі.

Пабудаваны касцёл па праекце італьянскага 
архітэктара. Таму арлы ў нас не польскія, а з гер-
ба Радзівілаў. Чарнаўчыцы - гэта быў маёнтак 
Радзівілаў. Каралі Польшчы кіравалі краінай, а 
тут кіравалі Радзівілы.

Такіх, як наш Троіцкі касцёл, у свеце толькі 
тры: на Літве, у нас і ў Англіі. Наш касцёл таксама 
знішчылі б, але Бог даў, што тут застаўся ксёндз. Калі 
падчас вайны немцы абкружылі Берасце, то прыйшоў 
сюды камісар, які ўцёк ноччу з горада, і папрасіў у 
ксяндза схавацца. А пасля вайны генеральны сак-
ратар КПСС Хрушчоў, які быў вельмі пакрыўджаны 
на каталіцкую царкву, пачаў нішчыць ўсе касцёлы. 
На Берасцейскую вобласць адзін гэты касцёл толькі 
працаваў. Усіх ксяндзоў арыштавалі і вывезлі ў Сібір. 
Нашага таксама арыштавалі. З Берасцейскага НКУС 
яго пераслалі ў Менск, а там шэфам НКУС быў гэты 
“чэкіст”, які калісьці хаваўся ў ксяндза. Дык той да-
памог яму, каб ксёндз не сядзеў.

- А ці дапамагаюць вам улады ў аднаўленні і пад-
трымцы касцёла ў добрым стане?

- Улады мне не дапамагаюць. Я прасіў, але не да-
памагаюць.

- А польскія?
- А пры чым тут польскія! Пры чым Польшча да 

касцёла. Мы не пад Польшчай. Каталікі на Беларусі 
не з’яўляюцца філіяй польскага касцёла. Я не паляк. 
Я сам нарадзіўся ў Гомлі, там скончыў тэхнікум, быў у 
войску ў савецкія часы, скончыў Вышэйшую духоўную 
семінарыю ў Гродна, акадэмію ў Варшаве, вучыўся ва 
універсітэце ў Перуджыі (Італія).

На радзівілаўскім касцёле?
Што робіць Певень

- Кажуць, вы ведаеце цікавую легенду, чаму было 
вырашана будаваць гэты касцёл і чаму на галоўным 
крыжы над дахам сядзіць певень?

- Ёсць такая легенда, што прыехаў адзін 
з Радзівілаў на сустрэчу з парукам гэтай 
парафіі. Ён сказаў, што не паверыць у тое, 
што Хрыстос уваскрос, пакуль падсмажаны 
певень, які перад ім ляжыць, не заспявае. 
І нібыта ён ажыў. Не ведаю на колькі гэта 
праўда, але так узрушыла гэта яго сэрца, 
што той згадзіўся фінансаваць пабудову гэ-
тага касцёла.

- Мяне даўно цікавіла пытанне, чаму ў за-
ходнім памежным Берасцейскім рэгіёне так 
мала захавалася і зараз працуе касцёлаў?

- Берасцейская крэпасць пабудавана з 
разабраных каталіцкіх кляштараў. Гэта гіста-
рычныя дадзеныя. Ёсць такі вельмі прыгожы 
беларускі верш, які гучыць так:

Дзяку Богу, што Вільню забралі,
Бо каб нашай сталіцай была –
Усе храмы ляжалі 
На пагосце бетону і шкла.
Толькі, страціўшы свет, не скарыцца
Наш народ, як шляхетны Кастусь.
Дзе нашчадкаў Скарыны сталіца
Дзе духова жыве Беларусь.
У Менску да 1905 года было 19 касцёлаў і 

праваслаўная царква. Беларусы такія лапухі, 
што ўсю сваю спадчыну панішчылі. Сказала 
партыя з Масквы знішчаць, граміць касцёлы 
– і ёсць. Мы не маем свядомасці захавання. 
У Чарнаўчыцах была сінагога, не так даўно 
знішчылі жыдоўскія могілкі. Калі мы будуем 
праваслаўныя цэрквы, ды чаму не ў беларус-
кай архітэктуры, як будавалі нашыя продкі, а ў 

постмаскоўскай. Цыбуліны ў нас праваслаўныя ніколі 
не будавалі. Што ў нас архітэктараў няма, ці спадчыны 
няма? Чаму нашыя дзяўчыны павінны хадзіць як у 
Галівудзе, а не як у Беларусі, убраныя. Трэба шанаваць 
сваю гісторыю. Трэба шанаваць свой край.

Да маёй парафіі належаць Астрамечава, там касцёл 
знішчылі, Вістычы, там канфіскавалі пад царкву, у 
Лышчыцах таксама касцёл пад царкву канфіскавалі, 
і ў Замосці таксама канфіскавалі, таму да мяне пры-
язджаюць.

Берасцейшчына – адзін з найбольш багатых 
рэгіёнаў краіны, дзе ў розным стане, але заха-
валіся цікавыя і адметныя гістарычныя мясціны 
з непаўторнымі помнікамі, палацамі, цэрквамі і 
касцёламі.

Самыя цікавыя месцы памежнага краю група ма-
ладых журналістаў, дзякуючы “Беларускай асацыяцыі 
журналістаў”, паспрабавала аб’ехаць за адзін дзень. 
Часу было не шмат, таму на адмыслова арандаванай 
маршрутцы № 10 мы праязджалі ўсе месцы з “ хут-
касцю святла”. Жыхары вёсак былі ў шоку!

Мы праехалі пяць аб’ектаў, паразмаўлялі з жыхара-
мі, паздымалі цікавыя помнікі, прыгожыя краявіды. 

Першымі былі Вістычы. Там мы наведалі Крыжаўз-
двіжанскую царкву. Гэты каменны храм быў пабуда-
ваны пры манастыры цыстэрцыянаў у 1748г. У 1866г. 
пераасвечаны ў праваслаўную царкву. Калі мы зайшлі 
паглядзець царкву ўнутры, айцец Мікалай чамусьці 

стаў не вельмі ветлівым і не дазволіў фатаграфаваць 
інтэр’ер храму. На гэтай ноце мы селі ў жоўты бус, а 
ён у сваю серабрыстую “іншамарку”…

Наступнай кропкай былі Чарнаўчыцы, а менавіта 
Траецкі касцёл. На гэты раз са служыцелем храму нам 
пашанцавала. Ксёндз Павел быў не толькі ветлівым 
гаспадаром, але і цікавым суразмоўцам. Размаўляў 
ён па-беларуску.

Нарэшце, едзем ў “Пружанскі палацык”. Паколь-
кі акрамя наведвання сядзіба-паркавага ансамблю 
сярэдзіны 19 ст. у гэтым горадзе быў запланаваны 
абед, усе ехалі ў Пружаны з вялікай надзеяй папоўніць 
не толькі свой культурны запас, але і харчовы.

У палацыку адна з галоўных частак экспазіцыі му-
зея прысвечана знакамітым людзям Пружаншчыны. 
І што цікава, цэнтральнае месца дадзенай выставы 
займае старшыня праўлення Нацыянальнага банка 
РБ, галоўны скарбнік краіны - Пётр Пракаповіч. Вось 
такія ў нас “гістарычныя асобы”!

Канешне, немагчыма абмінуць Камянецкую вежу, 
пабудаваную ў 1276 г. князем Алегам. На жаль, мы 
крыху спазніліся. 

Працоўны дзень экскурсавода скончыўся, але нам 
вельмі пашанцавала, што ў нашай групе быў хлопец 
з адукацыяй гісторыка. Таму ўсю патрэбную інфар-
мацыю мы атрымалі.

