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9 траўня – 
Дзень Перамогі, 

а таксама 
Дзень Еўропы. 

Віншуем!

Мясцовыя выбары
Вынік быў прадказальны

Мы МожаМ!
Агляд студэнцкіх выступленняў

ТурысТаМ-дылеТанТаМ
прысвячаецца

беларусы,
якіх ведае ўвесь свет

2 4 5 8

іМёны 
беларусі: 
топ-12 — 
галасуй!
На сайце грамадска-культурнай кам-
па ніі «Будзьма беларусамі!» (budzma.
org) пачалося галасаванне за асобаў, 
якія ствараюць пазітыўны вобраз 
Беларусі ў свеце.

На працягу месяца штодня на сайце з’яўляліся 
імёны людзей, што праславілі або праслаўляюць нашу 
краіну. Цяпер складзены спіс са ста дваццаці асобаў, 
з якіх па выніках галасавання, а таксама з улікам 
меркаванняў экспертаў, будуць выбраныя дванац-
цаць. Ім прысвецяць буклет і CD, якія распаўсюдзяць 
сярод экскурсійных агенцтваў, турыстычных фірмаў, 
грамадскіх і дзяржаўных арганізацый.

Пакуль што найбольшую колькасць галасоў 
набралі князь Вітаўт, Францішак Скарына, Кастусь 
Каліноўскі, Янка Купала, Васіль Быкаў, Уладзімір 
Караткевіч.

На адрас “Будзьма разам!” было даслана амаль 
200 імёнаў. Найчасцей згадваліся акрамя вышэй-
названых Тадэвуш Касцюшка, Ігнат Дамейка, Марк 
Шагал, Ефрасіння Полацкая, Уладзімір Мулявін, Леў 
Сапега, Адам Міцкевіч, Міхал Клеафас Агінскі, Рыгор 
Барадулін. Рэдакцыя “Будзьма разам!” выбрала з 
дасланых 120 імёнаў, якія найбольш адпавядаюць 
паняццю “вобраз Беларусі ў свеце”.

Топ-12 імёнаў будуць вызначацца на падставе га-
ласавання, а таксама з улікам меркавання экспертаў 
– публіцыстаў, гісторыкаў, філосафаў, літаратараў.

budzma.orgФота: photoclub.by



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

То, что выборы пройдут по обычному для Беларуси 
сценарию, стало понятно ещё на этапе формирова-
ния участковых комиссий. В целом по стране на 1000 
членов участковых комиссий было целых 1,5 пред-
ставителя оппозиции. Именно 0,15% демократии 
разрешила власть на этих выборах!

Хотя были и новшества. На некоторых участках на-
блюдателей допускали к столам, где проходил подсчёт 
голосов. О такой вольности раньше можно было только 
мечтать. Да и официальные результаты повысили преж-
нюю планку для оппозиции: например, кандидатам от 
Партии БНФ «нарисовали» от 17% до 25% голосов. В 
абсолютных цифрах это означает, что за каждого кан-
дидата от БНФ отдали свои голоса более 1000 избира-
телей! И это только по официальным данным! После 
этого никто не сможет сказать, что демократические 
партии не имеют никакой поддержки в обществе, а 
их рейтинг – на уровне статистической погрешности.

Стоит отметить использование «чёрного пиара» 
против наших кандидатов. За 2 дня до выборов по 
почтовым ящикам «неустановленными лицами» были 
раскиданы листовки от имени Партии БНФ и БСДП(Г). 
Авторы провокации выступают за “всеобщую привати-
зацию имущества”, “евростандарты: отмену всех льгот, 
повышение пенсионного возраста”, против “русского 
языка и их («москалей» - в оригинале) порядков в Бе-
ларуси”. (Фото см. на сайте: dzedzich.org). Безусловно, 
это негативно отразилось на нашей репутации.

Что же ещё гарантировало дружную «победу» про-
властных кандидатов в Бресте? По мнению наблюда-
телей, это досрочное голосование. Именно масштабы 
досрочного голосования (29,3% - в среднем по стране) 
стали гарантией «элегантной победы» для власти. 
Ведь ни один наблюдатель не в состоянии круглосу-
точно контролировать неприкосновенность ящика для 
досрочного голосования.

Так если всё было известно заранее, зачем надо 
было участвовать в этих выборах, - спросит читатель? 
Что нужно было делать кандидатам после формирова-
ния участковых комиссий без нашего участия: снимать 
свои кандидатуры с выборов или идти до конца?

Вопрос Дмитрию Шиманскому, руко-
водителю областной организации Партии 
БнФ (баллотировался по округу №24).

- Прежде всего, хочу сказать, что благодарен всем, 
кто голосовал за кандидатов от БНФ. Несмотря на 
официальные результаты, мы постараемся оправдать 
оказанное нам доверие. И надеюсь, что к следующим 
выборам мы убедим тех, кто не поддержал наши кан-
дидатуры, что мы можем достойно представлять их 

АдНым рАдком

Музыку запретить нельзя,
но текст проверить надо…
Повышенное внимание брестская милиция оказала 
прошедшему 20 марта музыкальному фэсту «Гукі 
вясны», собравшему молодых исполнителей со 
всего региона. Сотрудники правоохранительных 
органов изъяли предназначенные для бесплатной 
раздачи диски с композициями принимающих 
участие в фэсте исполнителей и групп.

Как сообщил «Белорусским новостям» старший 
лейтенант Московского РОВД Бреста А.Силкин, на-
кануне концерта поступила информация, что диски 
содержат записи, запрещенные в РБ, поэтому их не-
обходимо изъять для проверки. «Дальнейшую судьбу 
дисков будет решать руководство», — сказал Силкин.

Концерт был приурочен к выходу первого совмест-
ного диска музыкантов Брестской области «Права 
маладых — першы музычны блін», а диск вместил в 
себя 55 композиций таких исполнителей, как Vinsent, 
«Дай дарогу», Prana, Amerta, THE Fraiz, Ushuaia, :В:N, 
Sciana и многих других.

Как сообщил начальник РОВД Валерий Веремейчик, 
всего было изъято 348 дисков.

– Проверку дисков в любом случае провести не-
обходимо было бы, — говорит он. — Во-первых,

НАМ ПА ДАРОЗЕ

МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Любіш праўду?  
Прагнеш справядлівасці?  
Маеш што сказаць іншым?

Чытай, пішы, працуй з намі. 
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by

Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

Dzedzich.org 

dzedzich.org

Рэгіянальны 
паРтал

НАШ партал

НАШЫ 
справы

пра

Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для 
берасцейскай моладзі. 

Мы адкрыты для  
ўсіх меркаванняў.

интересы.
- Дмитрий Петро-

вич, были ли предста-
вители БнФ в участ-
ковых комиссиях Ва-
шего округа?

- Нет. Мы выдвига-
ли на каждый участок 
своего представите-
ля. Не включили ни 
одного.

- но, тем не менее, 
Вы решили не сни-
мать свою кандидатуру. Почему?

- На выборах на самом деле есть только кандидат 
и избиратели. Если кандидат сможет убедить избира-
телей, что за него стоит голосовать – значит, он по-
бедил. Он будет для избирателей их представителем 
независимо от официальных итогов выборов. И если 
не остановится, а будет работать на перспективу, будет 
и дальше отстаивать интересы людей, то действитель-
но станет народным представителем. Партия БНФ 
много сделала в этом округе, мы знаем его проблемы. 
Поэтому, можно сказать, мы работаем на перспективу.

- и что дальше? Чем будет заниматься команда 
Партии БнФ в ближайшие годы?

- Укреплять своё влияние. Помогать людям бороть-
ся с несправедливостью. С помощью наших рупоров 
- газет «Юбилейка» и  «Купалинка»  – озвучивать 
проблемы, которые волнуют избирателей, и решать 
их. Позволю себе цитату из нашего послания на про-
шедших выборах: сфера нашей деятельности - от ла-
вочки во дворе до референдума против повышения 
таможенных пошлин на автомобили. Думаю, мы не 
разочаруем своих избирателей.

- Будут ли попытки наладить сотрудничество с 
«избранными» депутатами?

- Конечно, мы будем привлекать их к решению кон-
кретных проблем конкретных избирателей. Надеемся, 
что они не забудут о своих предвыборных обещаниях, 
а если что, мы напомним. Потому что, как правило, 
депутаты, назначенные властями, не интересуются 
проблемами своих избирателей, а многие за 4 года 
своих полномочий вообще вряд ли появятся на терри-
тории своего округа. Я знаю случаи, когда избранный 
депутат не знает даже, какие улицы входят в его округ. 
Эту практику – «выбрали и забыли» - надо менять. 
И сами избиратели в первую очередь должны, так 
сказать, проверять на «вшивость» своих депутатов, 
чтобы потом, к следующим выборам, предъявить им 
счёт - что обещал, и что сделал.

местНые выБоры:
местные выборы 25 апреля прошли предсказуемо: явка была обеспечена (79,1%), 
досрочно проголосовала почти треть избирателей (29,3%) и, конечно, ни один пред-
ставитель демократических сил в Бресте депутатом не стал.

Заканчэнне на с. 3



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

Владимир ТарноВСкий

Екатерина Синюк, naviny.by, dzedzich.org

Музыку запретить нельзя,
но текст проверить надо…

неизвестно, что собирались раздавать людям. Не 
важно, бесплатно или платно. Они собирались рас-
пространять информацию, наша задача — выяснить 
какую, поскольку у нас был сигнал, что там есть песни, 
порочащие честь и достоинство президента Респу-
блики Беларусь, и песни, в которых использована 
матерная лексика.

По его словам, в Беларуси есть открытые списки 
запрещенных видео-, аудиозаписей и других материа-
лов, и с ними можно ознакомиться.

В.Веремейчик также пояснил, что, поскольку мили-
ция идеологией не занимается, из РОВД диски будут 
переданы в отдел культуры облисполкома.

Начальник управления искусств Министерства 
культуры Михаил Козлович рассказал «Белорусским 
новостям», что конкретного списка запрещенных ау-
диозаписей не существует, есть только информация, 
которая может быть запрещена.

«Любая информация, которая пропагандирует 
насилие, порнографию и жестокость, — запрещена, 
— говорит он. — И не важно, аудио-, видео- или пе-
чатная продукция ее содержит. Сама по себе музыка 
запрещена в принципе быть не может. А вот музыку 
с текстом надо проверить».

Один из организаторов фэста Павел Белоус расска-
зал, что в целом концерту приезд сотрудников мили-
ции не помешал, а обещанные диски, которые публика 
так и не получила, будут презентованы в интернете.

«Я выступал первым, после выступления тоже 
находился почти все время в зале, поэтому могу ска-
зать, что концерту никто не мешал, — говорит рэп-
исполнитель Vinsent. — А вот что касается дисков, то 
изначально мы хотели поставить стол и выставить там 
не только бесплатные диски, но и другие альбомы на 
продажу. Нам не разрешили, хотя за день до нас здесь 
выступал «Ляпис», а в клубе продавались не только 
его диски, но и диски группы «Дай дарогу!», и никто 
не запретил этой торговли».

паМпуеМ 
“першы Музычны блін”
Скандальны дыск “Права маладых – пер-
шы музычны блін”, які вельмі не спадабаўся 
супрацоўнікам міліцыі і службовым асобам у 
ідэалагічным аддзеле і аддзеле па справах 
моладзі Берасцейскага гарвыканкама, можна 
цяпер бясплатна спампаваць у інтэрнэце.