У Высокае патрапілі, калі было вельмі позна. З-за 
цемры і туману на вуліцы нічога не было бачна. Кішэн-
ных ліхтароў не было, а запальнічкі не дапамагалі, 
таму мы пракрочылі два кіламетры навобмацак вакол 
сядзібы Сапегаў-Патоцкіх. Напэўна, кожны ўявіў сабе 
яе па-рознаму. Але гэта не перашкодзіла агульнаму 
ўражанню велічы, якое пакінуў вялізны парк і рэшткі 
палацавых будынкаў. 

Абавязкова вярнуся ў Высокае летам, каб паблукаць 
па гэтых дзіўных мясцінах.

На самой справе было вельмі прышпільна! Нягле-
ыдзячы на дрэннае надвор’е, хуткасць нашага дывана-
самалёту №10 ды на бульканне ў страўніку, вандроўка 
пакінула станоўчыя ўражанні! Пабольш бы такіх пада-
рожжаў, якія спалучаюць прыемнае з карысным.

алесь ЖОлУД

ён сКазаў: “Паехалі”
альбо “добра Што вярнуліся”
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ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

Павел БілаНУС, фота:  а. ШУльГач

выхоўвае “Правільнае” мысленне…

Павел ДайліД, івацэвічы

Касцёл XVii стагоддзя, які стаў царквой, дзяржава 
не жадае рамантаваць.

У вёсцы Вістычы Берасцейскага раёна ўжо больш 
за 330 гадоў узвышаецца пышны каменны храм. Зараз 
гэта Крыжаўзвіжанская царква, але да 1866г. храм 
належаў каталікам. Кожны тыдзень тут праходзяць 
службы, якія вядзе айцец Мікалай. Але будынак храма 
знаходзіцца ў аварыйным стане, сцены пашкоджаны 
грыбком, а капітальнага рамонту не было ўжо больш 
за стагоддзе. У той жа час храм – вялікая духоўная і 
гістарычная каштоўнасць, якую ў адзіночку, без дапа-
могі дзяржавы айцец Мікалай не зможа выратаваць.

Таму гутарка са служыцелем была прысвечана, у 
першую чаргу, сённяшнім праблемам храма.

- Ці шмат людзей прыходзіць зараз у царкву?
- Прыход складаецца дзесьці з дзесяці вёсак. Але 

вернікаў на службе зараз, менавіта ўзімку, 10-15 
чалавек. Халадно. Храм ніяк не ацяпляецца, таму 
цяжка. Ды й дабірацца не проста. На храмавае свята 
Крыжаўзвіжання бывае 100 чалавек і больш.

- Храм даўно патрабуе капітальнага рамонту, што 
вы робіце для захавання такога значнага для рэгіёна 
помніка архітэктуры?

- Тут нашымі сродкамі не ўправіцца. Я запрашаў 
спецыялістаў, яны сказалі, што для ўнутранай рэс-
таўрацыі храма з ужываннем матэрыялаў, якія маглі 
б захаваць усё гэта, неабходна 300 млн. Гэта толькі 
ўсярэдзіне, тое, што не пашкоджана грыбком. Таму 
лічыце самі.

- Ці звяртаецеся за дапамогай да дзяржавы?
- Мы пішам. Летась да новага года ў нас была пе-

рапіска з аблвыканкамам. Я у Менск пісаў, але яны 
ўсё накіравалі да мясцовай ўлады. Мы напісалі ліст 
губернатару К.А. Сумару, але адказваў не ён, а за яго. 
Напісалі, што трэба пазначыць пэўную суму, патрэб-
ныя дакументы, патрэбная праектна-каштарысная 
дакументацыя, якая на гэты храм будзе каштаваць 
40 млн, калі яе зрабіць.

Пачатак лютага багаты на гістарычныя даты.           
4 лютага мы адсвяткавалі дзень нараджэння 
нашага земляка Тадэвуша Касцюшкі, ураджэнца 
фальварка Марачоўшчына, што каля Косава. 

Мы адзначылі яго на выдатна: з’ездзілі ў Марачоўш-
чыну, сустрэлі замежных паслоў, якія завіталі аддаць 
даніну памяці герою. Святкавалі гэтую падзею і ўлады, 
і грамадскасць. 

У цені гэтай падзеі хаваецца яшчэ адна важная 
дата: 2 лютага нарадзіўся Кастусь Каліноўскі – адзін з 
кіраўнікоў паўстання 1863г. Дарэчы, і паўстанне тое па-
чалося таксама ў пачатку лютага. Яно значна закранула 
і наш рэгіён. Мы маем адметныя мясціны, звязаныя з 
ім: Шыбельная гара каля Івацэвічаў, дзе царскія карнікі 
вешалі паўстанцаў, помнік-крыж на магіле паўстанцаў 
на каталіцкіх могілках у Косаве…

І чамусьці менавіта ў лютым мне трапіў у рукі наву-
чальны дапаможнік для 10 класа “история Беларуси 
с древнейших времён до октября 1917 года” пад рэ-
дакцыяй Я. Трашчанка. Плануецца, што па гэтай кнізе 
будуць навучацца дзеці з наступнага года.

Тое, што я прачытаў у гэтым падручніку, мяне, як 
гісторыка, спачатку здзівіла, а потым шакавала…

Захоп сучасных беларускіх (на той час вялікалі-
тоўскіх) зямель Расейскай імперыяй у канцы ХVIII ст. 
аўтар падручніка называе “воссоединением”. Навошта 
ж тады Касцюшка змагаўся супраць гэтага “воссоеди-

Пытанне толькі ў тым, чый гэта храм. Бо ён не на-
лежыць царкве. У нас няма ніякіх дакументаў аб яго 
прыналежнасці. Мы не ведаем, альбо ў райвыканкаме 
ён на балансе знаходзіцца, альбо дзесьці яшчэ. Каб 
нешта пачынаць, неабходна зрабіць тэхнічную даку-
ментацыю, то бок тэхпашпарт на будынак.

- Мабыць у такім стане храм апынуўся ў савецкія 
часы з-за выкарыстання будынка не па прызначэнні? 
У савецкі час ён быў зачынены?

- Ён не быў зачынены ў савецкі час. У 1986г. айцец 
Мікалай, які зараз служыць у Матыкалах, да мяне 
пачынаў тут службу. І перад ім святары служылі. У 
савецкі час ён не зачыняўся.

Тут, у Вістычах, размяшчалася і вялікая сядзіба. З 
родавага дома маёнтка Тышкевічаў печку, якая стаяла 
на першым паверсе і ацяпляла будынкі, забралі, зараз 
яна знаходзіцца ў Варшаўскім гістарычным музеі. 

- Храм быў заснаваны ў 1678г. як каталіцкі касцёл, 
дык можа варта яго вярнуць каталікам?

- Так, юрыдычна ён належыць каталіцкай царкве. 
Калі на нашы землі прыйшлі казакі, а гэта праваслаў-
ныя людзі, то ўсіх павыганялі і перадалі храм пра-
васлаўным. Яшчэ не паўставала пытанне, каб аддаць 
будынак назад. 330 гадоў летась храму было, і з іх 
палову – гэта праваслаўная царква.

нения”? І навошта мы тады ушаноўваем Касцюшку, які 
перашкаджаў нашым продкам “уз’яднацца” з Расеяй 
(нягледзячы на тое, што нашыя людзі ў той час па-
руску ні каліва не разумелі)? 

Адкрываю параграф пра паўстанне пад кіраўніцтвам 
К.Каліноўскага, а ён называецца “Польское восстание 
1863г. на белорусских землях”. У гэтым параграфе 
зусім не асвятляюцца падзеі паўстання, а аўтар на 
працягу 8 старонак толькі і займаецца тым, што раз-
венчвае “миф о Кастусе Калиновском” і аб паўстанні, 
і аб паўстанцкай газеце “Мужыцкая праўда”. Усё гэта, 
паводле падручніка, выглядае нейкай польскай пра-
вакацыяй, а К. Каліноўскі не можа быць беларускім 
нацыянальным героем. Каліноўскага тут вінавацяць 
у яго польскасці (пры тым, што паролем паўстанцаў 
былі словы: “Каго любіш?” – “Люблю Беларусь!”).

Тое самае адбываецца і ў параграфе пра заключэнне 
Брэсцкай царкоўнай уніі ў 1596г., калі ўзнікла Уніяцкая 
Царква (аб’яднанне Каталіцкай і Праваслаўнай Цэркваў 
у Вялікім княстве Літоўскім). Аўтары падручніка надзя-
ляюць гэтую падзею выразна рэакцыйным характарам 
і ў вельмі неталерантнай форме заяўляюць, што “Бе-
ларусь – страна православной цивилизации. Только в 
таком качестве она может сохранить себя в истории”. 
Аўтары нават і не задумаліся над тым, што падобнымі 
выразамі яны могуць пакрыўдзіць прадстаўнікоў ін-
шых традыцыйных для Беларусі канфесій – каталікоў, 
пратэстантаў, уніятаў, іудзеяў, мусульманаў… Яны 

ж усе таксама маюць 
векавыя традыцыі на 
нашай зямлі і заўсёды 
мірна суіснавалі. Не-
здарама ж мы, бела-
русы, лічымся вельмі 
талерантнымі. Дык 
што, паводле аўтараў 
гэтага навучальнага 
дапаможніка, іншыя 
канфесіі на Беларусі 
не маюць будучыні? 
Ці не занадта шмат 
вы на сябе бераце, 
спадары навукоўцы ад 
ідэалогіі?

Гэтая кніжка спрэс насычана гэткімі ідэалагічнымі 
штампамі і “развенчваннямі міфаў”. Уласна і фак-
тычнага гістарычнага матэрыялу тут вельмі мала. У 
кніжцы вы знойдзеце толькі трактоўку гістарычных 
падзей, прычым суб’ектыўную і спрэчную. Ды і мова 
напісання і тлумачэння тут не для дзяцей, а хіба для 
замбіравання студэнтаў першых курсаў.

Спачатку, чытаючы “историю Беларуси…”, я шмат 
смяяўся, але потым зразумеў, што гэта не смешна, а 
страшна, бо так будуць вучыць нашых дзяцей…

Дзеці ж – наша будучыня. А якая нашая будучыня 
без асэнсавання ўласнага мінулага? Як я разумею, 
цяпер асэнсоўваць мінулае нашых дзяцей будзе вучы-
ць не гісторыя – гісторыя з нацыянальных пазіцый, а 
ідэалогія – ідэалогія дзяржаўнага заказу…

100 гадоў без рамонту

гісторыя на службе ідэалогіі



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

алесь ЖОлУД

Цёмнымі і неверагодна доўгімі зімовымі вечарамі ў 
студэнцкім інтэрнаце кожны з яго жыхароў выму-
шаны шукаць сабе якую-небудзь цікавую справу, 
каб прыемна правесці вольны час, ці проста каб 
не памерці ад нуды. 

Адным з такіх вечароў паспрачаліся студэнты-гіс-
торыкі ў інтэрнаце на Рэчыцы, ды так, што простае 
баўленне часу зацягнулася ледзь не да раніцы. Звы-
чайная справа – скажаце вы. Можа яно і так, але тэма 
гэтай спрэчкі была не зусім звычайнай. 

Спачатку было слова, а дакладней цэлае пытанне 
– “Які след у гісторыі Беларусі пакінуў А.В. Сувораў?”. 
Не гледзячы на тое, што па сваім узроўні гэта спрэчка 
істотна адрознівалася ад навуковага дыспуту, яна, 
тым не менш, не суправаджалася паліваннем сокам 
і іншымі вадкасцямі сваіх апанентаў. Што і казаць 
– універсітэт, усё ж такі! 

Дзеля таго, каб і вы, шаноўныя чытачы, маглі вало-
даць тэмай, ці проста каб крыху разнастаіць адносіны 
ў асяродзі вашых сяброў, прапануем адхіліцца ад 
штодзённай мітусні і спрэчак аб паніжэнні катыровак 
на фондавых біржах і перанесціся амаль на два ста-
годдзі ў мінулае, каб даць свой адказ на пытанне той 
спрэчкі. Перш за ўсё даведаемся пра тое,

ХТо ТАКІ А.В. СУВорАў? 
Аляксандр Васільевіч Сувораў (1730 – 1800 гг. ) – та-

ленавіты расейскі палкаводзец, фактычны стваральнік 
расейскага ваеннага майстэрства. Яшчэ юнаком, пад 
кіраўніцтвам свайго бацькі ён пачаў вывучаць артыле-
рыю і фартыфікацыю. Працягнуўшы сваю вайсковую 
кар’еру, Сувораў у хуткім часе атрымаў афіцэрскі 
чын. Удзельнічаў у Сямігадовай вайне (1756 – 63 гг. 
), ваяваў супраць войскаў Барскай канфедэрацыі, 
удзельнік расейска-турэцкіх войнаў, прычыніўся да 
разгрому паўстання Е. Пугачова. Здзейсніў знакаміты 
Швейцарскі паход, які прынёс яму сусветную вайс-
ковую славу. Напісаў працу “Навука перамагаць”, у 
якой распрацаваў асновы вайсковага майстэрства 
і падрыхтоўкі войскаў. За сваё жыццё ён дасягнуў 
велізарных поспехаў – Генералісімус, фельдмаршал, 
князь Італійскі, граф Рымнікскі і г. д. 

Безумоўна, усё гэта трэба паважаць і не варта адхі-
ляць, бо імя Суворава вядома ва ўсім свеце. 

А ЯКоЕ ДАЧыНЕННЕ СУВорАў МАЕ ДА БЕлАрУСІ? 
Яшчэ падчас вайсковых дзеянняў супраць Барскай 

канфедэрацыі, якія вяліся на тэрыторыі Беларусі і 
Польшчы, Сувораву так спадабаўся гэты край, што ён 
вяртаўся сюды зноў і зноў, але зусім не з турыстычны-
мі мэтамі :) Менавіта ў час сваёй першай “вандроўкі” 
па Беларусі ён здзейсніў 600-вярстовы пераход па 
маршруце Берасце–Бяроза–Косава–Палонка–Нясвіж–
Пінск–Берасце, падчас якога каля в. Сталовічы разбіў 
атрад гетмана М.К. Агінскага. 

Наступны раз Сувораў наведаў Беларусь з “афіцый-
ным візітам” у 1794 г. – акурат на паўстанне завітаў. 
І зараз перад ім стаяла вельмі адказная задача – за-
душыць паўстанне. З адказнасцю і невялікай кропляй 

ўласнага энтузіязму ён яе паспяхова выканаў: разбіў 
перадавы атрад Ю. Серакоўскага каля в. Дывін, узяў 
Кобрын, перамог і ў Крупчыцкім баі. 

Гісторыя захавала вельмі жудасныя звесткі пра 
пакуты простага насельніцтва, якое да паўстання 
праяўляла невялікую цікавасць, бо мела шмат іншых 
клопатаў. Але гісторыя не ведае жальбы, і сёння ў 
Кобрыне працуе музей Суворава. Вось дык жарт, музей 

прысвечаны чалавеку, які перарэзаў ледзь 
не палову Кобрынскага павету. А ўвесь яго-
ны ўнёсак у беларускую гісторыю – кроў 

нашых продкаў. 
Канешне, Сувораў быў чалавекам ваенным і проста 

выконваў пастаўлены загад. Гэта так, але якімі срод-
камі? Сёння гэта называюць ваенным злачынствам, а 
тады яму быў пажалаваны ключ ад Кобрына. 