Складанка змяшчае 55 трэкаў творчых  калектываў 
і музыкаў Берасцейскай вобласці.

“Права маладых” – гэта яскравы факт праявы  твор-
чай шматбаковасці, ініцыятывы і вольнай творчасці 
без цэнзуры і абмежаванняў.

Застаецца спадзявацца, што “Першы музычны 
блін” стане  сапраўдным адлюстраваннем сённяшніх  
настрояў у грамадстве, а таксама перадасць прабле-
мы і зацікаўленасці моладзі такімі, якія яны ёсць на 
самай справе.

Асаблівы дзякуй усім творча актыўным людзям, 
якія спяваюць, лабаюць на гітарах, зводзяць міксы і 
чытаюць рэп нягледзячы на адсутнасць шоў-бізнесу і 
актыўнага культурнага жыцця па-за Менскам.

Спасылкі для спампоўкі:
http://www.rapidshare.ru/1423235
http://ifolder.ru/16961867

“Да варожага лагера мы прабіраліся ўсю ноч, 
праз зараслі і непраходныя балоты. Вельмі 
хацелася есці, падчас перавалаў смакталі 
іголачкі, збіралі камароў… Добра, што рушылі 
балотамі – хоць з вадою праблем не было…”

Гэта не ўрывак з дакументальнага твора пра 
партызанаў і не прызнанні байца спецпадраздзя-
лення ў гарачай кропцы. Гэта ўспаміны хлопчыка 
Яна пра “Звыцягу” – ваенна-спартыўную гульню, 
якая ўзнаўляе атмасферу вызваленчага руху ва 
Украіне падчас Другой сусветнай вайны.

Гульня стала традыцыйнай, сёлета 1 траўня 
пачынаецца ўжо пяты раз. І зноў, як і ў мінулым 
годзе, удзел у Звыцязе прымуць і беларусы.

Плануецца, што сёлета ў гульні будзе занята каля 
200 чалавек. Гэта перш за ўсё моладзь, якая цікавіцца 
гісторыяй, ганарыцца мінулым сваёй краіны і, вядома, 
любіць спорт, бо без пэўнай фізічнай падрыхтоўкі вы-
трымаць чацвёра сутак актыўных “змаганняў” без сну 
і адпачынку можа не кожны. Гульня, як і апошнія два 
разы, будзе адбывацца у лясах Валынскай вобласці, 
дзе і ваявалі калісьці героі Украінскай паўстанцкай 
арміі.

Удзельнікі дзеляцца на дзве каманды – сотні, а сотні 
у сваю чаргу – на тры чоты. Падчас гульні каманда вы-
бірае месца “дыслакацыі”, дзе ставіць свой сцяг. Мэта 
кожнай сотні – здабыць сцяг ворага і утрымліваць яго 
на працягу чатырох дзён, што будзе расцэньвацца як 
“чыстая перамога”. 

Для гэтага сотня павінна шукаць лагер ворага і 
штурмаваць яго. Забіваць праціўнікаў можна шляхам 
зрывання з іх наплечнай павязкі, якая сімвалізуе жыц-
цё. Сарваныя павязкі перадаюцца ў “Раду вышэйшых 
назіральнікаў” і па іх колькасці вызначаецца вынік 
гульні. Прычым, кошт жыцця не ва ўсіх аднолькавы: 
ён залежыць ад рангу забітага.

Але паводле ўспамінаў удзельнікаў мінулых гульняў, 
на практыцы выкарыстоўваліся і іншыя метады бараць-
бы. Байцы сотні пад назвай «Чорні пси» ўспаміналі, 
што да іх лагера ворагі дасылалі дыверсантаў, якія усю 
ноч крычалі і спявалі песні, каб не даць выспацца не-
баракам, каторыя мінулаю ноччу дабіраліся да новага 

месца табаравання, а дзень правялі у актыўных зма-
ганнях. А таксама ў ход пускаліся піратэхнічныя сродкі 
кшталту ўзрыўпакета, што, па словах відавочцаў, 
вельмі сур’ёзна паўплывала на ход гульні.

Нялёгкія умовы існавання не палохаюць гульцоў 
Звыцягі, у якой з кожным годам прымае ўдзел ўсё 
больш і больш людзей. “П’еш ваду з рэчкі, разга-
няючы рукамі зялёнае багавінне, прапахлы дымам 
ад вогнішча, запэцканы граззю, валішся спаць пад 
першым дрэвам, не маючы сілаў дапаўзці да на-
мёта… У гэтым ёсць свая рамантыка”, – упэўнена 
звыцязянка Олэна.

Смешна, але папулярнасці гульні садзейнічала 
афіцыйная беларуская прэса. Менавіта кадры са 
Звыцягі-2009 выкарыстоўваліся у роліку БТ пра 
падрыхтоўку апазіцыйных баевікоў. “В военизиро-
ванных лагерях украинской националистической ор-
ганизации УНА-УНСО готовят боевиков белорусской 
оппозиции. Курсантов обучали методам захвата за-
ложников, нападения на населенные пункты, приемам 
разведки и маскировки», –  абсалютна сур’ёзна рас-
казвае вядучы “Панорамы недели”.

Але Ян і яго сябры запэўніваюць, што рызыка 
быць абвінавачанымі ў тэрарызме не прымусіць іх 
адмовіцца ад удзелу ў чарговай гульні, якая, спадзя-
юцца хлопцы, зноў стане самым яркім успамінам на 
ўвесь наступны год.

Стэфанія МалюТа

мы тАк и зНАли :)
Говорит Виктор климус, экс-кандидат 

от Партии БнФ по 
округу №26:

- В Беларуси су-
ществуют  крайне 
ограниченные воз-
можности для поли-
тических партий. Вы-
боры – одна из них. И 
её, несомненно, надо 
было использовать, 
чтобы показать нашу 
программу избирате-

лям, представить взгляды и позицию Партии БНФ.

Вопрос александру комлеВу (кандидату 
по округу № 25). 

Вы решили снять свою кандидатуру за несколько 
дней до выборов. Почему?

- Приведу пример состава одной из моих участко-
вых комиссий. Это участок №76, который расположен 
в общежитии ОАО “Брестский комбинат строительных 
материалов” (Молодогвардейская №7). Из 13 членов 
комиссии 10 - работники этого предприятия. А мой 
конкурент - директор этого же предприятия В.П. 
Морозов. 

Т.е. 10 членов комис-
сии на участке, включая 
председателя, являются 
подчиненными дирек-
тора КСМ и от него за-
висит, будет ли продол-
жен с ними контракт. А 
моего представителя 
ни в одну участковую 
комиссию не включили. 
Вот такая «справедли-
вость» и «открытость» 
планировалась при подсчёте голосов.

Поэтому я провёл агитацию, обошёл весь округ, 
рассказывал про программу Партии БНФ, а перед 
голосованием снял свою кандидатуру. Зачем мне 
такие «выборы»?

а как считаете вы, дорогие читатели? стоит ли уча-
ствовать Партии БнФ в таких «выборах» в будущем? 
а если участвовать, то идти до конца или сниматься 
до дня голосования? Ваше мнение очень важно для 
нас. Свои ответы на эти вопросы вы можете высказать 
по телефонам (029) 222-58-22, 660-57-41, а также 
прислать в виде смс на эти же номера или на адрес: 
dzedzich@tut.by.

«звыцягА» рыхтуе БАевікоў?

Заканчэнне. Пачатак на с. 2



ГРАМАДСТВА
Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

студэнцкая супольнасць ва ўсе часы, з 
пачатку свайго існавання, была адной з 
самых актыўных у грамадстве. 

Актыўнасць была накіравана на абарону сваіх 
правоў, на падтрымку ці забарону нейкіх з’яў у гра-
мадстве або проста на выказванне сваёй пазіцыі. 
Можна сказаць, што ў ХХ ст. студэнцтва стала вельмі 
моцнай сілай, якая змагла паўплываць на сацыяльныя 
і палітычныя справы ў свеце. Самыя ж славутыя акцыі 
выказвання сваёй волі былі ў Чэхаславакіі і Францыі. 

Ці Вясёлае сВята – ДЗень стуДэнта?
17 лістапада ўвесь свет адзначае свята, якое па-

простаму называюць “Днём студэнта”. Беларускія 
студэнты святкуюць гэтую дату заўсёды весела, а вось 
студэнты ў Чэхіі пачынаюць адзначаць гэты дзень з 
сумных успамінаў.

28 кастрычніка – дзень абвяшчэння незалежнай 
Чэхаславацкай дзяржавы, але ў 1939г., калі краіна 
была акупіравана нямецкімі войскамі, адзначаць гэтае 
свята забаранялася. І ўсё-такі студэнты і іх выкладчыкі 
не пабаяліся выйсці на вуліцы Прагі і зладзіць дэман-
страцыю. Хутка з’явіліся акупацыйныя падраздзяленні 
і разагналі шэсце. Пры гэтым быў забіты студэнт 
медыцынскага факультэта Ян Оплетал (Jan Opletal).

Пахаванне Яна адбылося 15 лістапада. І гэтая 
падзея стыхійна перарасла ў акцыю пратэстаў су-
праць Нямеччыны. У гэты дзень за кратамі апынуліся 
дзесяткі студэнтаў. А самыя масавыя затрыманні 

былі праведзены як раз 17 
лістапада, калі гестапаўцы і 
эсэсаўцы акружылі пражскія 
студэнцкія  інтэрнаты і 
захапілі каля 1200 чала-
век. Большасць з іх потым 
аказася ў канцлагеры ў 
Заксенхаўзене, а 9 студэнтаў 
у той жа дзень былі рас-
страляныя.

Вось так, пакуль уся 
Еўропа дрыжала ад аднаго 
імя Гітлера, чэшскія студэн-
ты без страху ахвяравалі 
сваім жыццём і свабодай 
дзеля надзеі, што калі-небудзь іх нашчадкі змогуць 
прайсціся па вуліцах вольнай Прагі і без страху вы-
казваць пры гэтым свае думкі.

Праз 2 гады на міжнародным студэнцкім кангрэсе 
ў Лондане дзень 17 лістапада быў абвешчаны “Днём 
студэнта”, а ў Чэхіі з 1946г. – гэта “Дзень студэнта-
патрыёта”.

Хваля актывізацыі чэхаславацкай моладзі 
узнавілася ў 1968г., калі краіна была акупіравана 
зноўку, толькі ўжо савецкімі войскамі. Тады студэн-
ты прыдумалі іншы сродак барацьбы з акупантамі. 
16 студзеня 1969г. студэнт Карлава універсітэта Ян 
Палах у знак пратэсту абліў сябе бензінам і падпаліў 
на Вацлаўскай плошчы. Пахаванне і гэтага маладога 

чалавека таксама перарасло ў 
дэманстрацыю. Да красавіка 
таго ж года яшчэ 26 чалавек 
ажыццявілі спробу самагубства 
такім жа спосабам.

“ЗаБараняеЦЦа ЗаБараняЦь!”
“Забараняецца забараняць!” 