ЯК шАНУЕЦЦА ІМЯ А. СУВорАВА СёННЯ?
Нікога, акрамя Сталіна, Леніна і Берыі, не шанавалі ў 

Беларусі так заўзята, як Суворава. Але калі іх імёны ўжо 
амаль забыты, то культ Суворава па-ранейшаму квітнее. 
У шмат якіх гарадах Беларусі яго імем названыя вулі-
цы. Дзейнічае Кобрынскі музей. Менскае сувораўскае 
вучылішча, як і раней, прышчапляе сваім выхаванцам 
сувораўскія прынцыпы. «Сувораўцамі» былі нават кал-

гаснікі 23 калгасаў, названых яго імем. 
2 гады таму ў Кобрыне планавалі назваць 

праваслаўны храм ў гонар Суворава. Нават 
у Расеі, якой Сувораў і служыў, яго імя не 
кананізавана. Дык каму маліліся б белару-

сы ў кобрынскім храме? Ніводная краіна не 
ўшаноўвае сваіх акупантаў, а народ, які не 

памятае пра мінулае, не мае будучыні. 

ГЕрой ЦІ КАТ?
Сувораў ніколі не ўдзельнічаў у вызваленчых вой-

нах, ён старанна выконваў волю і пажаданні сваіх 
гаспадароў. Сувораў прыйшоў да нас не з гуманітарнай 
місіяй, ён быў карнікам і акупантам. Сваімі дзеяннямі 
ён дапамог здзейсніцца адвечнай мары расейскіх 
цароў аб захопе беларускіх земляў. 

Герой Сувораў ці кат, у рэшце рэшт вырашаць толькі 
вам. Аднак памятайце, што тыя з нас, хто шануе Суво-
рава, шануюць заваёўніка нашай зямлі.

У Берасці адбылася прэзентацыя фільма “Тутэй-
шыя”, знятага рэжысёрам Валерам Мазынскім 
па п’есе Янкі Купалы. Дамовіцца з берасцейскімі 
кінатэатрамі наконт арэнды не атрымалася, таму 
прагляд адбыўся ў берасцейскім офісе Партыі 
БНФ.

Мерапрыемства выклікала вялікую цікавасць у не-
абыякавай да беларускай класікі моладзі, якая цалкам 
запоўніла невялікае офіснае памяшканне.

Пасля прагляду перад прысутнымі выступіў Ва-
лерый Мазынскі. Рэжысёр распавёў, што фільм 
здымаўся ў Польшчы, недалёка ад Беластока, бо ў 
Беларусі гэта было б зрабіць складана. Зняты быў у 
вельмі сціслыя тэрміны, усяго за 8 дзён. А наогул ад 
прапановы экранізаваць п’есу да яе ажыццяўлення 
прайшло паўтара месяцы. Для здымкаў не пісаўся 
адмысловы сцэнар, як гэта трэба рабіць. Фільм зды-
маўся па скарочаным варыянце п’есы. Толькі канец 
В.Мазынскі вырашыў змяніць, таму “тутэйшых” герояў 
забіваюць салдаты чырвонай арміі, якія захопліваюць 
уладу ў Менску.

Адзін з арганізатараў прагляду, Стась Багданаў 
распавёў:

-  Мы стараемся паказваць гэты фільм “ужывую”, 
на вялікіх экранах. Берасце – адзін з першых гарадоў, 
дзе ён паказаны. У бліжэйшы час будзем яшчэ ў не-
калькіх гарадах. У планах “Белсату” здымаць яшчэ, 
але пакуль канкрэтных фільмаў я не магу назваць. 
Вельмі шмат дакументальнага кіно. Дзесяткі філь-
маў ужо знятыя. Магчыма, мы будзем прыязджаць з 
некалькімі дакументальнымі фільмамі. Бо іх таксама 
мала хто бачыў, яны транслююцца толькі на “Белса-
це”, а далёка не ўсе яшчэ глядзяць тэлеканал. Хочам 
паралельна і зацікавіць людзей глядзець канал, бо ўсё 
гэта яны могуць бачыць у сябе дома па тэлевізарах. 
Калі мы правядзем шэраг такіх паказаў, то спадзяемся 
і гледачоў будзе больш, і цікавасці да каналу. У Берасці 
пры невялікім памяшканні, яно цалкам запоўнена. 
Цікавасць, напэўна, таму, што гэта ўсё ж такі Янка 
Купала і яго “Тутэйшыя”. 

Сваімі ўражаннямі падзяліўся Яўген Сашко, удзель-
нік прагляду:

- Безумоўна, мне спадабаўся прагляд гэтага фільма, 
бо такія фільмы вельмі рэдкія і добра, што яны здыма-
юцца. Нягледзячы на кароткія тэрміны яго стварэння, 

ён атрымаўся досыць добрым. Проста ў рэжысёра 
атрымалася, на маю думку, перадаць атмасферу, якая 
была ў тыя часы.

ABiBock

я. КуПала і яго “тутэйШыя”
ціКавяць моладзь

сувораў:  Кат ці герой?

Помнік а. Сувораву у Кобрыне. Фота: ByMedia.net



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

ДЗЕДЗIЧ • №1(54) • САКАВІК 2009 

доШКа гонару

Стэфанія МалюТа

дарэчы

У мінулых нумарах “Дзедзіча” мы адкрылі новую рубрыку, прысвечаную беларусам, якія ўславілі свае 
імёны найбольш значнымі дасягненнямі ў любой галіне дзейнасці. Галоўным крытэрам адбору постацяў 
з’яўляецца іх сталенне як асобы на беларускай зямлі і выхаванне на глебе беларускай культуры.

беларусы, 
яКія змянілі свет

уладзімір кавалеўскі 
(1842 - 1883гг.)

Прыродазнаўца, заснавальнік эвалюцыйнай пале-
анталогіі. Яго працы аб гістарычным развіцці капытных 
жывёл адкрылі новую эпоху ў гісторыі палеанталогіі. 
Кавалеўскі даказаў, што марфалагічныя пераўтварэнні 
залежаць ад развіцця пэўных функцый, а развіццё 
функцый ён звязваў са зменамі ўмоў існавання. 
Першы з палеантолагаў шырока выкарыстаў эвалю-
цыйнае вучэнне для вырашэння праблем філагенезу 
пазваночных жывёл. Даследаванні Кавалеўскага 
прысвечаны юрскаму, мелавому перыядам і кайназою. 
Ён стварыў першыя палеаграфічныя карты зоагеагра-
фічных правінцый позняй юры і ранняга мелу.

Нарадзіўся ў Віцебскай воласці. Скончыў Пецяр-
бургскае вучылішча правазнаўства. Займаўся пе-
ракладамі і выдавецкай дзейнасцю. За 2-3 гады ён 
выпусціў шмат твораў заходнееўрапейскіх вучоных 
(Брэма, Фохта і іншых) па фізіялогіі, анатоміі, фізі-
цы, хіміі, заалогіі. Прымаў удзел у паўстанні 1863г. і ў 
вызваленчым паходзе Гарыбальдзі. У 1872г. у Іенскім 
універсітэце абараніў дысертацыю. У 1873г. вярнуўся 
ў Расейскую імперыю, у 1880г. выбраны дацэнтам, а ў 
1881г. - прафесарам Маскоўскага універсітэта.

іваН Фёдараў (Федаровіч)
(1510(?) - 1583гг.)

Першадрукар Расеі і Украіны. Разам з П. Мсціслаў-
цам надрукаваў у 1564-65гг. у Маскве кнігі “Апостал” 
і”Часоўнік”, далучыўшы такім чынам нашых усходніх 
суседзяў да аднаго з найважнейшых дасягненняў 
еўрапейскай цывілізацыі - кнігадрукавання.

На жаль, маскоўскае духавенства ды неасвечанае 
баярства варожа сустрэлі пачынанні беларускіх асвет-
нікаў і абвінавацілі іх у “пашырэнні ерасі”. У 1566г. 
раз’юшаны натоўп дарэшты разбурыў друкарню і 
ледзьве не расправіўся з яе гаспадарамі. І.Федаровіч і 
П.Мсціславец вярнуліся ў Беларусь і займаліся друкар-
скай справай у Заблудаве. Пазней Фёдараў пераехаў у 
Львоў, дзе заснаваў першую ва Украіне друкарню. Там 
ён выдаў першы усходнеславянскі друкаваны буквар, 
які аказаў вызначальны ўплыў на усе наступныя вы-
данні азбукі дапятроўскай Русі.

У друкарні князя Астрожскага Фёдараў выдаў вя-
домую Астрожскую Біблію - поўны звод біблейскіх 
тэкстаў кірылічным шрыфтам. Біблія вызначыла 
вядучую ролю царкоўнаславянскай мовы як мовы 
кніжнай культуры да 18 ст. Яна была перавыданая ў 
Маскве, з ёй лічыліся ўсе наступныя выдаўцы Бібліі 
ў Расеі.

Паходзіць Іван Фё-
дараў з беларускага 
шляхецкага роду 
Рагозаў. Навучаўся 
ў Кракаўскім уні-
версітэце. Помнік 
друкару пастаўле-
ны ў Маскве і Льво-
ве. У Львове працуе 
прысвечаны яму музей.

аляксаНдр мядзведзь 
(Н. у 1937г.)

Заслужаны майстар спорту (вольная барацьба). 
Трохразовы алімпійскі чэмпіён. Сяміразовы чэмпіён 
свету. Трохразовы чэмпіён Еўропы.

Узнагароджаны адмысловым прызам ЮНЭСКА 
“За высакароднасць у спорце”, а таксама Залатым 
ордэнам і Залатой галіной Міжнароднай федэрацыі 
асацыяваных стыляў, якая прызнала яго лепшым 
барцом вольнага стылю ХХ ст.

Нарадзіўся ў г. Белая царква на Украіне. Служыў 
у Беларускай вайсковай акрузе, ад імя якой і пачаў 
выступаць на спаборніцтвах. Паступіў у Беларускі 
дзяржаўны інстытут фізічнай культуры. 

1966-72гг. - росквіт спартыўнай кар’еры А.Мядзве-
дзя. Ен становіцца пераможцам усіх буйных спаборні-
цтваў свету. 

Падчас сваёй 
апошняй алімпія-
ды яму давялося 
змагацца з амаль 
двухсоткілагра-
мовым амеры-
канцам Тэйларам, 
пры ўласнай вазе 
110 кг. Гэтая бітва 
цалкам змяніла 
ўяўленне аб ба-
рацьбе ў цяжкай 
вагавай катэго-
рыі. Да Мядзве-
дзя лічылася, што 
такі барэц павінен быць грузным, з вялікай тлушчавай 
праслойкай. Каля гэтых монстраў беларускі спартовец 
выглядаў проста мініяцюрным, што не перашкаджала 
яму з лёгкасцю збіваць іх з ног.

Пасля сыходу з вялікага спорту Аляксандр займаўся 
трэнерскай працай (заслужаны трэнер БССР і СССР). 
Пазней ён - кіраўнік Беларускай федэрацыі барацьбы, 
віцэ-прэзідэнт НАК Рэспублікі Беларусь.

Памятная манета да юбілея і. Фёдарава. Расея.

Помнік і. Фёдараву ў львове

Калі ў электрычны ліхтарык уставіць батарэйкі, 
змяніўшы палярнасць, лямпачка пачне выпраменьваць 
холад і цемру.

***
Беларускія навукоўцы правялі серыю даследа-

ванняў, падчас якіх высвятлілася, што ад усмешкі 
нікому не становіцца святлей. Досведы праводзіліся 
на лабараторных сланах і маленькіх слімаках. Бацькі 
маленкіх расейскіх дзетак падаюць у суд на ствараль-
нікаў мультфільма пра крошку янота.



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

- Сан Саныч, а эти ягоды есть можно?
- Можно. Только отравишься.

Дыялог з к/ф “Спортлато-82“

ABiBock

Безопасного пирсинга не бывает, еще раз предуп-
реждают медики.

Наталья БЕСПАЛЬЧУК, врач-эпидемиолог отдела 
профилактики ВиЧ/СПиД Минского областного Цент-
ра гигиены и эпидемиологии, рассказывает, что может 
случиться, если не все пойдет гладко.

проКол ВЕрХНЕй ЧАСТИ УшНой рАКоВИНы И БроВЕй
Общепринято прокалывать девочкам мочки ушей 

для сережек. А прокол верхней части ушной ракови-
ны способен вызвать ее деформацию. Еще опаснее 
пирсинг бровей, где проходят сосуды и тройничный 
нерв. При повреждении сосуда появляется гематома, 
в подкожную клетчатку проникает инфекция. Если 
задеть нерв — лицо перекосится.

пИрСИНГ ГЕНИТАлИй
Пирсинг гениталий производят в зоне, которая 

обильно снабжается кровью. При проколе клитора 

есть риск повредить артерию 
и спровоцировать сильное 
кровотечение, даже с ле-
тальным исходом. Металли-
ческое украшение травмирует 
слизистую оболочку при по-
ловом контакте, повышает 
вероятность инфекции.

пИрСИНГ СоСКоВ
Неграмотный пир-

синг сосков обяза-
тельно нарушит це-
лостность молочных 
протоков.

роТ
Под языком про-

ходят вены и две 

артерии. При их повреждении наступает сильное 
кровотечение, иногда заканчивающееся печально, 
а отекший язык, блокировав дыхательные пути, вы-
зовет удушье. Часто появляются стоматологические 
проблемы, когда украшение травмирует десну или 
задевает зубную эмаль.

Сережка в языке ухудшит дикцию, затруднит прием 
пищи, нарушит вкусовые ощущения, станет причиной 
частых рецидивов герпеса губ и ротовой полости.

Кроме того, иногда аллергическая реакция (пок-
раснение, распухание, зуд кожи, даже дерматит) 
возникает на никелевые или кобальтовые украшения, 
красящее вещество татуировки.

Распространенная проблема при пирсинге – нагно-
ение ранки. Сразу после прокола нельзя вставлять 
серебро. Оно склонно к окислению и может спрово-
цировать воспаление. Лучше использовать изделия 
из хирургической стали, а после заживления ранки 
– украшения из золота, титана, платины.

безоПасный Пирсинг?

nAViny.By

і хто з нас у сваім жыцці хоць раз ды не паліў 
кальян (тым хто не паліў, шчыра паціскаю руку)? 
Выпускаючы з сябе велізарныя клубы дыму, 
атрымоўваючы непадробную асалоду ад прыем-
нага водару тытуню, адчуваеш сябе султанам ці 
шэйхам! Між тым, няшмат хто з нас задумваўся, 
што гэта можа быць шкодным для нашага здароўя. 
Менавіта так яно і ёсць.

Апошнім часам паленне кальяна ў нашай краіне 
набыло небывалы распаўсюд. І справа тут зусім не ў 
тым, што мы жадаем прычыніцца да культурных тра-
дыцый Усходу, а ў тым, што гэта модна. А на Захадзе 
гэты сымбаль Усходу ўжо трывала ўвайшоў у жыццё, 
асабліва студэнцтва. Пасля забароны на паленне 
цыгарэтаў у некаторых краінах, наведвальнікаў ка-
льян-бараў там стала яшчэ больш. Па сёняшні дзень 
ва ўсім свеце існуе памылковае меркаванне, што па-
ленне кальяна не прыносіць ніякай шкоды ды яшчэ і 
карыстна. Глупства!

Такое распаўсюджанае захапленне не магло застац-
ца па-за ўвагаю лекараў і навукоўцаў усяго свету, якія 
сур’ёзна ўсхваляваны пагаршэннем стану здароўя тых, 
хто не толькі паспрабаваў гэты новы павеў моды, але 
і паспеў ім грунтоўна захапіцца.