– адзін з галоўных лозунгаў пе-
рыяду, які ўвайшоў у гісторыю як 
“Парыжская вясна” 1968г. Падзеі 
сакавіка-траўня 1968г. сталі 
самымі вядомымі студэнцкімі 
выступленнямі ў ХХст. Хоць 
мэты і дзеянні гэтай “маленькай 
рэвалюцыі” былі дастаткова 
леварадыкальнымі, усё ж раз-
глядаць і памятаць яе трэба як 
выдатны прыклад студэнцкай 
самаарганізацыі.

Усё пачалося яшчэ ў пачат-
ку навучальнага года, калі на 
мітынгах студэнты пачалі вы-
казваць незадаволенасць жор-
сткай дысцыплінай у студэнцкіх 
гарадках і ўніверсітэтах. З цягам 
часу акцыі пратэсту станавіліся 
ўсё маштабней, і ў некаторых 
ВНУ Францыі студэнтаў пачалі 
дапускаць да кіравання справамі 
універсітэтаў. На некаторы час 
хваля пратэстных настрояў спала.

Але ў сакавіку пачаліся арыш-
ты лідэраў грамадскай кампаніі 
супраць вайны ва В’етнаме, пасля 
чаго студэнты гуманітарнага фа-
культэта ў Нантэры блакіравалі 
адміністрацыйны корпус мясцо-
вага ўніверсітэта. Гэта адбылося 

мы можАм!

Сяржук ПЕчаВушка

кароткі агляд студэнцкіх 
выступленняў у еўропе

“Будзьце рэалістамі – патрабуйце 
немагчымага!”

Эрнэста Чэ Гевара

22 сакавіка, і таму новы рух атрымаў аднайменную 
назву. Гэты рух у далейшым каардынаваў усе дзеянні 
студэнцкіх выступленняў на працягу вясны.

Хутка пачаліся чарговыя затрыманні: было арыш-
тавана каля 500 навучэнцаў, пасля чаго студэнты не 
толькі не спынілі супраціўленне, але яшчэ і павялічылі 
свае шэрагі за кошт выкладчыкаў і апалітычнай да таго 
часу моладзі. У пачатку траўня пачынаецца агульна-
грамадзянская забастоўка, штодня праходзяць акцыі 
пратэсту супраць рэпрэсій, на вуліцах раскідваюцца 
тысячы ўлётак, выпускаюцца сотні газет. І ўжо 6 траўня 
шасцітысячная дэманстрацыя студэнтаў ідзе да турмы 
Сантэ, дзе трымалі важакоў руху. Калі дэманстранты 
вярталіся назад, іх сустрэла паліцыя, і ў гэты ж дзень 
пры сутычцы былі пабудаваны першыя барыкады ў 
Лацінскім квартале. Паліцыя затрымала больш за 400 
чалавек, яшчэ 600 былі параненыя.

На наступны дзень такая ж дэманстрацыя ўжо 
налічвала 30 тысяч чалавек, а 10 траўня – 50 ты-
сяч. Гэты дзень вядомы як “ноч барыкад”, бо паміж 
студэнтамі і паліцыяй пачалася сапраўдная вайна, 
прымяняюцца газ і гранаты. Па ўсяму Парыжу сотні 
параненых і былі нават забітыя. Тады кіруючая на 
той момант у Францыі кампартыя пачынае антысту-
дэнцкую агітацыю. Але ўжо было позна, бо праз 3 дні 
дэманстрантаў на вуліцах Парыжа было 400 тысяч, 
а па ўсёй краіне баставалі дзесяткі мільёнаў чала-
век. У гэтыя ж дні студэнты пачынаюць захопліваць 
адміністрацыйныя і прамысловыя будынкі. Ім нават 
удалося захапіць Сарбону, якая была зачынена з 
пачатку траўня.

Прэзідэнт Францыі адкрыта выказваецца аб тым, 
што, калі бунты будуць працягвацца, у Парыж уступяць 
войскі і будзе аб’яўлена ваеннае становішча. Толькі 
пасля гэтага студэнты супакоіліся. Але іх праца не 
была дарэмнай: пасля гэтых бунтаў прэзідэнт разагнаў 
існуючы парламент і правёў шмат рэформаў. Так 
Францыя паказала, што студэнцтва – гэта сіла, з якой 
не лічыцца нельга!

Sous les pavеs, la plage! Пад брукаванкай — пляж! 
адзін з лозунгаў Парыжскай вясны :)

Помнік Яну Палаху 
(Вацлаўская плошча, Прага)

Савецкія танкі на вуліцах Прагі. 1968г.



ГІСТОРЫЯ
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)
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У нашай краіне, на жаль, часцяком толькі абмежа-
ваныя колы моладзі (заангажаваныя ў турыстычныя 
клубы, навучэнцы спортфаку або сябры “Аховы 
птушак бацькаўшчыны”) маюць досвед у вандроўках 
з намётамі. Што тычыцца астатніх сярэднестатыстыч-
ных студэнтаў, то рэдка хто можа пахваліцца ўменнямі 
распальваць вогнішча, ставіць намёты і спяваць пад 
гітару. Калі нашыя з вамі бацькі хадзілі ў вандроўкі 
цэлымі камсамольскімі атрадамі, ладна спявалі гімны 
каля вогнішча і расказвалі адзін аднаму патрыятыч-
ныя вершы, а іхнія заакіянскія калегі стварылі сетку 
скаўцкіх арганізацыяў, то сучасная беларуская мо-
ладзь аддае перавагу кампутарным гульням (дзе ў 3D 
фармаце можна пабегаць і па джунглях і па пустынях 
без камароў і поўным камфорце) або шашлыкам на 
прыродзе (прычым гэтае мерапрыемства часта на-
зываецца так толькі ўмоўна і справа не даходзіць ні 
да лесу ні да шашлыкоў). 

Але тым не менш, на паліцах нашых крамаў можна 
заўважыць усё болей і болей “паходнай” прадукцыі: 
намётаў, спальнікаў, тэрмасаў, кубкаў і г.д. Ёсць 
нават спецыялізаваная фірма “Экспедыцыя”, што 
прапануе нейкае элітнае абсталяванне для турыстаў-
прафесіяналаў. Значыць, спажыўцоў такіх тавараў 
становіцца ўсё болей і болей. Беларусы пачынаюць 
выбірацца далей за ўласныя гароды і лецішча. З гэ-
тай нагоды мы і вырашылі даць 10 карысных парадаў 
тым, хто адважыцца на пару дзён акунуцца ў “жывую 
прыроду”.

1. Выбіраць месца для кемпінгу лепей праз google.
maps, дзе на ландшафт можна паглядзець непасрэдна 
са спадарожніка і ў буйным маштабе. Лепей выбіраць 
месца каля ракі.

2. Для тых, хто вельмі баіцца піць рачную ваду, ёсць 
варыянт спыніцца побач з якой вёскай або дачным 
участкам. Для гэтага трэба ўзяць з сабой пяцілітровік 
або каністру і перыядычна адпраўляцца “ў разведку”.

3. Калі вы, абзваніўшы ўсіх знаёмых, усё ж-такі 
знайшлі спальнік і намёт, варта паклапаціцца і пра 
дыванкі, якія можна пакласці пад спальнік. Увесну, 
а нават і летам зямля можа быць халоднай і волкаю, 
таму, каб не застудзіцца, трэба зрабіць сваё начаванне 
максімальна цёплым. Ёсць наступныя спосабы заха-
вання цяпла ў намёце: 1) спачатку распаліць вогнішча, 
раскідаць вуголле і паставіць намёт акурат на ягоным 
месцы; 2) знайсці ў лесе яловых галінак, пакласці іх 
шчыльна на падлогу і паставіць намёт зверху.

4. У любы паход (нават на поўдзень) трэба браць 
цёплае адзенне. Нават улетку, калі, здаецца, ужо зусім 
цёпла, без швэдра і шкарпэтак не абысціся.

5. Куды ўсё запіхаць? Вядома ж у заплечнік! Ніякія 
торбы, пакеты, валізкі на колах не заменяць вам 
на дзей нага таварыша любога турыста. Заплечнік 
неабавязкова мусіць быць памерам з чалавека, ён 
можа быць мініяцюрным, але несці любы цяжар у 
заплечніку непараўнальна лягчэй (можаце загадзя 
паспрабаваць). Што тычыцца посуду, то не трэба 
браць аднаразовы і забруджваць і так не асабліва 
чыстае асяроддзе. Лепей узяць глыбокую пластма-
савую міску, лыжку і відэлец. Для мыцця посуду 
лепей выкарыстоўваць рачны пясок, гарчыцу, або 
прынамсі гаспадарчае мыла. Паліваць раку мыйнымі 
сродкамі не варта.

6. Што тычыцца прадуктаў харчавання, то такія пра-
дукты, як хлеб, батон, печыва, не варта цягці з сабой 
з горада. Трэба мець на ўвазе, што ў розных маленькіх 
мястэчках ёсць крамы, таму самае неабходнае можна 
набыць па дарозе. Ежу трэба разлічваць па персонах, 
каб не цягнуць лішняга і не пакінуць каго-небудзь 
галодным. Замест сухарыкаў і чыпсаў лепей браць 
грэчку, рыс, макароны і штосьці да іх, бо крупы не 
займаюць шмат месца і разварваюцца ў працэсе 
гатавання.

турыстАм-дылетАНтАм 
ПрысвячАеццА

7. Для падтрымання ў кемпінгу здаровага ладу жыц-
ця трэба гуляць у рухавыя гульні. Для гэтага варта 
ўспомніць, у што вы гулялі ў маленстве, узяць з сабой 
мячык, бадмінтон, скакалку ці навамодную лятаючую 
талерку “freesbee”. Можна арганізавана рабіць раніцай 
зарадку, будаваць шпакоўню, прыбіраць бліжэйшы 
лес, купацца ў рацэ. Галоўнае - не сядзець без справы 
і як мага болей варушыцца.

8. Раім знайсці таго, хто будзе забаўляць вас спевамі 
пад гітару. Па сацыялагічным апытанні менавіта яны 
з’яўляюцца незаменным атрыбутам любога паходу. 
Каб бавіць вечары ў найпрыязнейшай атмасферы, па-
спрабуйце самі ўзгадаць даўно ўжо забытыя мелодыі. 
І не бойцеся эксперыментаваць – усё адно ў лесе вас 
ніхто не пачуе :)

9. Калі ў вас фобія жучкоў, павучкоў і іншых казурак, 
не бойцеся, не ўсё так кепска. Калі ўвесь час зачыняць 
намёт, розныя жывёлінкі ну ніяк не змогуць туды 
трапіць. Акенцы ў намётах маюць сеткі, таму вы не за-
дыхнецеся. Браць з сабой дыхлафос не раім, бо кепска 
хутчэй стане не казуркам. А вось што абавязкова трэба 
ўзяць – гэта аптэчку, на ўсялякі выпадак.

10. Ну і напрыканцы хачу заўважыць, што прыро-
да – неад’емная частка нашага з вамі жыцця, таму 
давайце шанаваць яе і прынамсі не рабіць наваколь-
нае асяроддзе яшчэ больш брудным. Таму з сабой 
заўжды трэба мець пакеты для смецця, у якія можна 
будзе пакласці ўсе, што не падлягае працэсу гніення. 
Пластмасавыя бутэлькі нельга кідаць у вогнішча, а 
бляшанкі з-пад тушаніны – наадварот: такім чынам 
яны хутчэй разбурацца.

сапраўды, калі промні сонца пачынаюць саграваць цела, а душа прагне 
прыгодаў, авантураў і рамантыкі, панацэяй, як ні дзіўна, можа стаць паход, 
прычым сапраўдны паход, а не нейкая турыстычная вандроўка.

алесь ЖолуД

Вот девочки – им хочется любви.
Вот мальчики – им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
Объединяют всех людей с людьми.

Б. А. Ахмадулина

“Павуцінне” – адна з улюбёных руховых гульняў “Дзедзіча” у паходах

рэчаў, канешне, магло б быць і паменей :)



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

generation.by

<--->
У сакавіку адбыўся другі за сваю гісторыю 

Арт-праект у доме Грыбаедава. Па сцвярджэнні 
арганізатараў, на гэты раз заяваў на ўдзел у творчым 
праекце было пададзена больш за 60, але магчы-
масць выступаць атрымала толькі пятая частка, што 
абумоўлена абмежаванным часам мерапрыемства.

Ужо традыцыйна ў фае была арганізавана выстава 
малюнкаў і фотаработ юных мастакоў і фатографаў. 
Выстава няспешна адчыняла дзверы канцэрту і 
суправаджала яго. Адметнасцю Арт-праекта стала 
колькасць гледачоў: яны не памяшчаліся ў залі, але 
гатовыя былі слухаць нават у дзвярах.

У свет паэзіі публіку запрашалі незвычайны і па-
постмадэрнісцку іранічны Вялікі Кукуруза, змроч-
ны песіміст Дэйв і прыгажуні-паэтэсы Аляксандра 
Літвінчук і Вікторыя Малышава.

Рознакаляровай эмацыянальнай і музычнай 
афарбоўкай парадавалі гасцей берасцейскія 
выканаўцы: маладая спявачка “Prana”, пакуль яшчэ 
не вядомы для шырокіх колаў гурт “Vertigo Bavd” і ўжо 
заслужаныя “Растения мудрости” і “Onegin”.

<--->
Музычны фэст “Гукі вясны” сабраў лепшых 

выканаўцаў маладога Берасця і вобласці: рэпер 
Vincent, гурты Sciana, B:N, The Fraiz, Спрат і інш.

Фестываль быў прысвечаны ня толькі гуканню і 
прыходу вясны, але і прэзентацыі складанкі “Права 
маладых – першы музычны блін” . На жаль, у гэтую 
частку праграмы свае праўкі ўнеслі супрацоўнікі 
міліцыі, якія канфіскавалі больш за 300 дыскаў для 
праверкі на наяўнасць крамолы ў іх змесце. 

Арганізатары фэсту не пераканалі міліцыянтаў, 
што на дысках музыка выканаўцаў Берасцейскай 
вобласці, і што кружэлкі прызначаныя для бясплатнага 
распаўсюджвання. Супрацоўнік аддзела па барацьбе з 
эканамічнымі злачынствамі склаў пратакол аб выманні 
348 дыскаў. “Магчыма, цяпер берасцейская міліцыя 
стане бліжэй да мясцовай музыкі”, – кажа адзін з 
арганізатараў мерапрыемства, сябра “Дзедзіча” Па-
вал Белавус.

А сам фэст “Гукі вясны” прайшоў на пазітыўных эмо-
цыях і з вялікай колькасцю падарункаў ад грамадска-
культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!”.

АБуджэННе творчАсці
<--->

Сустрэча творчай інтэлігенцыі Берасця пад на-
звай “Сублімацыя” ў чарговы раз прайшла ў кавярні 
“Магелан”. Там сабраліся тыя, хто можа сублімаваць 
сваю энергію і накіроўваць моц “асноўных інстынктаў” 
у рэчышча культуры і мастацтва: музыкі, паэты, 
журналісты і інш.

Мерапрыемства праходзіла ў атмасферы свабо-
ды, і гэта выяўлялася не толькі ў тым, што вядучыя, 
удзельнікі і гледачы ўяўлялі сабой адзінае цэлае 
і ўзаемадзейнічалі, увесь час мяняючыся ролямі. 
Да таго ж творчы імпэт не абмяжоўваўся ніякімі 
цэнзурнымі рамкамі: узвышаны тон інтэлігенцкай 
тусоўкі часта разбаўляўся не самымі прыстойнымі 
жартамі вядучых (С. Петрухін і Б. Барскій), чыёй 
любімай тэмай былі цыцкі і сверб інтымных месцаў. 
Відаць, гэта прарывалася іх таемнае “несвядомае”, 
якое не канчаткова паддалося сублімацыі.

Цудоўна атрымаліся акустычныя выступленні ў 
шматлікіх музычных гуртоў Берасця, як зусім новых, 
так і ўжо вядомых. Асаблівым упрыгожаннем веча-
ра была спявачка Руся, што нядаўна пакінула гурт 
“Indiga”. Яна грала на дзіўным шкляным (ці пластма-
савым?) інструменце – адмысловым відзе флейты, 
які яна папрасіла не блытаць з бурбулятарам. Таксама 
парадавалі “Всё сразу”, “Прана”, “Плюмбум” і інш.

Вядучыя скончылі вечар заявай, што тыя музычныя 
кампазіцыі, якія сёння прагучалі, павінны стаць для 
берасцейцаў альтэрнатывай музыцы, якую круціць 
беларускае радыё. Дзякуючы такім праектам яшчэ 
жыве сапраўднае мастацтва.

<--->
“Дзедзіч” таксама вырашыў не адставаць ад берас-

цейскай інтэлігенцыі і зрабіць свой унёсак у пашы-
рэнне культуры. Напрыканцы красавіка мы зладзілі 
літаратурную вечарыну, каб правесці час у размовах 
пра ўзвышанае і прыгожае.

Акрамя тых, каму проста цікавая літаратура, на су-
стрэчу прыйшлі паэты-пачаткоўцы, якія не пабаяліся 
выносіць на суд плады ўласнай творчасці.

Пачаўся вечар з размоваў пра паэзію і разгадван-
ня сакрэтаў паэтычнай кухні. Неўзабаве разгарэлася 
дыскусія, якім шляхам павінна ісці сучасная бела-
руская літаратура: ці ўслед за класікай нашаніўскіх 
паэтаў, ці ў бок так і не засвоенага еўрапейскага 
мадэрнізму, ці адкрываць нешта новае.

Якую сцежку абралі юныя паэты Берасця, яны 
прадэманстравалі сваімі вершамі. Прагучалі творы 
розных напрамкаў, тэматыкі і, вядома, рознага мастац-
кага ўзроўню. З вершамі найлепшага паэта вечарыны 
(паводле агульнага меркавання ўдзельнікаў) можна 
пазнаёміцца на стар. 7 нашай газеты.

вясна – пара аднаўленняў, новых надзеяў і мараў. вясной хочацца дзейнічаць і само-
му далучацца да стварэння прыгожага, таму апошнім часам мы заўважылі ўсплеск 
творчых пачынанняў сярод таленавітых жыхароў нашага горада. у Берасці вясной 
адбылося шмат культурных мерапрыемстваў, на якіх яны дзяліліся сваёй вясновай 
энергіяй. раскажам пра самыя цікавыя з іх.

Стэфанія МалюТа і аліса МайСкаЯГурт B:N: на фестывалі “Гукі вясны”

Праз тры месяцы ў мястэчку Гарадок, што на Бела-
сточчыне, недалёка ад польска-беларускай мяжы 
пройдзе штогадовы фестываль музыкі маладой 
Беларусі «Басовішча». 

Гэты год радуе аматараў музыкі шырокім выбарам 
канцэртаў і фэстаў. Чаго чакаць сёлета ад аднаго з 
самых папулярных беларускіх рок-фэстаў, расказала 
старшыня «БАС» Кася Кузьміч:

- Усё ідзе да таго, што хэдлайнерам сёлетняга 
„Басовішча“ будзе „Ляпіс Трубяцкой“, з якім мы за-
раз завяршаем перамовы. Таксама думаем далучыць 
„Drum Ecstasy“ альбо „Троіцу“ - іх выступы былі 
вельмі цёпла ўспрынятыя публікай. Чакаем і жанры, 
якіх яшчэ не было на фэсце - reggae і nu-jazz - маг-

чыма, „Addis Abeba“, „CherryVata“. Нам цікавыя Open 
Space, Litvintroll, The Blackmail, The Toobes ды многія 
іншыя - будзем кантактаваць і фармаваць праграму. 
Ёсць задума паказаць разнастайную музыку - гэтага і 
будзем трымацца, але пры гэтым захоўваючы рокавы 
фармат і беларускасць фэсту.

Апроч музыкі прапануем шырэй зірнуць на культуру 
- праз мастацтва, літаратуру, фільмы ды іншыя сродкі. 
Сёлетняму фестывалю мы хочам надаць тэматычнасці 
і прапануем канкурсантам у сваіх праграмах звярнуцца 
да творчасці Ларысы Геніюш, з дня нараджэння якой 
сёлета святкуецца 100 год. 

Басовішча-2010» пройдзе 16-17 ліпеня ў Гарадку 
на Беласточчыне. Фэст традыцыйна мае вольны 

ўваход, пражыванне 
- у намётавым гарад-
ку. Галоўнае, пра што 
варта паклапаціцца - 
даезд, а найперш - віза 
ў Польшчу. 

- Бясплатныя візы 
чакаць можна, і на-
ват трэба. На сёння 
дамаўляемся пра коль-
касць бясплатных візаў і механізм іх атрымання. 
Мяркуем, што ў першай палове траўня ўсё ўжо будзе 
вядома. Мы б хацелі, каб усе ахвотныя наведаць фэст 
атрымалі бясплатныя візы, але трэба разумець, што 
гэта зусім не залежыць ад нас, - дадае арганізатарка 
фестывалю.

БАсовішчА-2010
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КУЛЬТУРА
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

ігар харэвіч

Вучуся я на філалагічным факультэце БрГУ. 
Хаця больш правільна было б сказаць “давуч-
ваюся”: на двары – канец навучальнага года і я, 
як і тысячы астатніх студэнтаў-пяцікурснікаў, 
ужо жыву не вучобай, а дыпломам, які хутка 
будзе ў маіх руках.

Вершы я пачаў пісаць гадоў у 14. Сёй-той 
здзівіцца, але юнацкае натхненне да мяне 
прыйшло пасля таго, як я паслухаў альбом гурта  
Led Zeppelin, які на той момант ужо год двац-
цаць як не існаваў. Рок-музыка займае ў маім 
жыцці шмат месца і з’яўляецца маім натхненнем  
і галоўным хобі.

Напісанне вершаў мірна суіснуе з ігрой у 
моладзевым тэатры – студыі “Люстра” пад 
кіраўніцтвам У.Н. Яшчука, а таксама з удзе-
лам у розных культурных мерапрыемствах 
ва ўніверсітэце і, наогул, у горадзе, вучобай, 
заняткамі спортам і іншымі займальнымі рэчамі, 
якія робяць маё жыццё цікавым.

Давайте пообщаемся с поэтом –  
С поэтом родной страны,
В чьем голосе «блакiтные» заветы
«Блакiтных» озёр слышны.

Зарос сегодня сад родного слова,
Нестрижены там кусты,
И нет у нас садовника такого,
Который бы взрастил цветы.

***
Озноб сменяется жаром
В дыхании стен говорящих.
Он стал ядовитым отваром 
Для тех, кто внутри был горячий.

Не выдержав холод молчанья, 
Тоски и удава, что душит,
Который влезает в сознанье
И давит озябшие души,

Все пленники молятся Богу
О скором желанном ударе.
Известна лишь только острогу 
Судьба этой маленькой твари.