Кальян аказвае такі ж негатыўны ўплыў на арганізм 
чалавека, што і паленне простых цыгарэт, пра якія 
ўжо досыць сказана і напісана. І гэта нават не глед-
зячы на тое, што ў працэнтных суадносінах нікаціну і 
іншых дамешкаў у тытуні кальяна значна меней, чым 
у тытуні звычайнай цыгарэты. Некаторыя даследчыкі 
выказваюць такое меркаванне, што гадзіна палення 
кальяна па шкоднасці прыраўніваецца да ста выпа-
леных звычайных цыгарэтаў. Але гэтая інфармацыя 
несумненна значна перабольшана, і мае прафілак-
тычныя мэты :)

Дзеля таго, каб падцвердзіць перабольшанасць 
гэтых звестак, дастаткова правесці адзін невялічкі 
параўнальны эксперымент (раю праводзіць на тэары-
тычным узроўні). Уявіце сабе, што падчас правядзення 
гэтага эксперыменту адзін чалавек на працягу гадзіны 
паспрабуе спаліць сто звычайных цыгарэт, а другі 
– будзе цэлую гадзіну паліць кальян. Таго, хто будзе 
паліць цыгарэты, праз гадзіну павязуць у рэанімацыю, 
і гэта ў лепшым выпадку.

Згодна з апошнімі навуковымі дадзенымі, прадстаў-
ленымі амэрыканскімі навукоўцамі, атрыманымі імі на 
працягу доўгатэрміновага лабараторнага даследвання, 
паленне кальяну на працягу 45 хвілін прыблізна тое ж 
самае, што паліць звычайную цыгарэту 5 хвілін.

Але паспяшаюся расчараваць тых, хто вырашыў, 
што гэта дробязь якая не вартая нават мізэрнай ўвагі. 
Шкоднасць ад палення кальяну заключаецца зусім 
не ў тым, што яго тытунь утрымлівае ў сваім складзе 
нікацін і смолы, ці ў тэхналогіі самога палення, якая 
здольна забіць вас значна хутчэй, чым нікацін і іншая 
зараза. Не, гаворка зусім не пра пажаранебяспеку.

Асноўны шкодны ўплыў падчас палення кальяну на 
чалавечы арганізм аказвае ўгарны газ. Аб уздзеянні 
гэтага газу вам, шаноўныя чытачы, як я спадзяюся, 
вядома дастаткова. Таму паліць кальян – гэта тое ж 
самае, як знаходзіцца ў зачыненым гаражы дзе працуе 
рухавік аўтамабілю.

Натуральна, што пад найбольшую рызыку пастаў-
лены тыя, хто паліць і цыгарэты, і кальян.

Дзеля таго каб зменшыць адмоўны ўплыў угарнага 
газу на арганізм трэба праветрываць памяшканне ў 
якім вы збіраецеся набліжацца да Усходу, або наогул 
рабіць гэта на свежым паветры. Але і гэта вам моцна 
не дапаможа. Справа ў тым, што з-за асаблівасцей 
тэхналогіі палення вы ў любым выпадку будзеце 
атрымваць значна большыя порцыі газу, чым у па-
раўнанні са звычайнымі цыгарэтамі.

Натуральна, што шкоднасць павялічваецца і ў тым 
выпадку калі вы паліце не праз ваду, а, напрыклад, 
праз віно.

Яшчэ адна непрыемнасць, якая чакае вас пры 
паленні кальяну вялікім сяброўскім натоўпам, гэта 
магчымасць падхапіць якую небуць непрыемную хва-
робу, кшталту герпеса і некаторых іншых, якія лёгка 
перадаюцца пры скарыстоўванні аднаго муштука.

Выйсцяў з гэтага становішча можа быць некалькі: 
альбо запрашаць паліць кальян толькі правераных на 
інфекцыі сяброў, альбо выкарыстоўваць аднаразовыя 
мундштукі. Але прасцей не займацца глупствам і не 
паліць.

Скажу вам па сакрэце, што і я на працягу некалькіх 
гадоў стала паліў кальян не толькі праз ваду, але і 
праз малако, віно і нават гарэлку, але калі пазнаёміў-
ся з вынікамі даследаванняў, то кінуў гэтую справу, і, 
спадзяюся, назаўжды.

Паліць Кальян?
Наколькі БясшкодНае палеННе кальяНа?



Малюнак У. Чуглазава
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абласная арганізацыя Партыі БНФ

Особенности светской жизни агрогорожан на 
условиях анонимности охарактеризовала юная 
жительница одного из агрогородков, представив-
шаяся как анна Н. Она поведала, какие диверсии 
устраивают солдаты, присланные на подмогу 
сельчанам, и почему штаны в починку приходится 
носить ночью. 

шопИНГ НАшЕГо АГроГороДКА 
- Какие изменения произошли в деревне после ее 

превращения в агрогородок? 
- Агрогородком мы стали года два назад. Было 

обещано, что появится освещение на улицах, не будет 
проблем с водопроводом. Воды как не было, так и нет. 
Газа тоже. А фонари провисели не больше месяца. 

Зато у нас открыли бар. Было здорово, старожилы 
впервые за долгое время вышли в свет. Как в моло-
дости - культурно посидеть, выпить вина. А потом это 
место стало тусовкой алкоголиков. Местная молодежь 
заруливает туда перед танцами. 

Танцы - отдельная история. На дискотеку к нам 
приезжает народу чуть ли не больше, чем жителей в 
агрогородке (их человек 300). Правда, красавчики из 
района уезжают от нас синюшные и избитые, но до-
вольные. Сначала разрешили танцевать до пяти утра. 
Потом - только до полуночи: мол, до утра незаконно. В 
итоге молодые люди приходят в клуб пьяные и уходят, 
даже не успев протрезветь. идут дальше пить. Танце-
вать ночью незаконно, а вот пить - вполне. 

- Внешний облик населенного пункта изменился? 
- В здании сельсовета сделали ремонт - дверь плас-

тиковая, окна. В клубе тоже стеклопакеты. 
- шопинг у вас отличается от деревенского? 
- В агрогородке должно быть много магазинов 

с широким ассортиментом. У нас дело было так: 
старый магазин разделили пополам, в одной поло-
вине - бар, а в другой - магазин. Там продается хлеб, 
водка, сигареты, валенки и телевизоры. Кому нужны 
эти валенки?! 

Судя по ассортименту, в агрогородке живут одни 
«отстойники». Даже трусы себе может купить только 
старушка: они похожи на огромный мешок, затягива-
ющийся резинкой где-то под грудью. 

Потом приехал какой-то частник, открыл магазин 
«Мечта». Мечтать не вредно. Он занял целый этаж за-
брошенного коттеджа, продавал пиво, сигареты. Когда 
обнаружилась какая-то недостача, его закрыли. 

ДИССИДЕНТы НАшЕГо АГроГороДКА 
- Единственное замечательное место - школа с 

высоким уровнем преподавания. После обретения 
деревней статуса агрогородка школа не изменилась. 
Разве что дали автобус детям из дальних деревень. 

Раньше у нас даже было общежитие при школе. 
Его закрыли из-за романтической истории: 24-летняя 
ночная сиделка забеременела от 18-летнего мальчика, 
а он ушел в армию. 

Еще появилась КБО (комната бытового обслужива-
ния). Три в одном - парикмахерская, ремонт одежды и 
ремонт обуви. и всем этим занимается одна женщина! 
Раньше она вела танцевальный кружок. Но все, что не 
приносило дохода государству, у нас прикрыли. 

Только я успела выучить рок-н-ролл - закрыли кру-
жок танцев. Только научилась рисовать карандашом 
- закрыли кружок рисования. 

Обувь эта рукодельница чинит так: кладет в сумку и 
везет в районный центр. Она какая-то чудная: в рабо-
чие часы ее никогда нет, зато ночью идешь гулять, а 
она идет на работу! Возвращаешься домой за штанами 
и в час ночи несешь их в починку… 

- Есть в агрогородке внутренняя оппозиция? 
- Был один инакомыслящий. Учитель, работал в 

соседней деревне. Не буйствовал, просто распечаты-
вал брошюрки и листовки… Но у него хватило ума 
распечатывать их на школьном принтере! 