За стенами шаг часового 
От вечной тоски не спасает,
Чернильными мыслями снова
Молчание их обжигает.

И тянутся дни за годами
В тупом ожидании света,
Глаза почернеют с устами
С приходом заветного лета…

***
Толькі ноч разам з намі не спіць.
Свеціць зоркамі ў ціхіх умовах.
Я жадаю і вам так любіць
І кахаць у цудоўнейшых словах.

І каб неба, што свеціць для вас,
Нават ноччу, як сонейка, грэла.
Каб у цемры сціхаючы бас – 
Цішыня дабрыні зіхацела.

***
В запылённой стране,
На развалинах веры
Бьёт кристальный родник
Первобытной пещеры.

Там под пенье капелл
Стало трудно молиться, 
Там Христос раньше пел,
Призывая креститься.

У церковных ворот 
Руки нищих в плену,
Их не вера зовёт,
А нужды твёрдый кнут. ольга ВЕрБа,  “Газета для вас”.

я жАдАю і вАм 
тАк люБіць...

мАлАдыя гАлАсы

мы працягваем змяшчаць на старонках нашага выдання творы маладых літаратараў, 
на якія так багата берасцейская зямля. калі вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную 
ацэнку сваёй творчасці або вам проста няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі 
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. Будзем радыя садзейнічаць запальванню новых 
літаратурных зорак. А пакуль што знаёмцеся:

холерик, флегМатик, 
пофигист…
Многие бывшие студенты могут вспомнить, как 
долго шла лекция на неинтересном предмете. 
особенно тяжело было сидеть за партой и кон-
спектировать новый материал.

Каждый знает, что добросовестные студенты всегда 
спешили занять первые парты, так как “галёрка” (за-
дние ряды) не способствовала рабочей обстановке. 
Почётные последние ряды занимали, как правило, 
люди, которые пришли просто убить время либо ве-
село его провести. Но и им, бедолагам, тоже иногда 
приходилось брать в руки ручку, хотя бы для види-
мости конспектирования.

Можно сказать, что после них парты превращались 
в архиважный исторический документ. По этим до-
кументам можно было узнать, какой рейтинг у пре-
подавателей среди студентов, кто не равнодушен к 
кому и даже многие контактные телефоны. Заслуга их 
в конспектировании крылатых фраз преподавателей 
огромнейшая.

Чтобы не быть голословной, хочу предложить ва-
шему вниманию выражения преподавателей, которые 
в бытность студенткой исторического факультета БрГУ 
аккуратно собирала в блокнот.

— Не путай Геродота с геморроем (на лекции по 
истории Древнего мира).

— Что, амнистия была? (преподаватель услышал 
шум).

— Что ты машешь конечностями? (гиперактивному 
студенту).

— Не восхрапи на лекциях, дабы не разбудить 
ближнего своего (наставление).

— Что это у вас модус такой печальный? (вопрос 
преподавателя логики).

— Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по 
прошлой теме (на практическом занятии).

— А сейчас открываем половые органы и внима-
тельно их изучаем! (преподаватель медицины).

— Микробы попадают в наш организм с руками 
(преподаватель медицины).

— Почему я должна на вас, как милиционер, лаять? 
У меня ещё хвост не вырос!!! (замечание возмутите-
лям спокойствия).

— Чем больше у девушки глаза, тем более ночной 
образ жизни она ведет (наблюдения преподавателя 
этнографии).

— У вас есть руки, ноги, голова — все как у людей 
(заметил археолог).

— Не чревовещайте, говорите нормально (робким 
студентам).

— Кто из вас прорвется на этой сессии, у того есть 
шанс не прорваться на следующей (о перспективах).

— Холерик, флегматик, пофигист… (о темпера-
менте студентов).

Я думаю, что это малая капля в море крылатых вы-
ражений наших преподавателей. Но если вы студент 
или планируете им стать, то вы сможете их пополнить. 
Для этого главное на лекции не спать, а внимательно 
слушать своего преподавателя.



святло і забяспечыў ўмовы для распрацовак іншага 
эмігранта – Уладзіміра Зварыкіна, які вынайшаў 
кінескоп і на многія гады вызначыў напрамак развіцця 
медыябізнесу.  

луіс Барт майер
Самая запаміналь-

ная застаўка кіна-
кампаніі – рыкаючая 
галава льва – нале-
жыць карпарацыі 
«Мет ро Голдвін Май-
ер», якую заснаваў 
менчук Лазар Мэір. 
Пасля эміграцыі , 
ператварыўшыся ў 
Луіса Барта Майе-
ра, ён стаў паступова 
ажыццяўляць сваю амерыканскую мару, гандлюючы 
металаломам. Але так любіў кіно, што дзеля яго 
здрадзіў каляровым металам і набыў у заштатным 
гарадку кінатэатрык, які ўжо развальваўся. І ўжо 
праз некалькі гадоў перавёз сваю невялікую фірму 
ў Лос-Анжэлес. А потым доўгія гады працаваў над 
ільвінай доляй таго, што потым назавуць Галівудам. 
Акрамя таго, менавіта Майер заснаваў Амерыканскую 
кінаакадэмію і вынайшаў тое, чаго кожны год чакаюць 
мільёны аматараў кіно, - прэмію «Оскар». 

 лары кінГ
Суперпапулярны 

амерыканскі тэле-
вядучы Лары Кінг – 
таксама выхадзец з 
Беларусі. Яго маці 
была родам з Менску, 
а бацька – з Пінску. 
Яны з'ехалі ў Амеры-
ку, дзе і нарадзілася 
будучая зорка экрану. 
Лары Кінг – прызна-
ны кароль навіннай 
журналістыкі і ток-шоў, якія вядзе ў даволі жорсткай 
манеры. Лары яшчэ і аўтар практычнага дапаможніка 
«Як размаўляць з кім заўгодна, калі заўгодна, дзе 
заўгодна», які мае дапамагаць не толькі журналістам, 
але і звычайным людзям, якія часта не могуць пераа-
долець сваю нерашучасць. 

 Гіём аПалінэр
Гіём Апалінэр – фран-

цуз с кі паэт, які у па-
чатку 20ст. перавярнуў 
уяўленне пра паэзію 
і стаў пачынальнікам 
еўрапейскага  аван-
г а р д у  –  н а с а м р э ч 
ніякі не Апалінэр, а 
Кастравіцкі. Яго дзед, 
Апалінары Кастравіцкі, 
удзельнічаў у паўстанні 
К.Каліноўскага 1863г., 
таму і быў вымушаны 
бегчы ў Італію разам са сваёй дачкой – будучай маці 
вялікага паэта. Хто стаў яго бацькам – так і невядома. 
А радавы маёнтак Кастравіцкіх знаходзіцца на Нава-
грудчыне (па іншых звестках – на Полаччыне).

КУЛЬТУРА
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ведАй свАіх!

марк ШаГал
Ні адзін француз 

вам ніколі не прыз-
наецца ў тым, што 
сусветна вядомы 
французскі мастак-
авангардыст Марк 
Шагал насамрэч не 
зусім і французкі. 
І для тых, хто меў 
магчымасць наве-
даць Віцебск, гэта 
не пав інна стаць 
навіной. Спадзяюся, 
што і для астатніх таксама! Ну а для тых, хто ў тан-
ку, раю запоўніць гэты прабел у вашай адукацыі. У 
Віцебску ўсе жадаючыя могуць наведаць арт-цэнтр 
Шагала і агледзець домік, дзе ён нарадзіўся і рос.

Але, як бы ні хацелі французы прысвоіць нашага 
мастака, нікуды ім не дзецца ад таго, што віцебскае 
маленства майстра стала галоўнай тэмай яго 
творчасці на працягу ўсяго жыцця, прычым не толькі 
жывапіснага, але і літаратурнага – аўтабіяграфічнай 
кнігі «Маё жыццё». 

айЗэк аЗімаў 
Пісьменнік Айзэк 

Азімаў, які ўвахо-
дзіць у тройку леп-
ш ы х  ф а н т а с т а ў 
свету,  нарадзіўся 
ў вёсцы Пятровічы 
Магілёўскай воб-
ласці. Праз тры гады 
будучае свяціла на-
вуковай фантастыкі 
бацькі перавезлі ў 
ЗША. 

Айзэк стаў унікаль-
ным аўтарам наву-
ковай фантастыкі, у 
ягоных творах спалучаюцца ўсе стылі і напрамкі навукі 
і літаратуры. Менавіта Азімаў вынайшаў паняцці, якія 
толькі праз шмат гадоў з'явіліся ў рэальным жыцці 
і былі названы словамі, якія прыдумаў ён: робаты, 
робататэхніка, пазітронны, псіхагісторыя. 

 ДэВіД сарноФФ
Вельмі неардынар-

ны,  апераджаючы 
свой час бізнесмен 
Дэвід Сарнофф да 
ад'езду ў Нью-Ёрк жыў 
ў беларускай вёсцы 
Узляны. Ужо ў 15 год 
прадпрымальны Дэвід 
меў газетны шапік. 
Спачатку ён працаваў 
у кампаніі славутага 
італьянца Марконі. 
Менавіта Старнофф 
яшчэ ў 1915 годзе прапанаваў выкарыстоўваць радыё 
для забавы і пачаць выраб бытавых радыёпрыёмнікаў. 
Аднак на той час гэтая ідэя падалася крыху шалёнай і 
была паспяхова адкладзеная. Працуючы прэзідэнтам 
фірмы Radiocorporation of America, Дэвід даў зялёнае 

у “дзедзічы” пэўны час існавала рубрыка “Беларусы, якія змянілі свет”, дзе расказва-
лася пра тых, хто не толькі з’яўляецца нашымі землякамі, але і неразрыўна звязаны з 
беларускай нацыянальнай культурай. Але Беларуская зямля вырасціла шмат геніяў 
іншых нацыянальнасцяў, якімі мы таксама ганарымся. 

ABiBock

Нагадаем, што са скандальна вядомага зборніка  
Апалінэра “Алкаголі” пачалася сучасная паэзія ў 
Францыі, а таксама нарадзіўся кубізм і сюррэалізм. 

майкл ДуГлас
М а г і л ё ў  г а -

н а р ы ц ц а  с в а i м i 
вядомымi на ўвесь 
свет землякамi — 
галiвудскiмi акцёрамi 
К i р к а м  i  М а й -
клам Дугласамі. Iх 
продкi па прозвiшчы 
Данiеловiчы жылi ў 
невялiкiм мястэч-
ку  непадалёк  ад 
Маг iлёва.  Бацька 
Кiрка i дзед Майкла Гершаль займаўся вознiцтвам. 
Ён перавозiў людзей i грузы з Магiлёва i назад. 

У 1910г. Данiеловiчы сарвалiся з месца ў пошуках 
лепшага жыцця. У Амерыцы Гершалю спачатку давя-
лося працаваць анучнiкам, але з цягам часу ён стаў 
нябедным чалавекам i, кажуць, нават прыязджаў 
у госцi да магiлёўскiх сваякоў у 1931г. Стрыечны 
пляменнiк Кiрка i траюрадны брат Майкла Дугласа 
дагэтуль жыве ў Магiлёве.