Не пил, его дети выигрывали предметные олимпиа-
ды. Поэтому его никак не могли уволить. В канун выбо-
ров в ПП НС директору сказали: как хочешь, но уволь. 

и тут фатальное стечение обстоятельств: приехала 
проверка, а он как раз распечатывал брошюрки на 
школьном принтере. Его сразу уволили. 

- Молодых специалистов присылают на подмогу 
по распределению? 

- Здесь нет инфраструктуры, где можно задейство-
вать молодых. идти в колхоз? Там одни алкоголики. 
Нужен ветврач, вакансия открыта, но отклика нет. 

Зато есть такие местные кадры! Был у нас один 
озорник, поджег кому-то хату: прикурить хотел. Как 
несовершеннолетнего его не могли посадить. А штраф 
большой. Заставили работать на предприятии, скоти-
ну кормить (зарплата шла на погашение долга). 

Потом он написал заявление об увольнении. Звонят 
из района: его увольнять нельзя. А что, насильно на 
работу таскать? Тогда родителям намекнули, что, если 
не выйдет на работу, его посадят. Он тут же вышел! 
Даже готов был пройти медосмотр. 

А однажды пришел какой-то хохол, взяли его на 
работу. Оказалось, нелегал. Зато работал на диво 
хорошо! Получается, зеков и алкоголиков нельзя 
увольнять, а хохлов-трудоголиков нельзя нанимать! 

Зато в помощь агрогородку стали присылать 
солдат! На жнивье. Но на самом деле они помогали 
местным парням испортить местных девок. А по но-
чам ездили на своей большой машине на дискотеки. 

В этом году приезжали студенты, тоже на жнивье. 
Так девки из-за них дрались! Самое обидное - когда 
парни дерутся, их разнимают, а когда девки дерутся, 
все стоят и глазеют. 

роМЕо И ДЖУлЬЕТТА НАшЕГо АГроКоТТЕДЖА 
- Что собой представляют легендарные коттеджи 

для приезжих специалистов? 
- их строили в конце деревни, напротив кладбища. 

Участок земли очень большой. Домик маленький и 
квадратный, желтый. Рядом сарайчик. Там можно 
держать только кур. По высоте - двухэтажный. Может, 
для свиней? Но свинья на второй этаж не полезет… 

Туалет - вдвое больше сарая, отдельно женский и 
мужской! Где логика? Дом - коробка без стен и пере-
городок, но туалет - раздельный. Таких домиков стоит 
штук шесть. Сначала люди начали переходить в эти 
дома, а потом увидели, что предприятие строит дома 
лучше - блочные, добротные, - и решили подождать. 

Вот в соседнем агрогородке красивые коттеджи! 
Наша доярка подумала: крыша течет, муж пьет. 
Сгребла детей и уехала. Там она считается приезжим 
специалистом! Аж за 18 км приехала! Ей дали шикар-
ный дом за шикарным забором. 

В наших коттеджах приезжих специалистов нет. В 
одном коттедже живет семья, у которой деревенский 
дом уже сгнил. Во втором - молодая пара: девушка 
забеременела в 11-м классе, парень - алкоголик. 
Раньше они жили в разных концах деревни, бедняги, 
встречались ночами… Агрогородок дал им возмож-
ность соединиться. и первое слово их ребенка будет 
«агрогородок», как сказали в одном из репортажей по 
ТВ. Мне кажется, если первым словом малыша будет 
не «мама», а «агрогородок», наступит конец света.

агрогородоК
правда да и только. 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) 222-58-28.

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),(Дзмітрый),, 
(029) 782-88-81 (Павал).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва маста-
коў, карыкатурыстаў, фатографаў.
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• Заснавальнік ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 19.03.2009 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: Я. Сашко, П. Дайлід, С. Малюта, А. Дземідзюк, 
Н. Касцючык, Ю. Агіевіч. 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

Паводле ego.By

(Заканчэнне. пачатак у № 53)

пра людзеЙ
101. Бялявыя бароды растуць хутчэй, чым цёмныя.
102. У расейскай і ангельскай мовах няма слова для 

назвы зваротнай часткі калена.
103. У XV стагоддзі лічылі, што чырвоны колер 

лечыць. Хворыя апраналі чырвонае і атачалі сябе 
чырвонымі рэчамі.

104. Адбіткі языка, як і пальцаў, ува ўсіх людзей 
індывідуальныя.

105. Калі вы чырванееце, ваш страўнік чырванее 
таксама.

106. У чалавечым целе хопіць тлушча на 7 кавал-
каў мыла.

107. 80% цеплыні чалавечага цела сыходзіць з 
галавы.

108. У чалавека менш мускулаў, чым у гусеніцы.
109. У момант смерці мозг Леніна быў памерам у 

чвэрць нармалёвай велічыні.
110. Самыя высокія ў свеце паказчыкі IQ па стан-

дартных тэстах належаць дзвюм жанчынам.
111. Большасць людзей губляюць 50% смакавых 

адчуванняў да 60-ці гадоў.
112. Хатні пыл на 70% складаецца са скінутай 

скуры.
113. Зуб – адзіная частка чалавека, пазбаўленая 

здольнасці самааднаўляцца.
114. Мозг на 80% складаецца з вады.
115. На целе аднаго чалавека жыве больш жывых 

арганізмаў, чым людзей на Зямлі.
116. Адзін волас можа вытрымаць вагу ў 3 кг.
117. Сярэдняя чалавечая галава важыць 3,6 кг.
118. За ўсё сваё жыццё чалавек выпрацоўвае гэ-

тулькі сліны, што яе хапіла бы на 2 вялікіх басейны.

і яшчэ трохі…
119. Рэпеленты не адпуджваюць камароў - яны 

хаваюць вас. Рэчывы, якія змяшчаюцца ў рэпелен-
тах, блакуюць рэцэптары, з дапамогай якіх камары 
знаходзяць сваю ахвяру.

120. Стаматолагі рэкамендуюць трымаць зубную 
шчотку на адлегласці не менш двух метраў ад унітаза.

121. Ніводзін ліст паперы немагчыма скласці напа-
лову больш за сем разоў.

123. Штогод на зямлі аслы забіваюць больш лю-
дзей, чым гіне ў авіякатастрофах.

124. У сне вы спальваеце больш калорый, чым 
падчас прагляду тэлевізара.

125. Першым таварам са штрыхкодам была жа-
вальная гумка Wrigleys.

126. Размах крылаў Боінга-747 большы, чым пра-
цягласць першага палёту братоў Райт.

127. American Airlines зэканомілі 40 000 даляраў, 
выключыўшы ўсяго толькі адну аліўку з салатаў, па-
даваных пасажырам першага класа.

128. Венера - адзіная планета Сонечнай сістэмы, 
якая верціцца супраць гадзіннікавай стрэлкі.

129. Прачнуцца з раніцы яблыкі дапамагаюць лепш, 
чым кава.

130. Пластмасавыя штучкі на канцах шнуркоў за-
вуцца аксельбантамі.

131. Першы ўладальнік кампаніі Marlboro памёр 
ад раку лёгкіх.

132. Майкл Джордан атрымаў ад Nike больш гро-
шай, чым усе працоўныя на фабрыках гэтай фірмы 
ў Малайзіі.