сайман куЗнеЦ
Неаднаразова вы-

хадцы з Беларусі 
с т а н а в і л і с я  і 
пераможцамі Нобе-
леўскай прэміі. Так 
у 1971г. яе ўла даль-
нікам стаў экана міст 
Сайман Кузнец, які 
нарадзіўся ў Пінску. 
Ён ўвёў у навуковы 
зварот тэрміны «ва-
лавы нацыянальны 
прадукт», «чалавечы 
капітал», а таксама вынайшаў і даказаў “закон Куз-
няца” для эканомікі развіваючыхся краін.

Жарэс алФёраў
А к а д э м і к  Ж а -

рэс Алфёраў, які 
нарадзіўся ў Віцебску 
і скончыў школу ў 
Менску,  атрымаў 
Но белеўскую прэ-
мію па фізіцы за 
распрацоўку паў-
правадніковых ге-
тэраструктур і ства-
рэнне хуткіх опта-і 
мікраэлектронных кампанентаў. Мы кожны дзень ка-
рыстаемся вынаходніцтвамі Алфёрава. Без іх не было 
б магчымым функцыянаванне мабільных тэлефонаў і 
дыскаводаў, Лазер Алфёрава выкарыстоўваецца нават 
у крамах – у «счытвальніках» штрыхкодаў. 

Хаім ВейЦман
А яшчэ сярод выхад-

цаў з Беларусі аказ-
ваецца зусім не адзін 
прэзідэнт! Не верыце? 
Першы прэзідэнт Ізраіля 
Хаім Вейцман нарадзіўся 
пад Пінскам, у вёсцы 
Моталь. Шымон Пэрэс, 
цяперашні прэзідэнт 
Ізраіля, таксама выхад-
зец з нашай краіны: ён 
нарадзіўся ў вёсцы Вішнева Валожынскага раёна. 

Аказваецца, сярод беларусаў на ўвесь свет вядомы 
не толькі Аляксандр Рыбак. Ведай сваіх!

беларусы, якіх знае ўвесь свет
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Еўрапейскі Моладзевы Парламент - гэта молад-
зевая ініцыятыва, заснаваная ў 1987г. у Францыі. 
Галоўнымі яго мэтамі з'яўляюцца павелічэнне мола-
дзевай дасведчанасці пра актуальныя праблемы ў све-
це, арганізацыя міжкультурнага дыялогу і выхаванне 
сацыяльна-актыўнага пакалення. 

З'явіўшыся ў Беларусі ў 1998г., Еўрапейскі Мо-
ладзевы Парламент пачаў хутка развівацца і за 
4 гады яго прадстаўнікі былі ўжо ва ўсіх аблас-

ных цэнтрах, а таксама ў маленькіх гарадах і на-
ват вёсках. Маладыя беларусы з задавальненнем 
знаёміліся з еўрапейскімі каштоўнасцямі  і культурай 
і былі поўныя жадання паказаць сваё культурнае 
багацце. Больш за 20 сесій ЕМП было праведзена на 
тэрыторыі Беларусі, дзе абмяркоўваліся палітычныя, 
эканамічныя, экалагічныя, сацыяльныя, культурныя 
тэмы. Шматлікія з удзельнікаў яшчэ памятаюць летнія 
сесіі ў Берасці, у якіх бралі ўдзел выкладчыкі БрДУ.

Сесія Еўрапейскага Моладзевага Парламента - гэта 
камандабудаванне, гарачыя дэбаты, кава-брэйкі, 
насычаныя вечары, якія часта паціху пераходзяць 
ў бяссонныя ночы, новыя знаёмствы, магчымасць 
палепшыць узровень замежнай мовы, пабачыць 
Еўропу і змяніцца. 

ЕМП – для тых, каму цікава жыць, каму недастат-
кова банальнага наведвання ўніверсітэта і выканання 
дамашніх заданняў для поўнага шчасця. Для тых, каму 
не ўсё адно, для тых, у каго «хата не з краю».

Стэфанія МалюТа

Стэфанія МалюТа

Якія ўспаміны застаюцца ў нас ад нядоўгага 
перыяду школьнай практыкі (акрамя шкадавання 
патрачаных блока паперы і фарбы ў катрыджы, 
якія пайшлі на афармленне справаздачы)? 

Мабыць, як дырэктарка, пераблытаўшы цябе з 
адзінаццацікласніцай, вымаўляе ў калідоры за джын-
сы… Ці як ты першая пачынаеш рагатаць з хлопчыка, 
які зваліўся з крэсла і толькі потым успамінаеш, што 
трэба было зрабіць сур’ёзную міну і напісаць заўвагу 
ў дзённік ягонаму суседу… Альбо як, перамінаючыся 
з нагі на нагу, працягваеш настаўніцы паперку з су-
цэльным шэрагам дзесятак, якія ужо выстаўленыя ў 
дзённікі... Шмат чаго было цікавага…

А пачыналася ўсё з таго, як я, хто больш за ўсё ў 
жыцці цэніць халяву, дамовілася з настаўніцай, што 
хуценька правяду чатыры ўрокі – і буду вольная! 
Выходзіла з яе кабінета з крыкам “йе-ху!” і думкамі, 
як правесці ўсе астатнія дзянькі.

Неўзабаве праз два тыдні я не прыдумала нічога 

лепшага, як зноў звярнуцца да настаўніцы: «Дзякуй, 
што добра мяне ацанілі, але я ведаю, што спраўлялася 
вельмі дрэнна, мабыць, гэтыя чатыры ўрокі палічым 
трэніровачнымі…» Не ведаю, што гэта ўва мне прач-
нулася: любоў да дзяцей ці цяга да садамазахізму.

Так, на наступны дзень я зноў адчыняла дзверы 
ў клас з прадчуваннем барацьбы. Нарэшце, у мяне 
пайшло ўсё як па масле. Да гэтага часу я паспела 
неяк асвоіцца, (прынамсі зразумець, што, калі чуеш 
«Стэфанія Міхайлаўна!» – трэба адгукнуцца, а не 
азірацца здзіўлена па баках, і што ў пачатку занятку 
варта сказаць “сядайце”, каб потым не думаць, якога 
чорта яны ўсе стаяць). Карацей, я ўсмакавалася, дзеці 
разумеюць мяне з паўслова. “Ды не вучыце вы гэтае 
тупое правіла! Зараз я вам адкрыю найпрасцейшы 
спосаб і вы ўсе зразумееце!” І яны зразумелі! Ледзь 
з-за парт не павыскоквалі, цягнучы рукі. Крута! Дам 
у самастаялцы самыя цяжкія выпадкі, во настаўніца 
пазайздросціць майму педмайстэрству!

…Ну а вечарам, пасля праверкі самастаялак, я бегла 

ў кіёск з канцтаварамі 
набываць стрыжні роз-
ных адценняў, каб па-
драбляць адказы маім 
невукам. А гэтыя дурні 
на наступны дзень шчы-
ра радаваліся сумлен-
на заслужаным адзна-
кам. Нікому ў галаву не 
прыйшло западозрыць 
настаўніка ў хлусні…

Не ведаю, ці пры-
вядзе мяне лёс яшчэ 
калі-небудзь у школу, 
але за гэты месяц я зра-
зумела, што прафесія 
настаўніка, напэўна, усё 
ж-такі не самая экстрэ-
мальная ў свеце.

рэАлізАвАць сяБе «НА ПрАктыцы»!

у молАдзі свой 
ПАрлАмеНт
марыце пра далёкія і не вельмі краіны і новыя гарызонты? гарыце жаданнем рас-
крыць свой велізарны патэнцыял? Адкрыты для новых ідэй і не баіцёся склада-
ных, невыканальных на першы погляд задач? валодаеце ангельскай або француз-
скай мовамі і гатовыя удасканальваць іх? вам ёсць што сказаць і паказаць? вам 
ад шаснаццаці да дваццаці аднаго года? тады еўрапейскі моладзевы Парламент у 
Беларусі адкрывае перад вамі свае дзверы.



ЭКАЛОГІЯ
Мой родны кут... (Я.Колас)

Festina leNteа

ABiBock

За такі доўгі час аб гэтай падзеі былі напісаны 
тысячы публіцыстычных артыкулаў, праведзены 
дзесяткі навуковых даследаванняў і знята столькі 
дакументальных і мастацкіх кінастужак, што, здаецца, 
пачуць нешта новае нам не ўяўляецца магчымым. Але 
тым не менш гэта не зусім так. 

Дык Што Ж там ЗДарылася?
У ноч на 26 красавіка 1986г. на чацвёртым энер-

габлоку Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі 
адбыўся выбух, які на доўгі час паставіў пад сумненне 
перспектывы развіцця і існавання ядзернай энергетыкі 
ва ўсім свеце. 

Выбухам быў цалкам разбураны рэактар, а 
ў атмасферу была выкінута вялікая колькасць 
радыёактыўнага рэчыва (брудная бомба), боль-
шая частка якога ў выглядзе ападкаў выпала (а 
ў Магілёўскай вобласці асаджаная расейскімі 
паветранымі войскамі) на тэрыторыі Беларусі.

Нягледзячы на надзвычай вялікую моц выбуху, 
яго ні ў якім разе нельга лічыць паўнавартасным яд-
зерным. Дакладней кажучы, гэта быў тэрмавыбух, на 
побытавым узроўні ён падобны на выбух герметычна 
закрытага самавара. Дарэчы, за сваю канструкцыю рэ-
актары дадзенага тыпу сярод інжэнераў-ядзершчыкаў 
так і называлі – самавары.

Хто ВінаВаты?
Дзяржаўная камісія па высвятленні прычын ката-

строфы асноўную адказнасць за аварыю ўсклала на 
аператыўны персанал і кіраўніцтва ЧАЭС. Сцвярджа-
лася, што аварыя з'явілася следствам малаімавернага 
супадзення шэрагу парушэнняў правілаў і рэгламентаў 
эксплуатацыйным персаналам, а катастрафічныя на-
ступствы аварыя набыла з-за таго, што рэактар быў 
прыведзены ў нерэгламентны стан. 

Аднак не трэба быць спецыялістам каб зразумець, 
што дадзеная фармулёўка адлюстроўвала далёка не 
ўсе прычыны катастрофы. А да іх безумоўна неабход-
на дадаць як недахопы канструкцыі самога рэактару, 
так і недастаткова высокі ўзровень савецкай атамнай 
энергетыкі. А як вядома, вінаватых прызначаць у нас 
умелі ва ўсе часы.

Але як бы там ні было, трагедыя на Чарнобыльскай 
АЭС і па сённяшні дзень застаецца адной з самых 
загадкавых.

Чаму нам не скаЗалі?
Першае афіцыйнае паведамленне было зроблена 

па тэлебачанні 28 красавіка. У надзвычай сухой фор-

чорНАя Быль
ме паведамлялася аб факце 
аварыі і двух загінуўшых. 
Аб сапраўдных маштабах 
катастрофы стала вядома 
значна пазней.

Ужо першапачатковая 
ацэнка маштабаў трагедыі 
паказала неабходнасць 
эвакуацыі горада Пры-
пяць (горад-прывід), якая 
адбылася 27 красавіка. У 
наступныя дні было эва-
к у я в а н а  н а с е л ь н і ц т в а 
30-кіламетровай зоны ва-
кол станцыі. Забаранялася 
браць з сабою рэчы, многія 
былі эвакуяваныя у хатняй 
вопратцы. Каб не правака-
ваць паніку, паведамлялася, 
што эвакуяваныя вернуцца 
дадому праз тры дні. Хатніх 
жывёл з сабой браць такса-
ма не дазвалялі (пасля яны 
былі расстраляныя).