133. У Мэрылін Манро на нагах было па 6 пальцаў.
134. Усе прэзідэнты ЗША насілі акуляры. Проста 

некаторыя не любілі паказвацца ў іх на публіцы.
135.Уолт Дысней, стваральнік Мікі Маўса, баяўся 

мышэй.
136. Жамчужыны раствараюцца ў воцаце.
137. Сярод людзей, якія публікуюць шлюбныя 

аб’явы, 35% ужо жанатыя або замужам.
138. Тры самыя дарагія назвы гандлёвых марак на 

зямлі - гэта Marlboro,Coca-Cola і Budweiser.
139. Карову можна прымусіць падняцца па лесвіцы, 

але немагчыма прымусіць спусціцца.
140. Качынае кваканне не дае рэха, ніхто не ведае 

чаму.
141. Прычына, па якой амерыканскія пажарныя 

часткі маюць вінтавыя лесвіцы, адносіцца да часоў, 
калі помпы і іншыя цяжары паднімаліся канямі. Коні 
таўпіліся ўнізе, не могучы зразумець, як падняцца па 
прыступках з прамымі пралётамі.

142. Рычард Ніксан (Richard Millhouse Nixon) быў 
першым прэзідэнтам ЗША, у імені якога ўтрымоўвалі-
ся ўсе літары слова “criminal” (злачынец).

143. Другім быў Біл Клінтан (William Jefferson 
Clinton).

144. У сярэднім, 100 чалавек штогод гінуць, 
здушыўшыся шарыкавай асадкай.

145. 90% нью-ёркскіх таксістаў - імігранты.
146. Слон - адзіная жывёла, якая не ўмее пад-

скокваць.
147. Шанец дажыць да 116 гадоў мае адзін чалавек 

з двух мільёнаў.
148. Жанчыны, у сярэднім, моргаюць удвая часцей 

мужчын.
149. Лізнуць уласны локаць чалавеку немагчыма 

анатамічна.
150. Будынак галоўнай бібліятэкі ўніверсітэта штата 

Індыяна штогод дае прасадку ў адну цалю (2,5 см), 
таму што пры будаўніцтве інжынеры не прынялі ў 
разлік вагу кніг, якія ў ім змяшчаюцца.

151. Слімакі могуць спаць да трох гадоў.
152. Кракадзілы не ўмеюць высоўваць язык.
153. Запальнічка была вынайдзеная раней за запалкі.
154. Штодня жыхары ЗША з’ядаюць 18 гектараў 

піцы.
155. Амаль усе, хто прачытаў гэты тэкст, паспраба-

валі лізнуць свой локаць.

цікавыя Факты
• У 17ст. тэрмометры напаўнялі не ртуццю, а ка-

ньяком.
• У 1938г. часопіс Time назваў Гітлера “чалавекам 

года”.
• Абсалютна сляпы хамелеон па-ранейшаму можа 

прымаць колер акаляючага яго асяроддзя.
• Пісьменнік Рэдзьярд Кіплінг мог пісаць толькі калі 

ў яго асадку былі залітыя чарнілы чорнага колеру.
• У азбуцы глуханямых ёсць жэст: кісці рук прымаю-

ць аднолькавае становішча і разгортваюцца насустрач 
адна адной. Адно з значэнняў гэтага слова – Пяцігорск, 
другое значэнне – дуэль.

• Паводле статыстыкі 75% насельніцтва свету ў 
стане алкагольнага ап’янення пішуць СМС або тэле-
фануюць сваім былым палавым партнёрам.

• Каалы і людзі - адзіныя прадстаўнікі жывёльнага све-

ту, якія маюць унікальныя адбіткі канечнасцяў. Адбіткі 
каалы нельга адрозніць ад адбіткаў пальца чалавека.

• Найбольшая колькасць літар - 72 - утрымоўваецца 
ў кхмерскім алфавіце, найменшая - 11 (а, b, е, g, i, k, 
аб, р, t, u) - у мове ратакас з выспы Бугенвіль (Папуа 
- Новая Гвінея). У гавайскім алфавіце 12 літар.

• Аўтар “Фаўста” Гётэ, паміраючы, у непрытомнасці 
выгукнуў “Паглядзіце на гэтую выдатную галоўку жан-
чыны ў цёмных валасах на чорным фоне!”.

• Назоў googleii - выйшаў з-за памылкі заснавальні-
каў. У рэчаіснасці, планаваны назоў быў “googolii” - 10 
у дзясятай ступені (менавіта такую колькасць аб’ектаў 
яны планавалі праіндэксаваць у сеткі).

• У Лорда Байрана былі чатыры хатнія гусакі, якія 
ўсюды хадзілі за ім, нават на грамадскія сходы.

• Парацэтамол - адзін з найатрутнейшых лекаў на 
сучасным фармацэўтычным рынку. У Еўропе на яго 
выкарыстанне накладзена забарона.

• З непрацуючым правым паўшар’ем мозгу чалавек 
не ў стане вызначыць, хто з групы суразмоўцаў звяр-
нуўся да яго з пытаннем, калі толькі ён не глядзеў у 
гэты момант яму ў вочы.

• 125 децыбел - такую сілу голасу прадэманстравала 
на спаборніцтвах 14-гадовая шатландская школьніца, 
перакрычаўшы узлятаючы самалёт “Боінг”.

• Скіфы ў баях аддавалі перавагу кабылам, бо тыя 
на бягу ўмеюць апаражняць свой мачавы пузыр.

• Першыя візітоўкі былі ў Кітаі 2500 гадоў таму ў 
службоўцаў. На візітоўцы чырвонага колеру была 
напісаная пасада службоўца і яго імя.

• Тайскі нацыянальны гімн быў напісаны ў 1902г. 
рускім кампазітарам Пятром Шчуроўскім.

• Гаспадары гатэляў у сярэднявечнай Англіі з мэтай 
адбіць апетыт у канёў сваіх пастаяльцаў мазалі ім зубы 
свячным салам і такім чынам эканомілі на корме. Піць 
за здароўе ўмілаванай, закусваючы свячнымі недагар-
камі, лічылася сярод моднікаў таго часу вышэйшай 
праявай рыцарскай адданасці даме сэрца.

• Малюнак для абгорткі карамелі, які ў трохі змене-
ным выглядзе сёння вядомы як лагатып “Чупа-Чупс”, 
прыдумаў у 1961г. мастак Сальвадор Далі па просьбе 
Энрыке Берната, уладальніка кампаніі “Чупа-Чупс”.

• Гранёны стакан стварыў у 30-я гады мінулага ста-
годдзя знакаміты скульптар Вера Мухіна, па сумяш-
чальніцтве аўтар манумента “Працоўны і калгасніца”. У 
той час у асяроддзі архітэктараў моцным было захап-
ленне гранямі. Гранёны стакан дагэтуль папулярны, бо 
ён як нельга лепш падыходзіць для вымярэння аб’ёму 
вадкіх і сыпкіх прадуктаў і вылічэння іх масы (калі 
наліць у шклянку вадкасці да абадка — атрымаецца 
роўна 200 мілілітраў, з абадком — 250).

• Аднойчы швейцарскага інжынера Жоржа дэ Міс-
траля асяніла падчас руціннай аперацыі - калі ён вымаў 
дзядоўнік (рэпей) з шэрсці свайго сабакі. Пасля гэтага 
ён 13 гадоў (!) працаваў над ідэяй зашпількі-ліпучкі.

• Нягледзячы на тое, што колькасць станаў Кубіка 
Рубіка перавышае 4,3410 у 19-ай ступені, любы з іх 
можна перавесці ў «сабраны» не больш за 29 хадоў.

• Пол Томас, выканаўца ролі апостала Пятра ў фільме 
“Ісус Хрыстос - Суперзорка” ўдзельнічаў у стварэнні 
больш за паўтысячы порна-фільмаў. Напрыклад,  “Дра-
кула Смокча” або “Лепшае са спайманых ззаду -2”.

• Карл VI, празваны Карлам Вар’ятам, кіраваў Фран-
цыяй з 1380 па 1415г. Часамі яму здавалася, што ён 
зроблены са шкла і можа разбіцца, для прадухілення 
чаго ён устаўляў у адзенне жалезныя спіцы.
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Каб любіць беларусь…

         