У той час, як усе замеж-
ныя СМІ казалі пра пагрозу 
для жыцця людзей, а на 
экранах тэлевізараў дэман-
стравалася мапа паветра-
ных плыняў у Цэнтральнай 
і Усходняй Еўропе, паўсюль 
у Беларусі праводзіліся 
святочныя дэманстрацыі і 
гулянні, прысвечаныя Пер-
шамаю. Асобы, адказныя 
за утойванне інфармацыі, 
тлумачылі пасля сваё рашэнне неабходнасцю 
прадухіліць паніку сярод насельніцтва. 

ЧаГо ЧакаЦь? 
Радыяцыя – вораг без пачуцця болю. Яна выклікае 

цэлы шэраг захворванняў, пераважная большасць 
якіх смяротныя. Аднак самае страшнае ў тым, што 
яна выклікае захворванні на генетычным узроўні, а 
значыць яна не абміне нікога. 

Калі вам падаецца, што ўжо заўтра пачнуць на-
раджацца дзеткі на якіх праявілася мутацыя, то вы 
параноік! Супакойцеся, аднак ведайце, што праз дзе-

сяць год гэта цалкам верагодна. Але калі вы лічыце, 
што сёння не нараджаецца ніводнага дзіцяці ў якім 
не адгукнулася та страшэнная трагедыя, то на жаль 
вы рэаліст.

Зараз сярод даследчыкаў праблемы няма адзінства 
як у ацэнках маштабаў самой катастрофы, так і 
ў прагнозах яе наступстваў. Адно застаецца бяз-
спрэчным – у бліжэйшыя 1,5 – 2 мільярды гадоў 
чалавецтва ў поўнай меры будзе адчуваць на сабе 
гэтыя наступствы.

Самая цудоўная пара года – калі ласкавыя 
праменьчыкі сонца вельмі няўпэўнена і асцярожна 
гладзяць цябе па твары, на шэрай зямлі паказ-
ваюцца яркія парасткі маладой траўкі, а дрэвы 
распускаюцца цудоунымі бела-ружовымі кветкамі.

І не дзіўна, што японцы – народ з вытанчаным эстэ-
тычным пачуццем – назіранне за гэтай прыгажосцю 
лічаць самай прыемнай і важнай справай. З надыхо-
дам вясны прачынаецца сама душа Японіі - сакура. 
Вельмі часта сакура перакладаецца як «вішня». Кветкі 
яе вельмі прыгожыя і шыкоўныя. 

А ці многія ведаюць, чаму гэта дрэва назвалі 
менавіта сакура? Па японскім павер'і, кожная кветка 
сакуры распавядае пра лёс дзіцяці. Існуе такая ле-
генда: каб даказаць сёгуну жорсткасць князя Хоты, 
смелы старшыня вёскі Сакура прывёў да яго сваіх 

дзяцей і паказаў іх спіны, спрэс пакрытыя шрамамі 
ад збіцця. Пакараны Хота затаіў смяротную крыўду 
на скаржнікаў. Яму ўдалося ўпотай схапіць Сакуру з 
дзецьмі, прывязаць іх да вішні і збіць да смерці. З тых 
часоў вішні ў Японіі цвітуць ружовымі кветкамі, бо іх 
акрапіла кроў нявінных дзяцей Сакуры.

Чароўнасць сакуры спарадзіла ў Японіі рытуал, 
звязаны з любаваннем гэтым дрэвам - ханамі. Рытуал 
любавання сакурай лічыцца адным з самых стара-
жытных у Японіі. Карані свята – у далёкім мінулым. 
Першы фестываль любавання сакурай праводзіўся 
яшчэ ў III стагоддзі. Спачатку гэты звычай закрануў 
імператараў, потым арыстакратыю, а ўжо ў самым 
канцы і простых людзей. Цудоўныя кветкі сакуры 
для японцаў уяўляюць сабой сімвал хуткаплыннасці 
жыцця: жыццё праходзіць так жа хутка, як праходзіць 
цвіценне сакуры. Цуд доўжыцца ўсяго толькі некалькі 

дзён, а часам толькі некалькі гадзін. Некаторыя людзі 
нават ездзяць услед за сакурай, бо ў розных раёнах 
яна пачынае квітнець ў розны час. 

Шмат хто з вас здзівіцца, калі даведаецца, што 
блізкім сваяком сакуры з'яўляецца… хто б вы 
падумалі? – чаромха. Яна цвіце так жа прыгожа як 
сакура, і колер кветак вельмі нават падобны. Толькі ў 
нас чамусьці мала хто ўспрымае як цуд магчымасць 
любавацца гэтай дасканалай прыгажосцю.

Дом ў горадзе-прывідзе Прыпяці, жыхароў якога 
партыя леніна прывяла зусім не да камунізма

Больш за два дзесяцігоддзі мінула з трагедыі на чарнобыльскай 
Аэс – адной з самых страшэнных тэхнагенных катастроф у 
гісторыі чалавецтва. 

Фота: ByMedia.net

сПыНіся, імгНеННе...



ПРАВА
Людзьмі звацца! (Я.Купала)
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Прэс-служба “ДзЕДзіча”

абласная арганізацыя Партыі БнФ

колькі разоў у сваім жыцці мы абяцаем сабе 
пачаць нарэшце новае жыццё. Выпрацоўваем 
выдатны план: кожны вечар на прабежку, пасля 
шасці не есці, кінуць паліць і вывучыць ангель-
скую мову. і сапраўды, пэўны час мы выконваем 
усе абяцаныя сабе пункты, але ўрэшце планы так 
і застаюцца планамі.

Чаму? Уявіце сабе шарык, які ляжыць перад высо-
кай горкай (пункт “А”).  Раптам яму захацелася пера-
брацца жыць на паляну на іншым схіле гары (пункт 
Е). І шарык пачынае павольна паўзці ўгару. І вось 
ён намаганнем усёй сваёй волі дасягае-такі вышыні 
(пункта С), і тут, давольны сабой, спыняецца адпачыць. 
Што здараецца? Ён скатваецца назад, у пункт А, які 
цягне да сябе, як магніт. Бо расслабіцца яму можна, 
толькі калі ён перайдзе пік гары (пункт Д) – тут можна 
спакойна каціцца па схіле.

Каб змяніць сваё жыццё, 
чалавеку неабходна зрабіць 
такі ж шлях, як і шарыку. 
Спачатку напружыць усе 
свае сілы, каб перамагчы 
прыцягненне старой звычкі, 
і толькі потым, калі крытыч-
нае месца ўжо пройдзена, 
расслабіцца і пачаць цешыцца новым жыццём.

Напрыклад, у вас ёсць звычка чысціць раніцай зубы. 
Ці патрабуе яна нейкага напружання з вашага боку, ці 
прыходзіцца вам матываваць сябе на гэтае дзеянне? 
Спадзяюся, не.

Адпаведна, калі прабежка стала для вас “новай 
звычкай”, то не зрабіць яе будзе для вас гэтак жа не-
нармальна, як і не пачысціць зубы.

Але дармовага сыру не бывае. “Новая звычка 
з’яўляецца толькі ў тым выпадку, калі ў яе стварэнне 
ўкладзена дастаткова сіл і часу. І галоўнае – не здацца 
раней часу.

А на стварэнне новай звычкі, па ацэнках псіхолагаў, 
патрэбна ад 20 да 40 сутак. То бок, у вашай старой 

звычкі (напрыклад, ляжаць вечарам на канапе перад 
тэлікам) ёсць пэўны запас сіл. І гэтых сіл хапае, каб 
5-6 тыдняў супраціўляцца вашаму жаданню пачаць 
жыццё па-іншаму.

Проста памятайце, што вынікам барацьбы са 
звычкай вы будзеце карыстацца ўсё жыццё. Тады 
становіцца відавочным, што некалькі тыдняў некам-
фортнага існавання потым акупяцца.

Але важна разумець, што за 40 дзён у вас з’явіцца 
толькі звычка да пэўнага 
стылю жыцця, а вынік 
гэтага жыцця (напрыклад, 
“здаровае цела”) – з’явіцца 
значна пазней.

“А калі я прызвычаюся 
выходзіць на прабежку, 
няўжо мне таксама 40 
дзён прыйдзецца змагац-

ца з гэтай звычкай, каб яе змяніць?” – можа спытаць 
іранічны чытач.

Калі вярнуцца да нашага малюнку з мячыкам, то 
лёгка пабачыць, што першы схіл гары значна больш 
глыбокі, чым другі: з другой палянкі вярнуцца ў пер-
шую прасцей.

Так і ў жыцці: зусім не 40, а ўсяго 5-10 дзён вы 
будзеце адчуцваць дыскамфорт ад таго, што не бе-
гаеце па вечарах.

Таму карысныя звычкі трэба акуратна берагчы, каб 
раптам іх не страціць.

як ПАчАць

Паводле С. шыПуноВа (orator.biz)

алесь Bezuher, Generation.bY

берасцейская абласная 
арганізацыя

ПАртыі БНФ
распачынае ў Берасці новую агульнагарад-
скую кампанію “разам за ўтульны горад”.
стань сяБрам Партыі БнФ!
Разам мы:
- Пабудуем сучасную эфектыўную гаспадарку;
- Усталюем парадак і вяршэнства Закона;
- Абаронім 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;
- Наладзіць 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 навакольны свет вокам журналіста,
- Стаць ля вытокаў стварэння новай маладзёж-
най газеты,
просім звязацца з намі па тэл.: 
(029) 660-57-41 (Дзмітрый), 
(029) 222-58-28 (Уладзімір).
таксама запрашаем да супрацоўніцтва 
мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.

у штогадовым пасланні да парламента прэзідэнт 
лукашэнка заявіў, што сістэму беларускай 
адукацыі трэба зноў перабудоўваць, а асноўныя 
сродкі будуць накіраваныя на падтрымку тэхнічных 
спецыяльнасцяў. 

Пасланне прэзідэнта доўжылася чатыры гадзіны і, 
як адзначае расейскі «Коммерсант», яўна прэтэндава-
ла на славу венесуэльскага калегі, які любіць ставіць 
рэкорды публічных прамоваў.

Тэма адукацыі так хвалюе прэзідэнта, што цягам 
выступу ён цэлых 19 разоў паўтарыў слова «образова-
ние». Столькі аб адукацыі ў сваіх пасланнях Лукашэнка 
не гаварыў даўно. Але ніякай канкрэтыкі, ні аб Кодэксе 
аб адукацыі, які ляжыць у парламенце і чакае другога 
чытання, ні аб Балонскім працэсе, аб непазбежнасці 
далучэння да якога ў мінулым годзе казаў міністр 
адукацыі Радзькоў, сказана не было.

Яшчэ раз беларускі кіраўнік агучыў ініцыятыву 
стварэння ў Беларусі загадкавага «міжнароднага 
ўніверсітэта». Куратарам праекта прызначаны першы 
намеснік міністра адукацыі Аляксандр Жук.

«Кіраўніцтва адной з найбуйнейшых беларускіх 

кампаній нават выступіла з ініцыятывай стварэння за 
ўласныя сродкі міжнароднага ўніверсітэта», — заявіў 
Лукашэнка. Цікава, што раней ініцыятарам праекта 
называлася «арабская карпарацыя».

Таксама Лукашэнка заявіў, што «сістэму вышэйшай 
адукацыі [неабходна] перабудаваць у адпаведнасці 
з сучаснымі патрэбамі беларускай эканомікі», бо 
ўзаемасувязі паміж агульнаадукацыйнай і вышэйшай 
школай, атрымліваецца, няма.

Асноўныя сілы і сродкі ўлада збіраецца накіраваць 
у «традыцыйна моцную» тэхнічную адукацыю. На-
гадаем, што на дадзены момант каля 111 тысяч 
студэнтаў навучаецца ў беларускіх ВНУ на спецыяль-
насцях, звязаных з тэхнікай і тэхналогіямі. У гэты ж 
час студэнтамі гуманітарных факультэтаў з’яўляюцца 
толькі 27 тысяч чалавек.

Сапраўдным трэндам адукацыйная тэма стала ў 
2005г., калі падчас звароту да парламенту прэзідэнт 
ужыў слова «адукацыя» і «адукаваны» 19 разоў. Для 
прыкладу, у 2009 гэтыя словы прагучалі толькі 5 
разоў, а ў 2006 дык увогуле толькі два разы («у нас 
якасная і даступная адукацыя»). Сапраўды, а што тут 
яшчэ скажаш?

БелАрускую АдукАцыю 
зНоў ПерАБудуюць?

“З чалавека зрабіць малпу 
значна прасцей, чым з малпы ча-
лавека”

Парадоксы эвалюцыі

новае жыццё?
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дАрэчы Аднойчы бацька ўкладваў спаць сваю трохгадовую 
дачку, і тая прамовіла:

- Божа, блаславі маму, тату, бабулю. Дзядуля, 
бывай.

- Чаму ты так сказала?
- Мне здаецца, так будзе правільна.
На наступны дзень памёр дзядуля.
«Вось гэта супадзенне!» - падумаў бацька.
Праз некалькі тыдняў, кладучыся ў ложак, 

дзяўчынка сказала:
- Божа, блаславі маму і тату. Бабуля, бывай.
На наступны дзень бабуля памерла.
«Няўжо мая дачка злучана з замагільным светам?» 

- здзіўляўся бацька.
Неўзабаве пасля гэтага перад сном дзяўчынка 

прамовіла:
- Божа, блаславі маму. Тата, бывай.
Бацька запанікаваў. Не спаў усю ноч, прыехаў рана 

раніцай на працу і замкнуўся ў кабінеце, уздрыгваючы 
ад кожнага шоргату.

Нарэшце прыйшла поўнач.
«Зараз ужо, напэўна, пранесла», - падумаў бацька 

і паехаў дахаты. Жонка:
- Ты так позна. Што здарылася?
- Не жадаю пра гэта казаць. Гэта быў найгоршы 

дзень у маім жыцці.
- Думаеш, толькі ў цябе быў жудасны дзень? Што 

тут было! Сантэхнік памёр прама ў нас на парозе.
***

Ходзяць габрэі па Луўры. Падыходзяць да карціны 
Пікасо «Жабрак і хлопчык». 

Глядзелі, глядзелі, і Рабіновіч кажа:
- Глядзі, Сара, жабрак вось ён жабрак, а карціну ў 

Пікасо замовіў. 
***

- Тата, а што такое вертыкаль улады?
- Вертыкаль улады - гэта такі орган, які вярхі кла-

дуць на нізы. 
***

Званок у аддзяленне хуткай дапамогі:
- Дапамажыце! Мой сын наеўся мурашак!!!
- Ну, нічога страшнага, ён іх пераварыць. Дайце яму 

шклянку малака. 
- Так? А я яму атруты для мурашак дала.

***
Першая фатаграфія дзіцяці складаецца ўсяго з 

дзвюх палосак.
***

Людзі не вераць, што Жыгулі - гэта машына. Таму 
тальяцінцы слова «аўтамабіль» у сваёй афіцыйнай 
назве паўтараюць двойчы. АВТОВАЗ - Аўтамабільны 
Волжскі Аўтамабільны Завод.

***
У армянскага радыё пытаюць:
- Чым падобныя каханне і вогнішча?
- Без палак не гараць.

***
Дзяўчына - пра хлопцаў:
- Як спаць з дзеўкамі на першым спатканні, дык на 

здароўе, а як флэшку паставіць у свой кампутар, так 
ой... не... не трэба... раптам заразная.

***
Муштруе камандзір жаўнераў, падыходзіць да 

аднаго і пытае:
- Чаму завушніца ў вуху?
- Вінаваты, таварыш камандзір, забыў выцягнуць!
- Гэта бацька твой забыў выцягнуць.

Школьнік знайшоў мільён даляраў і здаў знаходку 
ў міліцыю. Рыдаючая маці сцвярджала, што, б.., га-
нарыцца сынам.

***
Бландынка мяняе крэдытную карту ў банку. У заяве 

дайшла да прычыны. Ёй кажуць:
- Напішыце - «увяла пін-код няправільна 3 разы».
Бландынка піша: «увяла пін-код няправільна, увя-

ла пін-код няправільна, увяла пін-код няправільна».
***

Дачка звяртаецца да маці:
- Мама, а чаму мяне хлопчыкі ў двары завуць 

«балванка»?
- Не «балванка», а «бландынка» - запомні гэта, а 

лепш запішы!
***

Бландынка - праграмісту:
- Што робіш?
- Збіраю новы кампутар.
- А навошта ты разбіраў новы кампутар?

***
Шмат якія жанчыны, не надзеленыя розумам і та-

лентам, робяць кар'еру за кошт высокай самааддачы.
***

Брат вучыць дзяўчыну кіраваць аўтамабілем:
- Я табе сказаў «тармазі», а ты што рабіла?
- Я пачала тармазіць, але ў мяне штосьці не атры-

малася...
- Так, правільна, ты пачала тармазіць, а трэба было 

націснуць на тормаз!
***

Неяк выйшаў на балкон пакурыць. Гляджу ўніз, 
плюю... Раптам - сын на машыне падкаціў. З задніх 
дзвярэй паказваецца стройная жаночая ножка, попа... 
Дзе гэта ён, думаю, такую красуню знайшоў? Аказва-
ецца, ён сваю маму прывёз.

Пасля гэтага стаў глядзець на жонку іншымі вачы-
ма. Пэўна, так і трэба. А то працуеш, працуеш...

***
Вось кажуць, што добры палюбоўнік гэта той, пасля 

сэксу з якім знясіленая жанчына адразу ж засынае. 
Насамрэч, яны слабакі. У мяне жанчыны засынаюць 
яшчэ падчас сэксу!

***
Калорыі - гэта такія дробныя паскуднікі, якія пры-

ходзяць уначы і ўшываюць тваё адзенне.
***

З 2011г. ЗША згортваюць праграму Space Shuttle, у 
космас будуць лятаць толькі з расейцамі. Праект будзе 
звацца «NASA Russia».

***
- Жанчына - гэта таямніца!
- Ага, асабліва ад жонкі.

***
Аб'ява ў туалеце:
«Раім не пакідаць за сабой арганічных слядоў. 

Прыбіральшчыца валодае тэхнікай вуду».
***

Дзяўчынка гуляе ў фею:
- Мама гэта чароўная палачка і цяпер я цябе пе-

ратвару ў жабу.
Тата з канапы:
- Лепш ператвары яе ў прыгожую прынцэсу.

Прафесар аднойчы ва ўніверсітэце задаў сваім 
студэнтам такое пытанне. 

- Усё, што існуе, створана Богам? 
Адзін студэнт адважна адказаў:
- Так, створана Богам.
- Бог стварыў усё? - спытаў прафесар. 
- Так, сэр, - адказаў студэнт. 
Прафесар спытаў:
- Калі Бог стварыў усё, значыць Бог стварыў зло, 

раз яно існуе. І паводле таго прынцыпу, што нашы 
справы вызначаюць нас саміх, значыць Бог ёсць зло.

Студэнт прыціх, пачуўшы такі адказ. Прафесар быў 
вельмі задаволены сабой. Ён пахваліўся студэнтам, 
што ён яшчэ раз даказаў, што вера ў Бога гэта міф.

Іншы студэнт падняў руку і сказаў:
- Магу я задаць вам пытанне, прафесар?
- Вядома, - адказаў прафесар. 
Студэнт падняўся і спытаў:
- Прафесар, холад існуе?
- Што за пытанне? Вядома, існуе. Табе ніколі не 

было холадна?
Студэнты засмяяліся над пытаннем маладога чала-

века. Малады чалавек адказаў:
- Насамрэч, сэр, холаду не існуе. У адпаведнасці 

з законамі фізікі, тое, што мы лічым холадам у 
рэчаіснасці з'яўляецца адсутнасцю цяпла. Чалавек або 
прадмет можна вывучыць на прадмет таго, ці мае ён ці 
перадае энергію. Абсалютны нуль (-2730) ёсць поўная 
адсутнасць цяпла. Уся матэрыя становіцца інэртнай і 
няздольнай рэагаваць пры гэтай тэмпературы. Холаду 
не існуе. Мы стварылі гэта слова для апісання таго, 
што мы адчуваем пры адсутнасці цяпла.

Студэнт працягнуў:
- Прафесар, цемра існуе?
Прафесар адказаў:
- Вядома, існуе.
Студэнт адказаў:
- Вы зноў не маеце рацыі, сэр. Цемры таксама не 

існуе. Цемра насамрэч ёсць адсутнасць святла. Мы 
можам вывучыць святло, але не цемру. Мы можам 
выкарыстоўваць прызму Ньютана каб раскласці белае 
святло на мноства колераў і вывучыць розныя даўжыні 
хваль кожнага колеру. Вы не можаце вымераць цемру. 
Просты прамень святла можа ўварвацца ў свет цемры і 
асвятліць яго. Як вы можаце пазнаць наколькі цёмным 
з'яўляецца якая-небудзь прастора? Вы вымяраеце, 
якая колькасць святла прадстаўлена. Ці не так? Цемра 
гэта паняцце, якое чалавек выкарыстоўвае каб апісаць, 
што адбываецца пры адсутнасці святла.

Урэшце, малады чалавек спытаў прафесара:
- Сэр, зло існуе?
Гэтым разам няўпэўнена, прафесар адказаў:
- Вядома, як я ўжо сказаў. Мы бачым яго кож-

ны дзень. Жорсткасць паміж людзьмі, мноства 
злачынстваў і гвалту па ўсім свеце. Гэтыя прыклады 
з'яўляюцца нічым іншым, як праявай зла.

На гэта студэнт адказаў:
- Зла не існуе, сэр, або прынамсі яго не існуе для яго 

самога. Зло гэта проста адсутнасць Бога. Яно падобна 
на цемру і холад - слова, створанае чалавекам каб 
апісаць адсутнасць Бога. Бог не ствараў зла. Зло гэта 
не вера або каханне, якія існуюць як святло і цяпло. Зло 
гэта вынік адсутнасці ў сэрцы чалавека Боскай любві. 
Гэта накшталт холаду, які настае, калі няма цяпла, або 
накшталт цемры, якая настае, калі няма святла.

Прафесар сеў. Імя студэнта было - Альберт Эйн-
штэйн.


